
Přílohy: 

 

Příloha č. 1 - Dotazník osobní pohody 

 

 nespokojen(a) 
spíše 

nespokojen(a) 

ani spokojen(a) 
ani 

nespokojen(a) 

spíše 

spokojen(a) 
spokojen(a) 

Se svým tělesným zdravotním 

stavem jsem… 

     

Se svou duševní kondicí jsem…      

Se svou tělesnou kondicí jsem…      

Se svou duševní výkonností 

jsem… 

     

Se svou obranyschopností proti 

nemoci jsem… 

     

Když myslím na to, jak často mám 

bolesti, jsem… 

     

Když myslím na to, jak často jsem 

až dosud byl(a) nemocný(á), 

jsem… 

     

Se svým postavením ve škole 

jsem… 

     

S úspěchy, které mám ve škole, 

jsem… 

     

S atmosférou ve škole jsem…      

Co se týká mých školních 

povinností a zátěže, jsem… 

     

S pestrostí, kterou mi škola nabízí, 

jsem… 

     

S rodinným příjmem jsem…      

S kapesným jsem…      

S tím, co vlastním, jsem…      

Se svým životním standardem 

jsem… 

     

S hmotným zajištěním své 

existence jsem… 

     

Se svými možnostmi výdělku 

jsem… 

     

S délkou svých prázdnin jsem…      

S množstvím svého volného času 

po škole a o víkendech jsem… 

     

S kvalitou odpočinku, který mi 

přináší prázdniny, jsem… 

     

S kvalitou odpočinku, který mi 

přináší volný čas po škole a 

víkendy, jsem… 

     

S množstvím času, který mám 

k dispozici pro své koníčky, 

jsem… 

     

S časem, který mohu věnovat 

blízkým osobám, jsem… 

     



S pestrostí svého volného času 

jsem… 

     

S požadavky, které na mne kladou 

rodiče, jsem… 

     

Se společnými rodinnými 

aktivitami jsem… 

     

S pochopením, které pro mne 

rodiče mají, jsem… 

     

S bezpečím, které mi rodiče 

poskytují, jsem… 

     

S ochotou pomoci, kterou mi 

rodiče projevují, jsem… 

     

Když myslím na to, jak s rodiči 

vzájemně vycházíme, jsem… 

     

S uznáním, kterého se mi od 

rodičů dostává, jsem… 

     

Se svými schopnostmi a 

dovednostmi jsem… 

     

Se způsobem, jak jsem až doposud 

žil(a), jsem… 

     

Se svým vnějším vzhledem 

jsem… 

     

Se svým sebevědomím a 

sebejistotou jsem... 

     

Se svým charakterem (povahou) 

jsem… 

     

Se svou vitalitou (tzn. S radostí ze 

života a životní energií) jsem… 

     

Když myslím na to, jak vycházím 

s ostatními lidmi, jsem… 

     

Se svou tělesnou přitažlivostí 

jsem… 

     

Když myslím na to, jak otevřeně 

mohu mluvit o sexuální oblasti, 

jsem… 

     

Když myslím na okruh svých 

přátel, jsem… 

     

S kontaktem se svou širší rodinou 

jsem… 

     

S kontaktem se svými sousedy 

jsem… 

     

S pomocí a podporou, kterou mi 

poskytují přátelé a známí, jsem… 

     

Se svou společenskou 

angažovaností jsem… 

     

Když myslím na to, jak často se 

dostanu mezi lidi, jsem… 

     

S velikostí svého bytu a pokoje 

jsem… 

     

Se stavem svého bytu a pokoje      



jsem… 

S polohou svého bytu jsem…      

S dosažitelností dopravních 

prostředků jsem… 

     

Když myslím na míru zátěže 

hlukem, jsem ve svém bytě… 

     

Se standardem svého bytu jsem…      

 nesouhlasím 
spíše 

nesouhlasím 

ani souhlasím 
ani 

nesouhlasím 

spíše 

souhlasím 
souhlasím 

Komunikace s matkou je pro mne 

snadná. 

     

Komunikace s otcem je pro mne 

snadná. 

     

Můžu s matkou mluvit o svých 

problémech. 

     

Můžu s otcem mluvit o svých 

problémech. 

     

Můžu matce říct cokoli.      

Můžu otci říct cokoli.      

Kolikrát týdně (představ si běžný typický týden) společně stoluješ s oběma rodiči 

(společná večeře, oběd, snídaně)? Napiš do rámečku číslo. 

 

 

 


