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Příloha 1

Dotazník SQUALA – Hodnocení důležitosti

V této tabulce zaznamenejte důležitost, kterou ve svém životě přisuzujete zde
uvedeným oblastem.

nezbytné
velmi

důležité
středně
důležité

málo
důležité

bezvýznamné

1) být zdravý

2) být fyzicky soběstačný

3) cítit se psychicky dobře

4) příjemné prostředí a bydlení

5) dobře spát

6) rodinné vztahy

7) vztahy s ostatními lidmi

8) mít a vychovávat děti

9) postarat se o sebe

10) milovat a být milován

11) mít sexuální život

12) odpočívat ve volném čase

13) mít koníčky ve volném čase

14) být v bezpečí

15) práce

16) spravedlnost

17) svoboda

18) krása a umění

19) pravda

20) peníze

21) dobré jídlo

Je ještě něco jiného, co považujete v životě za důležité?
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Příloha 2

Dotazník SQUALA – Hodnocení spokojenosti

Posuďte, do jaké míry se cítíte v uvedených oblastech svého života spokojen/a,
a zaškrtněte příslušné okénko.

zcela
spokojen

velmi
spokojen

spíše
spokojen

nespokojen
velmi

zklamán

22) zdraví

23) fyzická

24) psychická pohoda

25) prostředí a bydlení

26) spánek

27) rodinné vztahy

28) vztahy s ostatními lidmi

29) děti

30) péče o sebe sama

31) láska

32) sexuální život

33) odpočinek

34) koníčky

35) pocit bezpečí

36) práce

37) spravedlnost

38) svoboda

39) krása a umění

40) pravda

41) peníze

42) jídlo

68



Příloha 3

Vyplněný dotazník SQUALA – Hodnocení důležitosti (Jakub)

V této tabulce zaznamenejte důležitost, kterou ve svém životě přisuzujete zde
uvedeným oblastem.

nezbytné
velmi

důležité
středně
důležité

málo
důležité

bezvýznamné

1) být zdravý x

2) být fyzicky soběstačný x

3) cítit se psychicky dobře x

4) příjemné prostředí a bydlení x

5) dobře spát x

6) rodinné vztahy x

7) vztahy s ostatními lidmi x

8) mít a vychovávat děti x

9) postarat se o sebe x

10) milovat a být milován x

11) mít sexuální život x

12) odpočívat ve volném čase x

13) mít koníčky ve volném čase x

14) být v bezpečí x

15) práce x

16) spravedlnost x

17) svoboda x

18) krása a umění x

19) pravda x

20) peníze x

21) dobré jídlo x

Je ještě něco jiného, co považujete v životě za důležité?
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Příloha 4

Vyplněný dotazník SQUALA – Hodnocení spokojenosti (Jakub)

Posuďte, do jaké míry se cítíte v uvedených oblastech svého života spokojen/a,
a zaškrtněte příslušné okénko.

zcela
spokojen

velmi
spokojen

spíše
spokojen

nespokojen
velmi

zklamán

22) zdraví x

23) fyzická x

24) psychická pohoda x

25) prostředí a bydlení x

26) spánek x

27) rodinné vztahy x

28) vztahy s ostatními lidmi x

29) děti

30) péče o sebe sama x

31) láska x

32) sexuální život x

33) odpočinek x

34) koníčky x

35) pocit bezpečí x

36) práce x

37) spravedlnost x

38) svoboda x

39) krása a umění x

40) pravda x

41) peníze x

42) jídlo x
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