
  

 

 

 

Prečítajte si každé tvrdenie 1 – 6. 

Napíšte vedľa každého z nich číslo podľa toho, do akej miery s ním súhlasíte.  

Pomôcka pre číslovanie je nasledovná: 

 

 

 

 

 

 

1. Mám v živote toľko vecí, za ktoré môžem byť vďačný/á.  

2. Ak by som mal/a napísať zoznam vecí, za ktoré som cítil/a 

vďačnosť, bol by to veľmi dlhý zoznam. 

 

3. Keď sa pozerám na svet, nevidím veľa vecí, za ktoré môžem 

byť vďačný/á. 

 

4. Som vďačný/a širokému spektru ľudí.  

5. Čím som starší/ia, tým viac dokážem oceniť ľudí, podujatia a 

situácie, ktoré boli súčasťou mojej životnej histórie. 

 

6. Niekedy prejde veľa času, kým začnem cítiť vďačnosť za 

niečo alebo niekoho. 

 

Výsledné bodové skóre  

 

Pre výsledné skóre sčítajte všetky čísla, ktoré ste zapísali.  

POZOR! Tvrdenia č. 3 a 6 počítajte opačne – teda ak ste napísali 1, počítajte 7, ak ste napísali 

2, počítajte 6,... a podobne.

Nakoľko má vďačnosť miesto vo vašom živote? 

1 = vôbec nesúhlasím 

2 = nesúhlasím 

3 = trochu nesúhlasím 

4 = stredne, neutrálne 

5 = trochu súhlasím 

6 = súhlasím 

7 = úplne súhlasím 

 



Výsledné skóre 

 

42 – 41 bodov: Wau, vďačnosť je vaše druhé meno. Máte viac bodov, ako 75% ľudí, ktorí boli 

výskumníkmi testovaní. Skvelá práca! 

40 – 38 bodov: Ste v prejavovaní vďačnosti skutočne dobrí. Vaše skóre je lepšie, než u 

polovice testovaných ľudí. Len tak ďalej! 

37 – 35 bodov: Prejaviť vďačnosť vám nerobí až taký problém. Ste dokonca lepší, ako štvrtina 

testovaných ľudí. Existuje však priestor, kam túto zručnosť posunúť! 

34 a menej bodov: Možno nemáte s prejavovaním vďačnosti veľké skúsenosti. Dobrá správa je 

tá, že vďačnosť je zručnosť, ktorá sa dá zlepšovať. Vyskúšajte niektoré z cvičení, ktoré vám 

ponúkame a uvidíte, ako dokážete urobiť vďačnosti vo vašom živote viac miesta. Veľa šťastia! 

 

ZDROJ: 

The Gratitude Questionnaire-Six Item Form (GQ-6) 

Michael E. McCullough, Ph.D., Robert A. Emmons, Ph.D., Jo-Ann Tsang, Ph.D. 


