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DOTAZNÍK PARTNERSKÉHO PUTA  

(Upravené podľa Johnson, 2011) 

 

Dotazník partnerského vzťahu pozostáva z troch častí, z ktorých každá obsahuje päť 

otázok. Čítajte po jednom výroky a pri každom z nich označte krížikom, či si myslíte, že to je 

pravda o vašom partnerovi alebo nie je. Za každú odpoveď „pravda“ si započítajte jeden bod. 

Sčítaním bodov v rámci každej oblasti získate prehľad o tom, nakoľko v nej máte naplnené 

potreby s vaším partnerom. Celkové skóre dostanete sčítaním bodov zo všetkých troch častí. 

Sú tri základné spôsoby ako pracovať s týmto dotazníkom:  

1. Môžete si dotazník vyplniť sami a porozmýšľať nad ním osamote.  

2. Môžete sa dohodnúť s vaším partnerom, že si každý sám vyplníte dotazník, a potom 

môžete spolu prediskutovať svoje odpovede podľa vzoru uvedeného na konci 

dotazníka. 

3. Okrem toho si môžete vyplniť dotazník každý o sebe z pohľadu toho, akým partnerom 

si myslíte, že ste, a potom to porovnať s tým, ako vás vidí váš partner. 

Pre lepšiu čitateľnosť dotazníka sme používali pojem partner, majúc tak na mysli zároveň 

mužský aj ženský tvar tohto podstatného mena. 

 

Emocionálna dostupnosť partnera 

Výrok Pravda Nepravda 

Ľahko získam pozornosť môjho partnera.     

S mojím partnerom sa mi dá ľahko emocionálne naladiť na 

jednu vlnovú dĺžku. 

  

Môj partner mi dáva najavo, že som pre neho prvý.   

Necítim sa osamelý ani zakríknutý v tomto vzťahu.   

Môžem zdieľať moje najhlbšie pocity s mojím partnerom. Viem, 

že ma bude počúvať. 
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Skóre emocionálnej dostupnosti môjho partnera   

 

Emocionálna vnímavosť partnera 

Výrok Pravda Nepravda 

Ak potrebujem blízkosť alebo útechu, viem, že tu bude pre mňa.   

Môj partner reaguje na moje signály, keď ho potrebujem mať 

blízko. 

  

Viem, že sa môžem o svojho partnera oprieť, keď sa cítim neistý 

alebo úzkostný. 

  

Dokonca aj keď sa spolu hádame alebo so sebou nesúhlasíme, 

viem, že som dôležitý pre svojho partnera a že si nájdeme cestu 

k sebe. 

  

Ak potrebujem uistenie o tom, aký som dôležitý pre svojho 

partnera, dostanem ho. 

  

 

Skóre emocionálnej vnímavosti môjho partnera   

 

Emocionálny záväzok partnera 

Výrok Pravda Nepravda 

Cítim sa veľmi príjemne, keď sme si blízko s partnerom, 

dôverujem mu. 

  

Svojmu partnerovi sa môžem zveriť takmer so všetkým.   

Cítim istotu, že aj keď nie sme spolu, sme napojení jeden na 

druhého. 

  

Viem, že môj partner sa stará o moje radosti, zranenia a strachy.   

Cítim sa dosť bezpečne s mojím partnerom, aby som bol s ním 

ochotný podstúpiť emocionálne riziko. 

  

 

Skóre emocionálneho záväzku môjho partnera   
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Celkové skóre bezpečného puta s mojím partnerom   

 

Čím viac bodov ste získali, tým bezpečnejšie a istejšie puto s partnerom máte. Za 

prelomovú hranicu považuje Johnsonová (2011) počet 7 bodov. Ak ste dosiahli menej ako 7 

bodov, je dôležité, aby ste začali čo najskôr pracovať na svojom vzťahu.  

Porozumenie putu medzi vami a vaším partnerom, zdieľanie toho, ako to vidíte, je 

prvým krokom k tomu, aby ste vytvorili medzi sebou puto, po ktorom túžite a ktoré 

potrebujete. 

Nakoľko sa zhodujú vaše videnia vášho vzťahu? Nakoľko bezpečné puto medzi sebou 

máte? Ako to vidíte vy? Ako to vidí váš partner? Do akej miery spolu súvisia vaše vnímanie 

seba ako partnera a vnímanie vášho partnera o vás? Ako to máte v jednotlivých oblastiach: 

emocionálna dostupnosť, vnímavosť a záväzok? Nezabúdajte, že váš partner hovorí o tom, 

nakoľko bezpečne sa cíti vo vzťahu s vami práve teraz, a nie o tom, aký dokonalý alebo 

nedokonalý partner ste. 

Môžete sa dohodnúť, že každý z vás bude päť minút hovoriť o tej otázke, ktorá sa vám 

zdala najdôležitejšia a najpozitívnejšia. Je dobré, aby ste obaja dodržali stanovený čas.  

Potom sa môžete porozprávať zase o otázke, ktorá vo vás vyvolala najbolestivejšie 

emócie. Skúste to formulovať v duchu toho, že pomáhate svojmu partnerovi naladiť sa na 

vaše emócie. Vyhnite sa kritike a obviňovaniu, pretože tým by ste zabránili partnerovi sa na 

vás naladiť. Znova skúste dodržať časový limit päť minút pre každého. 

Zapíšte si, čo nové ste sa o sebe, svojom partnerovi a vašom vzťahu dozvedeli. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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