
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hodnotenie 

1. Viem, kým som.  

2. Hovorím o tom, čo chcem a potrebujem.  

3. Starám sa o naplňovanie svojich emočných potrieb.  
4. Nachádzam si čas na sebareflexiu.  

5. Dokážem zvládať stres.  

6. Mám zdravé návyky.  

7. Verím si.  

8. Udržiavam si emočnú rovnováhu.  

9. Dôverujem svojmu úsudku.  

10. Viem sa za seba postaviť.  
11. Venujem pozornosť svojmu duševnému životu.   

12. Mám jasné hodnoty, ktoré ma v živote vedú.  

13. Nachádzam tvorivé riešenia.  
14. Zastavím sa a porozmýšľam, kým niečo urobím.  

15. Predstavujem si, ako by mohla vyzerať moja budúcnosť.  

16. Som citovo vyrovnaný/á.  

17. Pociťujem dôveru vo svoje schopnosti.  

18. Z emočného rozrušenia sa zotavím rýchlo.  

19. Dokážem odložiť svoje momentálne pohnútky.  

20. Presadzujem svoje práva.  
21. Som nezlomný/á.  

22. Využívam svoju predstavivosť na preskúmanie rôznych možností.  

23. Aj po ťažkom období sa dám opäť dokopy.  

24. Dokážem zvládať frustráciu.  

25. Zaoberám sa svojimi myšlienkami, pocitmi a správaním.  

26. Starám sa o svoje fyzické potreby.  

27. Mám jasné názory, ktorými sa riadim.  
28. Som voči sebe súcitný/á.  

29. Pozerám sa na veci objektívne.  

30. Rád/a sa smejem.  
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Inštrukcia: Ohodnoťte nasledujúce položky od 1 do 5 podľa toho, ako to zvyčajne cítite: 

1 = nepravdivé, 2 = málo pravdivé, 3 = čiastočne pravdivé, 4 = veľmi pravdivé, 5 = úplne pravdivé 
 



 
 

  
  
 

31. Viem sa vcítiť do pocitov druhých ľudí.  

32. Učím sa zo životných skúseností.  
33. Cítim vďačnosť za to, čo dostávam.  

34. Voči druhým ľuďom sa správam láskavo.  

35. V živote nachádzam zmysel.  
36. Overujem si, či sú moje názory rozumné.  

37. Mám zmysel pre humor.  

38. Som v kontakte s realitou.  

39. Som hravý/á.  
40. Som zodpovedný/á.  

41. Cítim empatiu voči druhým ľuďom.  

42. Som vďačný/á za to, čo mám.  

43. Som spoľahlivý/á.  

44. Viem sa vcítiť do druhých ľudí.  

45. Cením si pozitívne veci v mojom živote.  

46. Som dôveryhodný/á.  
47. Svoj život riadim s múdrosťou.  

48. Mám súcit s druhými ľuďmi.  

 



 
 

 

Bernsteinova škála silných stránok - skórovanie 

Faktor 1 – Sebariadenie 

1. Identita     #1 ____ + #12 ____ + #27 ____   = ____ 

2. Sebareflexia     #4 ____ + #11 ____ + #25  ____  = ____ 

3. Sebadôvera    #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 

4. Sebapresadenie    #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 

5. Nápaditosť   #13 ____ + #15 ____ + #22  ____  = ____ 

         Faktor sebariadenia = ____ 

Faktor 2 – Sebaregulácia 

6. Emočná rovnováha   #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 

7. Reziliencia     #5 ____ + #21 ____ + #23 ____ = ____ 

8. Sebakontrola    #14 ____ + #19 ____ + #24 ____ = ____ 

9. Starostlivosť o seba   #3 ____ +   #6 ____ + #26 ____  =  ____ 

10. Testovanie reality #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

      Faktor sebaregulácie = ____ 

Faktor 3 – Spojenie  

11. Empatia    #31 ____ + #41 ____ + #44 ____ = ____ 

12. Súcit        #28 ____ + #34 ____ + #48 ____ = ____ 

13. Humor    #30 ____ + #37 ____ + #39 ____ = ____ 

14. Zodpovednosť   #40 ____ + #43 ____ + #46 ____ = ____ 

                Faktor spojenia = ____ 

Faktor 4 – Transcendencia 

15. Vďačnosť    #33 ____ + #42 ____ + #45 ____ = ____ 

16. Múdrosť   #32 ____ + #35 ____ + #47 ____ = ____ 

      Faktor transcendencie = ____ 

 

 

 

 


