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Heartlandský dotazník odpúšťania je 18 položkový, sebavýpoveďový dotazník dizajnovaný 
na posúdenie dispozičného odpustenia (t.j. všeobecná tendencia odpúšťať), než na odpustenie 
konkrétnej udalosti alebo osobe. HFS obsahuje položky, ktoré reflektujú tendenciu osobnosti 
odpustiť sebe, iným ľuďom a situáciám, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly (napr. prírodné 
katastrofy). 

Počítame štyri indexy pre HFS. Existuje index pre Celkové HFS a index pre každú z troch 
dimenzií (HFS dimenzia Odpúšťanie Sebe, HFS dimenzia Odpúšťanie iným a HFS dimenzia 
Odpúšťanie situácii). Celkové HFS skóre môže byť v rozsahu 18 až 126. Skóre pre každú z 
troch HFS dimenzií môže byť v rozsahu 6 až 42. 

Celkové skóre HFS
Skóre jednotlivca v Celkovom skóre HFS naznačuje, aká je tendencia osoby odpustiť sebe, 
iným ľuďom a nekontrolovateľnej situácii. Vyššie skóre naznačuje vyššiu úroveň odpúšťania 
a nižšie skóre naznačuje nižšiu úroveň odpúšťania. 

 Skóre od 18 do 54 v Celkovom skóre naznačuje, že jednotlivec zvyčajne neodpúšťa 

sebe, iným a nekontrolovateľnej situácii.
 Skóre od 55 do 89 v Celkovom skóre naznačuje, že je rovnako pravdepodobné, že 

jednotlivec odpúšťa ako aj neodpúšťa sebe, iným a nekontrolovateľnej situácii.
 Skóre od 90 do 126 v Celkovom skóre naznačuje, že jednotlivec zvyčajne odpúšťa 

sebe, iným a nekontrolovateľnej situácii.

HFS dimenzie
Jednotlivcove skóre pre tri dimenzie HFS naznačujú, aká je tendencia osoby odpustiť sebe 
(HFS dimenzia Odpúšťanie sebe), iným ľuďom (HFS dimenzia Odpúšťanie iným) a 
situáciám, ktoré sú mimo kohokoľvek kontroly (HFS dimenzia Odpúšťanie situácii). Vyššie 
skóre naznačuje vyššiu úroveň odpúšťania a nižšie skóre naznačuje nižšiu úroveň odpúšťania.

 Skóre od 6 do 18 v HFS Odpúšťanie sebe, HFS Odpúšťanie iným a HFS Odpúšťanie 

situácii naznačuje, že jednotlivec zvyčajne neodpúšťa sebe, iným ľuďom alebo
 nekontrolovateľnej situácii (pre každú dimenziu v tomto poradí).

 Skóre od 19 do 29 naznačuje, že je rovnako pravdepodobné, že jednotlivec odpúšťa 

alebo aj neodpúšťa sebe, iným alebo nekontrolovateľnej situácii (pre každú dimenziu 
v tomto poradí).

 Skóre od 30 do 42 naznačuje, že jednotlivec zvyčajne odpúšťa sebe, iným ľuďom 

alebo  nekontrolovateľnej situácii (pre každú dimenziu v tomto poradí).


