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Příloha č. 1 - Kategorie stavů mysli ve vztahu ke kategoriím citové vazby 

 

DOSPĚLÝ NYNÍ 

Stav mysli dospělého ve vztahu k citové vazbě 

DOSPĚLÝ (pravděpodobně) JAKO DÍTĚ 

Typ citové vazby  

(podle chování dítěte během ISS) 

Bezpečný stav mysli (F) Bezpečná citová vazba (B) 

Souvislá koherentní výpověď a spolupracující 

přístup k rozhovoru. Vyšetřovaný oceňuje citová 

pouta, vztahy či situace v dětství a jeví se být 

objektivní při jejich posuzování. Celkově je 

projev konzistentní, ať už mluví o příznivých 

nebo nepříznivých zkušenostech. Neodchyluje se 

výrazněji od kritérií adekvátní odpovědi (Grice). 

Objevuje a zkoumá místnost a hračky, projevuje 

stesk, když rodič odejde, dává přednost rodiči 

před cizí osobou, vítá rodiče po návratu, 

nejčastěji fyzicky, pak si opět začíná hrát. 

Opomíjející stav mysli (Ds) Vyhýbavá citová vazba (A) 

Nekoherentní výpověď. Vyšetřovaný odmítá a 

přehlíží citové vztahy a pouta. Vyjadřuje se 

„normovaně“, např. „Bylo to skvělé…, úplně 

normální…“. Generalizuje, zobecňuje situace a 

buď nedokáže dát příklady, ilustrovat své závěry, 

nebo je ilustrace v rozporu se situací. 

Nepláče a nechybí mu rodič, když odejde, 

ignoruje návrat rodiče, otáčí se na druhou stranu, 

neprojevuje touhu blízkosti, neprojevuje stres ani 

vztek, reakce na rodiče jsou bez emocí, soustředí 

se na hračky a prostředí. 

Zaujatý stav mysli (E) Ambivalentní – Vzdorující citová vazba (C) 

Nekoherentní, nesouvislá výpověď. Vyšetřovaný 

je zahlcený vztahy a city v minulosti, projevuje 

zlost, pasivitu, smutek, lítost, strach. Často 

používá dlouhé věty, zamotané odpovědi, 

gramatické konstrukce jsou složité nebo 

narušené, vkládá „dada“ apod. Odpovědi nejsou 

adekvátní, co se týče relevance, rozsahu a vhodné 

formy (Grice). 

Má obavy, projevuje stres i před odchodem 

rodiče a málo se věnuje objevování a zkoumání. 

Je výrazně orientováno na rodiče po celou dobu, 

může být vzteklé i pasivní. Těžko se uklidňuje po 

návratu rodiče a už si dál nechce hrát. 

Nevyřešený/dezorganizovaný stav mysli 

(U/D) 

Dezorganizovaná/dezorientovaná citová 

vazba (D-D) 

Během hovoru o ztrátě (smrti), zneužití, týrání 

ztrácí vyšetřovaný nit a projevuje výrazné 

propady, mezery v průběhu popisu zkušenosti. 

Fantazie se překrývá se skutečností – mluví o 

mrtvém, jako by byl fyzicky naživu, nebo má 

pocit, že osobu jako dítě zabil svými 

myšlenkami. Může hovořit lavinovitým 

způsobem nebo se propadat do dlouhých mlčení. 

Jinak by spadal do jedné z kategorií výše. 

Dítě v přítomnosti rodiče kolabuje a projevuje 

dezorganizované a dezorientované chování. 

Zamrzne jako v transu, když se rodič vrátí, 

vstane, ale pak spadne na podlahu, pláče a „lepí 

se na matku“, ale zároveň se odtahuje. Normálně 

by dítě spadalo do jedné z kategorií výše. 

 

Tabulka převzata od Vrtbovské (2010, s. 36) dle srov. Daniel Siegel, The Developing Mind. New 

York 1999. 
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Příloha č. 2 – Žádost o povolení k výzkumu pro etickou komisi PN Bohnice 
 

 



4 
 

 

Příloha č. 3– Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S ÚČASTÍ NA VÝZKUMU 

Vážený pane, 

dovoluji si Vás požádat o poskytnutí souhlasu s účastí na výzkumu zaměřeného na povahu 

citové vazby u jedinců s poruchou sexuální preference. Cílem výzkumu je hloubkově 

prozkoumat a porozumět možnému významu raných a pozdějších vztahových zkušeností u 

osob s parafilií. Výzkum je realizován v rámci diplomové práce Bc. Ireny Golebiowské, 

studentky psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

• Souhlasím s účastí na tomto výzkumu. 

• Souhlasím s využitím mnou poskytnutých informací pro účely vypracování diplomové 

práce, popř. odborného článku či jiné odborné publikace. 

• Souhlasím s nahráváním rozhovoru, jehož záznam bude přístupný pouze výzkumnici a 

po přepsání bude smazán. 

• Souhlasím s tím, aby mne výzkumnice v případě potřeby upřesnění poskytnutých infor-

mací znovu kontaktovala. 

• Jsem si vědom toho, že účast na výzkumu je dobrovolná a anonymní. Jména účastníků 

výzkumu ani jiné identifikační údaje nebudou nikde zveřejněny. 

• Jsem si vědom svého práva neodpovědět v průběhu rozhovoru na jakoukoliv z otázek. 

• Jsem si vědom svého práva rozhovor kdykoliv v jeho průběhu ukončit. 

 

V Praze dne ………………………………… 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………… 

Podpis: ……………………………………………………………………………… 

 

Veškeré Vámi poskytnuté údaje budou zpracovány v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení O 

ochraně údajů („GDPR“) 
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Příloha č. 4 – Struktura anamnestického rozhovoru 

1. Okolnosti hospitalizace  

• Jak dlouho jste tu hospitalizovaný? 

• Jak jste se dostal do léčebny?  

• Byl jste už někdy předtím hospitalizován / léčen ambulantně u psychiatra? 

➢ Kde a s jakým typem problémů? 

• Chodil jste jako dítě někdy k psychologovi / psychiatrovi? 

➢ S jakým typem problémů? 

➢ Jaké to pro vás bylo? 

 

2. Vzdělání  

• Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

• Chodil jste jako dítě do mateřské školky?  

➢ Vybavují se vám v souvislosti s MŠ nějaké vzpomínky? 

➢ Vzpomínáte si, jak jste v té době zvládal odloučení od rodičů? 

• Kam jste chodil na ZŠ?  

➢ Jaké jste míval známky? Opakoval jste někdy ročník? 

➢ Jaké předměty vás bavily / jaké vás nebavily? 

• Jaké vztahy jste měl se spolužáky?  

➢ Kolik jste měl ve třídě kamarádů? 

• Případně otázky na období SŠ  

➢ Na jakou střední školu jste potom šel?  

➢ Vybral jste si střední školu sám? A případně podle čeho? 

➢ Jaké známky jste měl na SŠ? 

➢ Jak jste zvládl maturitu / závěrečné zkoušky? 

➢ Kolik jste měl na SŠ kamarádů? 

• Chodil jste někdy v průběhu studia na ZŠ nebo SŠ za školu? 

➢ Jak na to reagovali rodiče? 

• Měl jste někdy sníženou známku z chování? 

• Dopouštěl jste se nějakých kázeňských přestupků na škole? 

• Jaké vztahy jste měl s vyučujícími? 

 

3. Zaměstnání 

• Jaké je vaše povolání? 

• Jaké bylo vaše první zaměstnání po odchodu ze školy? 

➢ Co bylo náplní vaší práce? 

➢ Jak dlouho jste zde pracoval? 

➢ Jak došlo k ukončení zaměstnání? 

• Jaké další pracovní pozice jste v průběhu života měl? 

• Jaké bylo vaše poslední zaměstnání? 

➢ Co bylo náplní vaší práce? 

➢ Jak dlouho jste zde pracoval? 

➢ Jak došlo k ukončení zaměstnání? 
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• Podle čeho jste si vybíral zaměstnání? 

• Na jaké pracovní pozici jste byl nejvíc spokojený? Proč? 

• Byl jste někdy nezaměstnaný? Jak dlouho? 

 

4. Přátelské vztahy 

• Řekl byste o sobě, že vyhledáváte sociální kontakty? 

• Kolik máte blízkých přátel? 

➢ Jak často se s nimi stýkáte? / Jak často jste se stýkal před nástupem do léčebny? 

➢ Co společně podnikáte / jste podnikali před nástupem do léčebny? 

• Vědí vaši přátelé o tom, že jste v léčebně? 

➢ Jak reagovali na vaši hospitalizaci? 

➢ Jste s někým z nich stále v kontaktu? 

➢ Vědí, že se léčíte kvůli odchylce v sexuální oblasti? Jaký k tomu zaujímají po-

stoj? 

• Jaké vztahy máte tady na oddělení? 

➢ Kdo je vám nejvíc sympatický? / S kým si nejvíc rozumíte? 

 

5. Partnerské vztahy 

• Jste ženatý? / Máte aktuálně nějaký partnerský vztah? (případně poslední vztah, který 

měl) 

➢ Jak byste popsal váš vztah? 

➢ Jak dlouho vztah trvá / trval? Příp.: Proč došlo k rozchodu? 

➢ Jaké vzdělání a zaměstnání má / měla vaše partnerka? 

➢ Jak partnerka reagovala, když se dozvěděla o vaší deviaci? Jakým způsobem 

k tomu došlo? 

➢ Příp. Jaký postoj zaujímá k vaší léčbě? 

• Jaké byly vaše předchozí partnerské vztahy?  

➢ Byla období, kdy jste měl těžké problémy ve vztahu? Co bylo příčinou? 

➢ Proč docházelo k rozchodům? 

• Máte děti? 

➢ Věk? 

➢ Jste s nimi v kontaktu? 

➢ Jak byste popsal sám sebe jako otce? 

• S kým jste sdílel společnou domácnost před nástupem do léčebny? 

 

6. Rodinné vztahy 

• Můžete mi říct pár základních informací o vašich rodičích?  

➢ Matka – věk, vzdělání, zaměstnání? 

➢ Otec - věk, vzdělání, zaměstnání? 

• Jaké mají / měli rodiče společné soužití? 

➢ Jsou stále spolu?  

➢ / Proč se rozešli? /  

➢ / Jaké to pro vás bylo, když se rozvedli? / Co se potom změnilo? 

• Vědí rodiče o vaší sexuální odchylce? 

➢ Kdy se o tom dozvěděli? Jakým způsobem? 

➢ Jak na to reagovali?  

➢ Jaký postoj mají k vaší léčbě? 
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➢ Jste s nimi stále v kontaktu? 

➢ Jaké současné vztahy máte s rodiči? 

• Máte nějaké sourozence? 

➢ Věk, vzdělání, zaměstnání? 

➢ Jak byste popsal vaše vztahy? 

➢ Jste s nimi stále v kontaktu? 

➢ Jak reagovali, když se dozvěděli o vaší deviaci? 

➢ Jaký postoj zaujímají k vaší hospitalizaci / léčbě? 

• Do kolika let jste bydlel s rodiči? 

➢ Míval jste vlastní pokoj? 

➢ Co se změnilo, když jste se odstěhoval? 

• Léčil se někdo z vašich příbuzných někdy na psychiatrii?  

• Měl někdo z vaší rodiny nebo příbuzných problém, týkající se užívání alkoholu nebo 

jiných návykových látek? 

➢ Jak to ovlivnilo váš vztah s ním? (v případě rodiče / sourozence) 

 

7. Zájmy a volný čas 

• Jak jste v době před hospitalizací obvykle trávil volný čas? 

➢ Co vás bavilo? Jaké jste měl zájmy? 

• Je něco, co vás tady na oddělení baví - nějaká aktivita, která vám dělá radost? 

• Měl jste jako dítě nějaké zájmy? 

➢ Vzpomenete si na nějaké oblíbené hry, které jste měl jako dítě rád? 

➢ Vzpomenete si, s kým jste si hrával jako malý? 

➢ Hrávali si s vámi rodiče, když jste byl dítě?  

 

8. Osobní charakteristika 

• Existují nějaké myšlenky, které vás často napadají a zaměstnávají vám hlavu? 

• Máte z něčeho / někoho strach? Způsobuje vám něco starosti? 

• Pociťoval jste nějaké subjektivní potíže, než jste nastoupil do léčebny? 

➢ Jak jste to řešil? 

➢ Jak to máte nyní? 

• Měl jste někdy období, kdy jste měl depresi / cítil se psychicky na dně? 

• Měl jste někdy období, kdy jste pociťoval stavy úzkosti? Kdy a v jaké souvislosti to 

bylo? 

• Napadaly vás někdy myšlenky, že byste chtěl skončit se životem? 

➢ Jak často se to stávalo?  

➢ V jakém období to bylo?  

➢ Jaké konkrétní myšlenky vás napadaly? 

➢ Pokusil jste se někdy spáchat sebevraždu? 

• Měl jste někdy v době před hospitalizací předepsané nějaké psychiatrické léky? Jaké? 

➢ V jaké souvislosti jste je užíval? 

• Byl jste někdy opilý?  

➢ Jak často jste pil alkohol? V jaké míře? 

• Užíval jste někdy nějaké drogy (nebo nějaké léky mimo předpis)?  

➢ Jaké to pro vás bylo? 

• Byl jste někde v minulosti stíhán za spáchání trestných činů? 

➢ O jaké trestné činy se jednalo? 
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➢ Byl jste za to ve vězení? Jaké to pro vás bylo? 

• Trpěl jste někdy v průběhu života nějakými somatickými problémy? 

➢ Podstoupil jste nějakou léčbu? 

➢ Jak to máte nyní? 

• Jak byste charakterizoval sám sebe? 

• Když teď hovoříme o sebe-charakteristice, můžeme nyní zkusit to, že vám budu po-

stupně jmenovat některé vlastnosti a vy u každé z nich zkusíte určit, jak moc vás cha-

rakterizuje. Můžete to třeba zkusit vyjádřit čísly od 1 do 10. 

➢ Jak moc na stupnici od 1 do 10 jste impulzivní?  

➢ Mohl byste mi k tomu zkusit uvést příklad nějakých konkrétních situací, ve 

kterých se to projevuje? 

➢ Jak moc na stupnici od 1 do 10 jste asertivní? Konkrétní příklad? 

➢ Jak moc na stupnici od 1 do 10 jste empatický? Konkrétní příklad? 

➢ Jak moc na stupnici od 1 do 10 jste sociálně úzkostný? Konkrétní příklad? 

➢ Jak moc na stupnici od 1 do 10 jste sebejistý / sebevědomý? Konkrétní příklad? 

➢ Jak moc na stupnici od 1 do 10 jste submisivní? Konkrétní příklad? 

• Když se vrátíme do doby před vaší hospitalizací – jak vypadal váš běžný den? 

➢ Jak vypadá váš běžný den nyní? 

• Přemýšlel jste, co budete dělat po hospitalizaci? Jaké máte plány do budoucna? 

• Když byste si mohl přát jakákoli 3 přání, která by se vám teď splnila – co byste si přál? 
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Příloha č. 5 – Překlad protokolu AAI 
 

ADULT ATTACHMENT INTERVIEW PROTOKOL 

přeloženo z anglického originálu Carol George, Nancy Kaplan a Mary Main (1996) 

 

Představení: V následujícím rozhovoru se Vás budu ptát na vaše zkušenosti z dětství a na to, jak mohly 

tyto zkušenosti ovlivnit vaši osobnost v dospělosti. Ráda bych se Vás zeptala na vaše rodinné vztahy 

v raném dětství, a jak si myslíte, že Vás tyto vztahy mohly ovlivnit. Zaměříme se především na období 

vašeho dětství, ale později se dostaneme i k období dospívání a poté i k tomu, co se děje ve vašem životě 

právě teď. Rozhovor obvykle trvá zhruba hodinu, ale je to individuální. 

 

1) Mohl byste mi pomoci zorientovat se ve Vaší rodinné situaci během období Vašeho raného dětství? 

Kde jste žili a tak podobně? Mohl byste mi také říci, kde jste se narodil? Zda jste se často stěhovali? 

Čím se živili vaše rodiče v průběhu vašeho dětství a dospívání? 

➢ V této otázce se ještě nezabývat kvalitou vztahů, ale spíše orientačně. 

➢ V případě, že probanda vychovalo více lidí, je potřeba zjistit, kdo byl primární attachmentovou 

figurou a na koho se v rozhovoru dál zaměřovat: 

• Kdo byste řekl, že Vás vychoval? 

➢ Vztah s prarodiči 

• Navštěvoval jste často své prarodiče, když jste byl malý? 

➢ Pokud proband zmíní, že prarodiče v průběhu dětství zemřeli, zeptat se, kolik probandovi v tu 

dobu bylo. 

➢ Pokud proband zmíní, že některého z prarodičů nepoznal, protože zemřel ještě před jeho naro-

zením: 

• Takže Váš dědeček – otec Vaší matky zemřel před tím, než jste se narodil? Kolik bylo 

tenkrát Vaší mamince, když se stalo? Víte to? 

• Mluvila o svém otci Vaše matka často? 

➢ Zeptat se probanda na vztah se sourozenci, případně na další důležité osoby. 

• Žili s Vámi v domácnosti nějací Vaši sourozenci, nebo někdo jiný kromě Vašich rodičů? 

• A žijí teď někde poblíž, nebo bydlí jinde než Vy? 

 

2) Nyní bych vás chtěla poprosit, abyste mi zkusil popsat Váš vztah s rodiči, když jste byl malé dítě. 

Zkuste prosím začít od svých nejranějších vzpomínek, které se Vám z dětství vybavují.  

➢ Případně uvést, že je tím myšlen věk už kolem 5 let. 

➢ Povzbuzovat, aby si proband zkusit vybavit ještě dřívější vzpomínky. 

➢ Ujistit, že je běžné pociťovat určité potíže při vzpomínání a hledání odpovědi na tuto otázku. 

➢ Snažit se získat alespoň obecný popis. 

 

3) Nyní Vás chci poprosit, abyste si vybral 5 přídavných jmen nebo slov, která vystihují, jaký vztah 

jste měl se svojí maminkou / jak se k vám chovala vaše maminka. Opět prosím začněte od svých 

nejranějších vzpomínek, které si dokážete ze svého dětství vybavit… Mám na mysli třeba ve věku 

od 5 do 12 let. Vím, že to není jednoduché, takže nespěchejte a v klidu se nad tím zamyslete. Já si 

každé slovo, které uvedete, zapíšu, a poté se Vás budu ptát, proč jste si dané slovo vybral. 

➢ Je důležité uvést slovo VZTAH. 

➢ Pokud se proband doptává na význam slov / uvádí slova, která popisují rodiče a ne vztah. 
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• Zkuste prosím uvádět jen slova nebo fráze, které popisují nebo by mi řekly víc o Vašem 

vztahu s maminkou během dětství. 

➢ Vynaložit snahu, aby proband uvedl všech 5 slov, podporovat, ale dát dostatečný čas a zacho-

vat ticho, pokud je zřejmé, že proband přemýšlí. 

• Vím, že to může být těžké… Tohle je docela obtížná otázka. Klidně dál přemýšlejte, 

nemusíte nikam pospíchat. 

➢ Pokud proband neuvede všech 5 slov a je zřejmé, že už další slova nedokáže uvést, ujistit, že je 

to v pořádku. 

• Nevadí, to je v pořádku. Děkuji… budeme prostě pokračovat s těmi slovy, která jste 

doposud uvedl. 

➢ Doptávání se na konkrétní slova: 

• Dobře, teď se můžeme pustit do dalších otázek, které se týkají popisu Vašeho vztahu 

s maminkou v období dětství. Uvedl jste, že Váš vztah s maminkou byl (uvést slovo / 

frázi). Vybavují se vám nějaké konkrétní vzpomínky nebo události, které odkazují na 

(uvést slovo / frázi)? 

• Druhé slovo, které jste použil, bylo (uvést slovo / frázi). Dokážete si opět vybavit něja-

kou konkrétní vzpomínku nebo událost, která by ilustrovala, proč jste si vybral právě 

toto slovo k popisu vašeho vztahu? 

➢ Doptat se na všechna uvedená slova stejným způsobem. 

 

Scénáře, které mohou dále nastat a vhodné reakce na ně 

➢ Pokud dotazovaný mlčí, ale vypadá, že přemýšlí, zachovat ticho. 

➢ Pokud ticho přetrvává, a proband působí zoufale, ujistit, že má čas: 

• Nemusíme nikam spěchat. Klidně ještě dál přemýšlejte a uvidíme, jestli se Vám něco 

vybaví. 

➢ Pokud si proband nemůže nic vybavit, přejít k dalšímu slovu. 

• V pořádku, nevadí – můžeme se klidně přesunout k dalšímu slovu. 

➢ Pokud proband redefinuje jedno slovo druhým („Byla milující, protože byla velkorysá.“), po-

kračovat ve zkoumání prvního slova: 

• Zkuste si prosím vybavit nějakou specifickou vzpomínku / Napadá vás nějaká speci-

fická vzpomínka, která by ilustrovala / vyjadřovala, jak milující byl Váš vztah s ma-

minkou? 

➢ Pokud proband uvede konkrétní popis vhodně zvolené specifické vzpomínky – zaznamenat 

úspěch a ověřit další vzpomínkou: 

• Dobře, děkuji. Teď už rozumím, proč jste si vybral slovo (…) … Napadá Vás ještě ně-

jaká další vzpomínka nebo událost, která by toto slovo ilustrovala? 

➢ Pokud proband uvede popis jiné specifické vzpomínky, která slovo příliš neilustruje – zeptat se 

na další příklad: 

• Napadá Vás ještě nějaká další konkrétní vzpomínka nebo událost, která by toto slovo 

ilustrovala? 

➢ Pokud proband popíše obecný scénář zvolené situace – ocenit, ale pokusit se získat konkrétní 

popis: 

• Dobře, uvedl jste mi opravdu dobrý obecný popis, ale zajímalo by mě, jestli si vybavujete 

přímo nějaký specifický okamžik nebo situaci, ve které jste matku považoval za milující? 

Nějakou konkrétní chvíli, kdy jste si uvědomil, že je Vaše matka milující. 

➢ Pokud proband dále uvádí obecný popis, nebo jej nedokáže dále rozvést – přejít k dalším slo-

vům a dát najevo, že je tato odpověď uspokojivá. 
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4) Nyní Vás chci poprosit, abyste si znovu vybral 5 přídavných jmen nebo slov - tentokrát taková, která 

vystihují, jaký vztah jste měl se svým tatínkem (jak se k Vám choval Váš tatínek) v období Vašeho 

dětství. Opět prosím začněte od svých nejranějších vzpomínek, které si dokážete ze svého dětství 

vybavit (tzn. přibližně od 5 do 12 let). Opět si každé slovo, které uvedete, zapíšu, a poté se Vás budu 

ptát, proč jste si dané slovo vybral. 

➢ Tytéž podotázky a reakce jako v předchozí otázce 

 

5) Zajímalo by mě, se kterým z rodičů jste měl v dětství bližší vztah a proč? Proč jste takový pocit 

neměl u druhého rodiče? 

➢ Pokud už odpověď částečně vzešla najevo na základě předchozích otázek a odpovědí: 

• Vím, že jsme o tom už trochu mluvili, ale přesto bych se Vás ještě ráda stručně zeptala 

znovu… 

 

6) Když Vás v dětství něco rozrušilo, co jste pak obvykle dělal? / měl ve zvyku dělat? 

➢ Je důležité, nechat probanda odpovědět, aby si význam slova „rozrušený“ vyložil sám. Když 

odpoví např. „Stáhl jsem se.“ je potřeba se doptat: 

• A co jste tedy obvykle dělal, když jste se stáhl? 

➢ Následují podrobné podotázky, které působí podobně, ale je důležité se na ně zvlášť ptát a 

zdůrazňovat podtržené pojmy 

• Když Vás v dětství něco emocionálně rozrušilo, co jste pak obvykle dělal / jak jste rea-

goval? (počkat na odpověď) Dokážete si vybavit nějakou specifickou situaci, kdy se to 

dělo? 

• Vzpomínáte si, co se dělo, když Vám někdo v dětství fyzicky ublížil? – Jak jste na to 

obvykle reagoval? (počkat na odpověď) Vybavují se Vám nějaké specifické situace / 

události, kdy k tomu docházelo? (nebo nějaké další situace)? 

• Byl jste jako dítě někdy nemocný? (počkat na odpověď) Vzpomínáte si, co se dělo? (Jak 

to probíhalo, když jste byl nemocný?) 

➢ Snahou je sledovat, jak v těchto situacích reagovali probandovi rodiče. Nechat probanda nej-

prve spontánně odpovědět a poté se případně doptat, pokud to bude vhodné. 

➢ Pokud se proband nezmíní o rodičích v odpovědích, je možné se doptat – zdánlivě nedbale. 

• Ještě mě napadá, pokud si vzpomínáte, jestli se účastnil některý z Vašich rodičů těchto 

situací, o kterých jsme mluvili - když jste byl rozrušený, zraněný nebo nemocný? 

 

7) Vzpomínáte si, když jste byl poprvé odloučen od rodičů? Jak jste na to reagoval?  

• Vzpomínáte si, jak reagovali vaši rodiče? 

• Vybavujete si nějaké odloučení, které specificky vybočuje z vašich vzpomínek? 

 

8) Cítil jste se někdy v dětství odmítaný? Samozřejmě, když se za tím teď zpětně ohlédnete, je možné, 

že to už jako skutečné odmítnutí nevnímáte, ale ptám se na to, jestli jste se tak jako dítě někdy cítil? 

• Kolik Vám bylo let, když jste se takhle cítil poprvé? Co jste pak dělal? (Jak jste na to 

reagoval?) 

• Proč si myslíte, že se váš rodič takto choval? (Proč to dělal?) Myslíte, že si uvědomoval, 

že Vás tímto chováním odmítá? 

➢ Pokud je nutné otázku přeformulovat, protože proband nepřichází na žádné příklady, lze se 

zeptat: 

• Cítil jste se někdy odstrčený nebo ignorovaný?  
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8a) Měl jste jako dítě někdy strach nebo obavy? 

➢ Nechat probanda, aby odpověděl dle vlastní interpretace otázky. Případně netlačit k nějaké 

odpovědi, bude ještě dále příležitost hovořit o traumatických vzpomínkách. 

➢ Pokud se bude zajímat o význam otázky: 

• Je to jen další z obecných otázek…  

 

9) Vyhrožovali Vám někdy rodiče něčím – ať už kvůli zlobení, nebo třeba jenom z legrace? 

➢ Jako příklad uvést jednu z následujících možností (více nespecifikovat, nepopisovat ani nedávat 

na výběr různé druhy trestů): 

• Někteří lidé třeba uváděli, že jim rodiče vyhrožovali tím, že je strašili, že odejdou nebo 

že je pošlou někam pryč z domova. 

• Někteří lidé třeba sdělili, že je rodiče obvykle trestali tím, že je posílali na hanbu. Dělali 

Vám rodiče něco podobného? 

➢ Následuje série podotázek: 

• Někteří lidé mají vzpomínky na zacházení, které mělo povahu týrání. Stalo se Vám nebo 

někomu z vaší rodiny něco podobného? 

o Kolik Vám tenkrát bylo let? Stávalo se to často? 

o Máte pocit, že Vás tahle zkušenost ovlivnila i nyní v dospělosti? 

o Má tato zkušenost vliv na váš přístup k vlastnímu dítěti? 

• Máte nějaké podobné zkušenosti, které se týkají jiných lidí, tedy lidí mimo Vaši rodinu? 

o Doptat se na stejné podotázky (věk, četnost výskytu, vliv na osobnost a vliv na pří-

stup k dítěti) 

➢ Jedná se o klinicky podstatnou otázku, která může být obtížná. Je potřeba pomoci probandovi 

překonat úzkost, pokud se u daného respondenta v reakci na vzpomínky objeví. 

➢ Při podezření na výskyt traumatických událostí je potřeba snažit se zjistit podrobnosti. 

➢ Při potencionální zkušenosti s týráním, zneužíváním je potřeba zjistit povahu těchto rizikových 

událostí – zaměřit se na věcnou stránku, udržet uvolněnou atmosféru (např. když proband řekne 

„Dostal jsem páskem.“ zeptat se: „A co to „dostal jsem páskem“ pro Vás vlastně znamená?“ 

➢ Doptat se, jak se jedinec v dané chvíli cítil, jak reagoval (záleží, jak silně byl zbitý páskem, jaké 

z toho má / měl následky., tedy zda se to dá kvalifikovat jako týrání. 

➢ V případě sexuálního zneužívání být zvlášť opatrný, nechat na respondentovi, co chce sdělit a 

na co se už necítí. 

➢ Tématu zneužívání se nevyhýbat, ale ve vhodnou chvíli jej ukončit. 

➢ Pokud je zřejmé, že proband některé traumatické vzpomínky sdílí poprvé, nebo si na ně poprvé 

vzpomíná, je potřeba mu věnovat zvláštní péči. Na konci rozhovoru je potřeba se ubezpečit, že 

proband nemá pocity úzkosti a strachu a zeptat se, na koho se případně může obrátit. 

➢ Pokud není možné s probandem projít některé podotázky, plynule přejít na další otázku, jakoby 

už byly otázky vyčerpány. 

 

10) Obecně vzato, jak myslíte, že Vaše celkové zkušenosti s rodiči ovlivnily Vaši osobnost v dospělosti?  

➢ Udělat pauzu, aby bylo zřejmé, že se od probanda očekává zamyšlení a že to může chvíli trvat. 

• Máte pocit, že se některé vzpomínky nebo zkušenosti z raného dětství staly překážkou ve 

Vašem vývoji? 

➢ Pokud proband vyjmenuje jednu nebo dvě překážky, zeptat se takto: 

• Jsou ještě nějaké další vzpomínky nebo zkušenosti z raného dětství, které si myslíte, že 

mohly zpomalit Váš vývoj nebo ho negativně ovlivnit? 

➢ Pokud proband porozuměl otázce, ale nenapadla ho žádná možnost, zeptat se takto:  

• Je na vašich zkušenostech z dětství něco, co mohlo zpomalit Váš vývoj nebo ho negativně 

ovlivnit? 

➢ Pokud proband nechápe význam slova překážka v první podotázce: 

• Možná si nejste úplně jistý, co si představit pod tím slovem „překážka“… Myslím tím, jestli 

je na Vašich zkušenostech z dětství něco, co mohlo zpomalit Váš vývoj nebo ho negativně 
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ovlivnit? 

➢ V tom případě je toto hlavní otázkou a podotázka potom zní: 

• Je na Vašich zkušenostech z dětství ještě něco dalšího, co mohlo zpomalit váš vývoj nebo 

ho negativně ovlivnit? 

 

11) Proč si myslíte, že se rodiče během Vašeho dětství chovali tak, jak se chovali? 

 

12) Měl jste během dětství nějaké další osoby, ke kterým jste měl blízko (třeba jako k rodičům)? 

• nebo nějaké jiné dospělé, kteří pro vás byli obzvlášť důležití (i když ne rodičovsky)? 

➢ Dát dostatek času na odpověď, poté zjistit, kolik bylo tehdy probandovi let, jaký přesně měl 

k této osobě / osobám vztah, jestli bydlely s ním v domácnosti a měly nějakou zodpovědnost za 

péči o něj. 

 

13) Zažil jste během dětství ztrátu nějaké blízké osoby – jako například sourozence nebo nějakého jiného 

blízkého člena rodiny? 

➢ Pokud je nezbytné, objasnit, že tahle otázka se soustředí na zemřelé a speciálně na ty, které 

jsme milovali, a už nežijí. 

➢ Následují podotázky: 

• Můžete mi říct něco víc o okolnostech, a kolik Vám v té době bylo let? 

• Jak jste na to tehdy reagoval? 

• Byla tato smrt náhlá nebo jste ji s rodinou očekávali (např. v důsledku nějakého onemoc-

nění)? 

• Dokážete si vybavit, jaké jste měl tehdy pocity? 

• Změnily se od té doby nějak Vaše pocity ohledně této ztráty / tohoto úmrtí? 

➢ Pokud proband odpověď dříve nezmínil, zeptat se: 

• Byl jste tehdy na pohřbu? Jaké to pro Vás bylo? 

➢ Pokud se jednalo o ztrátu rodiče nebo sourozence, zeptat se: 

• Jakým způsobem tato ztráta podle Vás to ovlivnila vaše rodiče (zbylého rodiče) a vaši do-

mácnost celkově? Jak se to dále měnilo / vyvíjelo v průběhu let?  

• Myslíte si, že Vás tato ztráta ovlivňuje i nyní, v dospělosti? 

➢ Tam, kde je to relevantní, zeptat se: 

• Jakým způsobem to ovlivňuje přístup k Vašemu vlastnímu dítěti? 

 

13a) Ztratil jste během dětství nějaké další důležité / blízké osoby? 

➢ Stejné podmínky i otázky jako výše. 

 

13b) A co nyní v dospělosti – ztratil jste někoho z Vašich blízkých? 

➢ Zaměřit se hlavně na prarodiče, sourozence apod. – zkrátka blízké, kteří mohli být náhradou ro-

dičů. 

➢ Dát dostatek prostoru pro rozhovor. 

➢ Doptat se na stejné podotázky. 

➢ Zaměřit se i na úmrtí blízkých přátel, sousedů apod., i pokud se jednalo o sebevraždu. 

➢ Hovořit max. o 4 – 5 ztrátách, pokud měl proband zvlášť traumatickou minulost a ztratil mnoho 

blízkých, doptat se na ztráty, které pozorujeme, že pro něj byly zvlášť bolestivé (zaměřit se na 

rodiče, manželku ad.). 

➢ Případně je možné se doptat: 

• … a jiné ztráty, které pro Vás byly nebo jsou obzvlášť důležité? 
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14) Kromě toho, co jste už popsal, měl jste ještě nějaké další zážitky, které byste mohl označit za poten-

cionálně traumatizující?  

➢ Nechat probanda volně asociovat, pokud je to potřeba, doplnit: 

• Mám na mysli jakékoliv zážitky, které pro Vás byly v daném momentě (bezprostředně) ex-

trémním způsobem děsivé, ohrožující? 

➢ Tonem hlasu dát najevo, že se jedná o vzácné zážitky a nijak nenaléhat na odpověď. 

➢ Na podrobnosti se doptávat pouze v případě, že o tom proband hovoří poměrně s klidem a působí, 

že o tom už někdy hovořil. 

➢ Doptávat se podobně jako na traumatické zážitky z dětství, zneužívání apod. 

➢ Není třeba tomuto tématu věnovat přílišnou pozornost (rozhovor se chýlí ke konci a nemusí být 

vhodné věnovat se složitým tématům). 

 

15) Teď bych se Vás ještě ráda zeptala na pár doplňujících otázek ohledně Vašeho vztahu s rodiči. Za-

jímalo by mě, jestli u Vás od dětství nastaly nějaké výraznější změny ve vztahu s rodiči (se zbývajícím 

rodičem)? Za moment se dostaneme i k současnosti, ale teď mám na mysli změny, ke kterým docházelo 

přibližně mezi dětstvím a dospělostí? 

➢ Snahou je zjistit, zda došlo ze strany rodičů probanda ke změně chování a jestli dokáže proband 

přehodnotit případné dřívější nešťastné vztahy a rodičům odpustit. 

➢ Na nic ohledně odpuštění se probanda nedoptávat přímo, musí to vyplynout z rozhovoru. 

 

16) A jaký máte s rodiči (se zbývajícím rodičem) vztah nyní v dospělosti? Teď se ptám na Váš současný 

vztah (ne jako v předešlé otázce). 

• Vídáte se s nimi v současnosti často? / Jste s rodiči v současnosti hodně v kontaktu? 

• Co byste řekl o tom, jak Váš vztah vypadá nyní? 

• Zklamali Vás rodiče v současnosti něčím? Nebo je naopak něco, čím Vás potěšili? 

➢ Poskytnout probandovi dostatečnou pauzu k zamyšlení. 

 

17) Teď bychom se přesunuli k otázce z jiné kategorie – netýká se už Vašeho vztahu s rodiči, ale je o 

Vašem současném vztahu s vlastními dětmi (nebo konkrétním dítětem). Zajímalo by mě, jak teď reagu-

jete, myslím emočně / pocitově, když jste oddělen od svých dětí / svého dítěte? (Jaké to pro Vás je?) 

➢ Ptát se probanda na pocity separace. 

➢ Nechat probanda volně odpovědět. Je jedno, zda bude hovořit o tom, když děti odjedou na prázd-

niny, odejdou do školy nebo o jiné situaci. 

➢ Pokud probandovi poskytneme dostatek času (a dostatečně objasníme otázku) a proband, který 

obvykle snadno reaguje, nedokáže odpovědět, doptat se: 

• Máte o své dítě někdy strach? 

➢ pro účastníky bez dětí: 

• Zkuste si představit, že máte jednoroční dítě. Zajímalo by mě, jak byste se podle Vás asi 

cítil, kdybyste od sebe museli být odloučeni? Myslíte si, že byste o něj měl někdy strach? 

 

18) Kdybyste si pro své dítě mohl přát tři věci – v horizontu odteď za 20 let, jaká přání by to byla? 

Částečně mám na mysli to, jakou budoucnost byste si pro své dítě přál? Klidně nad tím minutku, dvě 

popřemýšlejte… 

➢ Pro účastníky bez dětí platí následující verze otázky: 

• Zkuste si znovu představit, že jste rodičem jednoletého dítěte. Kdybyste si pro toto dítě mohl 

přát tři věci – v horizontu odteď za 20 let, jaká přání by to byla? Částečně mám na mysli to, 
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jakou budoucnost byste si pro své hypotetické dítě přál? Klidně nad tím minutku, dvě po-

přemýšlejte… 

 

19) Máte pocit, že jste se z Vašich zkušeností z dětství něco konkrétního naučil? Tím mám na mysli, 

zda máte pocit, že jste něco získal díky tomu, jaké jste prožil dětství? 

➢ Dát probandovi dostatek času k odpovědi. 

 

20) Během našeho rozhovoru jsme se hodně zaměřovali na Vaši minulost, a tak bych se teď v poslední 

otázce chtěla zaměřit na pohled do budoucna. Před chvílí jste mluvil o tom, co jste mohl získat ze zku-

šeností ze svého dětství. Ráda bych se Vás na závěr zeptala na to, v co doufáte, že se Vaše dítě (imagi-

nární dítě) naučí / co získá ze zkušeností z Vaší výchovy? 
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Příloha č. 6 - Struktura rozhovoru o vztahových zkušenostech a sexualitě 
 

Rodina 

• Jak vzpomínáte na období svého dětství? 

• Jak vypadal váš běžný rodinný den? 

➢ Jak jste s rodiči obvykle trávili volný čas? 

• Jakým způsobem u vás doma probíhala dělba práce? 

➢ S jakými pracemi jste v domácnosti vypomáhal? 

• Jak často jste se stýkal s ostatnímu příbuznými? 

• Jak vás rodiče trestali za různé prohřešky? Jak často k tomu docházelo? 

• O jakých tématech jste se s rodiči často a bez obtíží bavil, a proč? 

• O jakých tématech jste s nimi naopak nechtěl bavit, a proč? 

• Jakou nejšťastnější vzpomínku si ze svého dětství vybavujete? 

• Co je naopak vaše nejhorší vzpomínka? Na co z období dětství nerad vzpomínáte? 

• Co důležitého, byste řekl, že pro vás vaši rodiče udělali? 

• Je naopak něco, co byste od svých rodičů býval potřeboval a oni vám to z různých důvodů 

nemohli nebo nedokázali poskytnout? 

 

Přátelské vztahy 

• Kolik jste měl v dětství dobrých kamarádů?  

➢ Jak jste se seznámili?  

➢ Co jste společně podnikali? 

• Kolik dobrých přátel máte ve svém okolí nyní?  

➢ příp. Kolik dobrých přátel jste měl v minulosti? (Proč už se nyní nestýkáte?) 

➢ V čem se na něj můžete spolehnout? 

➢ Svěřujete se mu třeba s věcmi, o kterých s jinými lidmi nemluvíte? 

➢ V čem vám za dobu vašeho přátelství pomohl? (konkrétní příklad) A v čem vám naopak 

nepomohl? 

➢ V čem jste naopak pomohl vy jemu? (konkrétní příklad) A v čem jste mu naopak nepo-

mohl? 

• Kolik máte ve sém okolí známých? Tím mám na mysli lidi, se kterými se vídáte, i když nejsou 

úplně vaši přátele? 

➢ Při jakých příležitostech se stýkáte? 

• Kolik nepřátelských vztahů teď ve svém okolí máte? 

➢ Jak to bylo v minulosti? 
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• Vzpomínáte si na nějakou situaci, kdy jste si připadal nějak vyčleněný z kolektivu (v dětství 

nebo i v dospělosti… např. ve třídě, ve skupině kamarádů apod.)? 

• Zažil jste od někoho z vašich přátel nebo známých nějakou zradu nebo ublížení? 

➢ Jaké to pro vás bylo? 

➢ Jak jste se s tím vyrovnal? 

• Je naopak někdo z vašich přátel, známých, koho jste zradil vy, nebo mu nějak ublížil? 

➢ Pokusil jste se mu omluvit, případně to nějak napravit? 

➢ Jaké to pro vás bylo? 

• Seznamujete se rád s novými lidmi?  

➢ Jak obecně zvládáte situaci, kdy se máte seznámit s někým novým?  

➢ Napadá vás k tomu nějaký konkrétní příklad? 

• Jsou nějaké sociální situace, kdy vás ostatní lidé znervózňují, a vy si připadáte nejistý? 

➢ Jak to překonáváte? 

 

Vztah s vlastními dětmi 

• Jaký vztah máte se svými dětmi? / Přemýšlel jste už o tom, zda byste chtěl mít v budoucnu děti? 

➢ Důvody tohoto hodnocení. 

• Jaký je nebo byl váš podíl na péči o své dítě? 

• Jak se svým dítětem trávíte volný čas? 

• Je něco ve vztahu k vašim dětem, na co jste opravdu hrdý? 

• Je něco ve vztahu k vašim dětem, čeho litujete? Něco, co byste udělal jinak? 

 

Partnerské vztahy 

• Jaký byl váš první (vážný) vztah?  

➢ Jak jste se seznámili?  

➢ Jak se váš vztah vyvíjel?  

➢ Jaký byl váš sexuální život? (a vaše spokojenost se sexem v tomto vztahu)?  

➢ S jakými problémy jste se ve vztahu potýkali? 

➢ Proč došlo k rozchodu? 

• Jak to bylo s vašimi dalšími partnerskými vztahy? 

➢ Kolik jste měl vážných známostí? 

➢ Kolik jste měl nezávazných vztahů? 

• Kolik let trval váš nejdelší vztah? 

• Který z vašich partnerských vztahů považujete za nejdůležitější nebo něčím výjimečný? A proč? 

• Kolikrát jste si připadal opravdu zamilovaný?  

➢ Kdy to bylo poprvé?  

➢ Jak jste to na sobě poznal? Co pro vás vlastně znamená „být zamilovaný“? 
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• V jakém období ve svém životě jste si v partnerském vztahu připadal opravdu šťastný? 

➢ Co byste řekl, že ve vztahu potřebujete, abyste se cítil šťastný? 

• V jakém období ve svém životě jste byl s někým ve vztahu a cítil se hodně nespokojený? 

• Kolikrát se vám stalo, že se s vámi rozešla partnerka/partner, přestože vy jste chtěl ve vztahu 

pokračovat? 

➢ Jaké to pro vás bylo? 

• Jak jste se obvykle seznamoval se svými partnerkami/partnery?  

• Bylo nebo je pro vás těžké oslovit někoho, kdo se vám líbí? 

➢ Jak dáváte ženám/mužům najevo, že se vám líbí? 

• Kolikrát jste zažil ze strany někoho, kdo se vám líbil, odmítnutí? 

➢ Jaké to pro vás bylo? 

➢ Bojíte se někdy odmítnutí? 

• Jak byste popsal váš aktuální vztah?  

➢ Jak byste charakterizoval svou přítelkyni / přítele?  

➢ S čím jste v tomto vztahu spokojený? O vám vztah dává? 

➢ Je naopak něco, co vám v aktuálním vztahu chybí? 

➢ Jaký máte s aktuální partnerkou / partnerem sex. vztah? 

➢ Jak se partner/ka vyrovnal/a s vaším deliktem? 

➢ Cítíte ze strany své partnerky / partnera podporu v léčbě? 

➢ Jakou budoucnost byste si se svou přítelkyní / přítelem přál? 

 

Porucha sexuální preference 

• Mohl byste mi podrobněji popsat vaši odchylku v sexualitě? 

• Kdy jste si poprvé začal uvědomovat, že máte v oblasti sexuality určitou odchylku?  

➢ V jaké souvislosti to bylo? Co se tehdy ve vašem životě dělo? 

➢ Jak jste se ohledně toho cítil?  

➢ Mluvil jste o tom s někým? 

• Jaké byly vaše první sexuální (masturbační) fantazie a sexuální touhy?  

➢ Případně povaha erotických snů? 

• Kdy jste měl poprvé sexuální fantazie, které se vztahovaly k vaší sex. odchylce?  

➢ Jak jste to vnímal? 

➢ Měl jste v souvislosti s tím někdy pocity studu nebo viny? 

• Jaký byl váš první sexuální styk?  

➢ V kolika letech?  

• Jak dlouho poté jste měl další sexuální zkušenosti a jak uspokojivé pro vás byly? 

 

Sexuální delikty 
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• Mohl byste mi nyní podrobněji popsat sexuální delikty, kterých jste se dopustil.  

➢ Kdy vás začaly napadat myšlenky na spáchání deliktu?  

➢ Kdy tyto myšlenky začaly přecházet v konkrétní plány?  

➢ Byl tam nějaký moment nebo momenty, kdy jste měl pocit, že jste nad sebou ztratil 

kontrolu?  

➢ Jak jste se cítil bezprostředně po spáchání deliktu?  

➢ Jak na svůj delikt nahlížíte nyní? 

• Jak se cítíte nyní, když na to vzpomínáte? 

• Jak vypadají vaše sexuální fantazie nyní?  

➢ Pomáhá vám s jejich realizací nějakým způsobem současný partner/ka? 
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Příloha č. 7 - Schéma pro skórování Škály sociální kognice a objektních vztahů 

dle Soukupové a Goldmanna (2007) 
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Příloha č. 8 – Protokoly a skórování příběhů TAT 
 

    TAT – Petr 

 

 

1 Tak to je klučina, kterej chodí na nějakou hudební školu. Asi něco 

zmrvil, a přemýšlí, co bude následovat, třeba jestli nedostane pár facek 

od táty,  nebo tak něco. 

A jak se ten kluk na obrázku cítí? 

No asi špatně,  protože přemejšlí a asi něco pohnojil.  

A jak to bude pokračovat dál? 

No naučí se a dopadne to dobře…  Já mám rád dobrý konce. 

 

2 Nějakej oráč. Asi se uchází o slečnu, tady počítám, že je její máma,  

která asi mu nadává. Nechce, aby byli spolu. Ta holka asi chodí do 

školy, proto teda nechce aby, byli spolu… Ale holka dodělá školu, 

proto to dopadne dobře a budou spolu. 

A co si ty lidi na obrázku myslí a jak se cítí? 

No tak tchýně, ta je taková panovačná. Ta bude asi taková naštvaná 

nebo arogantní nebo tak. Ta holka, ta je taková vyděšená, protože neví, 

co se bude dít. No a chlapák, ten je takovej v klidu, takovej salámista. 

 

3BM No tak tohle by třeba mohla být zneužívaná holčička. Asi to prasklo,  

tátu zavřeli a ona teď brečí, vlastně kvůli tomu, že jí vzali tátu a cítí se 

hrozně. 

Jak to bude pokračovat? 

Půjde do dětského domova, kde bude mít klid. Nikdo jí nebude 

zneužívat. Máma na ní bude naštvaná, táta bude v base. 

 

4 To jsou manželé. Chlapík asi má milenku a odchází od ní, a ta ho 

přemlouvá, aby u ní zůstal, že mu odpustí. A on nechce a odejde, 

protože ona je taková fiflena. A našel si krásnou holčinu, takže odejde 

za ní. 

A jak se ty osoby na obrázku cítí a co si myslí? 

Tak ona doufá v to, že ho přemluví, že s ní zůstane, takže ona asi 

zoufale. A on se cítí na hovno. Říká si: „Už abych byl v hajzlu, už abych 

byl pryč.“ 

 

6GF Tohle je panička z nějaké nóbl rodiny. Před sebou má nějakou 

šperkovnici, pravděpodobně se jí odtamtud ztratily nějaký šperky. A 

tohleto by mohl být nějakej malíř pokojů nebo něco takovýho,  kterýmu 

nadává. Možná, že jí je vzal a frajer jí vysvětluje, že ne, že nekrade, že 

to nikdy neudělal nebo že nikdy nekradl. Takže on se cítí nařknutej, z 

něčeho, co neudělal a ona je zoufalá, že přišla o šperky.  

A jak to bude pokračovat dál? 

Šperky se nenajdou a malíř odejde naštvanej.  

 

6BM Syn s mamkou. Syn vysvětluje mamince, že má přítelkyni, která je v 

jiným stavu a říká, že se musej vzít. Maminka je naštvaná, že má ještě 

čas,  že musí dodělat školu. A dopadne to tak, že syn odejde, slečnu si 

vezme a maminka si sedne a bude plakat, protože jí syn neposlouchá.  
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18BM Tak tohle to mi připadá jako za tmy loupežný přepadení, kdy teda jde 

nějakej obchodník obtloustlej a odchytil ho nějakej feťák, kterej mu dal 

nějakým klackem přes palici, aby ho omráčil. A on padl na něj. A on 

teďka ten klučina se zpod něj nemůže dostat, ale dostane se.  

Obtloustlej chlapík bude omráčenej, klučina mu sebere peníze a uteče. 

 

8BM Tak tohle to by mohla být nějaká pouliční bitka, kde teda kámoše, já 

nevím co to je? Slečna? Kluk? asi přizabili a tady ty dva jakože lékaři 

ho dávají dohromady, tak mu píchají nějaký antibiotika. A ten teda, aby 

ho chránil, tak si s sebou vzal zbraň… Chlapíka dají dohromady, bude 

v pohodě. Páni doktoři budou trošku vystrašený, protože nevědí, co se 

stalo. A tady ten, ten bude rád, protože ho dají dohromady. 

 

10 Manželé, starší pár. On odjíždí na služební cestu a loučí se spolu. A 

paní je z toho smutno, takže paní je smutná, chlapík taky, ale na druhou 

stranu, je rád že vydělá nějaké peníze, proto odjíždí. 

A jak to bude pokračovat? 

Dopadne to tak, že chlapík odjede na služební cestu a paní bude věrně 

čekat doma. 

 

13MF Manželé. Ona se mu přiznala, že mu byla nevěrná. Chlapík to 

nerozdýchal, uškrtil jí, a teď se trápí  tím, co udělal. A ona vlastně je 

mrtvá. Dopadne to tak, že jí odveze, jí pohřběj a on dostane 15 let v 

base. 

 

18GF Dvě kamarádky, stojej vlastně ve vchodu baráku. Ta jí vypráví o tom,  

že teda přítel, kterého měla, tak jí třeba okradl, poslal jí do háje a ta z 

toho omdlela. A ta jí vlastně dává dohromady, pomáhá jí, jako utěšuje 

jí. Jako: „Nešil, peníze, který ti sebral, tak si je znova našetříš. A buď z 

toho v klidu.“ A dopadne to tak, že přítel, kterej jí okradl, tak se k ní 

vrátí, peníze jí přinese a tadyta bude spokojená. 

 

5 Máma, která hlídá svýho... svý dítě, svýho syna, kterej teda není vidět, 

kterej si dělá úkoly a máma ho přišla zkontrolovat, jestli teda opravdu 

dělá úkoly, nebo jestli si čte nějakej komiks. A máma je spokojená, 

protože synátor se učí… Tak. 
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Přidělené skóry 

 

TAT - Petr 1 2 3BM 4 6GF 6BM 18BM 8BM 10 13MF 18GF 5 ∑ ∅ 

a) Komplexnost re-

prezentace druhých 
3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 32 2,7 

b) Afektivní kvalita 

reprezentací 
3 5 1 5 3 5 1 3 3 1 4 4 38 3,2 

c) Kapacita 

k emočnímu vkladu 

do vztahů 

3 3 1 3 3 5 1 5 3 1 3 3 34 2,8 

d) Emoční vklad do 

hodnot a morálních 

norem 

0 4 3 1 3 5 1 0 0 1 1 0 19 2,4 

e) Porozumění 

sociální kauzalitě 
2 2 2 5 3 2 2 3 2 2 2 5 32 2,7 

f) Prožívání a 

zvládání 

agresivních 

impulzů 

0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 5 0 10 2,5 

g) Sebedůvěra 3 0 3 4 0 0 3 0 0 1 3 5 22 3,1 

h) Identita a 

soudružnost self 
3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 44 3,7 
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    TAT – David 

 

1 „Táto, ty mě pořád nutíš, já na ty housle prostě hrát nebudu. A dál… Jestli 

mě budeš dál nutit, tak je někde za rohem rozbiju.”  
Hmm, to říká ten kluk na obrázku? 
Hmm. 
A co tomu předcházelo?  
Protože ho ten táta pořád nutí, aby na ty housle hrál a toho kluka to nebaví, z 

toho donucení… 
A jak se cítí ten kluk? 
No určitě se necítí dobře, protože když ho to nebaví a nutí ho vlastně táta, 

aby pořád se zdokonaloval, tak přemýšlí o tom, jak z toho vlastně 

vyvřednout, aby nemusel na ty housle hrát. 
A jak to dopadne? 
Jak by to mohlo dopadnout? Tak asi se trošku podvolí, a na ty housle bude 

hrát, ale prostě nebude hrát tak intenzivně, jak chce ten táta. 

 

2 Tak já bych tady na tomhle obrázku řekl, že nějak jim začaly žně, a možná 

že pánovi chybí nějaká ruka výpomocná. A mladá slečna, místo aby šla 

pomoct, tak si raději vzala knížky a jde si za roh číst, aby nešla vidět. 

Babička všechno z dálky zpoza stromů pozoruje a kontroluje, jestli to mladý 

pán dělá zdárně a zodpovědně. 
A jak se ty lidi na obrázku cítí A co si myslí? 
Tak mladá slečna s knížkama, ta si říká: „Já vás mám na háku, abych šla 

něco dělat, já se radši budu učit.“ Pán ten by nejradši měl kolem sebe ještě 

pět lidí jako pomocníků, protože je sám s koněma a takhle... Takže ten toho 

má plné ruce práce. A paní u stromu si říká „Ten je ale šikovnej, ten to 

zvládne. Tomu já věřím ". 
A jak to dopadne? 
Dopadne to, že mladá slečna půjde si sednout, začte se do knížek, udělá 

školu do budoucna. Stará paní bude spokojená, že mladší udělala školu, že 

se nemusí starat o vlastně celou farmu. No a pán s koněma, to nevím. Ten 

se asi sedře chudák, protože nebude mět koho po ruce do budoucna a jeho 

tělo to nevydrží . 

 

3BM Tak tohle připomíná mně, když jsem byl v koutku na firmě, když jsem dělal 

tu nehodu po tom kamarádovi. Protože vlastně, já když jsem tu nehodu dělal, 

to jsem vám ještě neřekl, že jsem to auto, ve kterým se zabil, v tom 

náklaďáku jsem ho odvážel já. A při té nehodě jsem zjistil, že to byl on. 

Takže já jsem tu práci dodělal, pak jsem přijel na firmu a tak nějak podobně 

jsem se já poskládal psychicky… Tak jsem teda za ním, protože byl ještě 10 

dní ve špitále, tak jsem za ním asi ještě čtyřikrát byl, jako jediný z jeho 

kamarádů. Ostatní si na to prostě neudělali čas, aby za ním zajeli. A dokonce 

jsem tam byl hodinu před tím, než umřel v ten den.  Pak jsem vlastně odjel, a 

po cestě mě volali jeho rodiče, že Standa umřel. Takže zhruba asi hodinu 

předtím plus mínus jsem tam za ním byl nebo s ním přímo. On teda nevnímal 

protože byl v umělém spánku, byl na jednotce intenzivní péče… 
To pro vás muselo být hrozně těžký, sebrat tu sílu a být tam s ním. 
Byl jsem tam s ním… Tak obrázek mně připadá, mně připomíná mě, když 

jsem přijel, protože já jsem se takhle podobně poskládal psychicky, když 

vlastně jsme dodělali tu nehodu. Pak teda závěrečné jsem se poskládal.  
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Postavil jsem se na nohy, oklepal jsem se a šel jsem dál jezdit, ale vůbec to 

nebylo jednoduchý… Ale v hodně podobný poloze jsem ležel na firmě. 
Hmm, takže myslíte, že tomu člověku na obrázku se taky stalo něco 

podobnýho? 
Myslím si, že se tam určitě stalo něco špatného, něco podobného, nevím 

jestli to bylo úmrtí, ale prostě mohli se pohádat s někým, třeba s přítelem, s 

manželem, takže je z toho prostě nějaká špatná. No a závěr bych převedl na 

sebe: postaví se vlastně na nohy, vzpamatuje se z toho, půjde si to -  jestli se 

pohádala s manželem, tak si to s ním půjde vyříkat, z očí do očí co a jak, a 

budou fungovat dál. To je asi všechno.  

 

4 Tak tomuhle předcházelo určitě nějakej dlouhodobej pracovní vztah. Znají 

se určitě nějaký léta. Mladá slečna asi o pána evidentně jeví zájem. Ale podle 

výrazu pánovy tváře, on teda moc zájmu nemá. Nevím teda, čím to je, jestli 

pán má doma manželku nebo nějakou přítelkyni, ale evidentně nějak 

extrémní zájem nemá. No a závěrečně, jestli ho paní přemlouvá, jestli 

půjdou spolu aspoň na kávu, tak si myslím, že závěrečně tu kávu, pro 

uspokojení té mladé slečny, tu kávu schválí a půjdou spolu aspoň na kafe. 
A jak se ty osoby na obrázku cítí a co si myslí? 
Tak nevím, co pán má v hlavě, ale  prostě  přemýšlí o tom, jak slečnu 

odmítnout. A slečna se snaží nebo přemýšlí, jak se k pánovi ještě blíž dostat. 

 

6GF Tak tady na tom obrázku se tady slečně něco nelíbí. A nebo paní? Řekl bych 

možná paní. A už dlouhodobě, podle výrazu tváře, se nelíbí asi, že pán si 

chodí po baráku s fajfkou zapálenou. A nevím, jestli teda výrazem nebo 

slovně mu to dává najevo už delší dobu. A pan to pořád nějak ignoruje a říká 

jí: „Co po mě chceš,  to je můj dům a já si ve svém domě budu dělat co chci.“  

No a závěr. Nevím, jestli se paní naštve a fackou pánovi vystřelí fajfku z 

pusy. A pán bude jenom mlčky stát a zírat, co se stalo vůbec. Asi jo, protože 

paní podle výrazu, jak se na něj kouká, tak je na to taková nazbrojená. No 

jednu mu střelí. 

 

6BM Tak tady je, bych řekl, syn s mámou, a podle výrazu mámy, syn by chtěl asi 

odejít někam na delší dobu, odjet třeba za prací. A máma s tím nesouhlasí,  

s tím, že vlastně syn má práci tady v okolí, takže může být pořád doma. 

Nemusí nikam dojíždět. Ale syn si evidentně stojí za svým, takže máma se 

k němu otočila zády a řekla mu: „Tak si běž.“ A nevím, jestli mu řekla, ať  

se nevrací, ale to většinou mámy asi nedělaj, neříkaj. Ale od mámy prostě, 

to je takový to gesto „Víš co? Dělej si co chceš.” No a závěrečně, syn teda 

přemýšlí, ale závěrečné asi za tou prací odejde, jelikož je to lepší pracovní 

nabídka, lepší práce za víc peněz. I když teda nerad, tak odejde závěrečně.  

A máma se bude cítit nějakej ten pátek uražená, ale když se třeba syn vrátí 

na návštěvu nebo na víkend nebo tohle, tak po určitým čase to určitě zkousne 

a budou se dál spolu bavit normálně. 

 

18BM No tady bych řekl, že  pán  je krapátko společenský unavenej, protože vidím 

zezadu ruky, že spíš se ho snaží někdo zezadu podpírat. To bylo takové to 

klasický kamarádský posezení v hospodě, který se, známe  to i  ve svých 

případů, občas teda zvrtne. Přijde další kamarád, prohlásí že má 

narozeniny, takže proběhlo o pár piv víc než by mělo. Pán to trošku neunesl, 

trošičku víc se nám přiopil a teď kolega, kterej nejde vidět vzadu, ale jdou 

tam vidět jenom ty ruky, tak se ho snaží v nějakým co nejlepším stylu, aby 

se pán neušpinil a neválel na zemi, dostat domů do své postele. No po nějaké 

době se mu to asi povede. Pán se nám ráno vzbudí, hlava dvakrát větší než 
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normálně a říká si: „Že já vůl jsem zase pil, už to nikdy neudělám.” Uběhne 

nějaká doba a bude se to opakovat. 

 

8BM Takže tady, podle opřené zbraně bych řekl, že ležící pán má nějaké střelné 

poranění. Dva lidé se mu snaží zachránit život, nevím jestli vyjmutím kulky, 

tenkrát žádný složitý operace nebyly, takže se snaží mu vlastně zachránit 

život nějakým vyjmutím kulky nebo něčeho. A chlapec vepředu, bych řekl,  

že je evidentně jeho syn a jenom zarmoucen a čeká, jak to dopadne, jestli 

teda táta přežije, nepřežije, jestli se to povede, jestli se to nepovede. Je z toho 

evidentně i podle obličeje trošku smutnej. Podle snahy dvou lidí, jednoho 

teda, co má nůž, se snaží pro ležícího pána udělat maximum a jelikož já su… 

Nejsem moc romantik, ale přeju to teda synovi, takže kulka se povede 

vyjmout a táta po určitých komplikacích, všechno přežije a bude v pořádku. 

Posléze skončí válka a se synem si půjde hrát na hřiště. 

 

10 Tak tady v tomhle vidím určitě dlouhodobou lásku, dlouhodobou 

zamilovanost prostě jde vidět na těch dvou lidech. Nevím jestli po 40 nebo 

50 letech manželství, se prostě k sobě pořád mají. Mají se pořád rádi a tenhle 

vztah prostě vydrží, jako jeden z mála vztahů, vydrží  do konce života. A 

pro jednoho z těhle partnerů, který vlastně svého partnera přežije, tak dožití 

samotný bude hodně těžký. Neřeknu vám teda, kdo umře první, protože 

tohle jako se rozhodovat nebude. No a je to, řekl bych tady k tomuhle, že je 

to láska od školního věku. Opravdu hodně dlouhodobá, podle výrazu a podle 

typu obejmutí… Zůstanou spolu vlastně do konce jednoho z nich a druhý 

člověk, který vlastně zůstane sám, tak bude mít to dožití těžký bez svého 

partnera celoživotního. 

 

13MF Tak tady vidím manželský pár. Manžel to nemá vůbec lehký, protože přijde 

z práce a musí se starat o svojí těžce nemocnou manželku, která na tom teda 

není moc dobře. Nikdo, ani doktoři teda nevědí, jestli přežije. A jelikož,  

tenkrát  v té době, ta lékařská péče v nemocnicích, a nemocnice moc 

nebývaly, takže manžel se snaží pro svou manželku udělat co nejvíc, aby 

přežila. Nespí kolikrát v noci, je u ní a ráno musí do práce, kde teda se ho 

snaží zastoupit jeho děti, ale ty zas musí do školy. Takže nemá to vůbec 

jednoduchý život. A závěr je, že manželka své nemoci těžké podlehne.  

Manžel se z toho psychicky zhroutí. Skončí s prací. Nechce bez ní být a bude 

to teda těžký pro děti, a manžel spáchá sebevraždu, protože už podle toho 

postoje, jak je, tak už je dost psychicky i fyzicky na dně. 

 

18GF No tady v tomhle vidím nějaký nečekaný selhání jedné osoby, stojící nebo 

opřené o zábradlí a druhá vlastně slečna se snaží dávat nějak první pomoc, 

aby neležela 2. slečna na zemi. Takže se jí snaží udržet minimálně aspoň 

opřenou o zábradlí, než -  neříkám že přijede záchranka, ale než přispěchá 

odněkud doktor nebo nějaká pomoc, aby jí pomohla dostat paní do prvního 

možná do druhého patra po schodech do postele, aby si vlastně odpočinula. 

Viděl bych v tom kolaps ani ne stářím, ale spíš možná vyčerpáním z práce,  

Horko - cokoliv jinýho. Závěr:  přijde výpomoc nebo půjde kolem ochotný 

muž, který vlastně oběma paním pomůže dostat se do patra, uložit  paní na 

postel a budou čekat teda na příchod pana doktora. Ten tam diagnostikuje 

nějakou tu chvilkovou únavu, doporučí nějaké pití, tekutiny hodně doplnit a 

odpočinek. Závěrečně paní se udělá líp po nějakých dnech a bude 

pokračovat dál v životě, který vedla. 
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5 Takže tady paní středního věku evidentně otevírá dveře, někoho hledá. Řekl 

bych, že hledá asi svého neposedného syna, který se stabilně někde schovává 

pod postel a pod gaučem, takže zase má starosti, kde se její syn nachází. Na 

volání synátor nereaguje, zase si hraje na schovávanou a teď podle výrazu 

si říká: „Počkej já až tě najdu, já tě zase zmydlím, žádné schovávání tady 

nebude.” No závěrem bych řekl, že syn asi za mámou přijde sám, že ho 

přestalo schovávání bavit. Máma mu to rázně vysvětlí, že prostě když ho 

volá, má se minimálně ozvat nebo za ní přijít, že se nemá schovávat, protože 

nikdy člověk neví, co se může stát. Může se uhodit do hlavy, může někde  

uklouznout, takže minimálně, když na něj volá, tak se má ozvat. Ale facky 

teda výjimečně nedostane.  

 

 

Přidělené skóry 

 

TAT - David 1 2 3BM 4 6GF 6BM 18BM 8BM 10 13MF 18GF 5 ∑ ∅ 

a) Komplexnost re-

prezentace druhých 
3 7 3 5 5 7 5 5 5 7 3 5 60 5 

b) Afektivní kvalita 

reprezentací 
3 5 3 5 1 5 7 4 7 7 7 5 59 4,9 

c) Kapacita 

k emočnímu vkladu 

do vztahů 

3 3 3 3 1 3 3 5 7 7 5 5 48 4 

d) Emoční vklad do 

hodnot a 

morálních norem 

3 0 0 5 3 5 5 0 0 5 5 5 36 4,5 

e) Porozumění 

sociální kauzalitě 
5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4,6 

f) Prožívání a 

zvládání 

agresivních 

impulzů 

5 0 5 0 1 5 0 0 5 5 0 5 31 4,4 

g) Sebedůvěra 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 52 4,3 

h) Identita a 

soudružnost self 
3 5 3 5 5 7 3 5 7 7 5 5 60 5 
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    TAT – Karel 

 

1 Takže tady tomu předcházelo, že ten kluk měl jít určitě na hodinu houslí. 

Nešel na ní, teď má výčitky svědomí. Přemýšlí nad tím, že ty housle ho v 

podstatě ale bavěj, ale neví, jak vysvětlit svému učiteli, případně Jak 

vysvětlit doma, že se ulil z hodiny houslí. 
A jak to dopadne? 
Dopadne to tak, že přijde domů a bude se dívat do země a bude očekávat 

vlastně, že ty rodiče nebo ten učitel mu ty otázky bude pokládat a on na ně 

bude odpovídat a uleví se mu. 

 

2 No takže tady máme… Tak téhle scéně předcházelo, že ta dívka nejspíš 

byla v nějakém rozhovoru s tím mužem. Natož přišla asi matka, která tomu 

vztahu nepřeje jednoznačně a ten čeledín vlastně se dává do práce a dělá 

jako, že teda to svým způsobem respektuje, ale má tam takovou malou 

výhradu. Natož selka matka je nekompromisní. Dcera se dívá po matce, do 

jaké míry je vlastně eventuálně oblomitelná, eventuálně přemluvitelná, aby 

jí ten vztah povolila. Ale myslím si, že to dopadne tak, že buďto ta dcera 

uteče s čeledínem do světa a půjde na jinej statek, ale spíš ne.... Spíš se 

nakonec podvolí vůli matky.  

 

3BM Tak jasně - tady se udála nějaká událost, jo nějaká v podstatě smutná 

tragická… A nemuselo to být nic ještě ani tak úplně závažnýho jakoby, že 

by to bylo nevratný, ale mohlo, může. Jo tady je prostě na tom obrázku 

velký neštěstí, velkej smutek, pocit obrovskýho opuštění, obrovský 

samoty. Nicméně po tom vyplakání se do toho polštáře, přijde nějaký 

uvolnění a tu situaci - na tom obrázku momentálně je vidět jako 

neřešitelná, tak přijde vyrovnání s tou situací. Jo... 

 

4 Tak tady žena naléhá na muže, přičemž ten muž přišel nepřipravenej na 

tohle naléhání a ze svého pohledu vlastně nemá na ten rozhovor s tou 

ženou, na to její naléhání nemá vlastně čas, prostor, nechce ho. A proto se 

staví takhle odmítavě, odtažitě. Žena se snaží docela jakoby hodně 

zapůsobit, i svým zjevem, i svým jakoby…, aby si všiml, že se kvůli němu 

upravila, že se na to setkání připravila. Přesto ten muž to nevidí a skončí to 

tím, že ten muž odejde. 
A proč na něj ta žena naléhá? 
Může jít o citovej výlev samozřejmě, může jít o nějakou potřebu nějakého 

rozhodnutí a dělá to, protože je to strašně důležitý. A dopadne to tak, že on 

odejde... On už je vlastně na odchodu. 

 

6GF Tak tady bych řekl, že to je takovej výjev trošku z detektivky, kdy 

předcházela nějaká situace, která je pro tu ženu velmi nepříjemná. Nechce, 

aby byla odhalená. Bojí se odhalení. Muž naopak chce, nebo už ví dokonce 

a žena má obavu, obavu z toho, že vlastně bude odhalena ať už 

skutečnost, pravda, cokoliv a je v tom odhalení nějakým způsobem trošku 

zainteresována. Nemusí bejt  přímo viník, ale minimálně nějakým svým 

věděním ví. A muž je velmi velmi neodbytný a dozví se teda pravdu, což 

pro tu ženu nebude příjemný. A ten muž není ve vztahu s tou paní nijak 

zakomponován nebo za... Je to v podstatě cizí člověk. 
(smích) To jste ani nečekala co?  
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6BM Tak tady je syn s matkou, kdy… předcházelo tomu, tomuhle setkání 

předcházela nějaká těžká událost v tý rodině. Dokonce bych řekl, že 

nejspíš úmrtí tatínka nebo nějaká jiná, opravdu hodně těžká tragédie a není 

to situace, která se čekala. Jo je to vyloženě tragická událost, kde vlastně 

oba dva se vyrovnávají s tou situací po svém, nesdílejí. (odmlčí se) 
Jak se ty osoby na obrázku cítí  a co si myslí? 
Nevěří tomu. Ten muž tomu nevěří, jo že to ne, to není pravda. To se 

nemohlo, ale zároveň se smiřuje s tou, tou… Proto si myslím, že to je 

úmrtí, protože si myslí, že to je nevratný, jo, že prostě si myslí, že už to 

tady nikdy nebude… A ta paní tam, ta se vlastně odvrací, protože jí přijde,  

přijde vlastně nepochopitelný, že ten, kdyby to byl syn řekněme, že asi jo, 

tak jakoby že vlastně to nepřijímá, jo. Že jí vlastně neulehčuje jo, že 

očekávala, že to přijme, že jí obejme, že to budou sdílet spolu a on jí 

vlastně k sobě nepouští, tak proto se ona odvrací a zůstává na to sama. Ale 

dopadne to… No jak to dopadne? To je hodně nečitelný, jak to dopadne… 

Určitě jako když řeknu, že to dopadne tak, že to oba pochopí, tak to je spíš 

moje přání než skutečnost... Myslím si, že jim bude trvat dlouho, než k 

sobě, než jakoby budou moci tu ránu, která je potkala, než ji budou moct 

spolu sdílet, tak uteče nějakej čas. Určitě na to budou docela dlouho sami. 

Takhle to dopadne, jo. 

 

18BM Já bych řekl, že to je scéna z nějakého divadla. Možná, že to je herec s 

herečkou, který přehrávají nějakou trošičku možná hysterickou scénu… Jo, 

že to není úplná skutečnost. To je opravdu jakoby na divadle. Tam je 

přesně danej scénář, kterej se tam prostě odehrává, přičemž se tam 

odehrává, jak říkám, nějaká hysterická scéna, kdy muž prostě jako dává 

najevo: „Já jsem tady pro tebe, jsem skála. Můžeš se o mě opřít.”, ale zase 

ne moc osobně, protože ta druhá osoba je vlastně na zádech a není na 

hrudi. A není to tak, že by se tam schovávala před nějakým nebezpečím, 

protože ten muž nečelí nebezpečí. 
A co on si myslí co on cítí? 
Dokonce možná, že tam je: „Jsem tu sice pro tebe, ale jen na oko. Jo, jen 

na oko, jen aby se… Plním povinnost nějakých jakoby těch zad, tý skály, 

ale ve skutečnosti ne… 

A jak to dopadne? 
Jak to dopadne? Věčný optimista… No myslím si, že to dopadne tak, že ta 

žena ho do toho vtáhne, takže nakonec skončí na jeho hrudi a vlastně 

obejme ho a on přestože on jakoby teď jakoby moc nechce, tak nakonec jí 

stejně ovine… Asi tak… Optimistickej pohled. 

 

8BM Jejky… (dlouho ticho)… No 
Tak co se tam odehrává na tom obrázku? 
Odehrává se tam operace. Nejspíš to pochází… (dlouho ticho) … Spíš 

nějaký nepodařený lov, nepodařený lov, kdy… To znamená, že byli zřejmě 

na lovu. Ten muž… Ten muž byl na lovu. Byl postřelen, natož byli 

zavoláni… Byl převezen domů, byli zavolaní nějací lékaři, kteří se snaží 

vyjmout kulku. A je přítomen syn, syn celé situaci… nebo aspoň o ní je 

zpraven. Nicméně tipoval bych to do nějaký aristokratický rodiny, kdy ho 

to nechává docela hodně chladným a neprožívá to, že za ním se děje nebo 

v jeho domě, v jeho přítomnosti, se děje něco poměrně neobvyklého. 

Otázka jestli to je neobvyklé? Ale každopádně věří, že ta operace dopadne 

dobře, a že pokud je to otec, tak svého otce znova spatří a uvidí. A možná i 

proto zůstává tak klidný, že má tu důvěru v to… A myslím si, že to 

dopadne dobře, protože tam to světlo. To je světlo naděje, že bude přání 
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otcem myšlenky a že teda pánové odvedou svoji práci, která muže 

zachrání… A vy k tomu máte nějaký výklad nebo nemáte? 
Ne tam vlastně neexistuje žádný manuál správných odpovědí…  Tam jde 

opravdu o to, co vás osobně k tomu napadne a každého může napadnout 

úplně něco jiného… 
Hmm. 

 

10 Takže muž se ženou, kteří… kteří vlastně patří k sobě. Sdílej spolu svoje 

starosti, svoje radosti. Žena u svého muže vlastně pravidelně nachází 

ochranu, bezpečí. Věří mu. A muž vlastně oplácí tý ženě vlastně tu 

pozornost a to, že vlastně ona o něj pečuje tím, že vlastně se u něj může 

jakoby kdykoliv schovat a on je tu pro ní a ona je tu pro něj. Přičemž tohle 

bych řekl, že je před… Že jsou někde před, může to být taneční, může to 

být bál. Je to prostě trošku slavnostnější událost těch dvou, a dokonce bych 

se nebránil tomu říct, že to je opakování svatby jakoby po několika letech,  

až tak jakože to je hodně osobní, hodně důvěrný. A myslím si, že jsou oba 

šťastní, a budou v tom štěstí vlastně pokračovat. 

 

13MF No… (ticho)… Tak tady došlo k nějaký poměrně tragický události, kdy ten 

muž ublížil ženě a následně, až ale po činu si teda uvědomil, co teda 

spáchal a je z toho svým způsobem zdrcenej, že se vlastně nemůže koukat 

ani na tu ženu ani na sebe, ani okolo sebe. Nechce ani nic vidět, nechce 

možná ani věřit tomu, co udělal. A zároveň je to zbabělec, takže až si 

tohleto, ten šok, protože teď je vlastně jakoby v šoku z toho, co provedl, 

takže až ten šok pomine, tak z toho místa uteče. Rozhodně to není typ 

člověka, kterej by šel přijmout zodpovědnost. 

 

18GF No… (ticho) 

Co se tam odehrává na tom obrázku? 
No na mě to působí tak, že matka… (ticho)... No, buď… (špitá si pro sebe 

„To ne, to není tak hrozný, spíš starostlivě”…). Je to jako kdyby matka 

našla svojí dceru vlastně zraněnou, mrtvou a vzala si ji vlastně do náruče a 

nechce vlastně věřit tomu, že ta dcera je vlastně, ať už zraněná nebo mrtvá,  

jo, že tomu vlastně nechce uvěřit. Řekl bych, že dcera je nejspíš hodně od 

krve a matka možná se jí snaží zachraňovat. Možná s ní čeká na záchranu,  

snaží se jí utěšovat, že to bude dobrý. Přičemž si myslím, že tomu úplně 

nevěří, že to bude dobrý. Možná už to není dobrý, možná už je pozdě. Ještě 

se s tím ani nesmířila, že je vlastně konec… 
A co tomu předcházelo? 
Já bych řekl, že tam mohlo dojít k  mezi tou matkou a dcerou… že tam 

matka v tuhle chvíli vlastně vnímá tu vinu, že vlastně mohla do ní strčit, že 

vlastně mohla spadnout z těch schodů. Jo něco takovýho… 
A jak to dopadne? 
No dcera umře. Možná už je mrtvá do konce… No depresivní. 

 

5 Tak tady žena vešla do pokoje. Předcházelo tomu, že nejspíš na někoho 

několikrát volala, ten dotyčnej nereagoval, takže přišla do toho pokoje 

nejspíš dětského pokoje a může volat k jídlu, do školy, k úklidu, k výletu, 

k čemukoliv. Rozhodně to není tak úplně, že by ta matka nebo že by ta 

žena tam šla naštvaná, spíš jakoby že rituál, kterej  jsme asi zažili všichni: 

„Pojď už, pojď už.” … „Jdu, jdu, jdu.” A nic, dokud vlastně… Jo takže 

volání k něčemu a nejspíš k výletu, protože není to vyloženě domácí oděv, 

spíše to jakoby oblečení na ven než na doma, takže se někam jde. Případně 

to může být ještě - a to by mohlo taky bejt – oznamování, že někam 
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odchází a nechává doma někoho samotnýho a „Přijdu v tolik a tolik”, takže 

ta žena zavře dveře buďto sama anebo, že ten dotyčnej, kterej tam v tom 

pokoji eventuálně s ní je, tak s ní bude odcházet. 

 

Přidělené skóry 

TAT - Karel 1 2 3BM 4 6GF 6BM 18BM 8BM 10 13MF 18GF 5 ∑ ∅ 

a) Komplexnost re-

prezentace druhých 
3 5 5 3 5 7 3 3 5 5 5 3 52 4,3 

b) Afektivní kvalita 

reprezentací 
3 3 3 3 1 3 4 3 7 1 1 4 36 3 

c) Kapacita 

k emočnímu vkladu 

do vztahů 

1 1 1 1 1 3 3 1 7 1 1 1 22 1,8 

d) Emoční vklad do 

hodnot a morálních 

norem 

5 3 0 3 0 0 0 3 0 1 3 0 18 3 

e) Porozumění 

sociální kauzalitě 
5 5 5 3 7 7 3 5 7 5 5 5 62 5,2 

f) Prožívání a 

zvládání 

agresivních 

impulzů 

5 5 5 5 5 5 0 5 0 1 5 0 41 4,6 

g) Sebedůvěra 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 30 2,5 

h) Identita a 

soudružnost self 
3 3 1 3 3 3 1 3 5 3 3 3 34 2,8 

 

 


