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ABSTRAKT

Disertační práce se věnuje problematice užití apercepčních technik v diagnostice dětí ve 

věku 6 a 7 let se zaměřením na praxi školního psychologa. Teoretická část se zaměřuje 

zejména  na  téma  psychologické  diagnostiky  na  poli  školní  psychologie,  úžeji  pak  na 

využití  apercepčních  technik,  jejich  přínosy a  také  na  jejich  kritiku.  Druhým těžištěm 

teoretické části je seznámení s Tematickým apercepčním testem a metodou Roberts-2 a 

dále pak s vybranými skórovacími systémy.

V úvodu praktické části je představena metodologie výzkumu. Třiceti dětem ve věku 6 a 7 

let byly předloženy obě diagnostické metody a jejich odpovědi byly skórovány pomocí 

standardizovaných  systémů  a  následně  srovnány  jak  kvantitativně,  tak  kvalitativní 

metodologií.  Lze  říci,  že  příběhy  evokované  tabulemi  Roberts-2  jsou  vyšší  vývojové 

kvality než příběhy podané na základě tabulí TAT, které jsou pro dotazované děti větší 

výzvou  a  vidíme  v  nich  spíše,  jak  dítě  reaguje  v  zátěži.  V práci  jsou  taktéž  popsána 

specifika  administrace  těchto  metod  v  dětském věku.  Na základě  dat  od  50  dětí  byly 

vytvořeny pracovní české normy pro děti ve věku 6 a 7 let k metodě Roberts-2 a byly 

srovnány s originálními americkými normami.

KLÍČOVÁ SLOVA

apercepční techniky, Tematický apercepční test, Roberts-2, mladší školní věk, 

školní psychologie
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ABSTRACT

The main topic of this dissertation is the usage of apperception techniques in diagnosing 

children aged 6 to 7 years, with an emphasis on the practice of School Psychology. The 

theoretical part focuses primarily on psychological diagnosis in School Psychology with 

the emphasis on apperception techniques, their benefits, and downfalls. The other focus is 

on the Thematic Apperception Test and Roberts-2, as well as selected assessment systems.

The practical part  is introduced by the research methodology. Both diagnostic methods 

were administered to 30 children aged 6 to 7 years, whose responses were assessed using 

standardized systems,  and subsequently compared both  quantitatively and qualitatively. 

The main finding is that the stories evoked by Roberts-2 cards exceeds the stories evoked 

by  TAT  cards  in  developmental  quality,  the  latter  of  which  the  children  find  too 

overloading to produce an optimal reaction, with varied results in their adaptability. The 

dissertation also presents the specifics of administering these methods to children. Based 

on the data derived from 50 children, the Czech norms for Roberts-2 method for children 

aged 6 to  7 were created in  their  working stage,  and than compared with the original 

American norms.

KEYWORDS

apperception  techniques,  Thematic  Apperception  Test,  Roberts-2,  school  age,  School 

Psychology
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Úvod

Škola  –  místo  nejen  vzdělávání,  osvojování  si  poznatků  a  dovedností,  ale  také  místo 

socializace  a  výchovného  působení  na  dítě.  V prostředí  mnoha  škol  působí  školní 

psycholog, další člen v týmu pečující o žáky, kde spolu s metodikem prevence, výchovným 

poradcem a někdy i se speciálním pedagogem tvoří školní poradenské pracoviště. I když se 

uchopení role školního psychologa liší škola od školy a psycholog od psychologa, můžeme 

s jistotou říci, že tato profese je již dobře etablovaná a zakotvená, má dobře definované své 

pole působnosti a je respektovaným členem sítě odborníků. Je třeba zdůraznit, že školní 

psycholog nepracuje sám, má specifické postavení v systému mezi žáky, jejich rodinami, 

učiteli, managementem školy a dalšími specializovanými institucemi vně školy, které jsou 

ale úzce propojeny se vzděláváním a výchovou dětí (pedagogicko-psychologické poradny, 

speciálně pedagogická  centra,  někdy také  s orgánem sociálně-právní  ochrany dětí  nebo 

středisky výchovné péče). Tato síť je rozvětvená a je nutné, aby byly její jednotlivé složky 

dobře koordinovány a propojeny, aby měly dobře komunikované a rozdělené kompetence. 

Do agendy školního psychologa patří  jak diagnostické,  tak intervenční činnosti.  Ve své 

práci se zaměřuji na diagnostickou složku, proto na ni budu v následujícím textu také více 

cílit. (Více v kapitole Psychologická diagnostika na poli školní psychologie). 

Školní psycholog má oproti ostatním profesionálům v tomto poli (spolu s učiteli) výhodu 

v tom, že žáky provází po celou dobu docházky do školy, může jejich vývoj a prospívání 

sledovat z dlouhodobé perspektivy,  žáky lépe poznat,  a tím být i citlivější  k rozpoznání 

možných  obtíží,  které  jsou  v začátcích  zachytitelné  obtížně,  ale  zároveň  jejich  včasná 

detekce  je  mnohdy  klíčová  pro  efektivní  poskytnutí  podpory.  Rodiče  (nebo  osoby 

zastávající jejich roli) jsou bezesporu odborníky na své dítě, znají ho a všímají si, jak se mu 

daří, ovšem někdy je třeba pohledu zvenčí rodiny, aby byly případné těžkosti zachyceny. 

Další výhodou pozice školního psychologa je to, že k dosažení jeho služeb je jen nízký 

práh – je to odborník většinou přímo v budově školy, někdo, koho žák alespoň letmo zná, 

může  ho  kontaktovat  sám,  není  třeba  zprostředkování  další  osobou.  Může  se  tak  stát 

prvním, kdo nahlédne, že žák potřebuje v některé z oblastí svého života pomoci, a může 

být klíčovým v rozpohybování systému do směru k užitečné pomoci.
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V této práci  jsem se zaměřila  na děti  ve věku,  kdy obvykle nastupují  povinnou školní 

docházku,  tedy na věk šest  a  sedm let.  (Více v kapitole  Dítě  ve  věku šest  a  sedm let 

z pohledu vývojové psychologie.) Přechod z mateřské školy (nebo její obdoby) na základní 

školu  je  velkým zlomem v životě  dítěte  (i jeho rodiny).  Dítě  je  také  ve  věku,  kdy se 

posouvá na novou vývojovou úroveň, která umožňuje zvládnout nároky školy. Není nutné 

zdůrazňovat, o jak citlivé a náročné období se jedná. S novými úkoly se dítě vyrovnává ve 

více oblastech zároveň – jak v oblasti kognice, tak sociálních dovedností a ve schopnostech 

zacházet s vlastními emocemi. Zátěž ovšem nedopadá pouze na nového žáka, ale i na jeho 

rodinný  systém,  který  musí  mobilizovat  své  zdroje,  aby  se  na  novou  situaci  dobře 

adaptoval. Zároveň ale na dítě i v tomto období mohou působit další stresory, které působí 

mimo školní prostředí (závažné změny v rodinném uspořádání, nemoc někoho blízkého, 

úmrtí v rodině nebo prožitek potenciálně traumatizující zkušenosti apod.). Toto vše má na 

dítě vliv a je třeba včas zachytit, že se ve světě dítěte děje něco, v čem je vhodné začít 

intervenovat.

Jako (školní) psychologové máme k dispozici řadu diagnostických postupů a nástrojů. Od 

pozorování přes rozhovory s učiteli, rodiči až po cílené diagnostické nástroje. Můžeme se 

zaměřovat na zjišťování a popis předpokladů pro vzdělávání dítěte, na identifikaci obtíží a 

překážek v osvojování znalostí a dovedností. Také nás ale zajímá emoční a sociální složka 

vnitřního  života  dítěte.  Je  třeba  podotknout,  že  neprovádíme  klinicko-psychologickou 

diagnostiku s aspirací na stanovení diagnózy, k tomu nemáme nutné vzdělání (byť oproti 

školním psychologům v jiných  zemích máme tu  výhodu,  že  máme stejné  pregraduální 

vzdělání jako kliničtí psychologové zahrnující obecnou i speciální psychopatologii a také 

základy  klinicko-psychologické  diagnostiky).  Ale  i  tak  můžeme  užitečně  popsat  širší 

kontext osobnosti dítěte a zmapovat možné obtíže, případně stanovit,  kdy je již vhodné 

vyhledat  specializovaného  odborníka,  který  provede  zevrubnější  posouzení  a  případně 

pomůže nastavit  cestu terapie.  (Více v kapitole  Psychopatologie typická pro věk šest  a 

sedm let.)

K tomu potřebujeme mít  osvojeno užívání  vhodných  nástrojů.  Při  výběru  diagnostické 

metody vždy uvažuji její zacílení, věk dítěte, náročnost administrace a přínos, který může 

pro danou diagnostickou otázku mít. V této práci jsem se zaměřila na užití apercepčních 

(projektivních)  technik,  konkrétně  na  Tematický  apercepční  test  a  na  test  Roberts-2. 
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Zvolila  jsem je  proto,  že  děti  zadání  jednoduše rozumí,  není  nijak  ohrožující  a  máme 

k dispozici  řadu možností,  jak získané odpovědi  hodnotit  ve vztahu k otázce,  kterou si 

v diagnostické  rozvaze  pokládáme.  Tematický  apercepční  test  (TAT)  jsem zvolila  jako 

metodu  klasickou,  kde  je  užití  v dětském věku  diskutováno,  a  Roberts-2  jako  metodu 

novou, odvozenou od TAT, ale vytvořenou přímo pro děti a dospívající. (Více v kapitole 

Projektivní (apercepční) osobnostní testy.)

Zajímalo mne, a) zda jsou děti ve věku šest a sedm let schopny splnit zadání a zda je 

možné  jejich  odpovědi  hodnotit  standardně,  nebo  zda  je  nutné  k interpretaci  jejich 

odpovědí přistupovat spíše kvalitativně; b) zda jsou rozdíly v kvalitě reakcí dětí na tabule 

ze sady TAT a Roberts-2, případně jaké; c) pro jaké diagnostické otázky je který test u dětí 

ve věku šest a sedm let vhodnější.

Sběr dat proběhl na dvou základních školách, kde mi školní psycholožky se souhlasem 

rodičů umožnily testování dětí ve věku šest a sedm let. Celkem jsem získala data od třiceti 

dětí (z toho bylo patnáct chlapců a patnáct dívek, věk byl také rozložen rovnoměrně). Ve 

dvou  sezeních  byly  všem  dětem  postupně  předloženy  obě  testové  metody.  Narativní 

odpovědi jsem následně hodnotila pomocí více různých přístupů, výsledky jsem podrobila 

statistické analýze a z její  interpretace jsem se pokusila odpovědět na položené otázky. 

(Více v kapitolách Metodologie výzkumu a Analýza a diskuse výsledků.)

Dílčím cílem práce bylo také zhotovení pracovních norem k metodě Roberts-2 pro českou 

populaci  šesti  a  sedmiletých  dětí.  Za  tímto  účelem  bylo  dalších  20  dětí  podrobeno 

administraci této metody, aby byl vzorek pro výpočet norem reprezentativnější.
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1. Dítě ve věku šest a sedm let z pohledu vývojové psychologie

Ve své práci se věnuji  dětem, které jsou ve věku, kdy zpravidla  navštěvují  první třídu 

základní školy. V této kapitole popíši základní charakteristiky dítěte tohoto věku a hlavní 

vývojové úkoly, se kterými se musí vypořádat. Fakta budu vztahovat převážně k nárokům 

nástupu povinné školní docházky.

Byť  toto  období  bývá  na  základě  psychoanalytických  teorií  popisováno  jako  poměrně 

klidné (napovídající termín „období latence“), děje se toho na poli vývoje mnoho. Dítě po 

tělesné stránce, včetně senzorických schopností, dozrává; v kognitivním vývoji se pomalu 

přesouvá do stadia konkrétních operací;  formuje se jeho sebepojetí,  genderová identita, 

vyzrává i  po emoční  stránce.  Vstupuje do prostředí  školy,  které  klade nové nároky na 

sociální schopnosti a seberegulaci a v neposlední řadě před ním stojí úkol vybudovat si 

postoj ke vzdělávání a práci obecně.

Následně se budu věnovat  hlavně kognitivnímu,  sociálnímu a emočnímu vývoji  dítěte, 

protože  to  jsou  oblasti,  které  jsou  v centru  naší  diagnostické  pozornosti,  když  se 

rozhodujeme pro použití apercepční metody. 

1.1. Vývoj kognice

Otázce kognitivního vývoje dítěte se věnovala a věnuje řada autorů z různých úhlů pohledu 

(Piaget & Inhelder, 2017; Bruner, 1964). Přehled vývoje teorií kognitivního vývoje podává 

například Flavell (1992) nebo Wellman a Gelman (1992).

Dle piagetovského modelu se dítě kolem sedmi let posouvá ze stadia názorného myšlení do 

stadia konkrétních operací (operace jako vratné transformace; vztahují se na předměty, ale 

ještě ne na slovně vyjádřené hypotézy). V tomto období se dítě přesouvá od subjektivní 

všeobecné centrace k decentraci.  Je schopno operací řazení a třídění  a osvojí  si  princip 

zachování (konzervace). Ve věku šest a sedm let rozumí konzervaci počtu, hmoty, délky a 

objemu, u dalších veličin se bude teprve rozvíjet. (Piaget & Inhelder, 2017)

Dítě na začátku školní docházky bývá popisováno jako „střízlivý realista“. Posouvá se od 

egocentrické vázanosti myšlení na vlastní přání a představy k tomu, co a jak doopravdy je. 

Ovšem na začátku tohoto období, které nás zde zajímá, se jedná spíše ještě o realismus 

naivní, dítě se kritičnosti teprve bude učit. Malý žák se zajímá o svět kolem sebe, který se 
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mu otevírá, a zkoumá ho (v tomto období převážně ještě skrze reálné činnosti, byť se již od 

nutnosti názornosti odpoutává). Je zajímavé sledovat, jak se toto projevuje v diagnostické 

situaci, kdy má dítě za úkol dávat smysl vnímanému obrázku.

Již  se  také  nespokojuje  s jednoduchým vysvětlením jevů,  začíná  lépe  chápat  příčinné 

vztahy, vzdaluje se od pro předškolní věk typického antropomorfického myšlení (Dündar 

& Schlottmann, 2020).

Díky výzkumům se  ukazuje,  že  naměřený  inteligenční  kvocient  nemusí  být  v průběhu 

dětství  konstantní.  (Whitney,  2011) Je patrné,  že intelektová výkonnost závisí  ve velké 

míře také na dalších stránkách osobnosti,  hlavně na postoji k práci a na motivaci. Tyto 

vlastnosti  jsou  do  značné  míry  ovlivnitelné  výchovou  a  prostředím. 

(Langmeier & Krejčířová, 2006, s. 129-130)

1.2. Socio-emoční vývoj

Sociální  a  emoční  rozvoj  je  oblast,  na  kterou  se  v diagnostice  dětí  zaměřujeme často. 

Pokud má dítě v těchto oblastech obtíže, často se dostává do naší péče a je nutné dobře 

porozumět zákonitostem vývoje a vědět, jaké signály sledovat v diagnostických metodách 

a situaci psychologického vyšetření jako celku, abychom dobře porozuměli obtížím dítěte a 

mohli navrhnout terapeutický postup.

Díky  škole  se  dítě  dostává  do  většího  počtu  rozličných  sociálních  interakcí,  učí  se 

rozlišovat  mezi  chováním  k vrstevníkům  a  dospělým,  k autoritám.  Do  popředí  více 

vstupují osobnostní specifika dítěte, zda je více dominantní, nebo se spíše nechá vést. Ve 

skupině vrstevníků se děti učí stále lépe rozumět pocitům a potřebám druhých, postupně se 

odchylují od egocentrismu, který dominoval v předchozím vývojovém období.

Zásadní schopností, která se nyní rozvíjí, je seberegulace. Očekáváme od dítěte, že bude 

schopno věnovat se i práci, která ho nebaví či nezajímá, i když by si přeci jen radši hrálo.  

Snižuje se emoční reaktivita, dítě se stává méně impulzivním i tím, jak celkově biologicky 

dozrává.  Ale  zároveň  je  třeba  budovat  i  volní  složku ovládání,  kdy školák  začíná  být 

schopen dříve téměř automatickou emoční  reakci  potlačit  či  zmírnit.  Tato schopnost  je 

důležitá  i  pro  získávání  pozice  ve  vrstevnické  skupině  „…  děti  s lepší  schopností 

sebekontroly patří častěji k dětem oblíbeným, děti impulzivní a dráždivé bývají skupinou 
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naopak odmítány.“ (Eisenberg et al., cituji podle Langmeier & Krejčířová, 2006, s. 131) 

Řada  současných  výzkumů  se  týká  vývoje  seberegulace  v kontextu  teorie  attachmentu 

(Ahmetoglu, Ildiz, Acar, & Encinger, 2018; Ştefan, Avram, & Miclea, 2017; Boldt, Goffin, 

& Kochanska,  2020).  Také  se  ve  výzkumu více  zpracovává  téma jak  podpořit  rozvoj 

seberegulace v dětském věku, například s využitím principů mindfulness (Keller, Ruthruff, 

Keller, Hoy, Gaspelin, & Bertolini, 2017). 

V tomto věku pokračuje  vývoj  emočního porozumění  (Eisenberg,  Murphy,  & Shepard, 

1997; Harter, 1986). Již předškolní dítě rozumí tomu, že vnitřní stav a projev chování jsou 

oddělené, ale až nyní zjišťuje, že je možné projevy vnitřních stavů modulovat či skrývat. 

Zároveň také začíná  být  schopno pojmout,  že  mohou být  přítomny dva odlišné pocity 

současně.  S tím  se  také  rozvíjí  kognitivní  schopnost  pojmout  jednu  situaci  z více 

perspektiv.  Děti  s dobrou  emoční  kompetencí  si  jsou  vědomy  svých  pocitů  i  pocitů 

druhých, umí je vyjádřit a také regulovat.

Vývoj morálního vědomí je v centru zájmu mnoha autorů (Turiel, 2018; Nucci, Turiel, & 

Roded, 2018). Dle Piagetovy teorie se dítě nachází ještě ve stadiu heteronomní morálky, 

tedy ta je určována příkazy a zákazy danými autoritou. Ve věku šesti a sedmi let můžeme 

děti zařadit do prvního stadia podle Kohlberga, tedy do předkonvenční úrovně, kdy děti 

hodnotí správnost určitého jednání podle jeho důsledků.

Dítě  si  osvojuje  nové  sociální  role,  roli  žáka  se  více  věnuji  v následující  podkapitole. 

Důležitý také je vývoj a upevňování genderových rolí (Bigler & Liben, 1992; Bussey & 

Bandura, 1999; Martin & Ruble, 2010), ve školním věku sílí identifikace s vlastní pohlavní 

rolí.  Zásadní  je,  že  se  také  buduje  sebepojetí  a  sebehodnota,  z velké  části  na  základě 

srovnávání  se  v rámci  vrstevnické  skupiny,  významnou úlohu ovšem sehrávají  i rodiče 

i učitel. Dítě si vytváří určitý obraz, nebo lépe příběh o sobě. Kdo jsem, jaký budu, jakou 

mám hodnotu. Na základě toho vytváří pojetí sebe samého, svoji identitu.

Dítě  si  ani  v tomto věku nepřestává hrát  (Delvecchio,  Li,  Pazzagli,  Lis,  & Mazzeschi, 

2016;  El’koninova & Shabad,  2017).  Pokud si  hraje  ve skupině,  pak převážně s dětmi 

stejného pohlaví. Hry jsou více diferencované, složitější a bohatší. Vedle hry však již stojí 

práce, vykonávání úloh pro určitý cíl, kterým není bezprostřední uspokojení. Dítě vstupuje 

do  eriksonovského  stadia  charakterizovaného  napětím mezi  snaživostí  a  méněcenností. 
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„… práce má a může být radostí, tvorbou, ctí, tím, co lidi navzájem spojuje, co dává jejich 

životu smysl, čím sami sebe vytváříme a přetváříme.“ (Říčan, 2004, s. 162) A toto má nyní  

školák pochopit.

1.3. Nástup do školy

Vstupem do školy pro dítě začíná nová životní etapa. Zápis a první školní den jsou v naší 

kultuře vnímány jako velké milníky v životě, jsou to v podstatě přechodové rituály, kdy 

dítě  dostává  novou  sociální  roli.  Vychází  z prostředí  rodiny  a  dostává  se  do  nového 

prostředí, které na něj klade komplexní nároky.

1.3.1. Školní zralost

Školní  zralost  je  pojímána  jako  celek  schopností  a  dovedností,  které  dítěti  umožní 

zvládnout nároky školní docházky a mít z ní prospěch.

Nejedná  se  pouze  o  připravenost  zvládnout  učivo,  jsou  také  třeba  dostatečné  sociální 

kompetence a emoční zralost. Škola na dítě klade mnohé nároky, intelekt proto nemůže být 

jediným ukazatelem školní připravenosti.

Pokud se zabýváme školní zralostí, musíme brát v úvahu tři širší faktory: zda dítě splnilo 

vývojové úkoly předškolního věku; zda je dítě v současné chvíli schopno zvládnout nároky 

první třídy; jestli je pohotové plnit budoucí výukové a výchovné nároky školy. (Langmeier 

& Krejčířová, 2006, str. 106)

Můžeme  rozlišovat  školní  zralost  (faktory  biologického  zrání  organismu)  a  školní 

připravenost (dovednosti získané výchovou). Je třeba posoudit fyzickou zralost, motoriku a 

grafomotoriku,  sociální  kompetence,  emoční  zralost,  řeč  a  komunikační  styl,  pracovní 

vyspělost,  motivaci  k učení,  zralost  sluchového  a  zrakového  vnímání,  rozumové 

schopnosti, paměť, schopnost sebeobsluhy. (Thorová, 2015)

Je třeba, aby dítě zvládalo fyzické koordinované aktivity i činnosti, kde je třeba přesnost. 

Dítě nesmí být přehnaně úzkostné z cizí osoby jako autority, zároveň musí být schopno 

rozlišit způsoby chování k cizí a blízké osobě, také k dospělým či vrstevníkům. Dále mezi 

sociální kompetence patří schopnost fungovat ve skupině, respektovat autoritu, dodržovat 

určitá pravidla. Nutná je také dostatečná regulace emocí, schopnost odložit uspokojení a 

určitá odolnost vůči zátěži. Dítě školsky zralé dokáže chvíli pracovat samo a zvládá se 
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soustředit na důležité podněty. Dostatečně rozvinutá sluchová a zraková paměť je nutná 

pro nácvik čtení  a  psaní.  Dítě  projevuje zájem o svět  kolem sebe.  Stále  více přemýšlí 

logicky,  abstraktně  a  analyticko-synteticky (nežli  názorně),  učí  se  orientovat  se  v čase. 

Musí  být  také  schopné  základní  sebeobsluhy,  umí  si  hlídat  své  věci  a  organizovat  si 

činnosti.

Při hodnocení zralosti pro vstup do školy je třeba nebrat v potaz jen dítě, ale dívat se na něj 

v kontextu jeho rodiny a školy, do které půjde.

1.3.2. Dítě jako školák

Téma vstupu do školy je řešeno již od šedesátých let,  kdy se pomalu mění perspektiva 

pohledu  na  dítě  k více  humanistické  orientaci,  již  není  vnímáno  jako  objekt  jakéhosi 

opracovávání výchovou a vzděláváním, ale jako aktivní činitel, a také nás více zajímá jeho 

vlastní  přístup  a  pohled  na  sebe.  V našem prostředí  se  tématu  věnovali  Helus  (1982) 

z pohledu sociální psychologie, kde hovoří o vstupu do školy jako o „prahové události“, 

dále  pak  z vývojově  psychologického  hlediska  se  školou  zabýval  Matějček  (Matějček, 

1986; Matějček & Dytrych, 1994) a mezi další autory patří Říčan (Říčan & Krejčířová, 

2006) a další.

Vstup  do  školy má  velký  vliv  na  socializaci  a  celkový  psychosociální  vývoj,  také  na 

utváření  identity.  Dítě  se  dostává  do prostředí,  které  má značně odlišné  požadavky na 

chování a výkony než domácí prostředí a také poskytuje kvalitativně nové impulzy.

Důležitým tématem, kterému se tu chci hlavně věnovat,  je utváření identity dítěte jako 

žáka. Vycházím zde převážně z textu Stát se žákem (Hříbková in Pražská skupina školní 

etnografie  1998).  Hlavním  posunem,  ke  kterému  ve  vývoji  identity  v tomto  období 

dochází, je posun od egocentrické k alocentrické orientaci. Dítě se učí vnímat samo sebe 

jako součást třídy, zároveň si také buduje vlastní sebepojetí a sebehodnotu. 

Ve třídě se žák zapojuje do dvou hlavních vztahů – k učiteli a ke spolužákům. V první třídě 

je autorita učitele naprostá, je jakýmsi reprezentantem školy jako takové. Děti velmi stojí 

o jeho pozornost, Hříbková ve své studii popisuje různé strategie, jak se jí žáci domáhají 

(snaha být učiteli fyzicky blízko, chlubení, trumfování se, žalování). K budování vztahů 

mezi dětmi jsou různé příležitosti jak ve výuce, tak ve specifickém časoprostoru přestávek.
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Souhrnně lze říci, že se dítě učí orientovat v novém prostoru, v čase a ve skupině. Vytváří 

si vztah k nové autoritě a hledá své místo ve skupině spolužáků. Vytváří si novou složku 

identity, už není pouze „domácím dítětem“, ale je už žákem, což s sebou přináší prestiž, ale 

i povinnosti, ke kterým musí zaujmout postoj.

V oboru pedagogické psychologie je výzkumně jistě zajímavé téma přechodu z mateřské 

školy do školy a adaptace na tuto změnu. V praxi se setkáváme se žáky, pro které je tento 

přechod obtížný a do různé míry při něm selhávají, což má své důsledky pro jejich další 

školskou kariéru.  Při hlubším pohledu musíme brát v úvahu nejen jejich individuální a 

rodinné  faktory,  ale  také  se  zaměřit  i  na  kontext,  ve  kterém  se  dítě  nachází 

(Perry & Weinstein, 1998).
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2. Psychopatologie typická pro věk šest a sedm let

Jak již bylo řečeno v úvodu práce, duševní poruchy se vyskytují i v dětském věku, je třeba 

k nim být i jako školní psycholog pozorný. Abychom mohli dobře zachytit, že žák možná 

již potřebuje specializovanou klinicko-psychologickou pomoc, musíme alespoň rámcově 

znát  duševní  poruchy,  které  se  v  dětském  věku  vyskytují.  V  následující  kapitole  se 

zaměřuji na shrnutí diagnostických jednotek, se kterými se setkáváme u dětí ve věku šest a 

sedm  let.  Pro  zaměření  práce  jsou  relevantní  hlavně  poruchy  dotýkající  se  emoční  a 

sociální oblasti.

V této  kapitole  vycházím z členění  psychických  poruch  podle  Mezinárodní  klasifikace 

nemocí 10. revize (MKN 10), která je běžně používána v evropských zemích. Dětského 

věku se specificky týkají tři kapitoly, a to Mentální retardace (F7x), Poruchy psychického 

vývoje (F8x) a Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci 

(F9x). Ovšem i některé poruchy uvedené v ostatních kapitolách postihují i  děti. Zde se 

zaměřím na diagnózy, se kterými se obvykle setkáváme u dětí na začátku školní docházky.

Co se týká hlubších forem mentální retardace (tj. globální postižení intelektových funkcí 

spojené s celkovým narušením vývoje osobnosti),  ta bývá zpravidla diagnostikována již 

v útlém dětství. Pokud je rodina dobře zachycena v síti péče, pracuje se již od začátku na 

kompenzaci  postižení  a  dítě  se  dostává  do  procesu  školní  docházky  už  s celou  řadou 

způsobů podpory a úprav vzdělávání. Ale lehká mentální retardace může být zachycena až 

na začátku školní  docházky,  zvlášť pokud je rodina hodně podpůrná a  s dítětem dobře 

pracuje. Tématem pozdní diagnostiky mentální retardace se věnuje např. Verri et al. (2004).

Podobně je tomu i u pervazivních vývojových poruch (dětský autismus, atypický autismus, 

Aspergerův  syndrom),  snad  jen  mírnější  formy  Aspergerova  syndromu  mohou  být 

diagnostikovány  později.  Děti  s tímto  typem  problémů  někdy  bývají  integrovány 

v běžných  základních  školách,  potřebují  však  větší  míru  podpory.  Jádro  pervazivních 

vývojových  poruch  spočívá  v kvalitativní  poruše  sociálních  reciprokých  interakcí, 

v kvalitativní  poruše  komunikace  a  v omezené  flexibilitě  myšlení  a  hry.  K diagnostice 

pervazivních  poruch  máme  k dispozici  komplexní  specificky  zaměřené  diagnostické 
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nástroje  (ADOS-2 -  Diagnostika a  hodnocení  poruchy autistického spektra,  Posuzovací 

škála dětského autismu CARS2). Zároveň ale v diagnostice lehčích forem těchto poruch 

mohou  být  projektivní  (Yalof,  2006;  Holaday,  Moak,  &  Shipley,  2001)  a  apercepční 

techniky velmi užitečné, dovolují nám zachytit abnormity v sociálních schopnostech. 

Do  poruch  psychického  vývoje  řadíme  specifické  vývojové  poruchy  řeči  a  jazyka; 

specifické  vývojové  poruchy  školních  dovedností  a  specifickou  vývojovou  poruchu 

motorické funkce. Pokud je dítě shledáno zralým pro nástup školní docházky, pak i když 

mělo  v minulosti  diagnózu  vývojové  dysfázie  (tedy  schopnost  užívat  jazyk  nebo  mu 

rozumět byla pod úrovní mentálního vývoje), nyní je zřejmě již porucha kompenzována. 

V prvních třídách se spíše setkáme s dětmi se specifickou poruchou artikulace řeči – na 

začátku školní docházky by mělo dítě ovládat již všechny mluvené výrazy, pokud má ještě 

obtíže  s určitými  kombinacemi  výrazů,  tak  toto  nenarušuje  komunikaci.  Když  bychom 

hovořili již o poruše, musela by být schopnost užívat mluvené zvuky pod mentální úrovní 

dítěte.

I když již v první třídě mohou být patrné jisté znaky specifických vývojových poruch učení 

(dyslexie,  dysgrafie,  dyskalkulie),  k diagnostice  se  přistupuje  spíše  až  později,  záleží 

ovšem na hloubce narušení a také na přístupu konkrétního učitele, školního poradenského 

pracoviště a spolupracující pedagogicko-psychologické poradny.

Hyperkinetické poruchy (kapitola  zahrnující  především poruchu aktivity a  pozornosti  a 

hyperkinetickou  poruchu  chování)  by  se  měly  projevit  do  šesti  let  věku.  Spočívají 

v nadměrně aktivním, špatně ovládaném chování,  nepozornosti  a neschopnosti  trvale se 

soustředit na daný úkol. Ve školním věku převládají projevy kognitivních dysfunkcí, jako 

jsou  distraktibilita,  narušení  selektivity  pozornosti,  porucha  exekutivy,  motivace. 

Prevalence se udává kolem 1% (u širší diagnostické kategorie ADHD přejaté z DSM je 

prevalence  6-12%),  vyskytuje  se  častěji  u  chlapců (Hosák,  Hrdlička,  & Libiger,  2015, 

s. 358).

Z poruch chování se v tomto věku může vyskytovat porucha opozičního vzdoru (ostatní 

diagnostické  jednotky  se  váží  spíše  k vyššímu  věku).  U  této  poruchy  je  v popředí 

negativistické,  vzdorovité  chování,  časté  provokování  a  rušivé  chování,  nedodržování 
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pravidel, vyšší dráždivost a snížená frustrační tolerance. Tato diagnóza se často vyskytuje 

komorbidně s hyperkinetickými poruchami.

Sociální úzkostná porucha v dětství vzniká před šestým rokem věku, je častější u dívek. 

Děti  se  bojí  cizích  lidí,  vyhýbají  se  kontaktům  natolik,  že  narušuje  jejich  sociální 

fungování a brání ve vývoji vztahů. Porucha může odeznít, nebo naopak přejde do sociální 

fobie či v dospělosti do rozvoje sociálně úzkostné poruchy osobnosti (Hort, 2008, s. 260).

Mutismus může navazovat  na sociální úzkostnou poruchu v dětství nebo se vyskytovat 

samostatně.  Projevuje se důsledným mlčením v určitých sociálních situacích s normální 

schopností  komunikovat  mimo ně.  Často  se  projevuje zkraje  nástupu školní  docházky, 

může být jen přechodný jako reakce na novou situaci  spojenou se zvýšením separační 

úzkosti.  Prevalencí mutismu se v zahraničí věnovali Kumpulainen, Räsänen, Raaska, & 

Somppi (1998) a Sharkey & McNicholas (2012).

Tiky jsou mimovolné, nerytmické, stereotypní pohyby nebo zvukové produkce, jsou náhlé, 

rychlé a opakující se. Tiková porucha se vyskytuje poměrně často, „studie uvádějí, že 4-

24% dětí  školního věku má v anamnéze alespoň přechodně nějaký druh tiku.“  (Hosák 

et al., 2015, s. 385)

Neorganická enuréza a enkopréza někdy přetrvávají i ve školním věku. Častý věk nástupu 

sekundární neorganické enurézy je právě mezi 5 a 8 lety.

Koktavost  nastupuje nejčastěji  mezi  2.  a 7.  rokem věku.  Problematická je společenská 

stigmatizace  dětí  s koktavostí,  může vést  až  k vyhýbání  se  sociálním kontaktům a  tím 

k narušení normálního sociálního vývoje.

Přes  všeobecné mínění,  že  dětství  je  šťastným obdobím, ani  jemu se nevyhýbá výskyt 

depresivní  poruchy.  Nutné  je  podotknout,  že  klinický  obraz  je  závislý  na  věku  dítěte. 

Mladší školáci si stěžují na somatické obtíže (Campo, 2012), v 1/3 se vyskytují sluchové 

(často  imperativní)  halucinace,  někdy  bývá  v náznaku  přítomno  paranoidní  vnímání. 

Střídají se období útlumu a naopak agresivních výbojů, děti jsou emočně labilní a špatně se 

sociálně adaptují. Špatně se soustředí, selhávají ve škole i při dobrém intelektu. Příznaky 

bývají nespecifické, je tedy nutná velmi pečlivá diferenciální diagnostika. 
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Při  diagnostice  dětí  musíme  být  vždy  citliví  k otázce  možného  týrání,  zneužívání  či 

zanedbávání. Týrání a zneužívání může nabírat mnoha podob, od tělesného, sexuálního, 

emočního ke zneužívání k práci nebo Münchhausenův syndrom by proxy. Projevy u dětí 

takto poškozovaných jsou různé, opět závislé na věku dítěte. Ve školním věku si můžeme 

povšimnout  úzkosti,  depresivního  prožívání,  záchvatů  agrese,  děti  mívají  nízké 

sebehodnocení,  stahují  se  ze  sociálních  kontaktů,  jsou  méně  spontánní,  mohou  se 

vyskytnout zvláštnosti ve hře, selhávají ve škole.

I neurologické diagnózy s sebou přinášejí dopady na psychiku a vývoj dětí, ve škole se 

setkáváme  především  s dětmi  s epilepsií.  Vedle  možných  problémů  se  soustředěním, 

poruch učení, řeči, výkyvy nálad, s sebou tato diagnóza nese i jisté povahové zvláštnosti. 

Epilepsie je i dnes ještě spojena se značným sociálním stigmatem, obzvláště pro děti je 

obtížné se s ním vyrovnat. Pokud okolí není dostatečně citlivé, mohou se rozvíjet další 

přidružené duševní obtíže. (Pugnerová & Kvintová, 2016, s. 197-198)

Jak vidíme, děti v mladším školním věku se mohou potýkat s celou řadou duševních obtíží. 

A je na nás, odbornících, abychom je dokázali včas a přesně zachytit a navrhnout vhodné 

intervence vedoucí ke zdraví nebo alespoň kompenzaci obtíží a jejich důsledků. A toto se 

netýká jen klinických psychologů, ale i psychologů ve školách a školských poradenských 

zařízeních, kteří se do kontaktu s dítětem dostávají nezřídka dříve a mohou si varovných 

signálů povšimnout. V následujících kapitolách se budeme proto věnovat diagnostickým 

nástrojům vhodným pro posuzování vývoje osobnosti dítěte či pro zjišťování přítomnosti 

možné psychopatologie.  Zaměřuji  se  především na apercepční  techniky,  jejichž  použití 

v dětském věku se ukazuje jako přínosné, a na jejich místo v práci školního psychologa.
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3. Psychodiagnostika na poli školní psychologie

Definice školní psychologie se stále vyvíjí, stejně tak jako tato aplikovaná psychologická 

disciplína  sama.  V posledních  desetiletích  se  školní  psychologové  objevují  na  českých 

školách stále více a také je tato služba zakotvena v  legislativě (vyhláška 197/2016 Sb.; 

vyhláška 27/2016 Sb.).

Školní psychologové se věnují diagnostické a intervenční činnosti přímo v konkrétní škole, 

jejíž prostředí dobře znají,  věnují  se žákům individuálně a také jejich rodinám, pracují 

s celými  třídními  kolektivy,  spolupracují  s pedagogy  a  vedením  školy.  Svoji  činnost 

koordinují  s prací  pedagogicko-psychologických  poraden.  Cílem  je  podpořit  žáky  a 

studenty,  aby uspěli  jak  akademicky,  tak  také  sociálně  a  emocionálně.  Podle  Štecha  a 

Zapletalové  je  nejčastější  činností  školního  psychologa  intervence  v řešení  akutních 

výchovných  problémů  žáků,  dále  pak  následuje  oblast  týkající  se  učení.  Spadá  sem 

diagnostika a náprava specifických poruch učení (zde někdy školní psycholog spolupracuje 

se školním speciálním pedagogem) a také diagnostika studijních předpokladů, motivace 

k učení, osvojování si vhodných strategií učení (2013, s. 79-80). Školní psychologové se 

ale věnují také sociálnímu klimatu ve třídách, prevenci rizikového chování, a také mají 

často možnost zahlédnout náročnost rodinného prostředí některých žáků, která ve svém 

důsledku  vede  ke  zhoršené  adaptaci  dítěte  ve  škole  a  sníženému  výkonu  v učení. 

Kratochwill shrnuje, že školy tímto stojí čelem k výjimečné šanci a zároveň výzvě (cituji 

podle Crespi & Politikos, 2012).

Problematikou psychologického vyšetření prováděného školními psychology se zabývali 

ve svých pracích George  M. Harper  (1990),  Sarah  R.  Whitney (2011),  Krista  Helbing 

(2016). Základním důvodem pro testování v prostředí školy je sběr podkladů pro plánování 

vhodných strategií podpory žáků a diagnostika příčin případného selhávání ve vzdělávání. 

Fagan a Wise tvrdí, že prováděním vyšetření školní psychologové tráví nejvíce času ze 

všech svých činností (cituji podle Whitney, 2011). Existuje řada zahraničních doporučení a 

směrnic  pro  testování  ve  školní  psychologii,  vydaly  je  například  The  American 

Psychological Association, National Association of School Psychologists (NASP, 2016), 

American Educational Research Association (AERA, APA, & NCME, 2014) a další.
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V diagnostice je užívána celá řada testů, které jsou zaměřeny na různé oblasti. Důležitou 

oblastí je testování inteligenčních schopností (například Wechslerova inteligenční škála pro 

děti  3.  revize,  Test  kognitivních  schopností  Woodcock-Johnson)  a  dílčích  kognitivních 

schopností  (např.  Edfeldtův  reverzní  test,  Číselný  čtverec,  Reyova  komplexní  figura 

apod.),  dále  pak  zkoušky  zaměřené  na  diagnostiku  specifických  poruch  učení 

(např. Zkouška čtení Z. Matějčka). Školní psychologové se také zaměřují na diagnostiku 

zájmů, motivace, učebních strategií, důležitou oblastí je také kariérové poradenství. Někdy 

bývá  třeba  věnovat  se  výchovným  a  osobnostním  obtížím  u  žáků,  zde  je  dobré  mít 

k dispozici i diagnostické metody zaměřené na osobnost, emocionalitu a sociální zralost 

(Tematický  apercepční  test,  Roberts-2).  Školní  psychologové  se  věnují  i  diagnostice 

třídního klimatu, v tom jsou nápomocné testy typu SORAD nebo Braunův dotazník B-3. 

Tím, jaké diagnostické metody užívají školní psychologové při diagnostice poruch emocí a 

chování,  se zabývali  např.  Simon, M. (2005), Fisher, Doyon, Saldaña, & Allen (2007). 

Zdůrazňují nutnost užívat více diagnostických nástrojů, školní psycholog má pak možnost 

vytvořit validní a komplexní obraz o dítěti.

Oblastí, která stojí v zájmu psychologů, je osobnost dítěte, jeho schopnost regulovat emoce 

a orientovat se v sociálních vztazích. O tom, zda má hodnocení osobnosti své místo ve 

školní  psychologii,  se vede diskuse.  V následující  kapitole  se budu věnovat  právě této 

otázce a pak také úžeji využití projektivních testů v praxi školního psychologa.

3.1. Projektivní (apercepční) osobnostní testy

Projektivní metody jsou specifickou skupinou mezi diagnostickými nástroji, řadíme mezi 

ně předně Rorschachův test, Tematický apercepční test a další testové metody. Umožňují 

nám  získat  cenné  informace  o  osobnosti  jedince  a  jeho  vlastnostech  a  schopnostech. 

Většinou  se  jedná  o  postupy  komplikované,  je  nutná  praxe  k jejich  zvládnutí,  aby  je 

psycholog  dokázal  validně  vyhodnotit.  A i  přes  důkladné  vyškolení  je  třeba  užívat  je 

obezřetně a uvědomovat si možnosti chyb v jejich interpretaci.

Velkou diskusi vyvolávají hlavně otázky validity a reliability těchto metod, zda se jedná o 

metody  spolehlivé  a  objektivní.  Ale  i  přesto  jsou  stále  celosvětově  velmi  užívané 

(Piotrowski,  2015;  Watkins,  Campbell,  Nieberding,  &  Hallmark,  1995).  Metaanalýzou 

studií zaměřených na validitu a reliabilitu testů (ROR, TAT a Kresba lidské postavy) se 
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zabývali  ve  své  práci  Lilienfeld,  Wood  a  Garb  (2000).  Studie  se  k  užití  TAT 

v psychologické  praxi  (i  ostatních  zmíněných  metod)  staví  kriticky,  ovšem  je  nutné 

podotknout, že se věnovali pouze některým skórovacím systémům a například Ronanův 

systém, který používám i já ve své práci, zmiňují jako slibný. Zdůrazňují, že reliabilita je 

nestabilní a také že normy nejsou dostatečně zpracovány. Projektivní a apercepční metody 

mají  své  kritiky  i  zastánce.  Při  jejich  užívání  je  nutné  být  si  vědomi  jejich  limitů  a 

pozornost věnovat výběru skórovacích systémů, které použijeme. Ukazuje se ale, že jen 

málo psychologů využívá při hodnocení skórovací systémy, většinou se spoléhají jen na 

vlastní dojem z podaných odpovědí a svoji klinickou zkušenost (Rossini & Moretti, 1997, 

cituji podle Lilienfeld, Wood, & Garb, 2000).

3.2. Školní psychologie, vyšetření osobnosti a projektivní testy

Děti se potýkají s celou řadou problémů, velká část z nich se netýká obtíží s učením jako 

takovým, ale má kořeny jinde. A pokud se budeme jako školní psychologové zaměřovat při 

vyšetření  pouze  na  oblast  kognice,  tak  riskujeme,  že  přehlédneme  některé  zásadní 

skutečnosti o psychickém stavu žáka, a nebudeme tak schopni naplánovat efektivní plán 

intervencí. Je tedy nutné rozšířit záběr našeho diagnostického zájmu i na oblast osobnosti a 

emocionálního  prožívání.  (Crespi  &  Politikos,  2012;  Romer  &  McIntosh,  2005,  cituji 

podle Flanagan & Esquivel,  2006) Nejde však jen o prevenci a včasný záchyt výskytu 

duševních poruch. Posilování socio-emočních kompetencí všech žáků je jednou z priorit 

formulovanou po konferenci o budoucnosti školní psychologie Dawsonovou et al. (2004) - 

proto je také nutné věnovat se i těmto oblastem.

Flanagan (2007) vyzývá, aby se hodnocení osobnosti školními psychology prohloubilo nad 

pouhý screening a aby školní psychologové nepoužívali pouze dotazníkové metody, ale i 

diagnostické nástroje založené na jiném principu. S tímto souzní ve svém textu i Flanagan 

a  Esquivel  (2006),  zdůrazňují  nutnost  integrace  informací  získaných  různými 

diagnostickými nástroji (včetně projektivních).

Když uvažujeme nad osobností, musíme si být vědomi, z jakého teoretického paradigmatu 

vycházíme a z jakého teoretického zakotvení vychází metoda,  kterou užíváme. Je nyní 

patrná tendence k posunu k integraci paradigmat (McAdams, 2001, cituji podle Flanagan 
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& Esquivel, 2006). Ve vztahu k projektivním testům je třeba podotknout, že nemusejí být 

nutně užívány v souvislosti s psychodynamickými teoriemi (Flanagan, 2007).

Užití projektivních testů je, jak jsem nastínila, kontroverzní téma, o kterém se vede diskuse 

(Miller & Nickerson, 2006). Zpochybněna byla i sama projektivní hypotéza, která stála v 

základu technik (Chandler, 2003, cituji podle Miller & Nickerson, 2006). Zároveň jsou ale 

i nadále na poli diagnostiky nadále využívány, a to nejen v klinicko-psychologické praxi, 

ale  i  školními  psychology.  Hojnoski,  Morrison,  Brown a  Matthews  při  výzkumu užití 

projektivních testů školními psychology zjistili, že je používá více než polovina z nich, 

6 - 30% používá přímo metody založené na vyprávění příběhů (jako je TAT) (2006, cituji 

podle Fischer, Doyon & Saldaña, 2007).

Projektivní testy mají své zastánce, můžeme říci, že mají v rámci diagnostiky své místo 

(Esquivel & Flanagan, 2007). Musíme vždy ale mít na paměti, že by tyto metody měly být 

vždy v rámci vyšetření kombinovány s jinými diagnostickými metodami a jejich výsledky 

by  měly  sloužit  spíše  jako  zdroj  hypotéz  než  prostředek  jejich  verifikace 

(Miller & Nickerson, 2006; Fisher, Doyon, Saldaña, & Allen, (2007).
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4. Tematický apercepční test

Tematický apercepční test  je jednou ze dvou metod, na kterou je tato práce zaměřena. 

V následující  kapitole  přiblížím  její  historii,  principy,  na  kterých  je  založena,  a  také 

skórovací systémy, které se v současné době používají na poli psychologické diagnostiky. 

Zaměřím se také na užití TAT v dětském věku.

Test byl poprvé zmíněn svými autory Murraym a Morganovou v roce 1935, jejich manuál 

k TAT je  z roku  1943.  (Svoboda,  2010,  s.  174)  Řadí  se  mezi  testy  osobnosti,  více  se 

zaměřuje na sociální přizpůsobení (máme k dispozici řadu skórovacích systémů, které se 

zaměřují  na  různé  oblasti  psychického  fungování  jedince).  Jedná  se  o  individuálně 

administrovaný projektivní test.

Dle autora testu je diagnostická cena TAT založena na dvou tendencích lidské psychiky. 

Lidé  mají  tendenci  interpretovat  nejednoznačné  mezilidské  situace  v souladu  se  svými 

minulými zkušenostmi a současnými potřebami – to se promítá i v tvoření příběhů – lidé se 

vztahují ke svým zkušenostem a vyjadřují své pocity a potřeby, bez ohledu na to, zda jsou 

uvědomované či nikoli. (Murray, s. 3)

4.1. Popis

Vlastní  testový  materiál  sestává  z 31  tabulí  s černobílými  obrázky  nejednoznačných 

sociálních situací (jedna z tabulí je ale čistě bílá, na tu si proband má za úkol promítnout 

představu vlastního libovolného výjevu). Z těchto tabulí si psycholog vybírá sadu, která se 

nejlépe hodí pro daný účel psychologického vyšetření. Pro některé skórovací systémy jsou 

doporučené určité tabule. Kresby nejsou původní, jedná se o převzatá výtvarná díla. Tabule 

jsou označeny čísly a  písmeny,  podle kterých se dají  rozdělit  na čtyři  série,  které  jsou 

určeny ženám, mužům, dívkám a chlapcům. V současné době se ale k původnímu dělení 

příliš nepřihlíží.

Vyšetřované osobě jsou předkládány postupně jednotlivé obrázky a je vyzvána k tomu, aby 

ke každému vymyslela příběh. Formulace zadání se liší  podle konkrétního skórovacího 

systému, který má vyšetřující v plánu použít. Obecně bývá osoba také vyzvána k tomu, aby 

zmínila, co si postavy na obrázku myslí a co cítí a také jak celý příběh skončí. Je třeba, aby 

vyšetřující dělal přesný doslovný záznam odpovědí, které testovaný podá.
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4.2. Užití TAT v dětském věku

V současné klinické praxi nepanuje shoda, od jakého věku je vhodné TAT administrovat. 

Problematické  hlavně  je,  že  motivy  tabulí  nejsou  specifické  pro  dětský  svět  a  také 

neexistují normy, které by byly určeny pro dětský věk.

Vzhledem k výzkumné části  této práce je zajímavý článek McGrew a Teglasi,  který se 

věnuje formálním charakteristikám příběhů podaných na tabule TAT, které poukazují na 

přítomnost  emocionálních  problémů  u  dětí  (1990).  Obrannými  mechanismy v dětském 

věku se zabývají  Cramer a  Brilliant  ve svém článku z roku 2001.  Na vzorku 122 dětí 

prokázali, že mladší děti (7-8) let používají mechanismus popření více než děti starší (9-

11 let).  Slemon,  Holzwarth,  Lewis  a Sitko hodnotili  přes 800 TAT protokolů podaných 

dětmi ve věku od 7 do 13 let. Použili škálu propracovanosti (Associative Elaboration) a 

škálu  integrace  (Integration).  První  škála  hodnotí,  jak  je  příběh  propracovaný  a  druhá 

ukazuje, jak moc byl respondent schopný integrovat více témat v příběhu. Zjistili, že děti 

ve věku 7 let na škále propracovanosti skórují signifikantně níže než děti vyššího věku. 

(Slemon, Holzwarth, Lewis, & Sitko, 1976)

Tematický apercepční test se používá v řadě výzkumů týkajících se dětí. Mezi zkoumaná 

témata  patří  děti,  které  byly zneužívané  či  zanedbávané  (Reidy,  1977;  Ornduff,  1997; 

Kelly, 1999; Conway, McCarthy, Talreja, & Conway, 2013), dále pak agrese u dětí (James 

&  Mosher,  1967;  Dudek,  1975;  Henry,  1981)  a  depresivní  stavy  v  dětském  věku 

(Kohn, 2002).

4.3. Skórovací systémy

Murray a  Morganová  vytvořili  původní  skórovací  systém,  který  se  dnes  už  v podstatě 

nepoužívá. Administrovali tabule ve dvou sezeních, vždy po 10 obrázcích, v zadání bylo 

řečeno, že je třeba vymyslet dramatický příběh. Dle Murrayho lze test zadávat dětem od 

4 let  věku.  (Svoboda,  2010,  s.  176)  Při  hodnocení  a  interpretaci  vycházel  z analýzy 

příběhů, kde si  všímáme hrdiny,  jeho motivů,  citů  a tendencí;  vnějších sil;  rozuzlení  a 

celkových témat (Svoboda, 2010).

Dále přiblížím skórovací a interpretační systémy, které jsem využila ve výzkumné části 

práce. Zvolila jsem právě tyto kvůli tomu, že mají relativně dobře propracovaný systém 
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hodnocení,  jsou  užívány  v klinické  praxi  a  v neposlední  řadě  také  proto,  že  v užívání 

většiny z nich jsem vyškolena v kurzu certifikovaném Ministerstvem zdravotnictví a mohu 

tak zajistit, že mé hodnocení protokolů bude validní. 

4.3.1. Obranné mechanismy podle Cramerové

Tento systém vychází z psychodynamické teorie, zaměřuje se na obranné mechanismy, ty 

se snaží zachytit a kvantifikovat. Patří mezi systémy vývojově pojaté. Domnívám se tedy,  

že při jeho užití u dětí mohu zjistit, zda charakteristika odpovědí na podnětový materiál 

odpovídá očekávané vývojové úrovni dítěte. Při hodnocení protokolu můžeme sledovat, 

jaké  charakteristiky  podnětu  provokují  zvýšenou  produkci  primitivnějších  obranných 

mechanismů. 

Obranné mechanismy jsou mimo vědomou kontrolu člověka, chrání jej před pocity viny a 

před  úzkostí,  zajišťují  soudržnost  self  a  sebeúctu  (Soukupová,  Goldmann,  &  Cramer, 

2012, s. 401). Na základě výzkumů lze říci, že určité obranné mechanismy jsou typické pro 

věková období – můžeme pak usuzovat, zda jsou zralé či nezralé vzhledem k mentálnímu 

věku vyšetřované osoby.

Cramerová ve svém systému rozlišuje popření, projekci a identifikaci, definuje je ve shodě 

s Annou  Freudovou  (2006).  Popření  funguje  na  principu  chybné  reprezentace  nebo 

opomíjení  myšlenek  či  zkušeností,  které  by  mohly  být  zneklidňující.  Popření  je  dle 

Cramerové možné pozorovat již od kojeneckého či batolecího věku. V normálním vývoji 

ztrácí na významu ve středním školním věku (Soukupová et al., 2012, s. 402). Projekcí 

rozumíme mechanismus, kdy jsou rušivé myšlenky nebo pocity přisouzeny někomu nebo 

něčemu v okolí jedince. Projekce má největší význam ve středním školním věku a později, 

vyžaduje již, aby byl člověk schopen rozlišovat vnitřní a vnější. Identifikaci považuje za 

nejvyspělejší obranný mechanismus – „vyžaduje schopnost diferenciace self od ostatních 

mnoha jiných self  a zároveň vyžaduje schopnost  vytvořit  trvalou mentální reprezentaci 

těchto jiných self“  (Soukupová et  al.,  2012, s. 402).  Identifikace nemění  realitu,  ale  je 

založena na změně v self, kdy si člověk přivlastňuje kvality důležité osoby. Je nejvyspělejší 

formou obrany, rozvíjí se po čas dospívání, typická je pro období adolescence.

V systému Cramerové jsou popsány způsoby, jakými se jednotlivé obranné mechanismy 

projevují v narativním materiálu (třeba v příbězích podaných na tabule TAT). Skórujeme 
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počet výskytů jednotlivých kategorií v jednotlivých příbězích, při interpretaci hodnotíme 

absolutní  hodnoty  jednotlivých  obranných  mechanismů  a  jejich  forem  (u  každého 

rozlišujeme zralé a nezralé formy). Přesná vodítka pro skórování jsou uvedena například 

v kapitole Soukupové, Goldmanna a Cramerové v publikaci Čermáka a Fikarové (2012). 

Validitou se zabývali Hibbard a Porcerelli, konstatují, že metoda je vnitřně konzistentní a 

její struktura je koherentní. A také prokazují, že klinická populace vykazuje zvýšenou míru 

výskytu obranných mechanismů než osoby intaktní. (Hibbard & Porcerelli, 1998)

Cramerová se v jedné ze svých studií  zaměřila  přímo na období latence,  tedy na věk, 

kterým se zabývám v této práci. Prokazuje, že v tomto věku narůstá míra užití mechanismu 

identifikace (Cramer, 2018).

Porerelli,  Thomas,  Hibbard  a  Cogan  (1998)  na  základě  výsledků  své  studie  podporují 

závěry Cramerové, že s věkem klesá užívání popření a projekce a narůstá míra výskytu 

mechanismu identifikace.

4.3.2. Personal Problem-Solving System - Revised

Autorem  systému  Personal  Problem-Solving  System  –  Revised  (PPSS-R)  je  George 

Ronan.  Systém zjišťuje,  jak bude osoba řešit  mezilidské problémy.  Umožňuje hodnotit 

řešení problémů a sociální fungování vyšetřované osoby.

Na  základě  studií  se  hodnotící  systém  ukazuje  jako  validní  (Ronan,  Colavito,  & 

Hammontree, 1993; Ronan, Senn, Date, Maurer, House, Carroll, & VanHorn, 1996).

Hodnotíme 13 kritérií,  která jsou obsažena ve čtyřech širších kategoriích: Story Design 

[Provedení  příběhu],  Strory  Orientation  [Orientace  příběhu],  Story  Solution  [Navržená 

řešení  příběhu]  a  Story  Resolution  [Závěr  příběhu  –  vyřešení  příběhu].  V Provedení 

příběhu  sledujeme,  zda  příběh  zahrnuje  minulost,  přítomnost  i  budoucnost;  kde  je 

spatřována příčina problémů nebo starostí; zda je problém hodnocen realisticky; hodnotíme 

také integritu a detailnost příběhu. Orientace příběhu hodnotí úroveň pozitivní motivace; 

ochotu  převzít  problém  pod  kontrolu;  sebejistotu;  emoce  bránící  vyřešení  problému. 

Dalším  důležitým  ukazatelem  je  počet  navržených  řešení.  V oblasti  Závěr  příběhu  se 

zaměřujeme na to,  jak je  provedené řešení  efektivní.  Zda snižuje  osobní  distres;  jestli 
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převažují  pozitivní  důsledky  nad  negativními;  zda  postihuje  jen  dlouhodobé  nebo  i 

krátkodobé cíle a zda mělo řešení na problém vliv. (Ronan & Gibbs, 2008, vlastní překlad)

Data  získaná  skrze  tento  hodnotící  systém  se  ukazují  jako  užitečná  pro  plánování 

psychoterapie.  Můžeme  jím  zjišťovat  obecné  obtíže  člověka  v řešení  problémů,  také 

konkrétní problémy v copingových strategiích,  na které by bylo dobré zaměřit  v terapii 

pozornost. Můžeme také usuzovat na konkrétní oblasti života, ve kterých má vyšetřovaná 

osoba obtíže. (Ronan, Gibbs, Dreer, & Lombardo, 2008, s. 200)

Zajímavé je si povšimnout podobností zaměření tohoto skórovacího systému s hodnocením 

testu Roberts-2 (popis viz dále).

4.3.3. Interpersonální decentrace – M. Feffer

Pojem decentrace je spojen s vývojovou teorií J. Piageta – jedná se o schopnost přesouvat 

pozornost z jednoho objektu na druhý. Interpersonální decentraci můžeme vymezit jako 

„schopnost odlišit vlastní city a myšlenky od citů a myšlenek druhých“ (Jenkins, Čermák, 

& Fikarová, 2012). Tento skórovací systém můžeme využít, pokud nás zajímá schopnost 

člověka porozumět perspektivě druhých lidí.

Z  vývojového hlediska  můžeme dětský egocentrismus  nahlížet  jako neschopnost  dítěte 

uvažovat své vlastní myšlenky a pocity najednou s odlišnými myšlenkami a pocity druhého 

člověka, pracují s jednotlivými pohledy sekvenčně, nikoli simultánně. S tím, jak dospívají, 

stávají se schopnými uvažovat nejen svůj, ale i vnitřní svět lidí okolo. (Leeper, Dobbs, & 

Jenkins, 2008)

V souvislosti s tímto je třeba zmínit teorii mysli spojenou se jmény Baron-Cohen (1985), 

Flavell (1992) a dalšími. Teorie mysli, která je vrozená, se rozvíjí od útlého dětství, díky ní 

dítě  začíná  chápat,  že  existuje  i  jiný  svět  než  ten,  který  ono  samo  vnímá,  rozvíjí  se 

pochopení, že vlastní myšlení se liší od myšlení druhých lidí. Dobře rozvinutá teorie mysli 

umožňuje  odhadovat  příčiny chování  druhých a  rozumět  mu,  je  podkladem sociálního 

porozumění.

Proces hodnocení začíná identifikací jednotek decentrace v příběhu nebo jiném materiálu. 

Jednotka  decentrace  zahrnuje  jednu  nebo  více  osob  v jednom  čase  na  jednom  místě. 

Jednotkám je pak přidělen skór od 1 do 9 podle toho, jaká nejvyšší  úroveň zralosti  se 
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v jednotce  vyskytuje.  Zralostí  se  zde  myslí  to,  jak  jsou  osoby  diferencovány  a  jak 

propracovaně se k sobě vztahují a zda dosahují internalizace stavů druhého. Pro ilustraci 

zde uvedu charakteristiku nejméně zralé úrovně, tedy skór 1 – nerozlišený vztah: „Obě 

postavy v interakci jsou popsány vágně, popřípadě vykonávají společnou aktivitu. Vztah 

k druhému není  direktivní  a  osoby nejsou  více  odlišeny jedna  od  druhé.“  (Čermák  & 

Fikarová,  2012,  str.  94).  Nejvyšší  úroveň,  tj.  9  –  internalizace  self  –  druhý  je 

charakterizována takto: „Objektem internalizace je stav sebe (self) v interaktivním vztahu 

s druhým  člověkem.  Hlavní  postava  uvažuje  o  svém  vnitřním  stavu  ve  vztahu  k jiné 

osobě.“ (Čermák & Fikarová, 2012, str. 97)

4.3.4. Afektivní škála

Teorie vazby (attachmentu) je spojena s autory John Bowlby (2010, 2012, 2013) a Mary 

Ainsworth (1979),  attachmentem v dospělosti  se pak zabývali  další  autoři,  zmiňme zde 

Cindy Hazan a Phillipa Shavera (2004). Teorie našla pevné zakotvení v klinické praxi i 

mimo ni a stále trvá výzkumný zájem o ni. Attachmentová vazba k primárnímu pečovateli 

je  základem pro sociální  a  emoční  vývoj  dítěte.  Na základě  kvality této  vazby se pak 

v dospělosti vztahujeme i k jiným osobám, převážně partnerům.

„Dospělí respondenti mohou v příbězích evokovaných TAT tabulemi nyní vyjadřovat na 

méně  vědomé  úrovni  pocity,  které  chovali  vůči  svým rodičům“  (Thomas,  Čermák,  & 

Fikarová, 2012, s. 274). Thomasová (2008a) se ve svých studiích věnovala partnerským 

vztahům. V předkládané práci jsou tabule prezentovány dětem, můžeme předpokládat, že 

podle obdobného principu bude dítě v odpovědích prezentovat svůj vztah k rodičovským 

postavám.

V původní studii Thomasové byly v příbězích nacházeny základní objektní vztahy (hlavní 

postava interagující  s manželem/manželkou,  rodičem nebo milencem/přítelem – později 

byla ještě přidána čtvrtá kategorie „ostatní“, dále pak „Já - k potomkovi“ a „nepřiřazená 

emoce“). Tyto vztahy pak byly hodnoceny z hlediska emočního obsahu, zda je pozitivní, 

nebo negativní. Skórovací kategorie jsou od -2 do +2, kde 0 znamená, že pocity nejsou 

v daném vztahu v příběhu přítomny, -2 značí silně negativní téma, +2 silně pozitivní téma.
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4.3.5. Teglasi – emoce

Hedwig  Teglasi  (2001)  popisuje  ve  své  knize  přístupy  k hodnocení  kognice,  emocí, 

objektních  vztahů  a  motivace  pomocí  příběhů  evokovaných  podnětovým  obrazovým 

materiálem. Zde se zaměřím na její systém hodnocení emocí.

Obrazový stimul,  takový,  jako je TAT, který zobrazuje nepříjemné afekty,  vyžaduje od 

respondenta  prokázání  kapacity  k prožívání,  modulaci,  vyjádření  a  řešení  negativních 

emocí.  Pokud má osoba obtíže se symbolizací  a reprezentováním afektů,  pak afekty v 

příbězích umenšuje, přehání, nebo pokřivuje. Ignoruje emočně nabité rysy podnětu, nebo 

na  ně  naopak  přehnaně  reaguje,  případně  vodítka  daná  na  tabuli  špatně  interpretuje 

(Teglasi, 2001, s. 128).

V tomto  systému  hodnotíme  několik  aspektů  v příbězích.  Prvním  z nich  je,  kde  je 

lokalizován  zdroj  afektu.  Zda je  vnímán  jako interní,  externí,  nebo jsou emoce  pouze 

popsány v souvislosti  s podnětem,  nebo  dokonce  není  tenze  zobrazená  na  podnětovém 

obrázku oslovena vůbec.  Dále hodnotíme oblast  zvládání  afektivní  tenze – rozlišujeme 

strategie zaměřené na problém a strategie zaměřené na emoce. Zajímá nás také,  zda je 

v příběhu vůbec naznačeno nějaké řešení, a pokud ano, tak zda řeší pouze aktuální stav, 

nebo jde o dlouhodobá řešení zaměřené přímo na problém.

Znaky emocionální zralosti v TAT Teglasi popisuje takto: pocity jsou specifické pro situaci, 

osobu  nebo  událost,  spíše  než  by  byly  globálně  zakoušené;  pocity  jsou  zakotveny 

v kognitivní  síti,  která  obsahuje  specifická  porozumění  pocitům  a  jejich  zvládání  či 

rámování. (Teglasi, 2001, s. 139) Teglasi poskytuje vodítka pro hodnocení komplexity a 

koherence emocí v příbězích, koordinace emocí (koordinace vnitřních stavů jednotlivých 

postav), jasnosti a specifičnosti identifikovaných emocí.

Celkově pro stanovení úrovně zralosti konceptualizace a řešení emocionální tenze navrhuje 

pět úrovní, které popisuje. Například na úrovni 1 je konceptualizace nesouvislá a řešení 

tenze není přítomno (pocity nesouvisí s podnětem, emoce, motivy nebo záměry jsou jen 

popisem  podnětu,  nereflektují  vnitřní  atributy),  nebo  je  pouze  chvilkové  (závěr  je 

nevhodný, maladaptivní, řešení není propojeno s nastíněným problémem). (Teglasi, 2001, 

s. 143) Na druhé straně škály je úroveň 5, kde emoce vyvěrají z prosociálních standardů a 
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cílů,  hranice  a  limity  jsou  akceptovány  a  zvládání  je  orientované  na  dlouhodobé  cíle 

(Teglasi, 2001, s. 149).

Tento hodnotící systém byl použit ve studii zabývající se úzkostí v souvislosti se sociální 

kognicí  (Michaels,  2000)  nebo  v  práci  zaměřené  na  souvislost  kvality  attachmentu  a 

schopnosti regulovat emoce u dětí v náhradní péči (Lim, 2005). 

4.3.6. Analýza potřeb a hrozeb (Need-Thread Analysis)

Tento  skórovací  systém  byl  vyvinut  přímo  pro  Dětský  apercepční  test  (CAT),  ale  je 

použitelný i pro hodnocení výpovědí podaných na jiný podnětový materiál, například právě 

TAT.  Chandler  vyzývá,  abychom to,  co  jako  profesionálové  popisujeme  jako  poruchy 

chování nebo emocí, vnímali jako pokusy dítěte vyrovnat se se stresovou zátěží - byť to 

jsou  někdy  pokusy  neefektivní  nebo  přímo  maladaptivní.  (Chandler,  2008a)  A právě 

Analýza potřeb a hrozeb nám umožní zdroje stresu identifikovat.

Jedná se o modifikaci skórovacího systému autorů Cox a Sargent z roku 1950 – původních 

šest kategorií bylo zúženo na dvě – potřeby a hrozby. Potřeby a hrozby je možné vnímat 

jako polarity – autor Analýzy potřeb a hrozeb tedy vybral ze seznamu z původního systému 

potřeby a hrozby a uspořádal je do pěti kombinací, k nim byla přidána ještě šestá kategorie 

(Ostatní).

Skórování  probíhá  tak,  že  examinátor  zjišťuje  v jednotlivých  odpovědích  na  tabule 

přítomnost  následujících  kategorií:  Independence-Domination  [Nezávislost-Dominance], 

Affiliation-Rejection  [Přijetí-Odmítnutí],  Security-Insecurity  [Jistota-Nejistota], 

Achievement-Failure  [Úspěch-Selhání],  Aggression-Punishment  [Agrese-Trest],  Other 

[Ostatní]. Ve skórovacím manuálu je přesný popis jednotlivých kategorií (Chandler, 2008b, 

s. 709, vlastní překlad). Kategorie, které se v protokolu objevují nejčastěji, by měly být 

považovány za významné pro hodnoceného klienta – odrážejí jeho specifické obavy.

4.4. Silné a slabé stránky metody

Tematický apercepční test umožňuje popsat osobnost v celé její šíři, zaměřuje se ale více 

na  sociální  dimenzi  osobnosti.  Vhodný  je  i  pro  otázky diferenciální  diagnostiky.  Jeho 

výhodou také je, že v něm nejsou „správné“ nebo „špatné odpovědi“, vyšetřovaní úkol také 

často shledávají zajímavým a většinou to pro ně není úkol ohrožující.
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Výhodou a nevýhodou zároveň je to, že neexistuje jeden skórovací systém, ale je jich celá 

řada. Výhodné to je v tom, že si můžeme vybírat nástroj přesně podle diagnostické otázky, 

ale  k jednotlivým  hodnotícím  nástrojům  většinou  neexistují  normy  a  chybí  spolehlivé 

údaje o validitě a reliabilitě. Údaje o spolehlivosti jednotlivých skórovacích systémů uvádí 

ve své studii Lilienfeld et al.. (2000) a také v jednotlivých příspěvcích ve sborníku Jenkins 

(2008).  V zásadě  některé  skórovací  systémy  naplňují  požadavky  spolehlivosti,  ale 

Lilienfeld et  al.  (2000) nastolují  otázku,  zda je třeba TAT používat,  zda přináší  nějaké 

informace navíc oproti jiným diagnostickým metodám.
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5. Roberts-2

V roce 1982 byla publikována první verze testu Roberts Apperception Test for Children 

(RATC;  McArthur  &  Roberts,  1982).  Test  byl  užíván  v praxi  i  výzkumu,  ale  byla 

zpochybněna validita jeho standardizace (Bell & Nagle, 1999).

Roberts-2,  upravený  a  nově  standardizovaný,  byl  publikován  v  roce  2005.  Pracuje  na 

podobném principu jako TAT, jen byl vytvořen přímo pro dětskou populaci a má vlastní 

skórovací systém, u kterého byla ve spojených státech provedena standardizace. Flanagan 

(2008) ve svém hodnocení metody shledává psychometrické vlastnosti testu jako solidní, 

vyzývá  však  k  ověření  kritériové  validity.  Tomuto  úkolu  se  věnovala  Michelle  Souza 

(2008),  kdy  srovnávala  výsledky  v  Roberts-2  a  Child  Behavior  Checklist  autorů 

Achenbacha a Rescorla. 

Roberts-2 hodnotí dvě hlavní oblasti. Jednou z nich je vývojová adaptivní funkce, která 

charakterizuje  to,  jak  dítě  dospívá  a  stává  se  více  sociálně  zkušené.  Druhá  je  oblast 

klinická, kde se prokazuje, že děti, které trpí sociálními a emocionálními problémy, mají 

tendenci  v sociálním  porozumění  vykazovat  větší  výskyt  neobvyklých  elementů  ve 

srovnání se svými vrstevníky. Při hodnocení obou oblastí se zaměřujeme na to, jak děti 

vyjadřují své sociální porozumění, a můžeme rozlišovat, jakou kvalitu toto porozumění 

má.  Pohybujeme  se  na  ose  kvalitnější  –  méně  kvalitní  sociální  porozumění,  kde  ono 

„kvalitnější“  znamená větší  vědomí si  konvenčních  významů,  různorodost  témat,  jasné 

rozřešení konfliktů v příběhu. (Roberts & Gruber, 2009)

Autor upozorňuje, že ani Roberts-2, ani jeho předchůdce RATC nejsou projektivní testy. 

Roberts-2 využívá řečové vyjádření dítěte jako míru jeho sociálně kognitivních schopností. 

Obrázky vybízejí k tomu, aby se respondent vypořádal s běžnou sociální situací. Příběh, 

který  dítě  podá,  odráží  míru  jeho schopností  rozpoznat,  přizpůsobit  a  organizovat  tyto 

situace  do  vhodného  rámce  řešení  sociálních  situací.  V nové  verzi  testu  bylo  z názvu 

vypuštěno slovo „apercepce“ a autoři se zaměřili také na to, aby minimalizovali odkazy na 

klasické pojetí projekce v konstrukci či interpretaci testu.
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Důraz  je  nyní  kladen  na  to,  jak  se  liší  příběhy  podávané  dětmi  intaktními  a  dětmi 

s emocionálními obtížemi či problémy v sociálních schopnostech, a také jak se liší příběhy 

starších a mladších dětí.

5.1. Popis

Jedná se o sadu 16 tabulí, na kterých jsou zobrazeny nejednoznačné sociální situace, které 

jsou součástí každodenního života dětí a dospívajících (interakce mezi dospělým a dítětem; 

chování ve skupině vrstevníků; interakce mezi rodiči; sourozenecký vztah). Některé tabule 

se předkládají  chlapcům i dívkám, většina má však speciální varianty pro obě pohlaví. 

Existují také celé sady tabulí pro hispánskou nebo afroamerickou populaci.

5.2. Skórovací systém

V následujícím popisu skórovacího systému vycházím z manuálu k metodě (Roberts & 

Gruber, 2009).

Systém obsahuje sedm skupin škál, každá čítá od dvou do šesti škál. Skupiny jsou tyto:  

Theme Overview scales [Přehledové škály]; Available Resources scales [Dostupné zdroje]; 

Problem  Identification  scales  [Identifikace  problému];  Resolution  Scales  [Řešení]; 

Emotion  scales  [Emoce];  Outcome  scales  [Závěry  příběhu];  Unusual  or  Atypical 

Responses [Neobvyklé nebo atypické odpovědi] (Roberts & Gruber, 2009, s. 25, vlastní 

překlad)1.

Mezi Přehledové škály patří hodnocení Popular Pull [Obvyklé odpovědi], tedy zda proband 

zachytil význam tabule ve shodě s většinou intaktních dětí a adolescentů. V manuálu jsou 

popsána  obvyklá  témata  pro  jednotlivé  tabule.  Dále  pak  hodnotíme,  zda  měl  proband 

kapacitu na to splnit zadání, tedy popsat, co se děje na tabuli, co se dělo před tím a jak ten 

příběh skončí. A také zahrnout, co si osoby na tabuli říkají a jaké mají pocity.

Škály ze skupiny Dostupných zdrojů popisují  zdroje,  které  hrdina příběhu využívá pro 

řešení  problémových  pocitů  nebo  situací.  Zdroje  zde  dělíme  na  vnitřní  a  vnější. 

Rozlišujeme  Support Self-Feeling  [Sebepodpora-Pocity],  Support Self-Advocacy 

[Sebepodpora-Prosazení  se],  Support Other-Help  [Mezilidská  podpora-Pomoc], 

Other Support-Feelings  [Mezilidská  podpora-Pocity],  Support Other-Help  [Mezilidská 

1 Dále již budu pro lepší přehlednost uvádět pouze vlastní české překlady názvů škál.
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podpora-Pomoc], Reliance on Other [Spolehnutí se na druhé],  Limit Setting [Nastavení 

limitů].

Pět  škál  zařazených do Identifikace  problému tvoří  základní  hierarchii  schopnosti  řešit 

problémy. Identifikace problému může být v základu relativně vágní, jde jen o rozpoznání 

pocitu  nebo  chování  v situaci  na  tabuli.  Nebo  ji  může  proband  rozvést,  více  popsat 

specifické  okolnosti,  případně  přidat  i  pojetí  základního  vnitřního  konfliktu  postavy. 

Nejvíce vyspělé pojetí zahrnuje předcházející události a důvody, výsledný vnitřní konflikt 

je  přiměřeně  popsaný,  emoce  postav  jsou  jasně  rozpoznány a  propracovány vzhledem 

k situaci.

Škály  řešení  jsou  obdobně  uspořádány  do  hierarchie  podle  vzrůstající  diferenciace  a 

adaptivnosti  řešení  problémů.  Nejníže  stojí  prosté  uzavření  příběhu,  nejvýše  pak 

propracovaný proces řešení emocí i problémové situace, zahrnuje také vhled užitečný pro 

budoucí situace.

Škály  Emocí  popisují,  jaké  emoce  se  vyskytují  v příbězích.  Kódujeme  zde  Anxiety 

[Úzkost],  Aggression  [Agrese],  Depression  [Deprese]  a  Rejection  [Odmítnutí]  podle 

v manuálu popsaných obsahů (Roberts & Gruber, 2009, s. 41-50, vlastní překlad)2.

Závěry příběhu obsahují 4 kategorie, které se mohou v příbězích vyskytnout, jedná se o 

znaky,  kdy  má  dítě  problém  rozřešit  příběh  úspěšně.  Řešení  příběhu  úměrné  věku 

respondenta je kódováno na škálách Řešení. Nejčastěji se vyskytuje kategorie Unresolved 

Outcome [Nevyřešení příběhu], kdy je příběh ponechán bez konce. Další jsou Nonadaptive 

Outcome [Neadaptivní řešení], kdy sice hrdina příběhu podnikne nějakou akci, ale problém 

se jí nevyřeší. Maladaptive Outcome [Maladaptivní řešení] jsou taková řešení, která situaci 

v příběhu ještě zhorší. Jako poslední sem patří Unrealistic Outcome [Nerealistické závěry], 

zahrnující  fantazie,  plané  naděje  či  zbožná  přání.  (Roberts  &  Gruber,  2009,  s.  50-55, 

vlastní překlad)2

Mezi Neobvyklé nebo atypické odpovědi jsou zařazeny tyto kategorie: Refusal [Odmítnutí 

odpovědi]  –  když  proband není  schopen  nebo ochoten  podat  odpověď na  podnětovou 

tabuli. Odpověď No Score [Bez skóru] znamená, že dítě či adolescent pouze popsal, co na 

2 Dále již budu pro lepší přehlednost uvádět pouze vlastní české překlady názvů škál.
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tabuli je, nepřisoudil tomu žádný význam. Ještě sem spadá kategorie Antisocial [Asociální 

obsah], například porušování zákona, šikana, lhaní, drogy a alkohol apod. A patří sem také 

skupina  Atypical  Categories  [Atypické  odpovědi]:  Illogical  [Nelogické  odpovědi]; 

Misidentification  of  theme,  including  obvious  denial  of  picture  theme  [Nepochopení 

tématu  tabule  nebo  jeho  popření];  Misidentification  of  person  [Špatná  identifikace 

postavy];  Violence  or  excessive  aggression  [Násilí];  Abuse  including  physical,  sexual, 

or deprivation  [Zneužívání  včetně  fyzického,  sexuálního  nebo  deprivace];  Imaginary 

content, such as monsters or ghosts [Imaginární obsahy, jako jsou obludy, duchové]; Death 

of main figure [Smrt hlavní postavy]; Sexual content of any nature [Sexuální obsah]; Other 

unusual content or clinically significant material  [Jiné neobvyklé obsahy nebo klinicky 

významný materiál]. (Roberts & Gruber, 2009, s. 55-58, vlastní překlad)3

Je patrné,  že  tento  skórovací  systém je  velmi  podrobný,  pokrývá jak  vývojové stupně 

uchopování  podnětu a  řešení  problémů,  tak také klinicky významné obsahy.  Vzhledem 

k preciznosti  skórovacího  systému  je  možné  dobře  pracovat  s normami,  které  byly 

k metodě  vytvořeny.  Bohužel  ale  zatím  neexistují  normy  pro  českou  populaci  dětí  a 

dospívajících.

5.3. Přehled výzkumných poznatků Roberts-2

Parolin, De Carli a Locati (2020) provedli validizaci metody pro italskou populaci, a to jak 

pro  klinickou,  tak  neklinickou populaci.  Test  se  ukázal  jako spolehlivý  pro  odlišování 

různých stupňů vývoje i pro rozlišení klinické a referenční skupiny.

Wehrheim (2017) ve své práci výzkumně dokládá, že Roberts-2 není validním nástrojem 

pro zjišťování možného deficitu teorie mysli. Roberts-2 nebyl schopen odlišit neklinickou 

populaci od osob s diagnostikovanou poruchou autistického spektra a s narušenou teorií 

mysli.

Row (2008) se ve své disertační práci věnovala možnosti odlišit pomocí Roberts-2 děti s 

poruchou aktivity a pozornosti od dětí s diagnózou bipolární poruchy. Mezi skupinami s 

těmito diagnózami  rozdíl  ve výsledcích v Roberts-2 nebyl,  tato  metoda je  ovšem byla 

schopna odlišit od běžné populace.

3 Dále již budu pro lepší přehlednost uvádět pouze vlastní české překlady názvů škál.

39



5.4. Silné a slabé stránky

Za jednu z hlavních silných stránek metody můžeme pokládat to,  že stojí na důkladné 

standardizaci  a  na hodnocení  validity a  reliability.  Americké normy byly vytvořeny na 

základě reprezentativního vzorku čítajícího 1060 dětí ve věku od 6 do 19 let. Zároveň byla 

sbírána data i od dětí, které trpí různými psychickými poruchami, aby bylo možné srovnat 

jejich data s daty dětí intaktních.

Další velkou výhodou je existence přesného skórovacího manuálu a sbírky kasuistik, které 

pomáhají osvojit si důkladně schopnost hodnotit a interpretovat data.

Obrázky na tabulích jsou vizuálně jednodušší, všechny jsou ve stejném stylu, pro děti jsou 

srozumitelnější.  Co se týká  jejich  témat,  je  výhodou to,  že  obsahují  situace  z běžného 

života,  které mohou být dětem blízké.  Také varianty pro chlapce a dívky se liší  pouze 

pohlavím dětské postavy, jinak jejich kompozice i vyznění jsou shodné.

Bohužel v českém prostředí nemáme k dispozici normy pro naši populaci. Pro předchozí 

verzi  testu  (RACT)  byly  vytvořeny  normy  pro  děti  z Haiti  v rámci  disertační  práce 

(Ramsay, 1997). Vedle validizační studie Parolin, De Carli a Locati (2020) se užití testu 

u dětí jiných národností dle dostupné literatury nezkoumalo.
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6. Metodologie výzkumu

6.1. Cíle práce a otázky

Tato  práce  si  klade  za  cíl  zodpovědět  několik  okruhů  dílčích  otázek  a  tím  přispět 

k možnostem zakotvenějšího užití  metod Tematický apercepční  test  a  Roberts-2 v praxi 

školních  psychologů,  ale  případně  i  jiných  kontextech,  kde  je  užitečná  diagnostika 

osobnosti dítěte.

Předně je třeba zaměřit se na to, zda jsou tabule setů TAT a Roberts-2 vhodné pro použití  

u českých dětí  ve věku 6 a 7 let.  U Tematického apercepčního testu se  vedou diskuse 

o dolní věkové hranici, nad kterou má administrace metody přínos pro diagnostiku. U setu 

tabulí  metody  Roberts-2  vyvstává  otázka  kulturní  přenositelnosti,  protože  tabule  byly 

vytvořeny pro populaci amerických dětí a dospívajících.

Vzhledem k tomu, že vyprávění příběhu o obrázku je aktivita dětem známá, předpokládám, 

že  děti  budou  ke  spolupráci  ochotny  a  že  budou  schopny  splnit  zadanou  instrukci. 

Charakter obrázků na tabulích je v obou setech odlišný, tabule TAT jsou komplexnější a 

detailnější, předpokládám však, že i je budou děti schopny uchopit. 

Druhým tématem je,  zda je možné použít  vybrané standardizované systémy hodnocení 

narativního materiálu u dětí ve věku 6 a 7 let, nebo jsou příběhy podané na podnět vhodné 

spíše  jen  pro  kvalitativní  analýzu  a  jako  zdroj  pro  generování  hypotéz  pro  další 

diagnosticko-intervenční práci. Některé systémy hodnocení použité v této práci vznikaly 

přímo pro použití s dětmi, většina jich však byla koncipována pro dospělé. Dalším dílčím 

cílem je popsat možná specifika užití standardizovaných přístupů k hodnocení podaných 

příběhů u dětí ve věku 6 a 7 let.

Vzhledem k odlišnosti  stimulů  jednotlivých  setů  tabulí  předpokládám,  že  se  charakter 

odpovědí na ně podaných bude lišit. Tyto odlišnosti budou zachyceny pomocí kvantitativní 

analýzy  dat  charakteristik  odpovědí  hodnocených  jednotlivými  standardizovanými 

přístupy. Základní hypotézou je, že tabule TAT představují větší zátěž pro dítě, se kterou se 

musí vypořádat. Je to dáno větší percepční složitostí, temnějším vizuálním laděním a také 

tématy na tabulích zobrazených (hlavně tabule 8BM, 13MF a 18GF).  Oproti tomu tabule 

Roberts-2 představují možnost podat výkon na optimální vývojové úrovni. Toto by se mělo 
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promítnout do hodnocení protokolů pomocí výše popsaných skórovacích systémů, které 

zachycují širokou škálu psychických procesů. Vyhodnocení statistické analýzy také může 

přinést  odpověď na  to,  u  jakých diagnostických otázek je  vhodnější  užití  kterého setu 

tabulí.

Dále si  práce klade  za cíl  zjistit,  zda dívky a chlapci  reagují  na jednotlivé  sety tabulí 

odlišně,  zda  příběhy jimi  stimulované vykazují  odlišné  charakteristiky,  které  zachycují 

použité skórovací systémy. Stejně tak se zaměřím na otázku, zda bude rozdíl mezi šesti a 

sedmiletými dětmi v příbězích podaných na sety tabulí. Bude pak možné usoudit, jestli je 

možné hodnotit protokoly dětí ve věku 6 a 7 let shodně, nebo jestli mezi 6. a 7. rokem 

nastává  kvalitativní  posun ve  vývoji,  který  by bylo  třeba  v diagnostickém užití  metod 

zohlednit. 

V této práci  je cílem zachytit  a  popsat  přístupy k řešení  zadaného úkolu dotazovanými 

dětmi.  K tomu  slouží  doplnění  kvantitativní  analýzy  o  kvalitativní  pohled  na  data. 

Předpokládám, že děti se budou se zadaným úkolem a se zátěží, kterou přináší, vyrovnávat 

různě. Zároveň kvalitativní zpracování protokolů vnese hlubší pohled na jevy, se kterými 

se při užití Tematického apercepčního testu a Roberts-2 můžeme u šesti a sedmiletých dětí 

setkat.

6.2. Průběh výzkumu

Prostřednictvím  školních  psycholožek  jsem  kontaktovala  vedení  dvou  základních  škol 

v Praze.  Bylo mi umožněno oslovit  rodiče dětí  ve věku šest  a sedm let  s  informacemi 

o připravovaném výzkumu a dotázat se, zda by se jejich dítě mohlo účastnit. K dopisu byl 

přiložen i informovaný souhlas s krátkým dotazníkem (viz  Příloha č. 1). V dotazníku se 

ptám na  věk  a  pohlaví  dítěte,  také  na  to,  zda  je  dítě  v  péči  klinického  psychologa  a 

případně proč.  To bych považovala za vylučující  kritérium pro zařazení  do vzorku pro 

výzkum.

Vedení jedné školy si přálo, aby byla možnost, pokud budou jednotliví rodiče souhlasit, 

probrat hypotézy vyvozené na základě odpovědí dítěte se školní psycholožkou - uvedla 

jsem to  tedy jako možnost  do informovaného souhlasu  (viz  varianta  B informovaného 

souhlasu v Příloze č. 2).
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Na jedné škole jsem měla možnost testovat děti dopoledne, odváděla jsem je tedy z výuky, 

na druhé škole probíhalo testování odpoledne v době školní družiny. Na obou školách jsem 

měla na testování vyhrazenou klidnou místnost, kde jsme mohli nerušeně pracovat.

Na začátku jsem byla celé třídě představena jako psycholožka, která pro svou vlastní školní 

práci dělá výzkum a potřebuje od dětí pomoci. Dětem bylo řečeno, že si je budu postupně 

v následujících  týdnech  jednotlivě  brát  do  jiné  třídy  a  budeme  si  tam  spolu  povídat 

o obrázcích, které jim budu ukazovat, a že jim pak vše ještě blíže vysvětlím.

Se  třiceti  dětmi  proběhla  dvě  sezení,  při  každém  byla  administrována  jedna  metoda. 

U poloviny dětí byl jako první prezentován TAT a Roberts-2 ve druhém sezení, u poloviny 

tomu  bylo  opačně.  Protože  dílčím  cílem  práce  je  vytvořit  orientační  normy  pro  test 

Roberts-2  pro  děti  ve  věku  šest  a  sedm  let  a  srovnat  je  s  normami  uváděnými  pro 

americkou populaci, bylo třeba dalším dvaceti dětem předložit tento test, aby byl vzorek 

dat pro výpočet větší a tím i spolehlivější výsledek.

Průměrná  délka  jednoho  sezení  byla  kolem  dvaceti  minut,  byly  ale  děti,  které  byly 

v odpovědích velmi úsporné, nebo naopak vyprávěly příběhy bohaté a dlouhé.

Testované  děti  obecně  na  testovou  situaci  reagovaly  vstřícně,  do  testovací  místnosti 

chodily ochotně, během cesty do patra, kde byla, jsme si s dětmi povídaly, abych navázala 

dobrý  spolupracující  vztah.  Často  mi  děti  něco  začaly  vyprávět  spontánně,  o  tom,  co 

zrovna dělají nebo na co se těší odpoledne. Hovory byly převážně na téma školy nebo 

jejich zájmů.

Přímo při administraci metod byly reakce dětí na podnětový materiál různé. Pokud bylo 

určité  chování  dítěte  během  administrace  výrazné,  uvádím  ho   u  přepisu  protokolu. 

Celkově lze ale říci, že povaha úkolu byla dětem dobře srozumitelná a nebyla nadměrně 

zatěžující.

Odpovědi  dětí  jsem  během  administrace  testů  zapisovala  ručně,  texty  jsem  posléze 

přepsala a připravila k dalšímu zpracování. Data jsem anonymizovala, každé dítě dostalo 

přidělený číselný kód. Ten je uveden spolu s věkem a pohlavím na přepisu odpovědí včetně 

označení, který test byl prezentován.
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Získané  odpovědi  byly  narativní  povahy,  hodnotila  jsem  je  pomocí  různých  postupů 

(viz subkapitola  Metody  výzkumu).  Tím  jsem  získala  data  vhodná  pro  kvantitativní 

analýzu  statistickými  metodami.  Jsem  vycvičená  v  používání  některých  z  nich 

certifikovaným  kurzem  Tematicko  apercepční  test  v  klinické  psychologii,  vždy  jsem 

postupovala v souladu s příslušným manuálem a svou práci jsem konzultovala s dětskou 

klinickou psycholožkou, která se na užívání apercepčních technik zaměřuje.

Zároveň  také  vystoupila  do  popředí  zajímavá  fakta  kvalitativní  povahy,  věnuji  se  jim 

v subkapitole Analýza dat - kvalitativní pohled.

6.3. Výzkumný vzorek

Celkový počet dětí testovaných oběma metodami byl třicet. Z toho patnáct dívek a patnáct 

chlapců. Z toho bylo sedm šestiletých chlapců a osm sedmiletých, a osm šestiletých dívek 

a sedm sedmiletých.

Dalším dvaceti  dětem byl  předložen pouze  test  Roberts-2.  Z  nich  bylo  pět  šestiletých 

chlapců, pět sedmiletých, pět šestiletých dívek a pět sedmiletých.

Žádné  dítě  zařazené  do  výzkumu  nebylo  dle  prohlášení  rodičů  v  péči  klinického 

psychologa.

6.4. Metody výzkumu

6.4.1. Administrace TAT a Roberts-2

Dětem byly administrovány metody TAT a Roberts-2. U Roberts-2 bylo administrováno 

vždy všech 16 tabulí, některé jsou specifické podle pohlaví dotazovaného dítěte. U TAT 

bylo nutné rozhodnout, jaký udělat výběr z tabulí. Rozhodla jsem se použít set tabulí, se 

kterým pracuje značná část české psychologické obce. Druhým důvodem je to, že jsem 

vycvičena v práci s ním a mám s ním největší zkušenost. Jedná se o tyto tabule (uvádím je 

v pořadí, v jakém byly prezentovány): 1, 2, 3BM, 4, 6GF, 6BM, 18BM, 8BM, 10, 13MF, 

18GF a 5. 

Musela jsem vyřešit otázku, jak formulovat instrukci pro děti.  Roberts-2 má v manuálu 

uvedenou instrukci,  která  se  dětem podává (Roberts  & Gruber,  2009,  s.  11).  Pro  TAT 

existuje větší variabilita instrukcí. Murray ve svém manuálu uvádí instrukci pro dospělé a 
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variantu pro děti (Murray, 1943, s. 5-6). Teglasi uvádí různé možné modifikace instrukcí 

podle toho, jakou problematiku chceme u dítěte zkoumat. Např. můžeme použít formulaci 

“co  je  tam za  problém”  místo  “co  se  tam děje”  -  tím  posuneme  zaměření  na  řešení 

problémů (Ronan, Colavito, & Hammontree, 1993). Nebo ve sborníku Čermáka a Fikarové 

byla do instrukce přidána věta “Zkus vytvořit co nejdramatičtější příběh” (2012, s. 37). 

Rozhodla  jsem se  použít  formulaci  uvedenou  v  manuálu  k  Roberts-2  a  to  z  několika 

důvodů. Jedním z nich je,  že  chci  získané odpovědi  hodnotit  pomocí  škál  zaměřených 

na různé oblasti, proto je vhodné podat instrukci co nejneutrálnější. Druhým důvodem je 

to, že dílčím cílem mé práce je vypracovat orientační normy pro populaci českých dětí 

k metodě Roberts-2, je tedy třeba použít k ní přímo patřící instrukci. Zároveň se instrukce 

k Roberts-2 od původní instrukce Murrayho (1943, s.  5-6) liší  jen v malých detailech. 

Zde uvádím  vlastní  překlad  instrukce  z  manuálu  Roberts-2  (Roberts  & Gruber,  2009, 

s. 11):

Mám tu několik obrázků, které ti budu postupně ukazovat. A budu chtít,  abys mi 

o každém řekl/a příběh. Prosím pověz mi, co se na obrázku děje, co bylo před tím a 

jak ten příběh dopadne. Řekni mi, co ti lidé dělají, o čem mluví a jak se cítí. Použij 

svoji fantazii, nejsou tu žádné správné nebo špatné odpovědi. Prostě vymysli celý 

příběh o každém obrázku. A já si budu tvoje odpovědi zapisovat.

Případně je možné použít ještě zkrácenou verzi, když chce dítě zadání zopakovat:

Řekni mi příběh o obrázku se začátkem, prostředkem a koncem. Řekni mi, co se 

na obrázku děje. Co lidé dělají, jak se cítí, o čem mluví. Pomohu ti s prvními dvěma.

V souladu s manuálem Roberts-2 jsem se na prvních dvou tabulích dítěte doptávala, pokud 

spontánně  nepodalo  všechny  části  odpovědi.  Používala  jsem vlastní  překlad  formulací 

uvedených v manuálu k metodě (Roberts & Gruber, 2009, s. 11, vlastní překlad):

Co se tam děje?

Jak se cítí?

Co dělá nebo o čem mluví?

Co se dělo před tím?
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Jak příběh skončí, co se stane dál?

U doplňujícího dotazu na pocity jsem si povšimla, že někdy je lepší se ptát “co cítí”, místo 

“jak  se  cítí”.  Na dotaz  “jak  se  cítí”  jsem často  dostávala  odpověď “dobře”,  “špatně”. 

Pokud jsem se ale doptala “co cítí”, byla odpověď více propracovaná a více konkrétní. 

Zde narážím na problém překladu z anglického originálu “How is he or she feeling, or how 

are  they feeling?”  uvedeného v  manuálu  (Roberts  & Gruber,  2009,  s.  11).  Pokud dítě 

na prvních dvou tabulích setu podalo na otázku, jak příběh skončí, odpověď “Dobře.”, tak 

jsem se doptala “Jak, dobře?” (obdobně pak, pokud původní odpověď byla “Špatně”).

Během sběru dat se ukázalo,  že je obtížné s  takto malými dětmi udržet  dobrý kontakt 

po celou dobu administrace, aniž bych se dále doptávala nebo reagovala způsobem, který 

by  pro  dítě  mohl  být  jakkoliv  návodný.  Snažila  jsem se  reagovat  spíše  neverbálně  a 

paraverbálně, případně zmírňovat obavu z možné chyby připomenutím, že mne zajímá, co 

si o obrázku on/ona sám/sama myslí, že tu nejsou žádné špatné odpovědi.

Pokud jsem plně nerozuměla, co má dítě na mysli, doptávala jsem se potom větou “prosím 

vysvětli mi to”.

Někdy dítě tázavě podalo v příběhu dvě varianty (subjekt 9 na tabuli 3BM setu TAT se ptá 

“Holčička, nebo máma?”) - pak jsem používala formulaci “Co myslíš?”, případně “Co si ty 

myslíš?”.

Dále se budu věnovat nástrojům, kterými jsem získaný narativní materiál hodnotila.

6.4.2. Hodnocení formálních ukazatelů

V příbězích jsem hodnotila formální ukazatele, tedy jak dlouhé příběhy podané dětmi jsou, 

jaké  slovní  druhy  jsou  nejvíce  zastoupeny  apod.  Zde  uvádím  seznam  hodnocených 

položek:

počet všech slov v příběhu

počet sloves

počet podstatných jmen

počet přídavných jmen

počet použitých příslovcí
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počet všech vět v příběhu

počet jednoduchých vět

počet použitých souvětí

počet použitých přímých řečí

Při hodnocení formálních ukazatelů bylo nutné zavést určitá pravidla, protože vyprávěné 

příběhy často neměly běžnou větnou skladbu a vyskytovaly se v nich agramatismy. Musela 

jsem sjednotit styl hodnocení.

Výplňová slova nenesoucí význam nebyla započítána. Například: “hmm”; “no”; “no 

tak”; “třeba”.

Slovo “ňák” považuji za příslovce, jako by bylo řečeno “nějak”.

Některá slovesa se skládají z více slov. Například “budou mít” bylo počítáno jako 2 

slova a 1 sloveso.  Podobně jako “můžou si  dát”  bylo počítáno jako 3 slova a  2 

slovesa.

Pro  účely  počítání  vět  doplňuji  nevyjádřené  větné  členy,  ale  do  počtu  slov  je 

nezapočítávám: např. “Pocity táty unavený z tý práce a mamka má dobrou.” považuji 

za souvětí, jako by bylo řečeno “Pocity táty (je) unavený z tý práce a mamka má 

dobrou  (náladu).”  Nebo  podobně:  “Kluk  má  dobrou  náladu,  máma  a  táta  taky.” 

považuji  za souvětí,  jako by bylo  řečeno “Kluk má dobrou náladu,  máma a táta 

(mají) taky (dobrou náladu).”

Nevlastní  přímá  řeč  je  počítána  jako přímá  řeč.  Např.  “...  maminka  řekla,  že  to 

nevadí, budeš mít nové kamarády “ nebo “Asi jo, že hlavně si to tam užij a hlavně 

nezlob”.

6.4.3. Obranné mechanismy podle Cramerové

V  odpovědích  jsem  vyhledávala  výskyt  obranných  mechanismů,  jak  jsou  popsány 

v kapitole Soukupové, Goldmanna a Cramerové (2012). Jedná se o mechanismy Popření, 

Projekce a Identifikace. U všech jsem také v souladu se systémem rozlišovala, zda se jedná 

o  nezralou  nebo  zralou  formu  daného  obranného  mechanismu.  Nyní  nastíním,  které 

fenomény jsou kódovány v rámci obranných mechanismů.
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Popření – nezralé formy:

vynechání, opomenutí hlavních postav nebo objektů

chybná percepce

převrácení – slabosti do síly, strachu do odvahy apod.

negující výroky

popření reality – snění, spánek, omdlení, když vedou k vyhnutí se

Popření – zralé formy:

zveličování pozitiv, minimalizace negativ

nečekaný optimismus, nečekaná vlídnost a/nebo laskavost

Projekce – nezralé formy:

atribuce agresivních, neobvyklých pocitů nebo záměrů postavám, nebo atribuce jiných 

pocitů, emocí a záměrů, které jsou neobvyklé

přidávání zlověstných postav, duchů, zvířat, objektů nebo kvalit

Projekce – zralé formy:

hledání ochrany před vnější hrozbou

vnášení tématu smrti, zranění nebo útoku

vnášení tématu pronásledování, polapení nebo útěku

bizarní nebo velmi neobvyklé příběhy nebo témata

Identifikace – nezralé formy:

napodobování dovedností

napodobování vlastností

Identifikace – zralé formy:

regulace motivů či chování

sebeúcta získaná přijetím druhými
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práce, odkládání uspokojení

rozlišování rolí (nepočítají se příbuzenské role)

morální hodnocení

6.4.4. Personal Problem-Solving System - Revised

Ronanův systém hodnotí  více dimenzí:  Provedení příběhu, Orientaci příběhu, Navržená 

řešení příběhu a Vyřešení příběhu. Ale když jsem se pokusila aplikovat tento hodnotící 

systém na data, zjistila jsem, že na příběhy podanými děti ve věku šest a sedm let je možné 

uplatnit pouze první část systému. Příběhy jsou totiž ve velké většině málo propracované a 

nebývají orientované na řešení problémů - často vůbec problém neobsahují.

Zabývala jsem se tedy pouze Provedením příběhu, kdy jsou hodnoceny čtyři rysy příběhů: 

Časová dimenze příběhu, Příčina problému nebo starostí, Realistické hodnocení problému 

a Integrita a detailnost příběhu. Pro každý je uvedeno pět možností seřazených od prostých 

k propracovaným, jsou označeny hodnotami -1 až 3. Řídila jsem se vodítky uvedenými v 

manuálu k metodě (Ronan & Gibbs, 2008). Zde uvádím přehled jednotlivých kódovaných 

rysů.

SD1 Časová dimenze příběhu:

-1 jen přítomnost

0 jen minulost a přítomnost

1 jen přítomnost a budoucnost

2 minulost, přítomnost i budoucnost

3 minulost delší než jeden den, přítomnost a budoucnost delší než jeden týden

SD2 Příčina problému nebo starostí

-1 osobní nedostatek – nezměnitelný

0 není uvedena žádná příčinná souvislost

1 osobní překážka – může být zvládnuta

2 překážka nebo nedostatek v prostředí
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3 osobní překážky a překážky v prostředí

SD3  Realistické  hodnocení  problému  –  do  jaké  míry  problém  logicky  vyvstává 

z interpretace složek příběhu – zda jsou propojeny a vyvozeny pochopitelně a racionálně

-1 slabé

0 nelze skórovat

1 dostatečné

2 obvyklé

3 výjimečné

SD4  Integrita  a  detailnost  příběhu  –  do  jaké  míry  jsou  propojeny  detaily  zobrazené 

na tabuli do soudržného propracovaného příběhu

-1 slabé

0 nelze skórovat

1 dostatečné

2 obvyklé

3 výjimečné

6.4.5. Interpersonální decentrace - Feffer

Nejprve bylo nutné v jednotlivých příbězích spočítat jednotky interakce, těm pak přiřadit 

odpovídající skór podle nejvyššího stupně zralosti, který jednotka obsahuje. Za jednotkou 

interakce považujeme takový úsek příběhu, který zahrnuje jednu nebo více osob v jednom 

čase na jednom místě. První čtyři  stupně zralosti  představují předinternalizační stadium 

decentrace.  Úrovně 5 - 9 již spadají do internalizovaného stadia decentrace. Při hodnocení 

jsem postupovala v souladu s manuálem (Feffer, Leeper, Dobbs, Jenkins, & Perez, 2008) a 

s  vodítky  popsanými  v  kapitole  Jenkinsové,  Čermáka  a  Fikarové  (2012).  Nyní  uvedu 

stručné nastínění jednotlivých stupňů zralosti:

1 – Nerozlišený vztah – popis postav vágní, vztahy mezi nimi nejsou direktivní
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2 – Nasměrovaný vztah bez zpětné reakce – aktivita jedné postavy směruje ke druhé, ale 

u té nevyvolá zpětnou reakci

3 – Reaktivní nasměrovaný vztah – aktivita jedné postavy je cílená na druhou, u té vyvolá 

reakci, ale tato buď není směřována zpět, nebo sice je, ale nevyvolá další odpověď

4  –  Interaktivní  nasměrovaný  vztah  –  aktivita  jedné  postavy  směruje  ke  druhé,  u  té 

vyvolává reakci směrovanou k původci, která má na něj vliv

5 – Internalizace druhého – jednoduchá úroveň – protagonista je reprezentován jako objekt 

pocitů nebo myšlenek druhé postavy, internalizovaná postava je pojatá vágně

6 – Internalizace druhého – povrchová charakteristika – internalizovaná postava je popsána 

pomoci akce, místa nebo povrchových kvalit

7 – Internalizace druhého – zvnitřněný stav – internalizovaná postava má svůj vnitřní svět, 

který je druhým protagonistou vnímán

8 – Internalizovaní jiní – objektem internalizace jsou dvě další postavy, které mezi sebou 

mají vztah takový, že jedna z nich je objektem internalizace druhé

6.4.6. Afektivní škála

Při hodnocení příběhu Afektivní škálou je nejprve potřebné určit, s kým postava v příběhu 

interaguje, a potom této interakci přiřadit odpovídající emoční kvalitu interakce.

V souladu s hodnotícím systémem jsem použila kategorie vztahů Manželský partner, Já 

k rodiči, Já k dítěti, Nesezdaní dospělí (jak sexuální, tak přátelský vztah), Sourozenecký a 

vrstevnický vztah, Nepřiřazená emoce (Thomas, Čermák, & Fikarová, 2012).

Emoční  kvalita  interakce  je  hodnocena  na  škále  od  -2  do  +2.  V souladu  s  instrukcí 

Thomasové, Čermáka a Fikarové (2012, s. 280) jsou hodnoceny takto:

+2 silně pozitivní téma

+1 mírně pozitivní téma; nebo pouze přítomnost kategorie

0 žádné relevantní téma, žádný skór

-1  středně  negativní  téma;  nebo  ambivalence,  středně  negativní  prvek  smíchaný 

s pozitivním prvkem

51



-2 výrazně negativní téma

Dle manuálu autorky k metodě se standardně předkládá jiný set tabulí TAT, než jaký jsem 

používala já. Dívkám předkládá tabule 1, 2, 3GF, 6GF, 7GF, 8GF a 16, chlapcům pak 1, 2, 

3BM, 6BM, 7BM, 8BM a 16.

Pro tabule 1, 2, 3BM, 6GF a 8BM jsou v manuálu Thomasové popsány časté odpovědi a 

jejich  skórování  (2008b).  S  tabulemi  1,  2,  3BM,  4,  5,  6GF,  10  a  13MF  pracovali 

Thomasová, Čermák a Fikarová (2012),  jejich text jsem použila jako další  vodítka pro 

hodnocení tabulí, se kterými autorka metody v originále nepracovala.

6.4.7. Emoce podle Teglasi

Při aplikaci tohoto skórovacího systému jsem postupovala podle kapitoly, kde autorka celý 

systém podrobně popisuje včetně ilustrací na kasuistikách (Teglasi, 2001, s. 128-159).

Hodnoceny jsou dvě hlavní oblasti, a to Conceptualization of emotion [Konceptualizace 

emocí] a Emotional maturity [Emoční zralost].

V první oblasti Konceptualizace emocí se zaměřujeme na dvě věci, jednou je Source of  

affect [Zdroj emoce] a druhou je Coping with affective tensions [Zvládání afektivní tenze]. 

Zvládání afektivní tenze člení autorka ještě na tři základní typy zvládání, těmi jsou Non-

coping or unrealistic coping [Žádné nebo nerealistické zvládnutí];  Immediate  or partial 

coping  [Okamžité  nebo  částečné  zvládnutí];  Long-term  or  problem-focused  coping 

[Na řešení orientované nebo dlouhodobé zvládnutí].

Ve Zdroji emoce můžeme rozlišovat:

Nerozpoznaný zdroj emoce – napětí na tabuli není zmíněno

Popisný – prostý popis podnětu

Externí

Interní

V rámci  Žádného  nebo  nerealistického  zvládnutí  můžeme  v příbězích  nacházet  tyto 

kategorie jevů (je možné jich v jednom příběhu kódovat více):

Neuvědomovaný – negativní emoce není oslovena
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Beze změny v afektu, sebeuvědomění nebo porozumění

Přehlcení – nepohoda přetrvává nebo se stupňuje

Reaktivní zvládnutí – jednání beze smyslu, bez strategie

Odpojení, bezradnost, rezignace – stažení se, vzdání se, neschopnost reagovat nebo 

jednat

Pocity viny, sebevýčitek

Nerealistické  zvládnutí  –  nadpřirozený,  magický zásah,  nepravděpodobně pozitivní 

změna okolností nebo únik do snění a nadějí, i když je na místě jednat

V kategorii Okamžité nebo částečné zvládnutí můžeme v příbězích kódovat tyto jevy:

Snížení negativního náboje nebo vypořádání se s problémem, ale hlavní zdroj napětí 

není osloven (zahrnuje chvilkové uklidnění, ujištění, vyhnutí se)

Zesílení nebo udržení pozitivního afektu bez rozpoznání důležitého problému

Excesivní závislost na druhých lidech

Excesivní nezávislost na druhých

V rámci kategorie Na řešení orientované nebo dlouhodobé zvládnutí kódujeme tyto jevy 

v příbězích:

Snížení negativního afektu skrze řešení problému

Zvýšení nebo zachování pozitivního afektu skrze dlouhodobé řešení problému

Realistické řešení situace bez vyhledávání nebo obdržení pomoci zvenčí

Realistické řešení situace s adekvátní žádostí o pomoc nebo podporu zvenčí

Přiměřená  pomoc,  rada  nebo  ujištění  zvenčí  bez  žádosti,  které  hlavní  postavě 

pomohou v řešení situace

V  Emoční  zralosti  rozlišuje  tři  subsložky,  jsou  jimi  Copmplexity  and  coherence 

of emotions within one individual [Komplexita a koherence emocí v jedinci]; Coordination 

of emotions across individuals [Integrace a koordinace emocí mezi jedinci]; Clarity and 

specificity in the identification of emotions [Jasnost a specifičnost identifikace emocí].
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V rámci Komplexity a koherence emocí v jedinci nacházíme v příbězích tyto fenomény:

Afekt přináleží vnitřním motivům, dlouhodobým zájmům nebo přesvědčením

Afektivní dopad akce je oddělený od jejího záměru

Kongruence jednotlivých složek (emoce,  myšlenky,  akce,  výsledky),  tyto  jsou také 

v souladu se sociální kauzalitou a s podnětem vyobrazeným na tabuli

Pocity jsou výsledkem narátorovy zkušenosti (oproti užívání obecných scénářů nebo 

povrchní či asociativní verbalizaci)

V kategorii Integrace a koordinace emocí mezi jedinci kódujeme tyto jevy:

Pocity lidí v příběhu jsou koordinovány ve sdíleném kontextu

V řešení jsou brány v úvahu úhly pohledu nebo potřeby více lidí

Vnitřní a vnější realita je oddělena, odlišuje vnitřní stavy od vnějších stimulů

Pocity jsou vhodné vzhledem k situaci a ke stimulu (tabuli)

Do složky Jasnost a specifičnost identifikace emocí zahrnujeme tyto jevy vyskytující se 

v příběhu:

Jasná definice okolností ve vztahu k pocitům protagonisty

Jasná definice vztahů postav vztažená k jejich pocitům

Jasné rozlišování pocitů postav, které je v souladu s okolnostmi, jejich osobností nebo 

pohledem na věc

Jako poslední součást je hodnocena celková Levels of maturity in the conceptualization 

and resolution of emotional tensions [Úroveň zralosti konceptualizace a řešení emocí].

Úroveň 1: konceptualizace nesouvislá, bez řešení nebo jen okamžité řešení

Úroveň 2: konceptualizace emoci provokovaná, bez řešení, okamžité, nebo částečné 

řešení problému

Úroveň 3: konceptualizace externě organizovaná, bez řešení, okamžité, nebo částečné 

řešení problému

Úroveň 4: konceptualizace interně organizovaná, dlouhodobé řešení
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Úroveň 5: konceptualizace emocí vychází z prosociálních principů, řešení dlouhodobé4

Při hodnocení  odpovědí dětí  tímto přístupem jsem ale  narážela na fakt,  že  k některým 

z podaných příběhů není možné takto přistupovat, protože vůbec neobsahují emoce. Jako 

příklad uvádím odpověď podanou subjektem č. 1 (chlapec, 7 let) na tabuli 4 ze setu TAT, 

která zní:

Tady je ňáký pán s paní, asi někam jdou. Třeba do obchodu něco nakoupit, potom 

půjdou domů nebo můžou jít do restaurace.

Počítala jsem proto i podíl příběhů z celkového počtu podaných odpovědí, na které je tento 

systém aplikovatelný.

6.4.8. Analýza potřeb a hrozeb

Při  aplikaci  tohoto  systému  přístupu  k  narativním datům jsem postupovala  v  souladu 

s manuálem (Chandler, 2008b). V příbězích jsem vyhledávala obsahy spadající do těchto 

kategorií:  Independence-Domination  [Nezávislost-Dominance],  Affiliation-Rejection 

[Přijetí-Odmítnutí],  Security-Insecurity  [Jistota-Nejistota],  Achievment-Failure  [Úspěch-

Selhání], Aggression-Punishment [Agrese-Trest], Other [Ostatní].

6.4.9. Hodnocení systémem Roberts-2

Postupovala jsem v souladu s manuálem Roberts-2 (Roberts  & Gruber, 2009). Manuál je 

velmi  podrobný  a  uvádí  řadu  příkladů  a  kasuistických  ukázek.  Jedině  potenciálně 

problematické  by  mohlo  být  hodnocení  obvyklých  odpovědi  u  tabulí  TAT,  tam  jsem 

vycházela z Murrayho popisů tabulí (1943).

Přehled hodnocených kategorií je uveden v kapitole 5.2. této práce.

6.5. Metody zpracování dat

Vzhledem k cílům práce jsem přistoupila ke kvantitativní i kvalitativní analýze získaných 

odpovědí na podnětové tabule.

Nejprve  jsem  získaná  data  zpracovala  statistickou  analýzou,  data  byla  popsána 

deskriptivními  a  induktivními  statistickými  postupy,  kdy  jsem  testovala  předem 

formulované hypotézy. Nejprve jsem provedla Shapiro-Wilkův test normality. Většina dat 

4 Pro bližší popis úrovní zralosti Teglasi (2001, s. 153)
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nemá  normální  rozdělení,  počet  testovaných  subjektů  je  také  hraniční,  proto  jsem 

v následující analýze používala neparametrický Wilcoxonův pořadový test pro spárované 

soubory. Pracovala jsem s hladinou významnosti α = 0,05.

Vzhledem k tomu, že sety mají odlišný počet tabulí (TAT 12 a Roberts-2 16), bylo nutné 

pracovat s průměrnými hodnotami na tabuli v každém setu.

Vždy  jsem  se  zaměřila  na  jeden  ze  způsobů  hodnocení  narativního  materiálu 

(viz předchozí kapitola). Hypotézy jsem testovala jak pro celý soubor,  tak zvlášť podle 

pohlaví a také pro věk šest a věk sedm let.

Statistické analýzy byly realizovány s využitím programu The IBM SPSS software.

V následující kapitole uvádím výsledky analýzy pro jednotlivé hodnotící systémy.
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7. Statistická analýza dat – ověření hypotéz

7.1. Hodnocení formálních ukazatelů

Zaměřila jsem se na sledování formálních charakteristik příběhů, které děti podávaly jako 

odpovědi na podnětové tabule. Následující tabulka uvádí jejich popisné charakteristiky.

Tabulka 1 – Popisná charakteristika Hodnocení formálních ukazatelů –  celý soubor5

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

R_slova 27,67292 30 15,042609 2,746392

T_slova 27,46970 30 15,083964 2,753943

R_slovesa 7,27083 30 4,686863 ,855700

T_slovesa 7,01338 30 4,143370 ,756472

R_podstatná jména 5,36875 30 2,478156 ,452447

T_podstatná jména 5,48485 30 2,569270 ,469082

R_přídavná jména ,82764 30 ,552047 ,100790

T_přídavná jména ,96566 30 ,694269 ,126756

R_příslovce 1,46042 30 1,080973 ,197358

T_příslovce 1,89167 30 1,366356 ,249461

R_věty 2,78125 30 ,991851 ,181086

T_věty 2,76490 30 1,011579 ,184688

R_jednoduché věty 1,22083 30 ,688133 ,125635

T_jednoduché věty 1,34646 30 ,992250 ,181159

R_souvětí 1,52222 30 ,953761 ,174132

T_souvětí 1,42500 30 ,801803 ,146389

R_přímá řeč ,16042 30 ,359479 ,065632

T_přímá řeč ,16995 30 ,390557 ,071306

Jediný statisticky významný rozdíl mezi soubory je u počtu příslovcí v souboru Roberts-2 

a  souboru  TAT,  kdy  děti  mají  tendenci  v  příbězích  evokovaných  tabulemi  TAT větší 

tendenci používat příslovce.

5 Kompletní výsledky statistické analýzy jsou uvedeny v přílohách. V textu práce uvádím pouze hodnoty, ke 
kterým se zde vztahuji.
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Tabulka 2 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Hodnocení formálních ukazatelů – celý soubor

T_příslovce - R_příslovce

Z -2,920(b)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004

b Based on negative ranks.

Pokud se podíváme na data rozdělená podle věku, stejnou charakteristiku zjišťujeme i pro 

věk sedm let. Ale již to neplatí pro děti šestileté, tam není prokázaný rozdíl v používání 

příslovcí v příbězích evokovaných tabulemi Roberts-2 a TAT.

Tabulka 3 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Hodnocení formálních ukazatelů – věk 7 let

T_příslovce - R_příslovce

Z -2,229(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,026

a Based on negative ranks.

Tendenci používat více příslovcí v příbězích evokovaných tabulemi TAT než evokovaných 

tabulemi Roberts-2 nacházíme u chlapců, ale nikoli u dívek.

Tabulka 4 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Hodnocení formálních ukazatelů – chlapci

T_příslovce - R_příslovce

Z -2,481(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,013

a Based on negative ranks.

Příslovce ve větě odpovídají na otázky jako kde, kudy, kam, odkud, kdy, jak dlouho, jak 

často a  jak,  jakým způsobem.  Tendenci  používat  v příbězích více  příslovcí  v reakci  na 

tabule TAT můžeme vysvětlit  tím, že tabule jsou obsahově bohatší,  zobrazují  i  kontext 

situace, sociální interakce na nich vyobrazené jsou umístěny do určitého prostředí. Je tedy 

možné, že více pobízejí probanda k tomu zahrnout do vyprávění i tyto skutečnosti. Tabule 
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TAT jsou komplexnější a také více nejednoznačné. Dítě se tedy musí s tímto vypořádat, vše 

více popsat a specifikovat v příběhu.

7.2. Obranné mechanismy podle Cramerové

7.2.1. Obranné mechanismy jako celek

Pokud se díváme na celý soubor a hodnotíme obranné mechanismy jako celek (tj.  bez 

rozlišení na nezralé a zralé), tak jediný statisticky významný rozdíl mezi soubory je v míře 

užívání  obranného  mechanismu  Identifikace,  kdy  tabule  ze  souboru  Roberts-2  mají 

tendenci stimulovat produkci tohoto obranného mechanismu ve větší míře než tabule TAT.

Tabulka 5 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy Cramerové nerozlišené – celý soubor

T_identifikace I_vše - R_identifikace I_vše

Z -2,316(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,021

a Based on positive ranks.

U dětí ve věku šest let nebyl nalezen žádný statisticky významný rozdíl. U dětí ve věku 

sedm let se prokázalo, že na tabule ze souboru Roberts-2 mají děti podávat více odpovědí 

zahrnující obranný mechanismus Identifikace

Tabulka 6 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy Cramerové nerozlišené – věk 7 let

T_identifikace I_vše - R_identifikace I_vše

Z -2,869(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004

a Based on positive ranks.

Dívky mají tendenci podávat více příběhů obsahující mechanismus Projekce na základě 

tabulí TAT než tabulí Roberts-2.
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Tabulka 7 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy Cramerové nerozlišené – dívky

T_projekce P_vše - R_projekce P_vše

Z -2,345(b)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,019

a Based on positive ranks.

Na  druhé  straně  chlapci  podávají  více  příběhů  obsahující  mechanismus  Identifikace 

na základě tabulí Roberts-2 než tabulí TAT.

Tabulka 8 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy Cramerové nerozlišené – chlapci

T_identifikace I_vše - R_identifikace I_vše

Z -2,410(b)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,016

b Based on positive ranks.

7.2.2. Nezralé formy obranných mechanismů

U nezralých forem obranných mechanismů podle Cramerové nebyl prokázaný statisticky 

významný rozdíl mezi příběhy evokovanými tabulemi Roberts-2 a tabulemi TAT.

7.2.3. Zralé formy obranných mechanismů

Pokud se díváme na celý soubor a hodnotíme pouze zralé formy obranných mechanismů, 

zjišťujeme,  že  statisticky významný rozdíl  mezi  soubory je  v  míře  užívání  obranného 

mechanismu  Identifikace,  kdy  tabule  ze  souboru  Roberts-2  mají  tendenci  stimulovat 

produkci tohoto obranného mechanismu ve větší míře než tabule TAT.

Tabulka 9 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy Cramerové zralé – celý soubor

T_identifikace I_zralé - R_identifikace I_zralé

Z -2,316(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,021

a Based on positive ranks.
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Děti  ve  věku  šest  let  mají  tendenci  více  používat  mechanismus  Projekce  u  příběhů 

stimulovaných tabulemi TAT než tabulemi Roberts-2. Děti sedmileté podávají více příběhů 

obsahující Popření nebo Identifikaci statisticky významně více na základě tabulí Roberts-2.

Tabulka 10 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy Cramerové zralé – věk 6 let

T_projekce P_zralé - R_projekce P_zralé

Z -2,003(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,045

a Based on negative ranks.

Tabulka 11 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy Cramerové zralé – věk 7 let

T_popření D_zralé - R_popření 
D_zralé

T_identifikace I_zralé - R_identifikace 
I_zralé

Z -2,214(a) -2,869(a)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,027 ,004

a Based on positive ranks.

Dívky více používají zralou formu Projekce v příbězích TAT než v příbězích Roberts-2. 

Chlapci zase používají zralé formy Popření a Identifikace více v příbězích Roberts-2 než 

TAT.

Tabulka 12 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy Cramerové zralé – dívky

T_projekce P_zralé - R_projekce P_zralé

Z -2,158(b)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,031

b Based on negative ranks.
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Tabulka 13 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy Cramerové zralé – chlapci

T_popření D_zralé - R_popření 
D_zralé

T_identifikace I_zralé - R_identifikace 
I_zralé

Z -,135(a) -2,410(b)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,892 ,016

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

7.2.4. Shrnutí

Tabule Roberts-2 stimulují více produkci obranného mechanismu Identifikace.  A to i jen 

specificky zralých forem Identifikace, toto vidíme u sedmiletých dětí a u chlapců. Tabule 

TAT stimulují více produkci zralých forem mechanismu Projekce, zvláště u šestiletých dětí 

a pak u dívek.

Situace vyobrazené na tabulích Roberts-2 byly vytvářeny specificky pro děti a vždy je na 

nich alespoň jedna dětská postava. Můžeme tedy dovozovat, že dotazované děti se snadněji 

identifikují  s příběhem,  tedy  v odpovědích  budeme  častěji  nacházet  jevy  svědčící  pro 

využívání Identifikace tak, jak ji pojímá Cramerová. Podněty na tabulích Roberts-2 jsou 

percepčně jednodušší, snáze uchopitelné a jsou méně emočně negativně podbarvené, takže 

podávat odpovědi v reakci na ně se jeví jako menší zátěž pro dotazované děti. Mohou pak 

podat  odpovědi  kvalitněji  uchopené,  zralejší.  Usuzuji  tedy,  že  zvýšený  výskyt  méně 

zralého  obranného  mechanismu  Projekce  v odpovědích  na  tabule  TAT  je  důsledkem 

zvýšené  zátěže,  kterou  na  dotazovaného  kladou.  Ve  zvýšené  zátěži  se  zvyšuje 

pravděpodobnost regresních reakcí a fungování na nižší úrovni zralosti, než jaké je člověk 

schopen v optimálních podmínkách.

Užití  tohoto  skórovacího systému u  příběhů podaných na oba  sety tabulí  bylo  snadno 

aplikovatelné,  fenomény  popsané  v manuálu  k hodnocení  se  v příbězích  vyskytovaly  a 

nebylo  obtížné  je  identifikovat.  Je  to  zřejmě  důsledkem toho,  že  Cramerová  původně 

vyvíjela tuto hodnotící škálu pro dětskou populaci.
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7.3. Personal Problem-Solving System - Revised

V první řadě bylo zajímavé zjistit, jaký skór byl nejčastěji přiřazován k jednotlivým setům 

tabulí. To popisují následující tabulky.

Tabulka 14 – PPSS-R - Časová dimenze příběhu (SD1)6

R_SD1_modus

-1 0 1 2

podnět R Count 12 7 4 7

% within podnět 40,0% 23,3% 13,3% 23,3%

T Count 16 6 3 5

% within podnět 53,3% 20,0% 10,0% 16,7%

Total Count 28 13 7 12

% within podnět 46,7% 21,7% 11,7% 20,0%

6 -1 jen přítomnost; 0 jen minulost a přítomnost; 1 jen přítomnost a budoucnost; 2 minulost, přítomnost a  
budoucnost; 3 minulost delší než jeden den, přítomnost a budoucnost delší než jeden týden (Soukupová & 
Goldmann, 2012)
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Tabulka 15 – PPSS-R - Příčina problému nebo starostí (SD2)7

R_SD2_modus

0 1 2

podnět R Count 18 1 11

% within podnět 60,0% 3,3% 36,7%

T Count 15 1 14

% within podnět 50,0% 3,3% 46,7%

Total Count 33 2 25

% within podnět 55,0% 3,3% 41,7%

7 -1 osobní nedostatek (problém vyplývá z nezměnitelného osobního nedostatku; 0 nespecifikováno (není 
uvedena žádná příčinná souvislost; 1 osobní překážka (problém vyplývá z osobní překážky, která může být  
zvládnuta; 2 překážka nebo nedostatek v prostředí; 3 osobní překážky i překážky prostředí (problém pochází 
jak z osobních překážek, tak z překážek prostředí) (Soukupová & Goldmann, 2012)
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Tabulka 16 – PPSS-R - Realistické hodnocení problému (SD3)8

R_SD3_modus

-1 0 1 2

podnět R Count 0 16 10 4

% within podnět ,0% 53,3% 33,3% 13,3%

T Count 5 15 7 3

% within podnět 16,7% 50,0% 23,3% 10,0%

Total Count 5 31 17 7

% within podnět 8,3% 51,7% 28,3% 11,7%

8 -1 slabé; 0 nelze skórovat; 1 dostatečné; 2 obvyklé; 3 výjimečné (Soukupová & Goldmann, 2012)
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Tabulka 17 – PPSS-R - Integrita a detailnost příběhu (SD4)9

R_SD4_modus

-1 1 2

podnět R Count 0 25 5

% within podnět ,0% 83,3% 16,7%

T Count 8 18 4

% within podnět 26,7% 60,0% 13,3%

Total Count 8 43 9

% within podnět 13,3% 71,7% 15,0%

Jak vidíme,  nikde  nebylo  dosaženo nejvyššího možného hodnocení  (byl  by značen 3), 

většinou se pohybujeme mezi -1 a 1.

Dále se podíváme, zda byly rozdíly mezi příběhy podávanými na jednotlivé sety tabulí. 

Ukázaly se statisticky významné rozdíly u dimenzí SD3 (Realistické hodnocení problému) 

a SD4 (Integrita a detailnost příběhu), kdy tabule ze setu Roberts-2 stimulovaly produkci 

příběhů s kvalitnějším uchopením realistického hodnocení  (SD3) a s  vyšší  integritou a 

detailností (SD4). Toto platí napříč celým vzorkem příběhů, stejné charakteristiky vykazují 

příběhy v obou věkových kategoriích i u obou pohlaví, když je hodnotíme zvlášť.

9 -1 slabé; 0 nelze skórovat; 1 dostatečné; 2 obvyklé; 3 výjimečné (Soukupová & Goldmann, 2012)
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Tabulka 18 – Wilcoxon Signed Ranks Test – PPSS-R – celý soubor

T_SD3 - R_SD3 T_SD4 - R_SD4

Z -3,223(a) -4,454(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,000

a Based on positive ranks.

Co se týká časové dimenze příběhu (SD1), je pro děti ve vzorku náročné uchopit minulost, 

současnost  i  budoucnost  dohromady.  Většina  příběhů  se  pohybuje  pouze  v současnosti 

(platí  to  pro  příběhy  evokované  jak  tabulemi  TAT,  tak  Roberts-2).  Pokud  dotazovaný 

dokáže  do  příběhu  zahrnout  i  minulost  a  budoucnost,  jedná  se  vždy  o  poměrně 

bezprostředně navazující časový úsek, minulost je vždy kratší než jeden den a budoucnost 

kratší než týden. Děti v mém vzorku nezvládají kvalitně uchopit časovou dimenzi, ani na 

prvních  tabulích,  kde  se  případně  doptávám,  když  minulost  či  budoucnost  spontánně 

neuvedou. V některých případech se stávalo, že po dotazu na to, co se stane po tom, dítě 

doplňuje část příběhu odehrávající se v minulosti. Mohu usuzovat, že děti ve věku 6 a 7 let 

ještě nejsou dostatečně zralé, aby byly schopny integrovat celý časový úsek. Nebo toto 

selhání  v zahrnutí  budoucnosti  může  pramenit  z toho,  že  uvedení  budoucnosti  by 

zahrnovalo řešení situace uvedené v příběhu, čehož dítě není schopno. Příčina tedy tkví 

spíše v neschopnosti nalézt možnosti vyústění příběhu.

Příčina  problémů  nebo  starostí  (SD2)  nejčastěji  není  vůbec  specifikována  nebo  je 

spatřována v překážkách či nedostatcích v prostředí. Toto platí pro oba sety tabulí. Pouze 

minimum  dětí  spatřovalo  příčinu  problému  v osobní  překážce.  Toto  zjištění  může 

odpovídat skutečnosti,  že schopnost introspekce se teprve v tomto věku začíná rozvíjet, 

děti se teprve začínají zaměřovat na vnitřní charakteristiky osobnosti více než na vnější 

znaky.

V oblastech Realistické řešení problému (SD3) a Integrita a detailnost příběhu (SD4) děti 

dosahovaly vyšších skórů, uchopení příběhu v těchto dimenzích bylo kvalitnější. Toto je 

možné vysvětlit tím, že v těchto oblastech se dotazované dítě může opírat o to, co je na 
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tabuli vyobrazené. Žádné příběhy podané na tabule Roberts-2 nebyly hodnoceny skórem 

-1,  oproti  tomu v protokolech TAT se vyskytovaly příběhy,  kde problém byl  hodnocen 

nerealisticky a byly velmi slabě integrované.

V dimenzi SD4 se statisticky významně liší  kvalita odpovědí dětí na sety tabulí  TAT a 

Roberts-2. Na tabule Roberts-2 podávají kvalitněji integrované a detailnější příběhy než na 

tabule TAT. Interpretaci tohoto zjištění opírám o fakt, že tabule Roberts-2 jsou percepčně 

snadněji  uchopitelné,  dítě  se  na  nich  lépe  orientuje  a  nekladou  takový  požadavek  na 

integraci detailů jako tabule TAT. Situace vyobrazené na tabulích TAT představují zátěž pro 

děti,  kterým jsou předkládány, některé děti se s tím vyrovnávají tak, že se v příběhu od 

tématu tabule odkloní úplně nebo tabuli interpretují pokřiveně. Takové příběhy jsou pak 

v rámci PPSS-R hodnoceny jako slabě integrované.
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7.4. Interpersonální decentrace - Feffer

Zajímala jsem se o rozdíly v průměrném počtu interakcí na tabuli,  v průměrném skóru 

podle stupně zralosti na tabuli a také v průměrně nejvyšším dosaženém skóru podle stupně 

zralosti. V následující tabulce uvádím popisné charakteristiky pro celý soubor respondentů.

Tabulka 19 – Interpersonální decentrace – popisná charakteristika –  celý soubor

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 R_počet interakcí 1,45417 30 ,659589 ,120424

T_počet interakcí 1,13611 30 ,603106 ,110112

Pair 2 R_nejvyšší skór 2,76554 30 ,777749 ,141997

T_nejvyšší skór 3,05458 30 ,869579 ,158763

Pair 3 R_průměrný skór 2,36620 30 ,596151 ,108842

T_průměrný skór 2,67891 30 ,661926 ,120851

Vzhledem k tomu, že se u skórů podle stupně zralosti pohybujeme u hodnot 2-3, je vhodné 

je zde popsat. 2 - “Postavy ve vztahu jsou rozlišeny, aktivita jedné je nasměrována k druhé, 

u které nevyvolá zpětnou reakci. Ačkoli je relace direktivní, není v ní obsaženo, co druhá 

postava dělá či cítí k první” (Jenkins, Čermák, & Fikarová, 2012, s. 94). 3 - “Protagonisté 

ve  vztahu  jsou  rozlišeni  jeden  od  druhého;  aktivita  jednoho  je  cílena  k  druhému  a 

u druhého  evokuje  reakci,  která  a)  není  explicitně  namířena  zpět  k  iniciátorovi,  b)  je 

explicitně namířena zpět k iniciátorovi akce, ale nevyvolá další reakci” (Jenkins, Čermák, 

& Fikarová, 2012, s. 94).

Z vývojového hlediska není překvapující, že děti ve vzorku nedosahovaly vyšších úrovní 

decentrace.  Pouze  některé  jednotky  interakcí  byly  na  úrovni  4,  jinak  se  průměrně 

pohybovaly mezi úrovní 2 a 3. Vývoj teorie mysli sice započíná již kolem čtvrtého roku 

věku, ale tato schopnost se dále rozvíjí a prohlubuje. Ve věku 6 a 7 let dítě již rozumí tomu, 

že druzí lidé mají také své vlastní myšlenky, pocity, informace o světě apod., které jsou 

odlišné  od  jeho vlastních.  Ale  schopnost  uvažovat  o  vnitřních  stavech  druhých lidí  se 
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teprve  prohlubuje.  Je  proto  pochopitelné,  že  jednotky  decentrace  představující 

internalizované myšlení se v příbězích vyskytují zřídka.

Bylo prokázáno, že příběhy vytvořené na podkladě tabulí  setu Roberts-2 obsahují  více 

jednotek interakcí než v příbězích na podkladě tabulí  TAT (toto platí  i  pro obě věkové 

skupiny zvlášť i pro obě pohlaví zvlášť). Zároveň ale příběhy na základě tabulí TAT mají 

vyšší průměrný i nejvyšší skór stupně zralosti decentrace než příběhy odvozené od tabulí 

Roberts-2.

Tabulka 20 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Interpersonální decentrace – celý soubor

T_počet interakcí - 
R_počet interakcí

T_nejvyšší skór - 
R_nejvyšší skór

T_průměrný skór - 
R_průměrný skór

Z -2,932(a) -2,407(b) -3,060(b)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,003 ,016 ,002

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Pro děti ve věku šest let platí, že tabule TAT stimulují produkci příběhů s vyšším nejvyšším 

skórem stupně zralosti  decentrace než tabule Roberts-2.  Děti  sedmileté  mají  statisticky 

významně vyšší průměrný skór zralosti decentrace v příbězích vytvořených na podkladě 

tabulí TAT než tabulí Roberts-2.

Tabulka 21 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Interpersonální decentrace – věk 6 let

T_počet interakcí - R_počet interakcí T_nejvyšší skór - R_nejvyšší skór

Z -1,989(a) -2,101(b)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,047 ,036

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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Tabulka 22 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Interpersonální decentrace – věk 7 let

T_počet interakcí - R_počet 
interakcí

T_průměrný skór - R_průměrný 
skór

Z -2,103(a) -2,556(b)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,035 ,011

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

U dívek jsou vyšší průměrné i nejvyšší skóry zralosti decentrace v příbězích vytvořených 

podle tabulí TAT než podle tabulí Robers-2. U chlapců se toto neprokázalo.

Tabulka 23 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Interpersonální decentrace – dívky

T_počet interakcí - 
R_počet interakcí

T_nejvyšší skór - 
R_nejvyšší skór

T_průměrný skór - 
R_průměrný skór

Z -2,216(a) -3,124(b) -3,170(b)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,027 ,002 ,002

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

V setu Roberts-2 je více tabulí, na kterých je zobrazena jen jedna postava (celkem 4) než 

v setu TAT (3 tabule). Zároveň je ale v setu Roberts-2 6 tabulí, kde jsou vyobrazeni 3 lidé, 

zatímco v setu TAT jsou takové tabule pouze 2. Sporná je ovšem tabule 18BM, kde není 

jasné, kolik dalších postav se nachází kolem ústřední mužské postavy. Tento fakt může 

vysvětlovat, proč v příbězích evokovaných tabulemi Roberts-2 je průměrně více jednotek 

interakcí.

Řada dětí v příbězích podaných na tabule, kde je vyobrazena jen jedna postava, domýšlí 

další  protagonisty.  Tento  mentální  krok  může  být  ale  pro  děti  náročný,  proto  zralost 

decentrace těchto jednotek interakcí může být nižší. Toto by mohlo být vysvětlením, proč 

příběhy podané na tabule TAT, kde je takových tabulí méně, mají statisticky významně 

vyšší průměrné i nejvyšší skóry decentrace, než příběhy podané na tabule Roberts-2.
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7.5. Afektivní škála

Pokud hodnotíme celý vzorek, je patrné, že tabule Roberts-2 evokují takové příběhy, kde je 

připisována pozitivnější emoční kvalita interakcí K rodiči a mezi Nesezdanými dospělými, 

než je tomu u příběhů na základě tabulí TAT. Emoční kvalita interakcí se na tabulích TAT 

pohybuje průměrně v pozitivních hodnotách, v příbězích evokovaných tabulemi Roberts-2 

naopak  v záporných.  Tabule  TAT  zase  stimulují  produkci  takových  příběhů,  kde  je 

připisována pozitivnější emoční kvalita interakcí mezi sourozenci či vrstevníky (dětmi) než 

je  tomu v  příbězích  vytvořených na  základě  tabulí  Roberts-2,  ale  v obou případech je 

emoční kvalita interakcí v průměru v záporných hodnotách. 

Tabulka 24 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Afektivní škála – celý soubor

T_k rodiči- R_k 
rodiči

T_nesezdaný (dospělý) - 
R_nesezdaný (dospělý)

T_sourozenec, vrstevník (dítě) 
- R_sourozenec, vrstevník 

(dítě)

Z -4,175(a) -2,331(a) -1,981(b)

Asymp. 
Sig. (2-
tailed)

,000 ,020 ,048

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Pro děti ve věku šest let platí to samé (včetně rozdílu v emoční kvalitě interakcí ve vztahu 

sourozenec, vrstevník). U sedmiletých dětí se prokázal mezi sety tabulí jediný rozdíl, a to 

ten, že příběhy na základě tabulí Roberts-2 obsahují pozitivnější emoční kvalitu k rodiči 

než příběhy na základě tabulí TAT.
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Tabulka 25 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Afektivní škála – věk 6 let

T_k rodiči- R_k 
rodiči

T_nesezdaný (dospělý) - 
R_nesezdaný (dospělý)

T_sourozenec, vrstevník (dítě) 
- R_sourozenec, vrstevník 

(dítě)

Z -2,755(a) -2,804(a) -2,024(b)

Asymp. 
Sig. (2-
tailed)

,006 ,005 ,043

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 26 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Afektivní škála – věk 7 let

T_k rodiči - R_k rodiči

Z -3,303(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001

a Based on positive ranks.

U dívek i u chlapců se prokázal mezi sety tabulí jediný rozdíl,  a to ten, že příběhy na 

základě  tabulí  Roberts-2  obsahují  pozitivnější  emoční  kvalitu  interakcí  K  rodiči  než 

příběhy na základě tabulí TAT.

Tabulka 27 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Afektivní škála – dívky

T_k rodiči - R_k rodiči

Z -3,182(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001

a Based on positive ranks.

73



Tabulka 28 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Afektivní škála – chlapci

T_k rodiči - R_k rodiči

Z -2,669(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008

a Based on positive ranks.

Jak jsem již  poznamenala  výše,  tabule  TAT mají  jistý  negativní  nádech.  To by mohlo 

vysvětlovat, proč je v příbězích podaných na jejich základě emoční ladění interakcí spíše 

záporné a ve srovnání s příběhy podanými na tabule Roberts-2 se i statisticky významně 

liší  emoční  kvalita  interakcí  ve  vztazích  K  rodiči  a  mezi  Nesezdanými  dospělými. 

Dotazované  děti  musí  při  práci  s tabulemi  TAT  vynaložit  větší  úsilí,  aby  dokázaly 

interpretovat zobrazené vztahy jako pozitivně laděné. V některých případech to pak bylo za 

cenu odchýlení se od podnětu a zapojení obranných mechanismů.

Na tabulích TAT je vyobrazeno podstatně méně dětských postav než na tabulích Roberts-2. 

V příbězích se tak interakce mezi sourozenci či vrstevníky (dětmi) vyskytují méně často, 

ale mají pozitivnější  emocionální kvalitu než v příbězích podaných na druhý set tabulí. 

Nutné  je  však  podotknout,  že  v protokolech  podaných  na  oba  podněty  bylo  ladění 

průměrně záporné. Rozdíl mezi sety tabulí je možné vysvětlit tím, že na některých tabulích 

Roberts-2,  kde  je  zobrazeno  více  dětských  postav,  tabule  poměrně  přímo  evokuje 

konfliktní situaci. Jedná se o tabule č. 6, 9, 10.

7.6. Emoce podle Teglasi

Jak jsem uvedla výše v kapitole 6.4.7, ne na všechny příběhy podané respondenty v šetření 

bylo možné hodnocení  emocí  podle Teglasi  aplikovat.  V prvé řadě mne tedy zajímalo, 

který ze setu tabulí evokuje více příběhů, kde jsou emoce obsaženy, a tedy je možné tento 

hodnotící přístup aplikovat. V celém souboru respondentů bylo statisticky významně více 

použitelných příběhů podáno na  tabule  Roberts-2.  Stejně tomu bylo  u dětí  šestiletých, 

u sedmiletých se ale rozdíl mezi tabulemi neprokázal.
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Tabulka 29 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – celý soubor

T_podíl použitelných: - R_podíl použitelných:

Z -2,020(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,043

a Based on positive ranks.

Tabulka 30 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – věk 6 let

T_podíl použitelných: - R_podíl použitelných:

Z -2,696(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,007

a Based on positive ranks.

 

Když se podíváme na první část systému, kterým je Konceptualizace emocí, zjistíme, že co 

se týká Zdroje emocí, tak v celém souboru testovaných dětí bylo prokázáno, že v příbězích 

podaných na základě tabulí Roberts-2 bylo statisticky více Nerozpoznaných a Popisných 

zdrojů afektu než v příbězích na základě tabulí TAT. V příbězích na základě tabulí TAT 

bylo zase statisticky významně více Vnitřních zdrojů afektu než v příbězích na základě 

tabulí  Roberts-2.  Šestileté  děti  vykazují  v  příbězích  na  základě  tabulí  Roberts-2  více 

Nerozpoznaných a Popisných zdrojů afektu než v příbězích na základě tabulí TAT. Děti 

sedmileté podávají častěji odpovědi obsahující Vnitřní zdroj afektu na tabule TAT než na 

tabule Roberts-2. U dívek žádné statisticky významné rozdíly mezi sety tabulí ve vztahu ke 

Zdroji afektu nalezeny nebyly. Pro chlapce byly potvrzeny tytéž hypotézy jako pro celý 

soubor testovaných dětí.
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Tabulka 31 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – Konceptualizace emocí – celý soubor

T_ZA10 nerozpoznaný - R_ZA 
nerozpoznaný

T_ZA popisný - R_ZA 
popisný

T_ZA vnitřní - R_ZA 
vnitřní

Z -2,449(a) -2,483(a) -2,678(b)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,014 ,013 ,007

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 32 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – Konceptualizace emocí – věk 6 let

T_ZA nerozpoznaný - R_ZA 
nerozpoznaný

T_ZA popisný - R_ZA 
popisný

Z -2,000(a) -1,988(a)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,046 ,047

a Based on positive ranks.

Tabulka 33 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – Konceptualizace emocí – věk 7 let

T_ZA vnitřní - R_ZA vnitřní

Z -2,676(b)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,007

b Based on negative ranks.

10 ZA – Zdroj afektu
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Tabulka 34 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – Konceptualizace emocí – chlapci

T_ZA nerozpoznaný - R_ZA 
nerozpoznaný

T_ZA popisný - R_ZA 
popisný

T_ZA vnitřní - R_ZA 
vnitřní

Z -2,236(a) -2,508(a) -2,539(b)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,025 ,012 ,011

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

V hodnocené  oblasti  Zvládání  afektivní  tenze  bylo  prokázáno,  pokud  hodnotíme  celý 

soubor testovaných dětí,  že  v příbězích  evokovaných tabulemi Roberts-2 se  významně 

častěji vyskytuje Žádné nebo nerealistické zvládnutí - s charakteristikou Přehlcení, než je 

v příbězích podaných na základě tabulí TAT. Šestileté děti podávají více příběhů na tabule 

Roberts-2,  které  obsahují  Žádné  nebo  nerealistické  zvládnutí  -  s  charakteristikou 

Neuvědomovaná negativní emoce než na tabule TAT. U dívek se v příbězích evokovaných 

tabulemi  Roberts-2  významně  častěji  vyskytuje  Žádné  nebo  nerealistické  zvládnutí  – 

s charakteristikou Přehlcení než v příbězích podaných na základě tabulí TAT.

Tabulka 35 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – Zvládání afektivní tenze – celý soubor

T_1. přehlcení - R_1. přehlcení

Z -2,646(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008

a Based on positive ranks.

Tabulka 36 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – Zvládání afektivní tenze – věk 6 let

T_1. neuvědoměný - R_1. neuvědoměný

Z -2,066(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,039

a Based on positive ranks.
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Tabulka 37 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – Zvládání afektivní tenze – dívky

T_1. přehlcení - R_1. přehlcení

Z -2,000(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,046

a Based on positive ranks.

Co se týká oblasti Emoční zralosti, v subsložce Komplexita a koherence emocí v jedinci 

tabule TAT stimulují v příbězích větší výskyt emocí, které přináležejí stabilním vnitřním 

motivům, dlouhodobým zájmům nebo přesvědčením než tabule Roberts-2. To samé platí 

pro skupinu dívek, u chlapců nacházíme v příbězích stimulovaných tabulemi Roberts-2 to, 

že  emoce,  myšlenky,  akce  a  výsledky  jsou  častěji  vzájemně  kongruentní  a  dobře 

zapracované do příběhu než v příbězích stimulovaných tabulemi TAT.

Tabulka 38 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – Komplexita a koherence emocí – celý soubor

T_A. af přináleží k vnitřním motivům, zájmům, přesvědčením - R_A. af 
přináleží k vnitřním motivům, zájmům, přesvědčením

Z -2,000(b)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,046

b Based on negative ranks.

Tabulka 39 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – Komplexita a koherence emocí – dívky

T_A. af přináleží k vnitřním motivům, zájmům, přesvědčením - R_A. af 
přináleží k vnitřním motivům, zájmům, přesvědčením

Z -2,000(b)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,046

b Based on negative ranks.

78



Tabulka 40 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Teglasi emoce – Komplexita a koherence emocí – chlapci

T_A. kongruence slože, soc. kauzalita, soulad s podnětem - R_A. kongruence 
slože, soc. kauzalita, soulad s podnětem

Z -2,000(a)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,046

a Based on positive ranks.

Tabule TAT více podporují zvažování vnitřního světa postav. Je to patrné v tom, že zdroj 

afektu je častěji spatřován jako interně organizovaný psychický proces a také jsou emoce 

uváděny do souvislosti  se  stabilními  vnitřními  motivy,  přesvědčeními  či  zájmy postav. 

Oproti tomu děti v odpovědích na tabule Roberts-2 spíše vycházejí při lokalizaci zdroje 

afektu  z popisu  scény,  jak  ji  vidí.  Může  to  být  dáno  tím,  že  tabule  jsou  jednodušeji 

organizované a snáze uchopitelné, dotazovaný se o ně při plnění zadaného úkolu může více 

opřít a nemusí tak vynakládat větší úsilí. Oproti tomu tabule TAT představují větší výzvu, 

dotazovaný musí mobilizovat své schopnosti a pokusit se vyobrazenou scénu uchopit a 

dodat  jí  význam.  Některé  děti  toho  jsou  schopny a  podají  pak  kvalitní  odpovědi,  ale 

některé v zátěži reagují regresně a to může vysvětlovat, proč na tabule TAT bylo podáno 

významně  méně  příběhů,  které  by  vykazovaly  jak  vnitřní  kongruenci,  tak  soulad 

s podnětem než na tabule Roberts-2.

Je možné říci, že systém hodnocení emocí podle Teglasi je schopen zachytit ty děti, které 

v situaci větší zátěže reagují aktivací svých vnitřních zdrojů a podají kvalitnější výkon než 

v situaci, která pro ně není výzvou.

7.7. Analýza potřeb a hrozeb

Pro  celý  soubor  testovaných  dětí  platí,  že  tabule  Roberts-2  mají  tendenci  stimulovat 

příběhy,  kde jsou více zastoupena témata  z  kategorií  Nezávislost-Dominance  a  Jistota-

Nejistota, než tabule TAT. Na tabule TAT je naopak podáváno více příběhů, které obsahují 

témata z kategorie Úspěch-Selhání.
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Tabulka 41 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Analýza potřeb a hrozeb – celý soubor

T_Nezávislost-Dominance – 
R_Nezávislost-Dominance

T_Jistota-Nejistota – 
R_Jistota-Nejistota

T_Úspěch-Selhání – 
R_Úspěch-Selhání

Z -2,111(a) -3,848(a) -2,447(b)

Asymp. Sig. 
(2-tailed)

,035 ,000 ,014

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Šestileté děti podávají více příběhů obsahující téma Jistota-Nejistota na tabule Roberts-2 

než na tabule TAT. Sedmiletí na tabule Roberts-2 podávají příběhy, kde jsou zastoupena 

témata Nezávislost-Dominance a Jistota-Nejistota více, než v příbězích na základě tabulí 

TAT.  Zároveň  tabule  TAT  u  sedmiletých  více  stimulují  produkci  příběhů  obsahující 

kategorii Úspěch-Selhání než tabule Roberts-2.

Tabulka 42 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Analýza potřeb a hrozeb – věk 6 let

T_Jistota-Nejistota – R_Jistota-Nejistota

Z -2,680(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,007

a Based on positive ranks.

Tabulka 43 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Analýza potřeb a hrozeb – věk 7 let

T_Nezávislost-Dominance – 
R_Nezávislost-Dominance

T_Jistota-Nejistota – 
R_Jistota-Nejistota

T_Úspěch-Selhání – 
R_Úspěch-Selhání

Z -2,522(a) -2,800(a) -2,043(b)

Asymp. Sig. 
(2-tailed)

,012 ,005 ,041

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Příběhy  dívek  podané  na  tabule  Roberts-2  častěji  obsahují  téma  Jistota-Nejistota  než 

příběhy podané na tabule TAT. Příběhy chlapců podané na tabule Roberts-2 častěji obsahují 
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témata  Nezávislost-Dominance  a  Jistota-Nejistota  než  příběhy  podané  na  tabule  TAT. 

Příběhy podané chlapci na tabule TAT obsahují častěji téma Úspěch-Selhání než na tabule 

Roberts-2.

Tabulka 44 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Analýza potřeb a hrozeb – dívky

T_Jistota-Nejistoa – R_Jistota-Nejistota

Z -2,846(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004

a Based on positive ranks.

Tabulka 45 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Analýza potřeb a hrozeb – chlapci

T_Nezávislost-Dominance – 
R_Nezávislost-Dominance

T_Jistota-Nejistota – 
R_Jistota-Nejistota

T_Úspěch-Selhání – 
R_Úspěch-Selhání

Z -2,516(a) -2,746(a) -2,450(b)

Asymp. Sig. 
(2-tailed)

,012 ,006 ,014

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabule Roberts-2 na většině zobrazují  postavy dvou různých generací,  z nichž jedna je 

vždy v dětském věku. Důsledkem může být to, že stimulují více produkci příběhů, kde jsou 

obsažena  témata  Jistota-Nejistota  a  Závislost-Dominance,  které  jsou  úžeji  spojeny 

s dyádou rodič-dítě.

Zde je zajímavé se podívat na rozdíly podle věku. Mladší děti častěji v příbězích podaných 

na  tabule  Roberts-2  postihují  téma  Jistoty-Nejistoty  než  děti  starší.  To  lze  uvést  do 

souvislosti  s pojetím  vývoje  člověka  podle  Eriksona,  kde  úplným  základem  je  nabytí 

pocitu důvěry (nebo nedůvěry). Až pak člověk postupuje dále a vypořádává se s dalšími 

vývojovými  úkoly,  kde  vstup  do  školy  otevírá  téma  činorodosti,  aktivity  v protikladu 

k pasivitě.  To  by  v mém  vzorku  odpovídalo  tomu,  že  téma  Úspěchu-Selhání  se  více 

objevuje u dětí sedmiletých, a to v příbězích podaných na tabule TAT, kde dotazované dítě 

musí vložit více úsilí do zpracování podnětu.
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7.8. Hodnocení systémem Roberts-2

Začněme analýzou celého souboru dat.

Co se týká škál Dostupných zdrojů, v odpovědích na tabule Roberts-2 se více objevovaly 

kategorie  SUPO-F (Support Other-Feelings [Mezilidská podpora-pocity])  a LIM (Limit 

Setting [Nastavení limitů] než v odpovědích na tabule TAT. Na tabule TAT děti v příbězích 

více používaly kategorii SUPO-H (Support Other-Help [Mezilidská podpora-pomoc]) než 

v odpovědích na tabule Roberts-2.

V kategorii škál Identifikace problému tabule Roberts-2 více stimulovaly v příbězích styl 

PID1 (Problem Identification 1 - Recognition [Identifikace problému - Rozpoznání]) než 

tabule  TAT.  V  příbězích  podaných  na  tabule  TAT  častěji  nacházíme  PID2  (Problem 

Identification 2 - Description [Identifikace problému - Popis]) než v příbězích podaných na 

tabule Roberts-2.

Ze škál Řešení bylo v příbězích na základě tabulí TAT podáváno více RES2 (Resolution 2 - 

Easy and Realistically Positive Outcome [Řešení 2 - Jednoduché a realistické pozitivní 

řešení]) než v příbězích na základě tabulí Roberts-2.

V sekci Emoce tabule Roberts-2 více stimulují produkci příběhů obsahující ANX (Anxiety 

[Úzkost]  než  tabule  TAT.  Tabule  TAT více  podporují  produkci  příběhů,  které  obsahují 

kategorii DEP (Depression [Deprese]), než tabule Roberts-2.

Na tabule TAT bylo také podáváno více příběhů obsahující kategorii  UNUSL (Unusual 

Responses [Neobvyklé odpovědi] - jsou tam řazeny odpovědi bez skóru, s antisociálním 

obsahem, nebo pokud respondent tabuli odmítl zcela) než na tabule Roberts-2.
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Tabulka 46 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Roberts-2 – celý soubor

T_SUPO
-F - 

R_SUPO
-F

T_SUPO
-H - 

R_SUPO
-H

T_LIM 
- 

R_LIM

T_PID
1 - 

R_PID
1

T_PID
2 - 

R_PID
2

T_RES
2 - 

R_RES
2

T_AN
X - 

R_AN
X

T_DEP 
- 

R_DEP

T_Unusul
-antisocial 

- 
R_Unusul
-antisocial

Z -3,577(a) -2,200(b)
-

3,048(a
)

-
2,088(a)

-
3,043(b

)

-
2,727(b)

-
3,495(a

)

-
2,649(b

)
-3,978(b)

Asymp
. Sig. 
(2-
tailed)

,000 ,028 ,002 ,037 ,002 ,006 ,000 ,008 ,000

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

U šestiletých se v odpovědích na tabule Roberts-2 více objevovaly kategorie SUPO-F než 

v  odpovědích  na  tabule  TAT.  Na  tabule  TAT šestileté  děti  v  příbězích  více  používaly 

kategorii SUPO-H než v odpovědích na tabule Roberts-2. V příbězích šestiletých dětí se 

častěji  objevovaly obsahy spadající  do kategorie  ANX v příbězích podaných na tabule 

Roberts-2 než na tabule TAT. Na tabule TAT bylo také podáváno více příběhů obsahující 

kategorii UNUSL než na tabule Roberts-2.

Tabulka 47 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Roberts-2 – věk 6 let

T_SUPO-F - 
R_SUPO-F

T_SUPO-H - 
R_SUPO-H

T_ANX - 
R_ANX

T_Unusul-antisocial - 
R_Unusul-antisocial

Z -2,052(a) -1,966(b) -2,139(a) -2,869(b)

Asymp. Sig. 
(2-tailed)

,040 ,049 ,032 ,004

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

U sedmiletých dětí se v odpovědích na tabule Roberts-2 více objevovaly kategorie SUPO-

F a LIM než v odpovědích na tabule TAT. V příbězích podaných sedmiletými na tabule 

TAT  častěji  nacházíme  PID2  než  v  příbězích  podaných  na  tabule  Roberts-2.  Tabule 

Roberts-2 více stimulují produkci příběhů obsahujících emoce spadající do kategorie ANX 
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než tabule TAT. Tabule TAT zase více stimulují produkci emočních obsahů spadajících do 

kategorie  DEP než  tabule  Roberts-2.  Na tabule  TAT bylo  také  podáváno více  příběhů 

obsahující kategorii UNUSL než na tabule Roberts-2.

Tabulka 48 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Roberts-2 – věk 7 let

T_SUPO-F - 
R_SUPO-F

T_LIM - 
R_LIM

T_PID2 - 
R_PID2

T_ANX - 
R_ANX

T_DEP - 
R_DEP

T_Unusul-
antisocial - 
R_Unusul-
antisocial

Z -2,893(a) -2,874(a) -2,422(b) -2,678(a) -2,116(b) -2,821(b)

Asymp. 
Sig. (2-
tailed)

,004 ,004 ,015 ,007 ,034 ,005

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

U dívek zjišťujeme, že na tabule Roberts-2 podávaly více odpovědí, kde se vyskytovala 

kategorie Dostupných zdrojů SUPO-F a LIM, než na tabule TAT.      Zatímco na tabulích 

TAT se  častěji  vyskytovala  kategorie  SUPO-H než  na  tabulích  Roberts-2.  Z emočních 

obsahů se více vyskytovala kategorie ANX na tabulích Roberts-2 než na tabulích TAT. Na 

tabule TAT bylo také podáváno více příběhů obsahující kategorii UNUSL než na tabule 

Roberts-2.

Tabulka 49 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Roberts-2 – dívky

T_SUPO-F - 
R_SUPO-F

T_SUPO-H - 
R_SUPO-H

T_LIM - 
R_LIM

T_ANX - 
R_ANX

T_Unusul-antisocial - 
R_Unusul-antisocial

Z -2,470(b) -1,970(a) -2,426(b) -2,768(b) -3,201(a)

Asymp. Sig. 
(2-tailed)

,014 ,049 ,015 ,006 ,001

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

Chlapci  častěji  podávají  odpovědi  s  Popular  Pull  [Obvyklý  obsah]  (POP)  na  tabule 

Roberts-2  než  na  tabule  TAT.  U  chlapců  se  v  odpovědích  na  tabule  Roberts-2  více 

objevovaly kategorie SUPO-F než v odpovědích na tabule TAT. V příbězích podaných na 
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tabule  TAT  častěji  nacházíme  PID2  než  v  příbězích  podaných  na  tabule  Roberts-2. 

V kategorii  škál  Řešení  chlapci  více  podávali  typ  RES-2 na  tabule TAT než  na  tabule 

Roberts-2.  Z emočních obsahů tabule Roberts-2 v chlapcích více stimulovaly produkci 

obsahů ANX a AGG než tabule TAT. Na tabule TAT bylo podáváno více příběhů obsahující 

kategorii UNUSL než na tabule Roberts-2.

Tabulka 50 – Wilcoxon Signed Ranks Test – Roberts-2 – chlapci

T_POP - 
R_POP

T_SUPO-F 
- R_SUPO-

F

T_PID2 - 
R_PID2

T_RES2 - 
R_RES2

T_ANX - 
R_ANX

T_AGG - 
R_AGG

T_Unusul-
antisocial - 
R_Unusul-
antisocial

Z -2,133(a) -2,682(a) -2,420(b) -2,053(b) -2,143(a) -1,991(a) -2,456(b)

Asymp. 
Sig. (2-
tailed)

,033 ,007 ,016 ,040 ,032 ,046 ,014

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabule Roberts-2 vznikaly přímo pro práci s dětmi, obsahují tedy témata dětem blízká a 

také tím mohou více stimulovat identifikaci s protagonistou. Na velké části je vyobrazena 

mezigenerační situace. Děti mohou více čerpat ze svého reálného života a prožívání. Toto 

by objasňovalo větší  míru výskytu tématu Limitů a také Úzkosti  v příbězích podaných 

v reakci na tyto tabule. Tabule TAT zase pro svůj tón více stimulují výskyt jevů spadajících 

do tématu Deprese. Podněty na tabulích TAT představují větší míru zátěže, některé děti pod 

ní  reagují  regresně  a  podávají  takové  příběhy,  které  jsou  hodnoceny jako  Neobvyklé. 

Většinou se jednalo o antisociální obsahy nebo o příběhy, které nešlo hodnotit, protože se 

jednalo pouze o prostý popis tabule. Toto se u tabulí Roberts-2 stávalo významně méně 

často. 

85



8. Orientační české normy Roberts-2 pro děti ve věku 6 a 7 let

Dílčím cílem předkládané práce je i vyhotovení orientačních norem pro populaci českých 

dětí ve věku šest a sedm let.

8.1. Metoda

Výzkumný vzorek čítá  50 dětí,  z toho 25 šestiletých a 25 sedmiletých,  25 dívek a  25 

chlapců. Ke 30 dětem, které byly testovány v rámci srovnání tabulí Roberts-2 a TAT pro 

předchozí  část  práce,  jsem  administrovala  test  Roberts-2  dalším  20,  aby  bylo  možno 

považovat  vzorek  za  reprezentativní.  Originální  americké  normy  byly  zpracovány  na 

vzorku 87 šestiletých a 62 sedmiletých dětí (celkem 149) (Roberts & Gruber, 2009, s. 128). 

Normy jsou uváděny pro jednotlivé věkové kategorie, jednou z nich je právě věk šest a 

sedm let (Roberts & Gruber, 2009, s. 150).
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8.2. Výsledky

Americké normy jsou uváděny v T-skórech (M = 10, SD = 3), zachovala jsem tento přístup 

i v mých orientačních normách.

Tabulka 51 – orientační normy pro populaci českých dětí ve věku 6 a 7 let

 

P
O
P

Mea
n

SUPS-
F

SUPS-
A

SUPO-
F

SUPO
-H

REL LIM PID1 PID2  

16 74 98 335 257 129 186 163 143 71 80 16

15 71 94 316 244 124 176 155 137 68 77 15

14 67 91 298 231 118 167 148 130 65 75 14

13 64 87 280 218 112 158 140 124 62 72 13

12 61 84 262 204 106 149 133 118 59 70 12

11 58 80 244 191 100 140 125 111 56 67 11

10 55 77 226 178 94 131 118 105 53 65 10

9 52 73 208 164 88 122 110 98 50 62 9

8 49 70 189 151 82 113 103 92 47 60 8

7 46 66 171 138 77 104 95 86 44 57 7

6 43 63 153 125 71 95 88 79 41 54 6

5 40 59 135 111 65 86 80 73 38 52 5

4 37 56 117 98 59 77 73 66 35 49 4

3 34 53 99 85 53 68 65 60 32 47 3

2 31 49 80 72 47 59 58 54 29 44 2

1 28 46 62 58 41 50 50 47 26 42 1

0 25 42 44 45 36 41 43 41 23 39 0
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PID

3 PID4 PID5 RES1 RES2 RES3 RES4 RES5 ANX AGG  

16 487   92 105 714   135 108 16

15 459   88 101 673   129 103 15

14 432   85 98 631   123 99 14

13 404   82 94 589   117 94 13

12 377   78 90 548   111 89 12

11 349   75 86 506   105 84 11

10 322   71 82 464   98 79 10

9 295   68 78 423   92 75 9

8 267   64 74 381   86 70 8

7 240   61 70 339   80 65 7

6 212   57 67 298   74 60 6

5 185   54 63 256   68 56 5

4 157   50 59 214   62 51 4

3 130   47 55 173   56 46 3

2 102   43 51 131   50 41 2

1 75   40 47 89   44 36 1

0 47   37 43 48   38 32 0
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DE
P REJ

OUT1-
UNRS

OUT2-
NON

OUT3-
MAL

OUT4-
UNRL

Unusua
l

ATY
P  

1
6 124 197 81 221 260 244 93 109 16
1
5 119 187 78 210 246 232 90 105 15
1
4 113 178 75 199 233 219 86 100 14
1
3 108 168 72 188 220 207 83 96 13
1
2 102 158 69 177 206 194 80 91 12
1
1 97 149 66 166 193 182 76 86 11
1
0 91 139 63 155 180 170 73 82 10

9 86 129 61 144 166 157 70 77 9

8 80 120 58 133 153 145 66 73 8

7 74 110 55 122 140 132 63 68 7

6 69 100 52 111 126 120 60 64 6

5 63 91 49 100 113 107 57 59 5

4 58 81 46 89 100 95 53 55 4

3 52 71 43 78 86 83 50 50 3

2 47 62 40 67 73 70 47 46 2

1 41 52 37 56 60 58 43 41 1

0 36 42 34 45 47 45 40 37 0

8.3. Srovnání s originálními normami

Zajímalo  mne,  zda  jsou  tyto  pracovní  normy  srovnatelné  s normami  pro  americkou 

populaci,  nebo zda se liší.  Použila jsem neparametrický Wilcoxonův pořadový test  pro 

spárované soubory. Pracovala jsem s hladinou významnosti α = 0,05 test.

Statisticky významné rozdíly nacházíme téměř u všech posuzovaných škál (mimo Mean11, 

RES112 a OUT3-MAL13).

Ve většině ukazatelů jsou americké normy posunuty vůči českým tak, že pro shodný T-skór 

musí být vyšší hrubý skór. Pouze u PID1, OUT1-UNRS, OUT4-UNRL, Unusual a ATYP 

11 Mean  označuje,  že  dotazovaný do  příběhu  zahrnul  všechny požadované  části  (minulost,  přítomnost, 
budoucnost, také pocity a o čem postavy mluví

12 RES1 – Řešení spočívající v prostém zakončení příběhu bez uvedení procesu k němu vedoucího nebo 
pouze vágně naznačené řešení.

13 OUT3-MAL – Maladaptivní řešení, které situaci v příběhu ještě zhorší
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je  tomu  obráceně,  tedy  v českých  normách  je  nutný  vyšší  hrubý  skór  pro  dosažení 

odpovídajícího T-skóru než v normách amerických. 

Tabulka 52 – Wilcoxon Signed Ranks Test – srovnání amerických a českých pracovních norem – 1. část14

POP_A - 
POP_C

Mean_A - 
Mean_C

SUPS-
F_A - 
SUPS-
F_C

SUPS-
A_A - 
SUPS-
A_C

SUPO-
F_A - 

SUPO-
F_C

SUPO-
H_A - 
SUPO-
H_C

REL_A - 
REL_C

LIM_A - 
LIM_C

Z -6,179(a) -,884(b) -6,465(a) -6,473(a) -6,206(a) -6,265(a) -6,272(a) -6,211(a)

Asymp. 
Sig. (2-
tailed)

,000 ,377 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 53 – Wilcoxon Signed Ranks Test – srovnání amerických a českých pracovních norem – 2. část

PID1_A - 
PID1_C

PID2_A - 
PID2_C

PID3_A - 
PID3_C

RES1_A - 
RES1_C

RES2_A - 
RES2_C

RES3_A - 
RES3_C

Z -6,197(b) -5,741(a) -6,262(a) -,826(a) -6,254(a) -6,297(a)

Asymp. Sig. 
(2-tailed)

,000 ,000 ,000 ,409 ,000 ,000

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 54 – Wilcoxon Signed Ranks Test – srovnání amerických a českých pracovních norem – 3. část

ANX_A - ANX_C AGG_A - AGG_C DEP_A - DEP_C REJ_A - REJ_C

Z -6,311(a) -6,232(a) -6,165(a) -6,290(a)

Asymp. Sig. (2-
tailed)

,000 ,000 ,000 ,000

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

14A – normy pro americkou populaci; C – pracovní české normy

90



Tabulka 55 – Wilcoxon Signed Ranks Test – srovnání amerických a českých pracovních norem – 4. část

OUT1-
UNRS_A - 

OUT1-
UNRS_C

OUT2-
NON_A - 
OUT2-
NON_C

OUT3-
MAL_A - 

OUT3-
MAL_C

OUT4-
UNRL_A - 

OUT4-
UNRL_C

Unusul_A - 
Unusul_C

ATYP_A - 
ATYP_C

Z -6,431(b) -6,456(a) -,430(b) -5,476(b) -6,172(b) -6,175(b)

Asymp. 
Sig. (2-
tailed)

,000 ,000 ,667 ,000 ,000 ,000

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Ze srovnání dat vyplývá, že průměrný příběh podaný populací amerických dětí je obsahově 

bohatší téměř ve všech složkách. Děti více v příbězích zmiňují zdroje pro zvládání situace, 

zahrnují do nich častěji zde hodnocené emoce a k nim přináležející fenomény.

Kategorie  Řešení  (RES)  a  Identifikace  problému  (PID)  jsou  také  častěji  v příbězích 

amerických dětí skórovány, a to ve všech třech vývojových stupních. Naopak děti v mém 

vzorku častěji uváděly takové příběhy, jejichž závěry nebylo možné hodnotit na škále RES, 

ale spadaly do kategorií OUT1-UNRS15 a OUT4-UNRL16, které se skórují v případě, že 

dítě není schopno v příběhu popsat přiléhavé řešení. Zároveň ale v příbězích amerických 

dětí se častěji vyskytují závěry příběhů skórované jako OUT2-NON17.

Celkově lze říci, že pokud bychom použili americké normy pro hodnocení protokolů, které 

jsem  zahrnula  do  svého  výzkumu,  tyto  protokoly  by  vycházely  jako  subnormní  ve 

vývojových škálách a zároveň by měly zvýšené hodnoty ve škálách klinických.

Vyvstává tak otázka, čím je tento fenomén způsoben. Předně je nutné opět zdůraznit, že 

vzorek  pro  zpracování  pracovních  českých  norem byl  spíše  menšího  rozsahu,  je  tedy 

možné, že kdybych vycházela z většího vzorku populace, byly by rozdíly menší.

Také  autoři  amerických  norem probandy  získávali  na  větším  počtu  míst  a  ne  jen  ve 

školách, jako tomu bylo u zde prezentovaného vzorku. Dále snímání protokolů v Americe 

15 OUT1-UNRS Nevyřešení příběhu

16 OUT4-UNRL Nerealistické závěry

17 OUT2-NON Neadaptivní řešení
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probíhalo  na různých místech,  zde  byly děti  testovány vždy v prostředí  školy.  Toto  se 

mohlo  odrazit  do  větší  defenzivity  dotazovaných  dětí,  protože  škola  evokuje  situaci 

zkoušení,  kdy  je  jen  jedna  možnost  správně.  Byť  jsem  explicitně  dotazované  děti 

ujišťovala, že zde nejsou správné nebo špatné odpovědi a že mně zajímá, co si ony myslí, 

je možné, že prostředí mělo za důsledek menší bohatost a propracovanost odpovědí.

K tomu je třeba zvažovat kulturní rozdíly ve vnímání osoby examinátora jako autority a 

také  v přístupu  dětí  ke  komunikaci  s dospělým.  Sběr  dat  zde  probíhal  na  běžných 

základních školách s převahou frontální výuky. Děti mne při administraci metody mohly 

vnímat příliš jako autoritu, což je brzdilo v uvolněné sebeprezantaci.

Důležitá  je  ještě  jedna  skutečnost.  V manuálu  metody  Roberts-2  je  v instrukcích 

k administraci uvedeno, že se examinátor dítěte doptává pouze u prvních dvou tabulí. Toto 

zadání  jsem  důsledně  dodržovala,  doptávala  jsem  se  pouze  v situaci,  kdy  jsem 

neporozuměla, co má dítě na mysli. I když při bližším studiu manuálu a hlavně ilustračních 

příkladů a kasuistik to působí, že se autoři testu dětí v průběhu testování doptávali více a 

tím stimulovali produkci propracovanějších příběhů.
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9. Kvalitativní pohled na data

Při kvalitativním pohledu na data vystupuje několik oblastí, které jsou pro diagnostickou 

praxi s dětmi zajímavé. Budu se zde věnovat tomu, jaké zvláštnosti v užívání jazyka se 

v příbězích vyskytovaly. Dále se zaměřím na percepci tabulí a také na pohled na obsahy 

příběhů.

9.1. Užívání slov

V příbězích  se  místy  vyskytovaly  obtíže  se  slovní  zásobou,  pro  děti  bylo  náročné  se 

vyjádřit  či  použily  nepřiléhavé  slovo  (například  „opatrný“  místo  „křehký“).  Také  se 

objevovaly  agramatismy  a  těžkopádná  vyjádření  (23T-8BM18:  “Dyť  se  musí  všichni 

nezabít”, 24T-8BM: “chtěl brečet za tatínka”, 27R-9: “tendle ten ho strknul”)

Objevovaly se záměny slova dcera a sestra (3R-4,8). Děti někdy označovaly postavu jako 

„sestra“, i když se v příběhu nevyskytoval druhý sourozenec, ale byla v něm postava matky 

(9T-2,  9R,  45R).  Někdy  také  byla  chlapecká  postava  označována  jako  „bratr“,  byť 

v příběhu  žádné  další  dítě  nebylo  (19R).  Je  otázkou,  zda  se  jedná  o  záměnu  slov 

dcera/sestra (syn/bratr), nebo jestli dotazované dítě odvodilo označení postavy tak, jako by 

ono samo bylo v příběhu a bylo by pak tím sourozencem.

V některých  příbězích  děti  měnily  označení  postav  v průběhu  podle  toho,  aby  bylo 

v souladu s příběhem, který vyprávěly.

Obecně lze říci, že dotazované děti měly více tendenci v odpovědích na tabule Roberts-2 

označovat postavy rodinnými vztahy (matka, bratr apod.), kdežto na tabule TAT používaly 

spíše neutrální označení „pán“, „paní“.

9.2. Percepce tabulí

Některé děti explicitně hodnotily jako hezčí tabule Roberts-2 než TAT. TAT tabule byly 

komentovány jako „divné“ nebo „složité“ (18T), nebo že tabule Roberts-2 byly „lepší“ 

(23T).

 Pro  mnohé  byly  tabule  TAT percepčně  náročnější.  Tabule  TAT také  vyvolávaly  více 

komentářů, kdy se děti snažily vyrovnat s perceptem, který bylo pro ně obtížné uchopit.

18 Uvádím zde odkazy na příklady ilustrující uváděné jevy, plné texty příběhů jsou uvedeny v přílohách.
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Děti na tabulích také váhaly, o jaké pohlaví postav se jedná. To se týkalo tabulí TAT i 

Roberts-2. Problematické byly v tomto ohledu zejména Roberts-2 tabule 4 a 5, v TAT 10, 

8BM a 18GF.  Děti  se  s  tímto vyrovnávaly různě,  některé se  mě ptaly,  jiné se  snažily 

odvozovat  od  vnějších  znaků  (např.  23T velký  důraz  na  délku  vlasů  postav).  Některé 

dotazované děti měly problémy se správným určením věku postav. Tyto chyby pak vedly 

ke zvýšenému výskytu skóru ATYP při hodnocení podle manuálu Roberts-2.

V TAT na tabuli 1 některé děti říkaly, že chlapec nemá oči (8T, 9T), také na ní měly potíže 

správně  určit  předmět  ležící  před  ním.  Na  tabuli  jsou  vyobrazeny  housle,  ale  děti  je 

pokládaly  za  nejrůznější  věci  (10T –  basebolka,  19T –  tuš  a  papír,  28T –  trumpeta) 

případně řekly, že neví, o co se jedná (18T, 23T). Také drobný předmět na tabuli 3BM 

často zůstával nepojmenován či byl přímo opomenut. Na tabuli 10 bylo někdy uvedeno, že 

lidé „nemají pusu“ (9T). Percepčně náročná je tabule 8BM, pro děti bylo náročné se v ní 

zorientovat a pojmout ji do smysluplného příběhu. Na tabuli 13MF je jen velmi zřídka do 

příběhu nebo do popisu zahrnuto, že ženská postava je nezahalená.

Lze říci, že tabule Roberts-2 jsou percepčně jednodušší, v příbězích jimi evokovaných se 

vyskytovalo méně nejasností.

Je zajímavé sledovat, jak se děti vyrovnávají s tím, když to, co vnímají, neodpovídá běžné 

logice. V příbězích pak některé klidně řeknou něco, co plně nedává smysl, ani se nad tím 

nepozastavují či se to nesnaží vysvětlit v rámci příběhu. Například na tabuli TAT 8BM jsou 

„nahatí  doktoři“  (25T).  Pokud  bychom  tuto  skutečnost  vztáhli  k vývojovým  stádiím 

uchopení  podnětu  v ROR podle  Laiechtmana,  odpovídalo  by  to  stádiu  konfabulačních 

kombinací,  kdy percepční  realita  ustupuje  realitě  pojmové.  V protokolech  ROR se  ale 

s těmito jevy setkáváme zpravidla u dětí mladších (4,5 – 5,5 roku). Je ale třeba říci, že 

tento typ odpovědí se vyskytoval v příbězích málo často a také u náročných tabulí. Pokud 

dítě reagovalo na podnět takto méně zrale, můžeme usuzovat, že k regresi došlo v situaci 

nadměrné zátěže.

Děti  někdy postavám připisovaly jiné  emoce,  než  jsou  na  tabulích  zobrazeny.  Je  však 

otázkou, zda se jedná o chybu percepční nebo o strategii vyrovnávání se se zatěžujícím 

úkolem. Více je o tomto tématu uvedeno v následující subkapitole.
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9.3. Obsahy příběhů

Když se díváme na propracovanost příběhů, pohybují se na škále od prostého popisu, co 

dítě na tabuli vidí, přes základní uchopení tématu (5R, 6R, 9R) až po poměrně detailně 

zpracované příběhy, které zahrnují příčiny, následky, emoce i vnitřní světy postav (11R, 

46R – 1,  6,  44R).  S nároky úkolu se někdy dítě  vyrovná tím,  že prostě  popíše,  co na 

obrázku vidí. Někdy se jedná o úplně základní popis (9T, 10T), někdy je velmi detailní, ale  

postihuje jen vnější charakteristiky, jako je oblečení, vzhled. Někdy dítě dobře popíše gesta 

postav, ale již jim nepřiřadí sociální význam (41R).

Pro děti šesti a sedmileté je náročné pojmout v příběhu přítomnost, minulost a budoucnost, 

přičemž minulost je nejnáročnější. Šestileté děti často nerozumí otázce “co bylo před tím”, 

někdy zase minulost uvedou po dotazu na pokračování

Některé děti  mají  tendenci spojovat  příběhy podané na jednotlivé tabule do souvislého 

příběhu. Děje se to více u tabulí Roberts-2, zřejmě proto, že je tam vždy vyobrazena dětská 

postava, častěji jednoho pohlaví (2R, 3R, 37R, 47R). Setkáváme se s tím však i u příběhů 

podaných na tabule TAT, tam však spíše propojuje jen několik tabulí dohromady (2T - 

8BM a 10, 5T - 4 a 6GF i další tabule, 25T-6BM komentář).

Některé protokoly obsahují určité téma, které se vine téměř všemi příběhy. Někdy se jedná 

o témata, která jsou dítětem aktuálně prožívaná nebo o nich hovoří ve škole či s rodiči, 

někdy děti přímo dodávají, že se to týká jich samotných. Byly to například kontrola klíštěte 

(3T-18BM,  21T-18GF),  cesta  k  moři,  narození  sourozence,  nastydnutí  z  deště, 

bezdomovectví (14T-3BM, 32R), škola v přírodě (14R, 9T-13MF), téma financí či dluhů 

(18R,  38R),  téma  omluvy (44R),  rozvod či  rozchod  rodičů  (47R 8  a  16).  Někdy děti 

vkládají do vyprávění osobní komentáře (9T – 13MF, 21T-10, 23T-4, 15R-3, 10, 48R-7). 

Stávalo se také, že se do obsahu příběhů promítla aktuální situace během testování, děti 

někdy hledaly pohledem v místnosti, kde jsme byly,  inspiraci. Nebo v protokolu 19T se 

v příbězích  objevuje  téma  bouřky,  na  kterou  se  během testování  venku  sbíralo,  a  sílil 

slyšitelně vítr za okny.

Děti si při tvorbě příběhů někdy pomáhají schématy, například že den (nebo příběh) končí 

spánkem (38R) nebo že když se mají dva lidé rádi, tak příběh končí svatbou.
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V příbězích se také nezřídka setkáváme s tím, že se vyprávění více či méně odklání od 

podnětu zobrazeného na tabuli. Někdy se dítě snaží udržet téma příběhů, které prostupuje 

celým protokolem, i za cenu menší přiléhavosti k podnětu na tabulích (18R 11 – 16, 32R, 

7R), někdy se těžiště příběhu přesune mimo zobrazenou situaci na tabuli a zahrne množství 

postav,  které  zobrazeny  nejsou  (13T –  5,  8BM).  Některé  děti  se  od  tabulí  v průběhu 

administrace odpojí úplně (7T - od 18BM dál, 33T).

Na tabulích, obzvláště na setu TAT, jsou zobrazeny situace, které staví dítě před náročný 

úkol  vyrovnat  se  s jejich  tématem.  Stává  se,  že  se  dítě  tématu  tabule  dotkne  jen 

tangenciálně a pak se odkloní jinam (děje se to hlavně u tabule 13MF ze setu TAT). Někdy 

také téma neoslovují děti přímo, ale zmíní ho v negaci „neumře, máma neumře“ na konci 

příběhu (9T – 18GF). Jiné děti potenciálně nabité téma vykládají jako hru (43R – 4, 36R – 

9, 45R - 4).

Z tabulí setu Roberts-2 je pro děti výzvou tabule 13, často jen popíšou rozestavění postav a 

případně emoce, jen některé jsou schopny utvořit smysluplný celek. Ovšem tato tabule se 

jeví jako výtěžná pro případný další rozhovor s dětmi, evokuje téma konfliktu mezi rodiči 

či neštěstí, které se stalo. Některé děti vnímají tabule 2 (6R) a 11 (45R) z Roberts-2 jako 

cvičení, výrazy postav pomíjejí (tabule 2 zobrazuje smutek a útěchu, tabule 11 úlek).

V některých příbězích vůbec nejsou zahrnuty pocity postav, případně popsané emoce spíše 

vycházejí z logiky příběhu, než že by odrážely výrazy zobrazené na tabulích. Jindy je zas 

příběh tvořen na základě povrchních charakteristik rozestavění postav, na výrazy tváří není 

brán zřetel (19R – 4, 10).

V řadě odpovědí se v podstatě nevyskytoval problém, který by vyžadoval řešení. Toto se 

odrazilo  v limitech  použití  skórovacího  systému  PPSS-R.  Některé  děti  zvládly  popsat 

přítomný problém, ale již nenavrhly žádné možnosti jeho řešení (17R-12, 30R – 9, 12, 

42R).  Některé  děti  měly  tendenci  končit  příběhy  až  nerealisticky  pozitivně,  aniž  by 

k rozuzlení vedl logický proces (21R – 4, 7, 14), případně naopak silně negativně (16R – 

14, 32R – 10, 48R - 13).
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Když dítě v setu oslovuje určité téma, může mít potřebu douzavřít ho na závěr poslední 

tabule. Například když někde zmiňuje nemoc, tak na poslední tabuli mimo kontext příběhu 

dodá, že všichni byli zdraví (3T).

Zajímavé  také  je,  jak  děti  pojímají  téma  smrti.  Vývoj  konceptu  smrti  úzce  souvisí 

s celkovým  kognitivním  vývojem  dítěte.  Pojetí  smrti  sestává  z více  komponent, 

nezvratnost je jednou z nich. V mém vzorku byla smrt poměrně často v příběhu pojímána 

jako vratný stav, který dokáže lékař vyřešit.  V příběhu dítě říká,  že někdo “umřel”, ale 

z dalšího pokračování to vypadá, že neumřel úplně - je to stav řešitelný v nemocnici (7T-

3BM,  17T-18GF,  17R  –  4,  32R-5).  O  vývoji  konceptu  smrti  existuje  řada  výzkumů, 

neshodují se však plně na věkových milnících pro dosažení zralého uchopení jednotlivých 

komponent  (Speece,  & Brent,  1984;  Brent,  Lin,  Speece,  Dong, & Yang, 1996;  Candy-

Gibbs,  Sharp,  &  Petrun,  1984-85).  Tento  fakt  má  pak  také  problematický  dopad  pro 

skórování příběhů na v předchozích kapitolách popsaných škálách, není jasné, zda se jedná 

o téma smrti, nebo je to nepřesně popsaná situace vážného ohrožení zdraví? 

V řadě  protokolů  se  objevují  nestandardní  obsahy,  které  bychom  u  dětí  starších  již 

považovali  za  značně  problematické.  Tyto  obsahy jsou  kvalitně  zahrnuty  do  kódování 

v systému Roberts-2 nebo v hodnocení obranných mechanismů podle Cramerové. Jedná se 

hlavně  o  nadpřirozené  obsahy,  excesivní  násilí,  kriminální  činnost,  smrt.  Když  jsou 

v odpovědích přítomny zvláštní fenomény, pak budou pravděpodobně v celém protokolu, 

nebude to specifické jen pro určité tabule (13T, téma smrti a ubití napříč protokolem 24T, 

28T,  33T,  32R).  Je  zde  zajímavé  podívat  se  na  odpovědi  těchto  dětí,  které  podávaly 

v reakci na tabule Roberts-2. Na tyto tabule byly podány méně neobvyklé příběhy, 13R 

více drží  směr v souladu s tabulí,  ale taky více specifických skórů; 24R podává prosté 

příběhy, ale i tam se vyskytuje téma násilí; 28R některé příběhy kvalitní, v jiných úmrtí a 

duchové; 33R obsahuje téma rozvodu a smrti.

9.4. TAT obvyklé obsahy tabulí

Zajímalo mě, jaká témata děti obvykle připisují tabulím TAT. Níže uvádím dětmi v mém 

vzorku často uváděné významy. Je patrné, že se jedná o velmi rámcová témata, děti je 

nebyly schopny často v příbězích více elaborovat.

97



1 – něco rozbitého, vyrábění; nechce/neumí hrát

2 – práce na poli

3BM – smutek; úraz; smrt

4 – svatba; opuštění

6GF – strach ženy z muže

6BM – smutek

18BM – masáž; někdo někoho drží

8BM – někdo ubodaný, zastřelený; operace

10 – objetí; spánek

13MF – rodiče v ložnici; smrt

18GF – zákaz; objetí; škrcení; úmrtí na nemoc

5 – kontrola v pokoji; hledání něčeho, někoho

9.5. Celkový pohled

Kvalitativní pohled na podané příběhy přináší cenné informace jak o kognitivním vývoji 

dítěte,  tak  je  přínosný  pro  detekci  témat,  která  se  dítěte  dotýkají,  co  prožívá,  norem 

v rodině, zjištění, jaké narativy má o příčinách a následcích.

V psychologické  praxi  by bylo  vhodné pak s dětmi  pokračovat  v povídání  o  podaných 

odpovědích, dozvědět se více o tématech, která byla oslovena, doptat se více na proces 

usuzování, který byl za podanou odpovědí. Toto by bylo důležití hlavně u použití tabulí 

TAT, protože tam měly děti  tendenci  podávat  takové příběhy,  které  se  na standardních 

škálách hodnotily obtížně.
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10. Analýza a diskuse výsledků

Všechny  dotazované  děti  byly  v testové  situaci  spolupracující,  žádné  zadaný  úkol 

neodmítlo, avšak jejich reakce a kvalita podaných příběhů se lišila. Pouze v ojedinělých 

případech dítě  nebylo schopno vymyslet  příběh a  odpovědět  na určitou tabuli  odmítlo. 

Spíše se jednalo o charakteristiku dítěte, než že by určitá tabule nebo celý set byl pro děti 

tohoto  věku  nevhodný.  Většina  dětí  byla  schopna  podat  takové  odpovědi,  které  jsou 

diagnosticky výtěžné.

Apercepční  techniky  jsou  odbornou  veřejností  někdy  považovány  za  vhodné  pro 

navazování kontaktu s vyšetřovaným. Z pohledu na získané příběhy v této práci i z přímé 

zkušenosti z předkládání úkolu dětem je na místě poznamenat, že tento typ úkolu je pro 

děti také zatěžující. Musí se cítit s examinátorem a v celé situaci komfortně, aby mohly 

podat optimální výkon. Před vlastním zadáním testové metody je třeba dbát na navázání 

dobré pracovní aliance a na snížení úzkosti z případného hodnocení, aby nebylo testované 

dítě brzděno nadměrnou situační úzkostí a bylo schopno bohatší verbalizace v reakci na 

podnětový materiál.

10.1. Možnosti  užití  vybraných  standardizovaných  hodnotících 

systémů u dětí ve věku 6 a 7 let

Všechny  odpovědi  bylo  možné  hodnotit  v této  práci  zvolenými  standardizovanými 

přístupy. Ovšem užití skórovacích systému u dětí ve věku 6 a 7 let má své limity.

Aplikace některých hodnotících systémů na získané příběhy byla bez obtíží,  týká se to 

hlavně Fefferova hodnocení interpersonální decentrace, Afektivní škály, hodnocení emocí 

podle Teglasi, Analýzy potřeb a hrozeb a systému interpretace Roberts-2.

Věk 6 a 7 let se ukazuje jako hraniční pro vhodnost užití v této práci administrovaných 

apercepčních technik. Povaha úkolu je poměrně komplexní a pro některé děti tohoto věku 

může  být  značně  náročná.  V příbězích  se  vyskytovaly  jevy,  které  poukazují  na  limity 

některých  děti  kvalitně  verbalizovat  své  myšlenky.  Jednalo  se  zejména  o  problémy 

s určováním časové souslednosti a určováním rodinných vztahů mezi postavami. Otázkou 

je,  zda  v základu  byl  prostý  problém  zvolit  vhodná  slova,  nebo  o  hlubší  problém 

s konceptualizací těchto jevů. Děti v tomto věku měly také nezřídka obtíže vymyslet závěr 
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příběhu.  Popsat  současnou  situaci  obvykle  problematické  nebylo,  v této  části  úkolu  se 

mohou  opírat  o  podnět  vyobrazený  na  tabuli.  Tento  fakt  dobře  zachycuje  aplikace 

hodnotících systému PPSS-R a hodnocení podle manuálu Roberts-2.

10.1.1. Hodnocení obranných mechanismů podle Cramerové

Při  použití  tohoto  systému  vyvstávala  obtíž  s hodnocením Chybné  percepce  (spadající 

k obrannému  mechanismu  Popření),  kdy  hlavně  na  tabulích  TAT  měly  děti  problém 

správně určit pohlaví postav a také některé detaily, které jsou na tabulích vyobrazené, ale 

to  mohlo  být  důsledkem  percepční  složitosti  podnětu,  nikoli  projevem  obranného 

mechanismu. Stejně tak hodnocení kategorie Vnášení tématu smrti,  zranění nebo útoku 

(Projekce) naráželo na problém s vývojem uchopení konceptu smrti dětmi, kdy v některých 

případech  dítě  hovořilo  o  tom,  že  postava  zemřela,  ale  z dalšího  pokračování  příběhu 

vyplynulo, že se jednalo o zvratný stav. To pak také ztěžovalo rozhodování, zda se jedná o 

kategorii  Nečekaný  optimismus  (Popření),  nebo  jde  o  důsledek  ještě  nezpracované 

charakteristiky smrti, kterou je nevratnost. Tyto otázky se však dotýkaly i aplikace systému 

Roberts-2,  ale  v tomto  systému  je  kladen  důraz  i  na  další  oblasti,  zatímco  přístup 

Cramerové přímo stojí na detekci signálů aktivace obranných mechanismů, proto mají pro 

jeho validní interpretaci velký význam.

Celkově se v příbězích podaných dětmi v reakci na tabule TAT a Roberts-2 vyskytovaly 

obranné mechanismy Popření a Projekce. Ze zralých forem se nejvíce vyskytoval obranný 

mechanismus Projekce a při pohledu pouze na nezralé formy dominovalo Popření. Ale již 

se v protokolech začal projevovat mechanismus Identifikace. Tato zjištění jsou v souladu 

s poznatkem, že mechanismus Popření  ztrácí  na významu při  zdravém vývoji  v období 

středního školního věku a v tomto období také nabývá na významu mechanismus Projekce 

(Soukupová et al., 2012). Také to, že se Identifikace teprve začíná v příbězích objevovat, je 

kongruentní se závěry Cramerové (Cramer, 2018) i autorů Porerelli et al. (1998).

10.1.2. Personal Problem-Solving Systém – Revised

Systém  PPSS-R  bylo  možné  k hodnocení  příběhů  použít  jen  zčásti,  protože  většina 

získaných příběhů nebyla na takové úrovni zralosti a propracovanosti, aby ho bylo možné 

aplikovat celý. Pro užití u dětí ve věku 6 a 7 let je vhodná jen první část, a to hodnocení 

Provedení příběhu.
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Většina podaných příběhů zahrnuje z Časové dimenze pouze přítomnost, dále bylo četné 

zastoupení zahrnutí přítomnosti a minulosti,  pouze některé děti byly schopny v příběhu 

obsáhnout  přítomnost,  minulost  a  budoucnost,  ale  nikdy  se  nejednalo  o  delší  časový 

horizont.  Příčina  problému  většinou  buď  nebyla  vůbec  specifikována,  nebo  byla 

spatřována  ve  vnějším  prostředí.  Dimenze  Realistické  hodnocení  problému  buď  nešla 

skórovat,  nebo  byla  většinou  hodnocena  jako  dostatečně  uchopená,  tedy  že  problém 

popsaný v příběhu je srozumitelně vyvozen z prvků vyobrazených na tabuli.  Integrita a 

detailnost  příběhu  byla  většinou  hodnocena  jako  dostatečná,  ale  vyskytovala  se  řada 

příběhů, kde byla skórována jako slabá (týká se to hlavně příběhů evokovaných tabulemi 

TAT).

10.1.3. Interpersonální decentrace

 Schopnost interpersonální decentrace je vývojový fenomén, kde se dítě vyvíjí ze stadia 

egocentrismu směrem k decentraci, tedy schopnosti odlišovat vlastní pocity a myšlenky od 

pocitů a myšlenek jiných lidí.

V mém vzorku se průměrný nejvyšší skór dětí pohyboval mezi 2 a 3, jen některé jednotky 

decentrace  byly hodnoceny skórem 4,  přičemž úrovně decentrace  1  –  4  spadají  podle 

autora  hodnotícího  systému  do  předinternalizačního  stádia  decentrace.  Toto  zjištění  je 

v souladu s poznatky o kognitivním vývoji dětí tohoto věku.

10.1.4. Afektivní škála

Afektivní škálu bylo možné s úspěchem použít k hodnocení příběhů v tomto výzkumném 

vzorku.  Snazší  aplikace  byla  na  příběhy  vytvořené  k tabulím  TAT,  protože  k nim 

v literatuře  existují  vodítka  pro  určení  emocionální  kvality  interakce.  V příbězích 

vytvořených na základě tabulí Roberts-2 jsem emocionální kvalitu interakcí odvozovala od 

vyzývacího  charakteru  jednotlivých  tabulí  a  také  pak  analogicky  k instrukcím  pro 

hodnocení tabulí TAT.

Když se podíváme na to, jaká kvalita převládala u jednotlivých typů vztahů, můžeme říci, 

že vztah Já k dítěti měl převážně pozitivní emocionální kvalitu, Manželský partner také, 

vztah Sourozenci,  vrstevníci  (děti)  naopak průměrně kvalitu  negativní.  Značně se lišila 

kvalita vtahu K rodiči a Nesezdaný (dospělý) v příbězích podaných na tabule Roberts-2 a 
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TAT, přičemž tyto vztahy měly v příbězích evokovaných tabulemi TAT průměrně negativní 

emocionální  kvalitu  oproti  příběhům  evokovaným  tabulemi  Roberts-2,  kde  byla 

emocionální kvalita průměrně pozitivní.

Užití tohoto skórovacího systému je na místě, když chceme zjišťovat, jaké emocionální 

kvality dítě anticipuje v různých typech vztahů.

10.1.5. Hodnocení emocí podle Teglasi

Hodnocení emocí podle Teglasi umožňuje zjišťovat schopnost vyšetřovaného symbolizovat 

afekty,  jeho  kapacitu  pro  jejich  prožívání,  zpracovávání  a  vyjadřování.  Užití  tohoto 

systému bylo v tomto vzorku bez obtíží, systém na něj bylo možné dobře aplikovat.

V příbězích  dětí  ve  věku  6  a  7  let  byl  zdroj  afektu  nejčastěji  lokalizován  vně 

intrapsychického světa postav. Jako druhý nejčastější se objevoval pouze popis emocí bez 

lokalizace.  Pokud  se  díváme na  typy zvládnutí  emoční  tenze  popsané  v příbězích,  tak 

v kategorii Žádného nebo nerealistického zvládnutí se nejčastěji vyskytují charakteristiky 

Beze změny v afektu, sebeuvědomování nebo porozumění,  Nerealistické zvládnutí nebo 

Neuvědomovaný (kdy emoční tenze není vůbec rozpoznána). V rámci Okamžitého nebo 

částečného  zvládnutí  nacházíme  taková  řešení,  která  vedou  buď  k minimalizaci 

negativního  náboje,  ale  neoslovují  hlavní  zdroj  potíže,  nebo  s takovými,  která  vedou 

k udržení nebo zesílení pozitivního afektu, ale také neadresují důležité problémy. Pokud se 

v příbězích  objevilo  Na řešení  orientované nebo dlouhodobé zvládnutí,  mělo  nejčastěji 

charakteristiku  Snížení  negativního  afektu  skrze  řešení  problému.  V příbězích  se  málo 

vyskytovala  takové  řešení,  která  by  zahrnovala  pomoc  zvenčí  od  druhých  postav. 

Charakteristiky  příběhů  ze  sekce  Emoční  zralosti  se  v příbězích  zde  hodnocených 

vyskytovaly zřídka. Můžeme říci, že děti ve věku 6 a 7 let jsou na dolní věkové hranici  

použitelnosti tohoto hodnotícího nástroje.

10.1.6. Analýza potřeb a hrozeb

Hodnotící nástroj Analýza potřeb a hrozeb byl původně vyvinutý pro zpracovávání příběhů 

podaných na tabule CAT, které jsou určeny pro děti.  Hodnocená témata se v příbězích 

vyskytovala hojně, tato škála pro hodnocení příběhů podaných dětmi se jeví jako vhodná.
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Nejčastěji se v příbězích vyskytovalo téma Agrese-Trest a potom Přijetí-Odmítnutí. Tato 

zjištění  jsou  v souladu  s tím,  jakého  věku  jsou  testované  děti  a  také  s charakterem 

podnětových tabulí, které tato témata evokují snadno.

10.1.7. Hodnotící systém Roberts-2

Systém pro hodnocení příběhů Roberts-2 bylo možné použít i pro příběhy podané na tabule 

TAT. Vzhledem k tomu, že systém byl vytvořen pro děti, nebyly během aplikace obtíže. 

Jedině bylo třeba při hodnocení Obvyklého obsahu v příbězích podaných na tabule TAT 

použít popsané obvyklé obsahy k tabulím z původního manuálu k metodě TAT.

Z Dostupných zdrojů se v příbězích nejčastěji objevovaly kategorie SUPO-F (Mezilidská 

podpora-Pocity),  SUPO-H  (Mezilidská  podpora-Pomoc)  a  LIM  (Nastavení  limitů). 

Na škálách kvality Identifikace problému a Řešení byly většinou odpovědi s kvalitou PID1 

a  PID2,  respektive  RES1  a  RES2.  V žádném příběhu  nebylo  dosaženo  čtvrtého  nebo 

pátého  stupně.  Z emočních  obsahů  se  nejčastěji  vyskytovaly  kategorie  AGG  a  DEP. 

Kategorie  Agrese  zahrnuje  obsahy,  jako jsou pocity zlosti,  naštvání,  verbální  i  fyzické 

projevy agrese. Do obsahů DEP spadají pocity smutku, zoufalství,  zklamání, pláč,  také 

nuda, apatie, ospalost, malátnost, neschopnost reagovat, bezradnost. Poměrně často byly 

příběhy  ponechány  bez  závěru,  byly  tedy  kódovány  OUT1-UNRS.  Z Neobvyklých 

odpovědí  se  vyskytovaly  častěji  příběhy,  které  byly  kódovány  jako  Unusul-no  score, 

protože šlo jen o prosté popisy podnětu bez přidaného významu.

10.1.8. Shrnutí

Užití standardizovaných přístupů v hodnocení protokolů je jistě na místě, přináší možnost 

validně  hodnotit  zvolené  psychické  fenomény.  Užití  standardizovaných  postupů  je 

v případě apercepčních technik vhodné, reaguje na kritiku, které tyto psychodiagnostické 

metody čelí. Zároveň se jeví jako přínosné doplnit toto zpracování získaných příběhů i o 

kvalitativní pohled. 

Zejména  pokud  pracujeme  s mladšími  dětmi,  jako  tomu  je  v předkládané  práci,  je 

examinátor  v určitých  situacích  postaven  před  volbu,  zda  striktně  zachovat  postup 

administrace a například se v průběhu nedoptávat, nebo více reagovat na dítě a doptávat se 

na  to,  jak  svou  odpověď  myslí,  jak  tomu  rozumí,  případně  se  doptat  i  na  spontánně 
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nepodané  části  příběhu,  například  na  možnosti  řešení  situace.  Tyto  examinátorem 

stimulované odpovědi by pak nebylo vhodné zahrnout do hodnocení standardizovanými 

skórovacími  systémy,  protože  by  vedly  ke  zkreslení  výsledků.  Řešením  může  být 

v záznamu označit,  které části  byly dítětem sděleny spontánně a  které na dotaz.  V této 

práci jsem se však striktně držela pravidel pro administraci, jak jsou uvedena v manuálu 

Roberts-2. 

10.2. Efekt věku a pohlaví

Efekt  věku  byl  patrný  ve  statistické  analýze,  kdy určité  rozdíly  v u  dětí  šestiletých  a 

sedmiletých byly patrné rozdíly mezi příběhy podanými na jednotlivé sety tabulí. To by 

poukazovalo  na  fakt,  že  užití  standardizovaných  přístupů  k hodnocení  odpovědí  dobře 

zachycuje vývojový aspekt.

Set  Roberts-2  je  vystavěn  tak,  aby  podporoval  větší  míru  identifikace  s dětským 

protagonistou.  Velká  část  tabulí  existuje  ve  dvou formách určených pro chlapce  a  pro 

dívky. Set tabulí  TAT v této práci použitý nemá odlišené formy podle pohlaví.  Rozdíly 

mezi pohlavími v kvalitě tvořených příběhů nebyly v zásadě zachyceny, ne v takové míře, 

aby bylo možné udělat závěr o větší vhodnosti určitého setu tabulí pro jedno pohlaví.

10.3. Rozdíly v reakcích na tabule TAT a Roberts-2

Když podrobujeme mladší děti psychodiagnostickým metodám, jsme připraveni očekávat 

větší variabilitu výsledků. V mém vzorku je patrná značná různorodost v kvalitě uchopení 

úkolu, je zřejmá její odlišná zralost. Součástí hodnotícího systému metody Roberts-2 je 

zjišťování  vývojové  úrovně  sociální  kognice.  Také  Hodnocení  obranných  mechanismů 

podle Cramerové má vývojový rozměr.

Na podkladě statistické analýzy dat je možné říci, že příběhy podané v reakci na tabule 

Roberts-2  nesou  znaky  vyšší  vývojové  úrovně  než  příběhy  podané  na  tabule  TAT. 

V systému hodnocení obranných mechanismů podle Cramerové v nich nacházíme zralejší 

obranné  mechanismy,  při  pohledu  skrze  systém  PPSS-R  je  hodnotíme  jako  lépe 

integrované a detailnější a neobsahující nerealistická řešení. Příběhy podané v reakci na 

tabule  Roberts-2  uchopují  emoce  vnitřně  kongruentně  a  v souladu  s podnětem  (dle 

hodnocení  emocí  podle  Teglasi).  Také  se  v nich  výrazně  méně  vyskytují  neobvyklé 
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fenomény,  které  zachycuje  systém hodnocení  Roberts-2.  Tabule  Roberts-2 se  jeví  jako 

méně  zatěžující  a  poskytující  dětem  prostor  pro  podání  optimálního  výkonu.  Situace 

vyobrazené na tabulích TAT jsou obsahově bohatší, obsahují množství detailů. To může 

pomoci s vytvářením příběhu, ale pro některé děti mohou být těžko percepčně uchopitelné. 

Tabule  TAT působí  také  temnějším  dojmem  už  z podstaty  svého  zpracování.  Toto  se 

promítá do hodnocení pomocí systému Roberts-2 i Afektivní škálou, kde nacházíme více 

depresivních obsahů a kde interakce mezi postavami jsou vnímány spíše jako negativně 

zabarvené. Percepční složitost u některých dětí vede k chybné identifikaci postavy nebo 

detailů na tabuli. Toto je podle některých hodnotících systémů bráno jako nežádoucí jev, 

ale je třeba zde mít na paměti, že u dětí mladšího věku je vhodné být k tomu tolerantnější, 

ukazuje  se,  že  v této  věkové  skupině  se  nemusí  jednat  o  projev  patologie.  Obzvláště 

u některých tabulí k chybné percepci dochází častěji – například tabule 1, kde děti mívají 

problém identifikovat předmět ležící před chlapcem. Je nutné vždy blíže zkoumat, jaký 

psychický proces leží za chybnou percepcí.

Vzhledem k tomu, že podněty na tabulích TAT a Roberts-2 mají značně odlišnou kvalitu a 

jsou jinak strukturovány,  kladou na dotazovaného odlišné nároky.  V reakcích na tabule 

Roberts-2 spíše očekávám, že dítě bude schopno do příběhů promítnout svou optimální 

úroveň fungování, ale v TAT kladu požadavek na vyrovnání se s náročnými tématy (smrt, 

agrese).  V příbězích  podaných  na  tabule  TAT zjišťuji,  jak  se  s touto  situací  vyrovná. 

Musím také očekávat, že příběhy mohou být dramatičtější a obsahovat témata, která by 

v příbězích podaných na tabule Roberts-2 byla vnímána jako nestandardní.

10.4. Strategie přístupu k problému

Když určíme základní zralost příběhů podaných na tabule, je pak možné blíže analyzovat 

ty příběhy, které se vymykají sníženou úrovní zralosti nebo výskytem zvláštních fenoménů. 

Je vhodné zaměřit se na charakter tabule, na kterou byl příběh podán, s cílem identifikovat 

téma, které je pro dítě zatěžující. Zároveň se také otevírá možnost popsat, k jaké strategii 

se dítě pod větší zátěží uchyluje. Tato zjištění jsou užitečná jak pro vlastní diagnostiku, tak 

pro plánování vhodného dalšího terapeutického nebo intervenčního postupu.

V protokolech vidíme  v zásadě  dva  možné  způsoby reakce  na  zvýšenou zátěž.  Jedním 

z nich  je  mobilizace  vnitřních  zdrojů  a  schopností,  výsledkem je  pak  podání  kvalitně 
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uchopeného příběhu. Ovšem tohoto je dítě schopno pouze za předpokladu, že má z čeho 

čerpat a také že zátěž podnětem není neúnosně velká. Druhým způsobem je sestoupení na 

nižší  vývojový  stupeň  či  zapojení  méně  zralých  obranných  mechanismů.  Některé  děti 

pouze popíší, co na tabuli vidí, ale již vnímanému nepřipíší žádný význam. Jiné jakoby 

ohnou to, co je na tabuli zobrazeno, do přijatelnější podoby – toto je pak hodnoceno jako 

popření či nesoulad s podnětem. Jiné děti uchopí to, co je na tabuli zobrazeno, ale pak se 

od  toho  v příběhu  odchýlí  nebo  vnesou  nelogicky  vyvozené,  často  nadpřirozené  nebo 

velmi nepravděpodobné řešení situace. Použití apercepčních metod v praxi přináší možnost 

predikovat  chování  dítěte  v zátěži.  Některé  z uvedených  standardizovaných  postupů 

hodnocení spíše zachytí jevy svědčící o větší aktivizaci (hodnocení emocí podle Teglasi), 

jiné  jsou  spíše  zaměřeny  na  detekci  symptomů  regrese  (Cramerová,  hodnocené  podle 

Roberts-2).

Situace zobrazené na podnětových tabulích jsou nejednoznačné, ale i tak obsahují vodítka 

pro  interpretaci.  V Roberts-2  se  jedná  hlavně  o  věk  postav,  jejich  vzájemnou  polohu 

v prostoru,  gesta  a  mimiku  vyjadřující  emoce.  Pouze  některé  tabule  obsahují  i  detaily 

okolí.  Tabule TAT zahrnují  vše výše uvedené,  ale mají  více detailů,  hlavně co se týká 

prostředí a vnějškových atributů postav (oblečení). Některé děti při tvorbě příběhů dávají 

přednost percepční realitě, tedy zahrnou i detaily, které pak ale někdy mají problém logicky 

zakomponovat  do  příběhu  (někdy se  toto  pojí  i  s chybnou percepcí  detailů).  Jiné  jsou 

oproti  tomu vedeny vnitřní  logikou příběhu a pak se mohou od podnětu více či  méně 

odchýlit.  Otázkou pak je,  zda  v základu leží  chybný výklad  podnětu  (například  špatně 

odečtená  zobrazená  emoce)  a  na  něm  je  vystavěn  příběh,  nebo  dítě  opomíjí  v rámci 

obranného  mechanismu  dobře  vnímaný  podnět  a  staví  příběh.  V některých  případech 

v mysli dítěte dominuje určité téma, kterým je z různých důvodů zaujato, to pak promítá 

do vytvářených příběhů, někdy na úkor konzistence a kongruence odpovědi.
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Závěr

V této práci byly dětem ve věku 6 a 7 let překládány tabule ze setů TAT a Roberts-2 a na 

jejich základě vzniklé příběhy byly hodnoceny pomocí řady skórovacích systémů. Předně 

je třeba říci, že předložené testové metody byly dětmi dobře přijaty a pokud pro ně jejich 

administrace představovala větší zátěž, byly schopny se s ní dobře vyrovnat. Nároky úkolu 

se  propsaly  do  kvality  uchopení  úkolu,  ale  všechny  testované  děti  po  administraci 

odcházely v dobré pohodě.

Příběhy  podané  testovanými  dětmi  byly  při  zpracování  standardizovanými  metodami 

výtěžné, další informace pak přinesl kvalitativní pohled na získaná data. Můžeme říci, že 

již  z poznatků  získaných  interpretací  příběhů  dostáváme  velmi  užitečné  informace,  na 

jejichž základě můžeme postavit představu o vývojové úrovni dítěte a určitých oblastech 

jeho duševního fungování. V diagnostickém procesu je třeba tato zjištění propojit s údaji 

o dítěti  z dalších  zdrojů,  ale  i  tak  se  jeví  jako  neocenitelný  přínos  pro  diagnostickou 

rozvahu.

Vzhledem k tomu,  že při  sestavování  testové baterie  vždy dbáme i  na to,  aby celkově 

vyšetření nebylo pro dítě příliš zatěžující a abychom administrovali takové metody, které 

dobře cílí směrem našich diagnostických otázek, má použití apercepčních technik velkou 

výhodu v tom, že podané odpovědi na podnět můžeme hodnotit vícero standardizovanými 

škálami a získat tak širší záběr informací pouze z tohoto zdroje bez nutnosti podrobovat 

dítě  další  testové metodě.  K dispozici  je celá řada hodnotících přístupů zaměřených na 

různé  oblasti  psychického vývoje  a  duševních  schopností.  Přestože  většina  z nich  byla 

původně vyvinuta pro dospělou populaci, na základě zde předkládané práce je možné říci, 

že jsou použitelné i pro děti, i když se věk 6 a 7 let pro některé z nich jeví jako hraniční.

Vedle standardizovaného pohledu na data je i kvalitativní pohled na získané příběhy cenný 

a poskytuje další vhledy do psychiky vyšetřovaného dítěte. V praxi se jeví jako vhodný 

postup po standardní administraci testu s dítětem ještě o příbězích, které podalo, hovořit, 

doptat se se zájmem, proč mu to evokovalo ten který obsah, zda něco z toho zná ze svého 

života apod. Toto je třeba hlavně u neobvyklých odpovědí nebo tam, kde se v protokolu 

opakuje určité téma.
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Předkládaná práce si  jako jeden z cílů  stanovila  popsat  rozdíly v kvalitě  reakcí  dětí  na 

tabule setu TAT a Roberts-2. Můžeme říci, že příběhy evokované tabulemi Roberts-2 jsou 

vyšší vývojové kvality než příběhy podané na tabule TAT. Příběhy jsou detailnější, lépe 

integrované,  děti  jsou  schopny  v nich  dobře  uchopit  emoce  a  také  spíše  navrhnout 

adaptivní řešení situace. Tabule TAT představují pro dotazované děti větší výzvu. Musí se 

v nich vyrovnat s percepčně náročným podnětem a také s obsahy, které jsou vyobrazeny a 

musí  je  smysluplně uchopit.  Děti  mohou při  administraci  tabulí  Roberts-2 snáze podat 

optimální  výkon, naopak v příbězích evokovaných tabulemi TAT vidíme spíše,  jak dítě 

reaguje v situaci zátěže a jak je schopno se s ní  vyrovnat. V praxi školního psychologa 

můžeme  mezi  sety  volit  s ohledem na  diagnostickou  otázku  a  také  podle  toho,  jakou 

úroveň zralosti u daného dítěte očekáváme. Pokud k vyšetření přichází dítě, u kterého se 

projevují symptomy snížené sociální a emoční zralosti,  bude spíše vhodné zvolit tabule 

Roberts-2, protože u tabulí TAT je větší riziko, že podané odpovědi nebudou výtěžné pro 

interpretaci. Pokud máme na vyšetření dítěte více prostoru a je možné ho rozdělit do více 

sezení,  může  být  zajímavé předložit  oba  sety tabulí  a  porovnat  kvalitu  výkonu dítěte. 

Vidíme pak, zda je dítě schopno dobře se adaptovat na méně zatěžující a jednoznačnější 

situaci  (Roberts-2)  a  případně  jak  hluboce  a  jakým  způsobem  se  projevuje  přetížení 

v situaci náročnější (TAT). Při administraci tabulí TAT můžeme dobře zachytit a popsat 

strategie, ke kterým se dítě uchyluje při přetížení.

Je na místě říci, že apercepční techniky mají v psychologické diagnostice své místo, a to 

i v praxi školních psychologů. Přinášejí další důležitá data pro diagnostickou rozvahu, a to 

data,  se  kterými  je  možné  pracovat  standardizovaným  postupem,  což  je  žádoucí. 

Pro validní užívání těchto metod je třeba patřičného vzdělání a vedení, práce pod supervizí 

je alespoň ze začátku potřebná, aby nedocházelo k odchýlení se od standardu administrace 

a interpretace.

Předkládaná práce má své limitace. Předně to, že vzorek pro kvalitativní analýzu dat byl 

omezený. Validovat hypotézy na základě vzorku 30 dětí je možné, ale bylo by užitečné 

nashromáždit větší soubor dat a výsledky upevnit, případně upřesnit. Nicméně kvalitativní 

analýza  a  z ní  vycházející  popis  možných  přístupů  k řešení  testové  situace  dětmi  je 

přínosný.
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Zároveň pro zavedení metody Roberts-2 do praxe nejen školních psychologů je třeba, aby 

byly vytvořeny spolehlivé normy pro celou věkovou populaci, tedy od 6 do 18 let. Zde 

prezentované normy vytvořené na základě minimálního vzorku jsou pouze pracovní.
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Praha: Portal.

Turiel,  E.  (2018).  Moral  development  in  the  early  years:  When  and  how.  Human 

Development, 61(4–5), 297–308. https://doi.org/10.1159/000492805

Verri, A. P., Maraschio, P., Uggetti, C., Pucci, E., Ronchi, G., Nespoli, L., Destefani, V., 

Ramponi,  A.,  &  Federico,  A.  (2004).  Late  diagnosis  in  severe  and  mild  intellectual 

disability  in  adulthood.  Journal  of  Intellectual  Disability  Research,  48(7),  679–686. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2003.00593.x

Vyhláška  č.  197/2016  Sb., kterou  se  mění  vyhláška  č.  72/2005  Sb.,  o  poskytování  

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších  

předpisů, a některé další vyhlášky (2016). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-197

Vyhláška  č.  27/2016  Sb.,  Vyhláška  o  vzdělávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  

potřebami a žáků nadaných (2016). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Watkins, C. E., Campbell, V. L., Nieberding, R., & Hallmark, R. (1995). Contemporary 

practice of psychological assessment by clinical psychologists. Professional Psychology:  

Research and Practice, 26(1), 54–60. https://doi.org/10.1037/0735-7028.26.1.54

Wehrheim, K. (2017).  Assessing theory of mind in school-aged persons with autism and  

typical peers [Disertační práce]. Ball State University Munice, Indiana.

Wellman, H. M., & Gelman, S. A. (1992). Cognitive development: Foundational theories 

of  core  domains. Annual  Review  of  Psychology, 43,  337–375. 

https://doi.org/10.1146/annurev.ps.43.020192.002005

119



Whitney,  S. R. (2011).  Assessment practices of school psychologists [Disertační práce]. 

The City University of New York.

Yalof,  J.  (2006).  Case  Illustration  of  a  Boy  With  Nonverbal  Learning  Disorder  and 

Asperger’s  Features:  Neuropsychological  and  Personality  Assessment.  Journal  of  

Personality Assessment, 87(1), 15–34.

120



Seznam příloh

Příloha č. 1: Informovaný souhlas varianta A....................................................................122

Příloha č. 2: Informovaný souhlas varianta B....................................................................125

Příloha č. 3: Přepisy protokolů...........................................................................................128

Příloha č. 4: Kompletní statistická analýza........................................................................255

Formální ukazatele.........................................................................................................255

Obranné mechanismy podle Cramerové........................................................................257

Obranné mechanismy podle Cramerové – nezralé.........................................................258

Obranné mechanismy podle Cramerové – zralé.............................................................260

Personal Problem-Solving System – Revised................................................................261

Interpersonální decentrace..............................................................................................262

Afektivní škála...............................................................................................................264

Emoce podle Teglasi.......................................................................................................266

Analýza potřeb a hrozeb.................................................................................................283

Hodnocení systémem Roberts-2.....................................................................................285

Orientační  české  normy  Roberts-2  pro  děti  ve  věku  6  a  7  let  a  jejich  srovnání  s 

originálními normami pro americkou populaci..............................................................293

121



Příloha č. 1: Informovaný souhlas varianta A

Přihláška k účasti ve výzkumu

Srovnání využití Tematického apercepčního testu a 

Roberts-2 u dětí ve věku 6 a 7 let

Informace o cílech a průběhu

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o souhlas se zařazením Vašeho dítěte do výzkumu 

zabývajícího se srovnáním Tematického apercepčního testu (TAT) a metody Roberts-2.

Svým souhlasem umožníte další rozvoj diagnostiky dětí s obtížemi v chování a emocích a 

tím uspíšení a přesnější cílení pomoci jim a jejich rodinám.

Výše uvedené metody mapují různé osobnostní dispozice, zaměřené především na oblast 

sociálního porozumění, motivace a emocí. Tyto testy staví na podobných principech, ale 

zároveň se ve svém zpracování odlišují. Cílem tohoto projektu tedy je tyto rozdíly popsat a 

na  jejich  základě  formulovat  vodítka,  která  by  v praxi  mohla  pomoci  určit,  kdy  je 

užitečnější  do  testové  baterie  zařadit  který  z testů,  a  tím  zvýšit  kvalitu 

psychodiagnostického procesu.

Tato studie je realizována v rámci doktorského studia psychologie na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy.

Testování proběhne individuální formou v základní škole Vašeho dítěte ve dvou setkáních, 

každé trvá přibližně 15 až 20 minut. Vlastní administrace metod probíhá tak, že dítěti jsou 

předkládány karty s obrázky, jejichž tématem jsou různé sociální situace. Úkolem dítěte je 

říct  k danému obrázku příběh,  co se tam podle  něj  děje.  Neexistují  žádné správné ani 

špatné odpovědi. Testy bude administrovat Mgr. Jana Adámková, psycholožka vyškolená 

v práci s apercepčními metodami.
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S výsledky bude pracováno anonymně a v souladu s etickými principy ve výzkumu.

Přihlášku spolu  s dotazníkem a informovaným souhlasem si  ponecháme,  pokud budete 

chtít kopii, rádi Vám ji poskytneme. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na 

Mgr. Adámkovou.

 

Děkuji za spolupráci,

 

Mgr. Jana Adámková

Katedra psychologie PedF UK

jaadamkova@gmail.com
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Dotazník k výzkumu

 

Osobní  údaje  slouží  pouze  ke  snadné  identifikaci  účastníků  výzkumu  při  párování  

dotazníků a získaných dat.  Zpracování výsledků bude probíhat pod anonymním kódem,  

který bude každému dítěti přidělen.

Jméno dítěte:

Datum narození dítěte:

Pohlaví dítěte:

                dívka - chlapec

Je dítě v péči klinického psychologa pro výrazné poruchy chování nebo emocí?

                ano – ne

                Pokud ano, prosím alespoň rámcově specifikujte:

 

Informovaný souhlas

Souhlasím:

s účastí svého dítěte ve výzkumu

s neveřejným uchováním dat získaných v rámci výzkumu pro badatelské účely 

na dobu neurčitou

se zpracováním osobních údajů poskytnutých v části Dotazník k výzkumu pro 

účely uvedené tamtéž

Dne:

 

Jméno rodiče:

 Podpis rodiče:
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas varianta B

Přihláška k účasti ve výzkumu

Srovnání využití Tematického apercepčního testu a 

Roberts-2 u dětí ve věku 6 a 7 let

Informace o cílech a průběhu

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o souhlas se zařazením Vašeho dítěte do výzkumu 

zabývajícího se srovnáním Tematického apercepčního testu (TAT) a metody Roberts-2.

Svým souhlasem umožníte další rozvoj diagnostiky dětí s obtížemi v chování a emocích a 

tím uspíšení a přesnější cílení pomoci jim a jejich rodinám.

Výše uvedené metody mapují různé osobnostní dispozice, zaměřené především na oblast 

sociálního porozumění, motivace a emocí. Tyto testy staví na podobných principech, ale 

zároveň se ve svém zpracování odlišují. Cílem tohoto projektu tedy je tyto rozdíly popsat a 

na  jejich  základě  formulovat  vodítka,  která  by  v praxi  mohla  pomoci  určit,  kdy  je 

užitečnější  do  testové  baterie  zařadit  který  z testů,  a  tím  zvýšit  kvalitu 

psychodiagnostického procesu.

Tato studie je realizována v rámci doktorského studia psychologie na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy.

Testování proběhne individuální formou v základní škole Vašeho dítěte ve dvou setkáních, 

každé trvá přibližně 15 až 20 minut. Vlastní administrace metod probíhá tak, že dítěti jsou 

předkládány karty s obrázky, jejichž tématem jsou různé sociální situace. Úkolem dítěte je 

říct  k danému obrázku příběh,  co se tam podle  něj  děje.  Neexistují  žádné správné ani 

špatné odpovědi. Testy bude administrovat Mgr. Jana Adámková, psycholožka vyškolená 

v práci s apercepčními metodami.
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S výsledky bude pracováno anonymně a v souladu s etickými principy ve výzkumu. Pokud 

si  to  budete  přát,  můžeme výsledky Vašeho  dítěte  v metodě Roberts-2,  které  se  týkají 

sociální a emoční vyspělosti, konzultovat se školním psychologem, který působí na Vaší 

škole, což pro něj může být cenným podkladem pro jeho další cílenou práci. 

Přihlášku spolu  s dotazníkem a informovaným souhlasem si  ponecháme,  pokud budete 

chtít kopii, rádi Vám ji poskytneme. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na 

Mgr. Adámkovou.

 

Děkuji za spolupráci,

 

Mgr. Jana Adámková

Katedra psychologie PedF UK

jaadamkova@gmail.com
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Dotazník k výzkumu

 Osobní  údaje  slouží  pouze  ke  snadné  identifikaci  účastníků  výzkumu  při  párování  

dotazníků a získaných dat.  Zpracování výsledků bude probíhat pod anonymním kódem,  

který bude každému dítěti přidělen.

Jméno dítěte:

 Datum narození dítěte:

 Pohlaví dítěte:

                dívka - chlapec

Je dítě v péči klinického psychologa pro výrazné poruchy chování nebo emocí?

                ano – ne

                Pokud ano, prosím alespoň rámcově specifikujte:

 

Informovaný souhlas

 Souhlasím:

s účastí svého dítěte ve výzkumu

s neveřejným uchováním dat získaných v rámci výzkumu pro badatelské účely 

na dobu neurčitou

se zpracováním osobních údajů poskytnutých v části Dotazník k výzkumu pro 

účely uvedené tamtéž

Přeji si /  Nepřeji si  (nehodící se škrtněte),  aby byly výsledky mého dítěte v metodě 

Roberts-2 konzultovány se školním psychologem působícím na škole,  kam mé dítě 

dochází.

 Dne:

 Jméno rodiče:

 Podpis rodiče:
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Příloha č. 3: Přepisy protokolů

1 – R M719

1. No. (Co se tam děje?20) Ňáký rodič šahá synovi na rameno a teda nevim. Kouká se na 

něj divně. A vůbec nevím, co se tam děje. (Říkají si něco?) Ten rodič asi jo. Třeba že si  

ňákej, že pojedou na ňákej výlet.  (Jak se cítí?) Dobře? (A co se dělo před tím?) Přišli 

z práce a ze školy asi. (A jak to dopadne?) Dobře. (A co se tedy stane?) Půjdou na výlet, 

vrátí se domů, odpočinou si.

2. Ňákej kluk s mámou se tam mazlej, asi se dlouho neviděli. (Říkají si něco?) ticho21 (A 

jak se cítí?) Dobře. Byl ten kluk třeba na škole v přírodě. (A jak to bude dál?) Třeba se ten 

kluk vrátil ze školy pozdě, tak šli spát.

3. Ňáký pán se učí, čte knihy. Už je unavenej. Potřebuje si odpočinout. Hm. Má pero a 

píše. A potom pozdě šel domů a odpočinout si.

4. Tady ňáká holka leží na zemi, je tam ještě jiná holka, kouká na ni, no.

5. Tady ňákej rodič. To no prostě se jen tak mazlej, kluk na ně kouká, asi jim chce něco 

říct, jestli nepůjdou na něco prostě, třeba ven na hřiště.

6. Ňáký kluci, asi chěj po klukovi něco, peníze, když dělají tohle. (Co, tohle?) naznačuje 

gesto jako na obrázku Kluk nemá. Říkaj asi něco. Šahá si kluk na kapsu, nemá teda.

7. Ňákej kluk nemocnej, leží v posteli, volá na někoho. Asi na mámu nebo na tátu.

8. Máma s tátou si povídaj něco, ségra s bráchou tam na ně koukaj. A možná eště něco 

vymyslim. Asi nic už.

9. Ňáký kluk se chce prát, eště jeden kluk leží na zemi, asi mu ten kluk něco udělal.

10. Ňáký kluk se mračí, že má ségru nebo bráchu a jeho máma ho tam kolíbá, asi do 

postele.

19 1 (číslo probanda); R/T (tabule Roberts-2/tabule TAT); M/F (chlapec/dívka); 6/7 (věk)

20 Doplňující otázky pokládané examinátorem na prvních dvou tabulích, v souladu s manuálem

21 Kurzivou značeno pozorování
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11. Ňáká holka se něčeho bojí asi. Třeba ňákýho pána zlýho. A asi tam už nevidim nic 

jinýho.

12. Ňáký kluk sedí na židli, máma je smutná a táta kouká na ni. Všechno.

13. Ňáký kluk se naštval, má židli, tluče a hází ji na zem. Asi se na někoho naštval.

14. No. Ňáký kluk maluje na zeď, máma přišla, koukla se na to, naštvala se.

15. Ňáká máma se koupe a kluk na ni kouká.

16. Ňáký kluk asi dostal pětku, tak se s tátou učí. Táta je na židli, čte.

1 – T M7

1 Chlapeček kouká na něco, nevím, co to je. Ňáký sluchátka. Je smutnej, sedí. (Co bylo 

před tím?) Že mu třeba fungovaly a někdo mu je rozbil. (A co bude dál?) Dobrý. (Jak?) 

Spravěj to.

2 Ňáký pán má koně, jsou tam ňáký paní, paní má ňáký knížky, chce je někam dát, tamta si 

chvíli odpočinula, měla práci, ten pán tam prostě něco dělá. (Co bude dál?) Dodělaj tu 

práci a půjdou si dát šlofíka asi.

3 BM Ňáký kluk brečí, že mu něco udělali asi. Nebo že mu něco ukradli, hodinky nebo 

brejle.

4 Tady je ňáký pán s paní, asi někam jdou. Třeba do obchodu něco nakoupit, potom půjdou 

domů nebo můžou jít do restaurace.

6GF Tady ňáký pán kouří ňáký doutník, je tam ňáká paní, co nějak jede, ten pán se loučí, 

asi na výlet s kamarádkama.

6BM Ňáký pán s paní asi nemluví, čeká, asi ve výtahu, ta paní už jde.

18BM Ňáký pán, ňáká paní, asi pánovi dělá masáž. Potom půjde asi domů a ulehne do 

postele.

8BM Tady ňáký páni chtěj zabít ňákýho člověka, vzali si nožík, chtěj ho zabít, zabili ho 

asi, potom odešli, asi si toho nikdo nevšiml, šli domů a jako tam něco dělali.

10 Tady je ňáký pán s ňákou paní, něco dělaj, třeba odpočívaj, spěj v posteli.
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13MF Ňáký pán jde si do postele číst a dobrý.

18GF Ňáký pán s paní jdou, nevim, co tam můžou dělat, třeba jdou nahoru, povídají si.

5 Ňáká paní otevírá, myslela si, že tady asi někdo je, ale nic tam není, všechno v pořádku, 

zavře, půjde jinam.
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2 – R F6

1. Chlap, táta dává ruku na holku. (Říkají si něco?) Jo. (Co?) Třeba, nebo ne, potichu něco 

důležitýho. (A co?) Jo. Že pude dělat třeba logopedii, pak třeba že tam, třeba že už nebude 

zlobit  a  že  bude  dobře  psát  a  bude  mít  ve  škole  samý  jedničky a  že  zítra  bude  mít 

narozeniny. (Kdo to říká?) Táta. (A jak se cítí?) Dobře. (Co to znamená?) Že třeba pojedou 

k moři. A že tam budou mít zmrzlinu. (Co se dělo před tím?) Ta holka se narodila, pak jí 

bylo jedna, pak vyrostla a bylo jí jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, chodila do nulťáku. (A jak 

to dopadne?) Nevim.

2. Oni se objímají. (Říkají si něco?) Jo. (Co?) Šeptají si. (Co si šeptají?) Že už nebude 

zlobit, že bude s nima chodit do lesa a na procházku. A pak třeba pak že s nima pojede 

k moři. (Jak se cítí?) Asi dobře. (Co se dělo před tím?) To se narodila a teď je jí už sedum. 

A oni vědí, že budou mít zvířátko. (A jak to dopadne?) Dobře. (A jak?) Budou u moře.

3. Ona píše, holčička psala. A nevěděla, co má napsat. Jednou přišla do školy a náhodou to 

měla dobře a paní učitelka jí napsala jedničku s hvězdičkou a maminka měla radost. A pak 

si mohla prohlížet knížku, když přišla ze školy, šla si ještě hrát. Oni šli s holčičkou do 

kostela. A měla narozeniny a bylo jí osm a jednou napsala, že celá louka voní u nich a že 

zítra budou chodit k moři a pak šli do lesa na louku.

4. Že ona spí. A tahle máma se na ni kouká a smutně. A pak vstala ráno a maminka udělala 

k večeři nebo k snídani udělala koláč, pak měla zase narozeniny a bylo jí devět a pak oni 

šli něco koupit do města.

5. Už má zase narozeniny a bylo jí deset. A oni se obejmuli ti rodiče a ta holka se na ně 

dívala. A pak šli zase do lesa. Viděli tam, něco tam našli, velkýho hříbka a byl kouzelnej. 

Ta máma to nakrájela na talíř, zalila to polívkou, ona to jedla, měla v ruce kouzelnou hůlku 

a vyčarovala tužky, bonbóny, čokoládu a ještě kočku a jedno kotě.

6.  Že  jí  něco  to,  nabízí  tý  holce.  Tý mamince  nabízí  něco,  že  by mohla  bydlet  třeba 

v hotelu a u moře to bylo. Jeli autobusem k moři, holčička usnula. Táta s nima nejel. A pak 

šli na zmrzlinu, šli si zaplavat k moři, pak šli do hotelu a pak byla noc, usnuli. A druhý den 

slavili narozeniny, bylo jí jedenáct.
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7. Že máma je naštvaná.  Leží  v posteli  a kouká se na tu  holku.  A asi  není  moc ráda. 

A takhle ona drží ty peřiny a moc zuří a no a už je unavená.

8. Tady byl ňáký chlapeček a něco si domlouvali s dědou, ten tam byl taky a ta máma mu 

něco říkala a pak ona říkala, že budou všichni kamarádi, že půjdou k moři a holčička mu 

bude půjčovat člun, ale to mu holčička nepůjčovala. Měla narozeniny, bylo jí dvanáct.

9. Že ten chlapeček upad a ten táta k němu běží. No. A asi jde domů pro lékárničku, pak šli 

s chlapečkem k moři a pak šli domů.

10. Že už měla máma miminko a holčičce už bylo třináct. A pak šli spát a pak šli ráno 

k moři, pak šli na zmrzlinu a pak šli domů, šli spát, protože už byla noc a pak mohli jít na 

malinkou procházku.

11. A jednou jí to miminko mámě zmizelo a byla vystrašená a měla otevřenou pusu. Pak šla 

cvičit teda, pak šli k moři, na zmrzlinu a pak šli spát.

12. A ta máma je zase smutná, děda se na to dívá, holčička se na to taky dívá a už jí bylo 

třináct. A už viděla, co se stalo mámě, že jí to miminko zmizelo. Měli kočku, ale ta ještě 

spala.

13. Že ona ta máma tu židli vyhazuje, má zvednutý ruce a jde to vyhodit z okna a je zase 

smutná. A to je všechno.

14. Že ta holčička dělá, namočila si do barvy ruce a pak matlá po stěně a máma byla 

naštvaná. Matlala tam strom rukama.

15. Ta holčička šla do vany a mydlila si tělo, pak šla ven, šla se trošinku proběhnout na  

zahradu a pak šli k moři na zmrzlinu.

16. Táta si čte noviny a holčičce bylo čtrnáct a koukala na něj.

 2 – T F6

1 On přemejšlí. Že by něco vyrobil. (Jak se cítí?) Dobře. On se narodil, pak mu bylo dva,  

teď je mu šest. No a jednou už to vyrobil. (Co bude dál?) ticho

2 Oni někam šli a šli se na něco podívat, na jednu výstavu, kde bylo, jak se starali dříve 

o koně a jak měli dřív domy, ne hotely, jak si četli dřív.
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3BM On brečí. A, a jako zejtra půjdou se někam podívat, do města a pak se vrátí domů.

4 Oni se na toho chlapečka dívaj rodiče. A oni mají svatbu.

6GF Ten táta se na tu mámu kouká a má v puse fajfku a máma se na něj dívá vyděšeně, 

protože se ho bojí. Protože si myslí, že je to falešnej pán.

6BM Máma se kouká z okna a ten pán se kouká dopředu. Byli u babičky, ten kluk byl 

zatím ve škole a bylo to v zimě.

18BM Někdo ho drží. A on se kouká dopředu na tuhletu stranu a je tam tma.

8BM Že ten chlapeček, ňákej chlap toho tátu zabod a ten chlapeček si myslí, že ještě není 

mrtvej.

10 Tady je máma, která si myslí taky, že žije ten chlap. A nemá pusu a ta máma sahá na  

zeď.

13MF Tady je, že ta máma spí a ten chlap má takhle tu ruku a má tam knížky.

18GF Tady ten táta tu mámu drží a ona už je mrtvá.

5 Tady se kouká do toho pokoje, ta babička se šla kouknout do toho pokoje, nikdo tam 

nebyl, protože všichni byli mrtví.
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3 – R M6

1. Byl tam kluk a synkovi něco říkal. A dcera nebo máma se na ně kouká. (Co si říkají?) Že 

půjdou třeba na výlet. (Co se dělo před tím?) Že táta mluvil na syna a dcera nebo máma se 

na ně koukala. (Jak se cítí?) Dobře. (A jaký bude konec?) Že půjdou na výlet, spoustu 

rostlin si odnesou domů.

2. Máma, synkovi byla zima, tak ho máma obejmula. A klukovi už bylo teplo. (Říkají si 

něco?) Že půjdou třeba jíst na snídani. (Jak se cítí?) Dobře. (A jak to skončí?) Že kluk se 

nasnídá a půjde spát, že je nemocnej, pak se uléčí.

3. Kluk, když byl nemocný, tak si vezmul svetr a učil se, četl jednu knížku, pak druhou 

třetí čtvrtou a byl z toho unavenej. Že kluk, když to udělal, tak byl léčenej, šel do postýlky 

odpočinout si od úkolu.

4. Že když ten kluk šel spát, tak spadl z postele a jeho dcera ho chtěla zvednout. Že jeho 

dcera toho kluka zvedla a ona šla si zase někam na zahradu sekat trávu s mámou a tátou. 

(Fakt dcera?) Sestra.

5. Jo, že pak se probudil, šel k mámě, něco si povídala s tátou, když si to dopovídali, tak 

řekl mámě, že by šli na výlet malej, v Praze na koloběžky. Máma souhlasila. A pak se 

vrátili a spali, protože byla noc.

6. Pak tam šli kluci a tomu klukovi říkali, že s ním něco, oni mu něco pučili, ale on to 

ztratil. Oni řikali, ať jim to dá nebo koupí. Ten kluk souhlasil a pak tu hračku našel a pak 

jim to dal.

7. Že ty kluci řikali, že mu donesli bonbonek, ale ten bonbonek byl nemocnej, koupili ho 

jinde,  kterej  nemoh,  musel  do postele,  máma mu dala  léky,  kluci  se  omluvili.  Mačkal 

peřinu,  byl  smutnej,  pak  jim  odpustil.  (Nemocnej  bonbonek?)  On  ho  nemohl,  byl 

alergickej.

8. Jo. Ten kluk se vzbudil, řikal s holčičkou, se svou dcerou, že si povídaj s maminkou a 

tátou, máma řekla, že nemůžou ven, že prší, byli smutní. Pak nepršelo, máma dovolila, 

hráli si tam.
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9. Oni šli na tu zahrádku a tam byl ňákej soused, on jim skočil do zahrady a toho souseda 

bouchl. Tamten co tam vlez. Že holčička ho strkla do svý zahrady a pak zvedla svýho 

bratra.

10. Že máma se s někým asi oženila, soused se oženil s ňákou paní, měli miminko, ty další 

sousedi, jak ho strkla do tý zahrady, tak nechtěl mít jinýho tátu.

11. Že ta dcera, když tam přišel ten soused, tak měl miminko, tak se posmíval a oni na 

hezkýho kluka koukali a oni říkali, „Nech toho“, a on odešel, oni si pak hráli zase sami.

12. Ten kluk si sedl a to miminko dali do kolíbky, byla unavená, táta říkal, jestli nechce 

pomoct, máma řekla, že chce jen odpočívat, soused byl na návštěvě, koukal na ně.

13. Že ten kluk cvičil se svou dcerou a chtěli s tím klukem, s tím sousedem, když tam 

vleze, byli na něj naštvaní, tak posilovali, aby ho strkli.

14. Že ten kluk si dělá stín a holčička se vylekala. A máma dovolila, že tam může dělat stín  

a malovat rukama. Holčička zavolala mámu, máma řekla, že to klukovi dovolila.

15. Ta holčička se koupala, on si šel čistit zuby, vylekal se, řekl „Promiň“, vyčistil si zuby,  

nekoukal se na ni, zavřel dveře a šel spát.

16. Že kluk tátovi něco namaloval,  on byl rád, všichni se vyfotili,  dali  to na lednici  a 

vzpomínali, že je to jejich obrázek.

3 – T M6

1 Kluk pracuje na kytaře, jak ji vyrobit. (Jaké má pocity, jak se cítí?) Dobře. Těší se, až ji  

vyrobí, tak na ni může hrát. (Co bylo před tím?) Že ji vyráběl. On se převlíkl do košile, 

protože už jde do školy.

2 Že máma už říkala svýmu synkovi, kdy už to dodělají. Tak máma říkala pánovi, ať oseká 

pole, protože chce vyhánět svýho synka, protože musí do školy. (Jak to skončí?) Že kluk se 

vrátí ze školy a bude mít hvězdičku.

3BM Že máma, nebo ne, kluk, se rozplakal, protože máma mu řekla, aby už nešel ven, 

protože  je  tam zima.  Když  přestal  plakat,  táta  vyráběl  postýlku  novou.  A pak  si  vzal 

pyžamo a pak šel spát. 
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4 Že synek to nezahrál dobře, tak se zlobil táta na synka, chtěl na něj vletět, tak máma 

řekla, ať toho přestane. Pak v noci, když synek spal, tak se táta omluvil, že chtěl na něj 

vletět. A pak šel táta zahrát na kytaru a synek zas usnul.

6GF Máma si prohlížela, šli s tatínkem, ne s mámou a synkem na výstavu, ona se koukala, 

pak  jí  vylekal  ňáký  pán,  že  asi  ať  na  to  nesáhne,  je  to  opatrný  a  vzácný,  byl  to 

s diamantama kapesník.

6BM Že táta už chtěl, aby už přišli se synkem a s mámou, protože s tetou udělali dobrý 

koláč. A byla bouře. Tak oni tatínek s babičkou zatopili a pak přišli máma se synkem, že 

úplně zmokli.

18BM Že táta usnul, pak ho, pak spinkal, až bylo ráno, kašlal, protože měl kašel z toho 

deště. Tak on už pak byl zas zdravej. Máma ho kontrolovala, jestli nemá klíště.

8BM Že táta byl eště nemocnější a nemocnější, až blinkal, tak ho začli operovat, až tam 

našli tu nemoc. Vytáhli ji, zašili, táta byl pak zas zdravej.

10 Ten kluk usnul na postýlce, kde měl nakreslený věci, jako nakreslenýho pána. (Pána?) 

Tohodle. Tak usnul, ráno chtěl hned ven. Máma mu to dovolila.

13MF Máma usla a táta se vzbudil, šel se navečeřet, pak šel do práce, tam pracoval, až 

bude  starý,  tak  mu  budou  posílat  peníze,  třeba  to  může  dát  klukovi,  až  bude  mít 

narozeniny.

18GF Tak kluk se sklouzl na zábradlí, máma mu řekla, ať už to nedělá, protože se bojí, že 

spadneš, pak musíme k doktorovi.

5 Že máma koukla na synka, jestli se kouká na televizi, on se koukal, tak zavřela máma, 

pak byli všichni zdraví.
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4 – R M6 (zaražený, na tabule se mračí) 22

1. Je tam táta, máma a kluk. (Co dělají?) Táta mu dává asi ruku, že asi půjde do světa. 

(Říkají si něco?) Asi ne. (A jak se cítí?) Myslím, že asi dobře. (A co se dělo před tím?) Že 

nesmí chodit nikam daleko, jenom do lesa. (A jak to dopadne?) Myslím, že dobře. (Co to  

znamená?) Že bude šťastnej.

2. Děje se tam, že máma polituje synka. (Říkají si něco?) Asi ne. (A jak se máma cítí?) 

Šťastně. (A synek?) Taky dobře. (Co se dělo před tím?) Byl asi smutnej. (A jak to bude 

dál?) Dopadne to dobře. Něco budou cvičit.

3. Píše úkoly. Má všude knihy. Myslím, že v těch knížkách si bude prohlížet nebo psát tam 

něco.

4. Hmm. Myslím, že asi něco budou dělat. Myslím, že budou přeskakovat. Že jeden leží a 

jeden stojí. A to je asi konec.

5. Neděje se tam nic. Kluk, táta, máma. Asi se šli projít.

6. Kluci se posmívají tomu jednomu. A chtěj od něho prachy. Asi od něho něco chtěj. Oni 

se zlobí ti dva kluci.

7. Kluk leží v posteli. Myslím, že kouká na hodiny. Myslím, že přijde pozdě do školy.

8. Táta asi chce tyhle děti a máma mu to nedovolí. Jsou to jejich děti.

9. Bojuje s tím malým chlapečkem. Myslím, že něco mu chtěl udělat.  On spadl. A táta 

vyhrál.

10. Chlapec chtěl dítě. No pak ho vezl v kočáru. Že se mu to dítě narodilo. No byl trošku 

spokojenej. A ještě … To je konec.

11. Že máma se něčeho bojí. Myslím, že to byl ňáký duch.

12. Kluk kouká, co se děje. Něco se děje s mámou. Táta asi něco udělal.

13. Táta rozbíjí ňákou židli.  Rozbíjí ji  o zem. Myslím, že je tak trochu stará a chce ji 

vyhodit.

22 Pozorování během administrace, výrazné znaky
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14. Synek něco udělal se zdí, udělal tam samý packy. Máma se zlobila a dále, dále, dále, na 

dveřích udělal ty packy.

15. Máma se koupe, táta se na ni dívá, že používá staré mýdlo na mytí.

16. Tatínek si čte noviny, přišel za ním brácha a dále četl noviny, synek chtěl asi něco 

koupit, stejnou židli, jakou má.

4 – T M6 (latence, šušká si pro sebe)

1 Chlapec má housle, myslím, že jsou rozbité. (Jak se cítí?) Špatně. Asi je smutnej. (Co se 

dělo před tím?) Myslím, že se rozbily na koncertě ňákým. (A co bude dál?) Myslím, že je 

může spravit.

2 Je tam kůň, pán, pán bude rýt s koněm. (Je tam ještě někdo?) Ne-e. (Co bylo před tím?) 

ticho (Co se bude dít dál?) ticho

3BM Vidím tam postel a ňákýho chlapce. Myslím, že je smutnej, že něco udělal špatně.

4 Táta se na něco kouká, máma se ptá, na co se kouká.

6GF Máma se něčeho bojí. Pán se chce na něco zeptat.

6BM Babička se na něco kouká, myslím, že sněží, myslím, že babička říká, že je čas na 

vánočky, tatínek má kočár.

18BM Ten je nejtěžší. Pán spí. Někdo ho asi chytil.

8BM Pán někoho píchá. Myslím, že ho zastřelili.

10 Máma lituje tátu.

13MF Táta má z něčeho strach. Máma leží v posteli.

18GF  Babička  nechce,  aby  chodil  synek  na  zábradlí,  synek  myslel,  že  je  tam  něco 

hezkýho.

5 Máma otevřela dveře, myslím, že je tam něco hroznýho.
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5 – R M6

1. Pán drží chlapečka. A maminka se na tatínka dívá. (Říkají si něco?) Ten tatínek říká 

chlapečkovi, jestli se mu líbilo ve škole. (A jak se cítí?)  krčí rameny (A co se dělo před 

tím?) Přišla ta maminka. (Jak to dopadne?) Dobře. (Co se stane?) Nic.

2. Tady maminka objímá svýho syna. (Říkají si něco?) Ne. (A jak se cítí?) Dobře. (Co se 

dělo před tím?) Potkali se na ulici. (A co bylo dál?) Šli domů.

3. Tady chlapeček píše úkol. Před tím si četl knížku, pak si vzal propisku a pak psal. A pak 

odložil propisku a koukal se do další knížky.

4.  Tady jedna  holčička  omdlela.  A před  tím uviděla  něco  hezkýho  a  normálně  z toho 

omdlela. A pak tam přišla její sestra a myslela si, že je mrtvá. A pak, když se holčička 

probudila, tak ležela na gauči.

5. Tady tatínek a máma si dávají pusinku a před tím k sobě přišli a pak si dali pusu a pak 

když si dali dvě, tak to uviděl jejich syn a zeptal se jich, kdy si najde taky pravou lásku. A 

tatínek a maminka nevěděli.

6. Tady dva černoši mluvěj s bělochem a ten, ptaj se, jestli jim neukrad basketbalový míč, 

protože před tím hráli basketbal. A ten běloch neodpověděl, teda že neukrad.

7. Tady jeden chlapeček leží v posteli. Měl jít do školy. Ale bolela ho hlava, bylo mu blbě a 

příští den se uzdravil, a šel do školy.

8. Mamince z bříška se narodila holčička, vyrostla a tatínek už nosil brejle a už byli čtyři. A 

holčička a chlapeček se dívali na maminku a tatínek taky.

9.  Tady chlapeček  chtěl  bojovat  s druhým chlapečkem.  Ten  druhý  to  nechtěl,  protože 

neuměl bojovat. A ten velkej a silnej ho shodil na zem.

10. Tady je chlapeček a maminka a už maj holčičku. A ta holčička teďkon pije mlíčko.

11. Tady je holčička, se bojí. Nic víc.

12. Tady je maminka a tatínek, mamince se asi něco stalo. A chlapeček se na maminku dívá 

a tatínek taky.

13. Tady kluk vzal židli a chce ji rozbít.
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14. Tady kluk dělá na zeď otisky svejch rukou a maminka se normálně lekla.

15. Tady holčička se koupe a kluk se na ni dívá.

16. Tady chlapeček chce říct něco tatínkovi.

5 – T M6

1 Chlapeček má housle. Kouká na ně. (Myslí si něco?) Myslí si, že jsou rozbité. (Jak mu 

je?) Nevim. (Co bylo před tím?) Hrál na ně. (A jak to dopadne?) Dobře. (A co se stane?) 

Řekne tatínkovi, že jsou rozbitý. A on se na to koukne. 

2 Pán orá s koněm a jedna holčička s knížkama se dívá do strany. Jejich maminka má 

zavřený oči.  (Říkají  si  něco?)  Neříkají.  Pán tam přijel  na koni.  Ta holčička,  co má ty 

knížky, si je půjčila v knihovně a pak tam šla. (Jak to bude dál?) A maminka ještě ležela 

v posteli a spala, pak se probudila. (A dál?) Potom ten kůň odběhne a ta holčička začne číst 

knížky a maminka se schová zpátky, protože bude pršet, podívala se na mraky, byly černý.

3BM Tady jedna paní omdlela, seděla na křesle, uviděla něco tak hezkýho, že omdlela, pak 

se probudila a šla si lehnout.

4 Tady je pán a předtím ten pán byl v kavárně a paní byla v cukrárně koupit svatební dort a 

pak se sešli a potom šli na svatbu a tam se vzali a dali si pusu a potom si dali prstýnky a 

potom šli jíst svatební dort všichni.

6GF Tadle paní se leknula svýho otce a to je ta paní, jak měla tu svatbu, ale ještě zamlada.  

A předtím si tam sedla a pak přišel její otec. A potom šla za tím pánem a ten pán jí koupil 

svatební šaty a pak ta paní šla koupit svatební dort a pak se sešli a pak šli na svatbu.

6BM Tady je máma a se svým synkem. A ten, nepovídají si. A předtím se sešli v kavárně a 

v kavárně si povídali, pak šli k té mamince do domu a její syn si tam sundal klobouk a 

nesundal si tam sako a pak spolu pili kávu a povídali si.

18BM Tady je pán, který tam byl předtím. Teď sedí v křesle a spí. A je to v zimě. A před 

tím ten pán šel a uklouznul. Ale nic se mu nestalo, viděl paní, která se mu líbila, ale nevzal  

si ji, pak z toho omdlel.
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8BM Tady chlapeček a doktoři zašívaj holčičce břicho a předtím chlapeček tý holčičce, 

s tou holčičkou se sešel, přišel tam jeden pán a udělal jí do břicha, já nevim, jak to říct. 

(Zkus to nějak) A pak ji zašívali. A pak jí bylo, a pak vstala a cítila se dobře.

10 Tady lidi poslouchaj, jestli je v podzemí někdo, ale v podzemí nikdo není. Pak se zvedli, 

předtím šli kolem, všimli si toho, poslouchali, nic tam nebylo, šli dál, pak pán pozval paní 

na mejdan a tam tančili.

13MF Tady spí paní a přišel k ní jeden pán, nechce se koukat na její prsa. A předtím si ta 

paní šla lehnout, vytuhla, zapomněla si do peřiny schovat ty prsa. Všimla si toho a zvedla 

se.

18GF Tady je paní a její dcera. Hladí ji a povídají si. A předtím ta holčička šla do schodů a 

potom ji vzala ta holčička nahoru.

5 Tady nakukuje maminka a předtím byly zavřený dveře, koukla se jedním okem a pak 

vyšla odtamtud. A pak dokořán otevřela, nikdo tam nebyl a pak zavřela.
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6 – R M7 (Zaražený při administraci, ale před tím a potom se mnou v dobrém kontaktu)

1.  Máma,  táta,  dítě.  (Říkají  si  něco?)  Táta  tomu  synovi.  (Co?)  ticho  (Jak  se  cítí?) 

Spokojený.

2. Cvičí. (Kdo tam je?) Pán a paní. (Říkají si něco?) Ne. (Jak se cítí?) Dobře.

3. Něco píše. A bude si číst z knížky.

4. Leží a stojí. Spí.

5. Stojí. Nic si neříkají.

6. Povídají si.

7. Nespí. Sedí. Něco někomu říká.

8. Stojí. Máma tomu pánovi něco říká.

9. Budou se prát. Ten co sedí, bude před ním utíkat.

10. Máma chová miminko. Dá ho do postýlky.

11. Je překvapená. A stojí.

12. Tady ten malej bude sedět. A kouká na ně.

13. Je vzteklej. A rozbíjí židli.

14.  Pocákal  zeď  barvou.  A jeho  máma  se  zlobí.  A má  ji  děravou.  ukazuje  na  kyblík  

s barvou

15. Koupe se. Tady ten něco říká. O něčem si povídají.

16. Něco píše sem do toho bloku. A ten malej se ho na něco ptá.

6 – T M7 (uvolněnější než při administraci R)

1 Hraje na nástroj. (Jak se cítí?) Dobře. Protože chce hrát na ten nástroj. (Co bylo před 

tím?) Si tady kreslil na papír. (A jak to bude dál?) Že si zazpívá.

2 Tady něco zboural. (Kdo tam je?) Kůň. Pán. Někam pojede koněm. (Jak se mají, jak se 

cítí?) Dobře. (A co to bude dál?) Odjede.

3BM Je smutnej. Asi něco proved. Je tam sám.
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4 Jsou vzteklí. Že někdo tam někomu něco proved. Budou se prát.

6GF Koukají na sebe. Tady ten kouří. Ona sedí tady tomu na místě.

6BM Že se pohádali. Takže se nemají rádi.

18BM Že někdo je za nim a dělá mu masáž. Asi se budou střídat.

8BM Ňákej nůž tady. Tady někomu něco řezaj. Protože jsou zlí. A tady ten má pušku.

10 Se mají rádi. A dávají si pusu.

13MF Spí. A tady ten stojí. A tady visí nějaký obraz.

18GF Budou si dávat pusu. Tady ten k ní přišel ze schodů.

5 Přišla k někomu na návštěvu. Tady je ňáká kytka. Tady je lampa.
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7 – R M6 (jakoby ve stresu, spěchá)

1. Že se něco ztratilo tomu klukovi. A máma s tátou se o tom hádají, kdo mu to sebral. (Jak 

se cítí?) Hm. Špatný. (Jaký?) Že nemaj peníze. (Co bylo před tím?) Ňáký kluk mu ukrad 

učení. (Jak to dopadne?) Dobře. (Co to znamená?) Hezky. (Co se stane?) Vrátí mu to.

2.  Dělaj  jógu a  přitom se  objímaj,  radujou se,  že  budou zdraví.  (Co bylo  před  tím?) 

Neuměli jógu. (A dál?) Budou umět jógu a budou zdraví.

3. Šesťák dělá, že píše úkoly, a přitom se nudí a trochu usíná. A je mu ňákých dvacet let. 

Nebo dvacet dva.

4. Takže zase dělaj jógu a nebo ne. Někdo, nevim, jak se tomu říká. Že ten kluk usnul a 

spad na zem a potom maminka se koukala, jak tam leží.

5. Hádá se maminka s tátou, tatínkem a dítě se kouká a říká jim, aby se přestali hádat.

6.  Domlouvaj  se,  jestli  budou hrát  ňákou hru,  a  křičej  na  sebe.  Dva se  dohadujou na 

jednoho.

7. Kluk nemůže usnout a má na sobě svetr a je mu horko. A někdo ho tam straší, protože  

tady vypadá, že křičí.

8. Takže. Dohadujou se, co budou dělat o víkendu, a děti je poslouchaj a koukaj. A máma 

říká, že bude chtít ňáký šaty a táta motorku.

9. Budou boxovat. A jeden prohrál a jeden vyhrál a připravuje se na druhý box a chtějí i  

běhat k tomu.

10. Máma říká dítěti, že se mu narodilo miminko, a dítě pozoruje, co dělá to miminko a jak 

je staré.

11. Zase ňáká máma cvičí, otevírá se klika u dveří, někdo tam chce jít.

12. Mámě se něco stalo, nebo teta si stěžuje, proč je máma nemocná, táta říká, že rodí 

miminko. A dítě je pozoruje, co se stalo, a neslyší je.

13. Pán se zlobí a rozbíjí židli nebo něco takovýho ze dřeva a hází s tím.

14. Hoch si obtiskává ruce na zdi a máma telefonuje nějakým a kouká se do zrcadla.

15. Takže pán se kouká, jak, táta se kouká, jak se máma koupe ve vaně a máma to nevidí.
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16. Tak že kluk se kouká na tátu, co čte, a poslouchá, co čte na tom papíru.

7 – T M6 (roztěkaný, má tendenci od práce odbíhat, zkoumat kancelář, ve které pracujeme, 

zkouší hranice)

1 Vím, že ten kluk přemýšlí. (Co se dělo před tím?) Nevím. (A jak to bude dál?) Dostane 

nápad. (Má nějaké pocity?) Nevím. (Co myslíš?) ticho

2 V pravěku sázej zrníčka a maminky se radujou, že budou mít zahrádku a že budou mít 

jídlo. (Co bylo před tím?) Neměli jídlo. (A jak to dopadne?) Dobře. Budou bohatý, budou 

prodávat sazeničky.

3BM Ňáký pán nebo paní. Je asi mrtvý. Někdo ho zastřelil.  Že budou zdraví. Pude do 

nemocnice, tam se vyléčí.

4 Pán a paní si dávají pusinku a čekaj na pizzu.

6GF Paní se lekla toho pána s fajfkou. Před tím spala.

6BM Pán s babičkou, se raduje babička, že se bude její syn ženit.

18BM Pán si oblíká kabát a čeká, až mu vypadne zub.

8BM Kluk chce bejt anděl s puškou.

10 Paní s pánem si povídají ve snu. Co budou dělat.

13MF Kluk brečí, protože mu zemřela teta.

18GF Babička  a  holčička  se koukaj  a  chtějí  si  dát  pusu.  A čekaj,  až  jim přijde  pizza 

z dodávky. A potom přijedou hasiči a zjistili, že jim hoří komín vedle toho domu. A přijeli 

hasiči. A sfoukli to a přijela dodávka s pizzou a měli salámovou pizzu. A narodilo se jim 

dítě a jmenovalo se Kubík.

5 Paní se kouká, jestli je pokoj uklizenej a jestli je tam dítě, ale není tam.
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8 – R F6 (odpovídá po latencích; špatné podmínky během testování – rušení, stěhování do 

jiné místnosti; ke konci se uvolnila a rozmluvila)

1. Pán, holčička a paní. (Co se tam děje?) Povídají si. Pán. Třeba že se na tu holčičku zlobí. 

(A co bylo před tím?) Protože ze školy dostala pětku z matematiky. (Jaké mají pocity?) 

ticho (Jak to dopadne?) ticho

2. Holčička pláče. Je tam máma. (Co dělají?) Objímají se. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Ta 

holčička se cítí smutně. (A máma?) Taky. (Co se dělo před tím?) ticho (Co bude dál?) ticho

3. Holčička ve škole píše. A přemýšlí.

4. Holčička leží. Holčička šla po silnici po přechodu a přejelo ji auto.

5. Pán a paní se objímají a holčička přišla za nima a něco jim chce říct.

6. Holky. Hádají se.

7. Holčička leží v posteli a vyděsila se.

8. Pán a paní, povídají si.

9. Kluk upadnul. Ten druhej ho strčil. Protože se pohádali.

10. Paní se narodilo miminko.

11. Je tam holčička, tancuje.

12. Paní je smutná. A holčička se diví, proč je smutná.

13. Holčička se rozzlobila. Zvedla židli a bouchá s ní o zem.

14. Holčička si ruku namočila do barvy a teď to dává na zeď, teď tam ty ruce přikládá,  

a když tam přišla paní, tak se polekala. (Kdo?) Paní.

15. Paní se koupe. Pán se na ni kouká.

16. Holčička chce něco pánovi říct. A pán si prohlíží papír a čte.

8 – T F6 (tabule otáčí, komentuje, že čísla tabulí nejsou popořadě)

1 Nemá oči. Kluk čte v knize ve škole. A má k tomu vymyslet příběh. (Jak se cítí?) Špatně. 

Protože nechce dělat úkol. (Co bude dál?) ticho
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2 Pán s koněm orají obilí.  A tady ta paní uklízí knihy v domě.  na další otázky jen krčí  

rameny

3BM Na tom není nic. Ňáký schody.

4 Pán s paní se milujou.

6GF Paní se diví, proč pán,  pauza, protože pán kouří, se diví paní. A pán jí říká, že to 

jenom zkoušel.

6BM Paní se kouká z okna a pán přemýšlí. Protože to je tajný agent nula nula nula nula 

nula, ten je nejlepší, jak má samý nuly, no fakt.

18BM pauza Nevim.

8BM Dva páni toho třetího pána řízli nožem do břicha. Ono to tam fakt je. Pak tam přišla 

paní a kouká se, jak se tam perou.

10 pauza Nevim.

13MF Paní spí v posteli a pán je smutnej.

18GF Paní je smutná, že holčičku přejel autobus.

5 Paní vchází do kuchyně a diví se, že je tam uklizeno.
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9 – R F7 (důkladně si tabule prohlíží; hodně se ujišťuje, že správně používá pravá/levá)

1. Povídají si. (Kdo tam je?) Máma, táta. A ještě holčička. (O čem si povídají?) ticho (Co 

bylo před tím?) ticho (A řekla bys mi, co bude dál?) ticho

2. Co se stalo? Máma to je, nebo sestra. To je máma. A ona pláče. (Kdo?) ukáže na sestru A 

máma nepláče, zavřela oči, sestra má trochu otevřené oči.

3. Tahle píše, kouká se. Má pero a píše. Má knihy a píše.

4. Co se stalo? To je máma. Má zavřené oči. Tam je sestra nebo máma. Nevím, je to kluk,  

nebo holka? Neumře. Má jenom zavřené oči. A mají šaty.

5. Táta, máma, sestra. Sestra kouká na mámu a na tátu.

6. Má otevřené oči a kouká na holčičku. Stojí tady. A sestra stojí jenom. Tady je to stejný.  

ukazuje na polohu rukou Mají ruce dolů.

7. Holka, ona nespinká, kouká, má otevřené oči, má pyžamo, postel, má otevřenou pusu a 

kouká.

8. To je máma, tam je táta, je to táta, brácha, sestra. Povídají si, máma kouká na tátu, táta  

kouká na mámu. Má doleva ruku. Brácha kouká na mámu, sestra kouká na mámu taky. 

Máma  má  prstýnek,  palec,  ukazováček,  prostředníček,  prsteníček,  malíček,  ale  tohle 

nebudu ukazovat. ukazuje si na prostředníček

9. Kluk, sedí a leží trošku a kouká se, udělal pěsti. Levá a pravá, kluk kouká, on se bojí, má 

levou ruku dozadu.

10. Tohle je hezký. směje se Máma má miminko, měla jenom bříško, můžou tam být dvě 

nebo jedno, ale ne víc, není na to kočárek. Jak se jmenuje sestra? Kouká na miminko, 

máma  hezky  kouká  na  miminko.  A sestra  kouká  na  miminko.  A máma  byla  hodná, 

miminko je hezké.

11. Holka se lekla něčeho a má oči otevřené, má sukni, svetr, má vlasy, dala si takhle ruce, 

lekla se, levá je před pusou, lekla se, má otevřenou pusu.
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12. Co se stalo. Sestra kouká na mámu, koukala se za židlí, potichu, táta říkal něco mámě. 

Zavřela  oči  a  co  se  stalo?  Ale  neplakala.  Je  tam pokoj,  je  tam postel,  zeď.  A máma.  

naznačuje její pozici a výraz Nesměje se. Táta jenom kouká na mámu.

13. Tam je židle, vyzvedne židli a pak. Má schované oči za rukou. Má dlouhé vlasy, je to  

holka, zvedne židli, bouchá s ní. Má boty, pravá, levá. Levá je vepředu, pravá je druhá.

14. Jo to vím. Máma tam je a říká „Á, co to dělá?“ Ona barvila rukama, budou muset  

znovu malovat. Nesmí takhle malovat, máma se zlobí. A barvu, je červená jako krev.

15. Tam je táta, je tam sestra, byla špinavá, meje se. Táta otevřel dveře a kouká se. Je tam 

voda, není tam díra, ale dveře.

16. Mají papíry, táta kouká do papíru, sestra, mají boty. Drží papír, schovává ruce a kouká 

na tátu. Nepovídají si, jenom koukají. Táta nic neříká. Konec.

9 – T F7 (otáčí tabule ze zadu; živě reaguje smíchem, někdy úlekem na tabule)

1 Nemá oči. Je tam kluk. Nevím, co to je. Housle. (Co dělá?) Kouká se na housle. On nic  

nedělá. A jenom se kouká. Potom bude hrát.

2 Je tam koník, kůň, máma. Je to máma, nebo sestra? Máma, táta. Koukají se, mají otočený 

krk. Má knížku, jsou tam kameny. Jsou doma, mají práci.

3BM To je polštářek, klíče. Trošku pláče, nedívá se. Nespinká. Holčička, nebo máma? (Co 

myslíš?) Holčička. Má takhle ruce, pravá nahoře, levá dole.

4 směje se Oni tancujou. Je tam máma, táta, má oči takhle, zavřené, a táta má otevřené oči 

a máma takhle, mají pusy, máma má rtěnku.

6GF Co to je? Máma kouká na tátu nebo dědečka. Tátu. Mají židli. Co je tohle? ukazuje na 

stoleček na tabuli Trošku se lekla, otevřela pusu. Má ještě ucho.

6BM smích Babička, táta. Babička kouká z okna. Babička kouká doleva, táta kouká rovně. 

Mají, babička má šaty, táta má sako, babička má takhle ruce. Mají okna a závěs na zavření.

18BM Má zavřené oči, jde zpívat, udělá takhle rukama. Je to stejně černé, jako má vlasy, 

nevidím je. ukazuje na tmavé pozadí
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8BM Tam je nůž. To se bojím. Je tam kluk. Umřel. Je to duch. Je to duch? Je tam brácha,  

kouká se. Říznou ho, bude tam krev.

10 Jé! smích On nemá pusu! Maminka taky nemá pusu. Mají zavřené oči. Spinká možná.

13MF Maminka spinká. Maminka neumře. Táta si schovává oči, levou. Pravou má dolů. 

Přemýšlí, co se stalo mámě. A já už viděla, jak někdo umřel, v autobuse.

18GF Je to máma. Táta, schody. Nejdou nahoru. Drží jí vlasy. A pak máma pauza Co se 

stalo? Neumře. Máma neumře.

5 Někdo otevřel dveře. A nikdo tam není. A tam je kytka, knížka, lampa svítí a zaklepe,  

zaklepe a nikdo tam není. Rozhlíží se, nic.
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10 – R M7 (nesmělý)

1. Něco mu říká ten tatínek tomu klukovi, že nemá zlobit. (Co bylo před tím?) Zlobil ve 

škole. (Jaké mají pocity?) Nevím. (A jak to bude dál?) Šel do školy. Už tam nezlobil.

2.  Že  se  maj  rádi.  Maminka  a  kluk.  (Co  bylo  před  tím?)  Nevim.  (A jak  to  bude 

pokračovat?) Nevim.

3. Že ten kluk je ve škole a měl napsat na papír něco a on usnul.

4. Nevím. Holčička a holčička. Kouká se. Nevim.

5. Divný. Maj se rádi. Kluk se na ně kouká.

6. Se na sebe zlobí.

7. Nechce se mu spát. Špatně se cítí. Protože se mu nechce spát.

8. Tatínek a maminka, kluk a holka. Povídají si.

9. Že se perou. Že je drzej.

10. Kluk, maminka a miminko.

11. Holka. Bojí se. Nechce, nechce někam do tmy.

12. Kluk, táta, maminka.

13. Židle, že jí tu židli chce hodit na hlavu. smích Vypadá to tak.

14. smích Ušpinil tohle barvou na zeď, maminka se lekla, co udělal.

15. Že se ta maminka koupe ve vaně. A on se na ni kouká.

16. Že se kouká na papír.

10 – T M7 (Nesmělý, zaražený, je obtížné s ním i neformálně hovořit cestou do třídy)

1 Kouká se na toto, možná basebolka. Je rozbitá. (Co se stalo před tím?) Že se s ní moc 

zacházelo. (Co bude dál?) ticho (A jak se cítí, jaké má pocity?) ticho

2 Paní, paní, pán. Pole. Kouká se na ně. Pán chce nasednout na koně. Tahle nese knížky. 

(Co bylo před tím?) ticho (Co bude dál?) ticho (Řekl bys mi, jak myslíš, že se cítí?) ticho

3BM Je těžkej. Ňákej člověk.
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4 Ona nechce, aby odcházel.

6GF Paní a pán. Paní sedí.

6BM Pán a paní.

18BM Pán a ňáký ruce. Nevim.

8BM Pán, pán, paní, pán. Tyč.

10 Paní a pán.

13MF Spí. Tady stojí ten pán.

18GF Pán a paní. A tady schody.

5 Žena přišla do domu.
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11 – R M7

1. Táta s mámou přišli z práce a řekli klukovi, že má dojít nakoupit.  Tak on šel na ten 

nákup. (Jak se cítí?) Že si třeba mysleli, že už je velkej, že by mohl dojít sám na nákup. 

(Jak to bude dál?) Pak třeba že on přijde a rodiče ho pochválej, že ten nákup splnil.

2. Mamka s klukem se objímaj, jako třeba že klukovi se stalo něco, třeba má poraněné 

koleno, brečí, ona ho utěšuje. Ten kluk je smutnej, bolí ho to, mamka by ho chtěla utěšit.  

(Co se stalo před tím?) Třeba ve škole si hráli na hřišti, upad na beton, odřel si koleno, paní 

učitelka  mu  to  zalepila.  Doma  to  ukázal  mámě,  brečel.  Máma  ho  utěšovala.  (Jak  to 

dopadne?) Máma mu to ošetří a ten kluk přestane brečet a bude rád.

3. Tady píšou, opisujou z tabule, už ho to nebaví, podpírá si hlavu, je to na něj dlouhý, je to 

nudný. A skončí to tak, že to dopíše, nezkontroluje si to, protože je rád, že to má hotový, a 

dostane pětku, protože tam má chyby.

4. Třeba ňáká holčička šla a před tím běhaly, ona spadla, upadla do bezvědomí, holčička jí 

chtěla pomoct a nevěděla jak, někam zavolá a odvezou jí ambulancí do nemocnice.

5. Třeba že maminka s tatínkem a klukem přišli domů, maminka s tatínkem se uvítají, dají 

si pusu, kluk se chce zeptat, odpovědí mu, když mu řeknou, že to může, tak to udělá, a 

když že ne, tak to neudělá a půjde si hrát.

6. Že ňáký kluci si třeba povídaj, to jsou tyhle dva, jsou bráchové. Dovolujou si na něj, 

jsou z větší třídy a dovolujou si. A tenhle kluk to řekne paní učitelce a ta jim něco řekne, 

těm klukům.

7. Že kluk třeba jde spát a chce, aby mu maminka přečetla pohádku. Pracuje v kuchyni, 

řekne mu, že ne, je z toho trochu smutnej. Jde spát, představuje si pohádku a spí.

8. Že maminka s tatínkem a s dětma šli na výlet, domlouvaj se, kam půjdou nejdřív, na 

pouť, chlapeček s holčičkou jsou pro lochnesku a tatínek s maminkou se domlouvaj, kolik 

to stojí, tak řeknou, že klidně, tak tam půjdou.

9. Že třeba jeden kluk s druhým přišli ze školy, povídali, jeden ho naštval, šli se prát, shodil 

ho na zem, říká, ať toho nechá, docházej mu síly a tenhle pořád se chce prát dál, ten druhý 
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už ne, uteče a tenhle prostě tam zůstane a bude čekat, jestli se vrátí, nevrátí se, tak půjde 

domů.

10. Maminka chová miminko, chlapeček je smutnej, že se věnuje miminku a ne jemu, 

máma mu říká, že je malý, ať si jde hrát, přijde za ním, až táta přijde z práce. Maminka dá 

miminko tatínkovi a půjde si s chlapečkem hrát.

11. Ňáký kluk třeba chce něco udělat holce, ta se bojí, chrání se rukama, začne brečet, 

někdo se jí zastane, tý holčičky, na toho kluka to řeknou.

12. Že mamce se třeba něco stalo a tatínek neví, co se jí stalo, ptá se jí, maminka mu řekne, 

že se jí něco stalo, a chlapeček řekne tátovi „Co se jí stalo?“, chce jí pomoct, tatínek jí 

pomůže a mamka bude šťastná.

13. Že ňáký kluci si hrajou, bojujou, jako že maj meče, jeden kluk švihne kluka, bouchne 

ho do hlavy, začne mu týct krev, začne brečet, uslyší to rodiče, přijdou nahoru, potrestaj ho, 

protože si nemaj takhle nebezpečně hrát.

14. Že ňákej kluk měl blbej nápad, měl peníze, koupil si barvu, namočil si ruce a patlal na 

zeď, máma to viděla, řikala, co to dělá, ať to umeje. Umyl to, zeď byla čistá, ale máma mu 

stejně vynadala.

15. Že třeba ňáká holka se koupe a kluk si jde do koupelny, chce si vyčistit zuby, ta holka 

se utře, odejde, ten kluk si vyčistí zuby, odejde, půjdou do svých pokojů spát, je večer.

16. Ňáký kluk, táta si čte noviny, ten kluk se ptá, jestli si může pustit televizi, on si ji pustí,  

táta se pak kouká s ním. Televizi vypnou, táta si půjde číst a chlapeček si půjde hrát.

11 – T M7

1  Že  chlapeček  šel  na  housle  hrát,  nepřišel  mu  učitel,  sedí,  čeká,  čeká,  učitel  zavolá 

mamince, že je nemocný, maminka pospíchá za chlapečkem, že housle nejsou, jdou domů, 

zahraje si doma. (Jak se cítí?) Kluk že nuda, že ještě nepřišel, maminka že musí spěchat.

2 Třeba na farmě, tam třeba pán orá pole a paní nese knížky, že si chce číst, jde do tý chaty, 

jde si číst. Pán už to chce mít rychle za sebou, i když musí pečlivě, a paní má zabavenou 

náladu, že si může číst.
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3BM Třeba kluk, mu maminka vynadala, dostal poznámku, dala mu pohlavek, brečí, že ho 

to bolí, něco mu zakáže, pak už to může dělat. Že ten chlapeček je smutnej a maminka je 

zklamaná.

4 Že maminka s tatínkem šli na nákup, táta řekl, že si chtějí koupit kilo jablek a kafe, 

maminka říká, že ještě cukr, prodavač řekne, kolik to stojí, oni to zaplatí, jdou domů. Mají 

dobré pocity, nic se jim nestalo.

6GF Třeba ňáký pán má dceru, ta si čte, ten táta jí řekne, aby šla něco udělat, ona mu 

řekne,  že to  udělá  za chvilku.  Když jí  řekne,  že to  má udělat,  tak jde.  Ona je  trochu 

zklamaná, zlobí se, že si nemohla číst.  Ale pak si půjde zase číst, tak to udělá. On má 

dobrou náladu.

6BM Třeba jedna babička, přišel k ní její syn, ona mu upekla bábovku, poděkoval, sedli si 

ke stolu, jedli, potom odešel, babička dělala domácí práce. On byl takový překvapený a 

babička šťastná, že mu to udělalo radost.

18BM Třeba ňáký pán, hmm, nebo kluk, s klukem se perou, jeden kluk ho shodí do vody a 

to, potom on vyplave z tý vody a perou se dál, on ho uhodí, půjde domů, on brečí, ukáže to 

doma, jsou ze stejný třídy, maminka jde do školy promluvit si o tom s paní učitelkou.

8BM Třeba chlapeček je v kostele a vidí tam obrázek, zpívaj tam děti, i jeho brácha, je tam 

s rodinou, koukaj se, když to dozpívaj, jdou domů, povídají si o tom, jaký to bylo zpívat 

před tolika lidma. Kluk je nervózní a máma a ten druhý šťastný.

10 Že ňáký dva chlapi si povídali třeba, co budou dělat, a potom povídaj si, domlouvaj se, 

zda půjdou na pivo, třeba zítra, potom odejdou domů, řeknou to manželkám, řeknou, že jo, 

udělají, co si domluvili, jeden pak má překvapenou náladu, že ho požádal, jestli má čas.

13MF Třeba máma spí a táta musí už do práce, vstane, probudí se, sbalí si věci, jede do 

práce, dělá svou práci, přijede domů, přivítá se se ženou, jdou večeřet. Pocity táty unavený 

z tý práce a mamka má dobrou.

18GF Táta  přišel  domů,  dal  mamce  pusu,  šel  si  hrát  s klukem,  maminka se dívala  na 

televizi,  kluk šel za mamkou, díval se s ní,  večeřeli a šli spát. Kluk má dobrou náladu, 

máma a táta taky.

155



5 V pokojíčku je kluk a máma se jde podívat, jestli už spí, maminka zavře potichu dveře, 

zhasne. Kluk má pocit dobrej a ta paní taky.
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13 – R M7 (během administrace se nervózně směje, v průběhu se uvolňuje)

1. Že asi syn byl ve škole a asi dostal špatnou známku a teď táta to zjistil a maminka se na  

toho tátu kouká. (Říkaj si něco?) Třeba ten táta, „Jestli dostaneš ještě jednu blbou známku, 

tak budeš mít zákaz“. (Jak se cítí?) Ten kluk asi špatně, když dostal vynadáno a táta a 

máma taky. (Jak to bude dál?) Kluk se polepší hodně a pak nebude mít zákaz na sedm dní.

2.  Že kluk  třeba  strašně  dlouho neviděl  maminku,  ale  vyhledal  ji  a  maminka pak jela 

autem, ňák to objížděla a zahlédla ho, pak si klekli ona dva a pomazlili se. (Jaké mají 

pocity?) Máma i kluk mají dobrý, hodně dobrý. (Jak to bude dál?) Třeba že oba dva šli na 

zmrzlinu.

3.  Kluk přišel  třeba  ze  školy a  strašně  hodně měli  úkolů,  on  to  nedělal,  dostal  blbou 

známku a dostal ještě víc, dělá to u stolu, nebaví ho to a škrábe.

4. Že maminka šla z práce do školy, ale pak oni jí zavolali, že ona šla na záchod a viděli, 

ňák jako že byl tam pán s pistolí, zastřelil ji, maminka tam rychle jela, viděla ji, dala ji 

k doktorovi, aby zjistili, jestli je mrtvá, on řek, že je mrtvá, tak s ní šla na pohřeb.

5. Tohle je těžký. Třeba táta ňákej, kterej neměl žádnou holku, asi ji našel, dal si s ní pusu, 

oženil se, porodili kluka a ten kluk se pak koukal, jak se na sebe koukaj.

6. Že ňáký kluk, kterej byl ve škole a viděl tam dva kluky, který byli bráchové, byli větší 

než on, pustil se do nich, nedopadlo to dobře, oni ho chtěli zmlátit, on utek a oni ho pak 

nechali.

7. Třeba že kluk se díval doma na horor, pak šel do postele, zdálo se mu, že před ním je 

obluda z toho filmu, moc se bál a poučil se hodně. Že se nemá koukat na horory.

8. To je hodně těžký. Takže. Byl tam táta s mámou a dohadovali se, co by holce a klukovi 

dali za trest,  měli  strašný známky. Dohodli se, že budou mít na rok zákaz. Děti šly do 

pokoje a brečely, protože byly smutný.

9. Tady že kluk zase ve škole si dovoloval na někoho, kdo je větší než on, tomu menšímu 

bylo osm, tomu velkýmu jedenáct. Ten velkej mu dal před držku, tak upad, chtěl ještě 

bojovat,  ten na zemi se rychle zvednul,  chtěl  ho ještě  bouchnout,  ale netrefil  se,  utek. 

Poučil se, že si nemá dovolovat na větší, že se má zeptat, kolik mu je.
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10. Maminka s tátou, maminka porodila malé miminko a ten kluk byl naštvanej, protože on 

by byl pak určitě chytřejší, tak se zlobil a máma a táta mu pak vynadali.

11. Že ňáká holčička třeba šla a viděla tam pána na ulici, jak tam mlátil kluka, on to byl její 

bratr, on jí řek „Běž pryč a nekoukej se na mne“, ona utekla a nepomohla mu a ten bratr 

potom z toho umřel.

12. Třeba že měla porodit, ale ona nakonec neporodila, kluk seděl za židlí, říkal si, že je to  

divné,  co to ti  rodiče dělají,  utek do pokoje a  přemýšlel,  co udělat,  aby máma nebyla 

smutná.

13. Třeba že kluk byl naštvanej, potřeboval něčím bouchnout o zem, bouchnul dřevem, 

utek do pokoje, strašně moc se bál, že to někdo slyšel, slyšela to máma, ptala se „Co to 

bylo“, a on řek „Já nic, já muzikant“.

14. Že kluk si potřeboval hrát, měl velkou nudu, máma mu řekla „Hraj si třeba sám“. A on 

si šel malovat, akorát že na zeď takovým kyblíkem, ve kterém bylo ňáké lepidlo, který 

nešlo sundat, on udělal strom a místo listů tam byly ruce.

15. Třeba že máma šla se třeba umýt, protože v práci stavěli něco, přišel za ní kluk, ona o 

tom nevěděla, koukal se na ni, viděl, že má ve vaně telefon, díval se, pak utekl, ona to 

slyšela, tak se ho ptala, řekl, že to nebyl, že nic neviděl.

16. Táta mu zakázal tablet a syn za ním přišel, táta si čet, že měl špatnou známku, ptal se 

ho „Tati prosím, můžu mít aspoň dva dny nezákaz?“. Řek že jo, jeden, tak šel k sobě a 

koukal se na tablet, ale pak už musel spát.

13 – T M7

1 Takže třeba kluk šel třeba, si myslel, že dokáže dobře zpívat na kytaru, ale moc mu to 

nešlo, šel radši domů a smutkoval, že neumí zpívat ani hrát na kytaru. Šel za maminkou, 

ptal se jí „Mami, proč neumím zpívat?“. Řekla, že neví, tak se syn šel do postele prospat.

2  Třeba  že  ňáká  paní  třeba  měla  málo  peněz,  tak  šla  zasázet  obilí,  mrkve.  Ji  to  moc 

nebavilo, tak se dala na čtení, až ji to začalo nudit. Když ji to nudilo, šla se kouknout na 

pole, co se udělalo. Byl tam pán, silnej, s bílým koněm a byl tak rychlej, že za třicet sekund 

měl dvě pole už hotový.
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3BM Třeba že ňáký pán se napil třeba vodky a pak se kvůli tomu, že tři roky pil každý den 

pivo a vodku, tak se opil a zbláznil. Díval se do zdi, to byla jeho telka, tužka byla jeho 

lízátko, šel domů z práce, naboural auto do vozíku, pak šel na postel, ale šel na židli, pak se 

nemoh zvednout, tak byl na zemi. A zbláznil se ještě víc.

4 Takže třeba ňáká paní neměla nikoho, tak musela si někoho vzít, tak hledala, až našla 

pána, který se jí líbil, byla svatba, byli v autobusu a ten pán si někoho všimnul, jiný paní, ta 

máma se ho zeptala, „Tati, proč se tak divně koukáš“, „Nic, to nic“. Všichni vystoupili, táta 

a máma šli jinudy, když se máma nedívala, tak běžel za strom, hledala ho, jak ho hledala, 

nenašla ho, zatím byl s tamtou holkou, co se mu víc líbila.

6GF Tak že ňáká paní seděla, měla špatnou práci, den, život. Přišel za ní pán s cigaretou, 

zeptal se jí „Paní, proč jste smutná?“ A ona mu odpověděla „Proč se mně tak divně ptáte?“ 

On pak řek „Nevím“, pak odešel.

6BM Tak že ňáká babička šla domu a zezadu viděla ňákýho pána, který byl větší než ona, 

zeptala se ho „Proč mne pronásledujete?“ A on řek „Nevim“. Ta babička pak šla, ten pán ji  

sledoval, přišla domů, zabouchla dveře, on byl chytrý, měl v autě žebřík, vylezl na okno, 

kde bydlela, ona řekla „Co jste to za blázna, že mi lezete do okna“, a pak ho shodila.

18BM Tak že ňáký pán strašně moc jed, tak ztloustnul,  pak spal, za ním byli  duchové 

z postele, neprobudil se, tak řekli „Probuď se“, lekl se a utíkal, vyskočil z okna, šli za ním, 

byl chytrý, četl knížku o duchách, věděl, že na ně má dát vodu, utíkal ke studni, ale oni 

byli rychlí, shodili ho tam, neuměl plavat, ale byl tam velký kámen, ale oni ho z něj shodili 

a pak ten kámen dali nahoru na studnu.

8BM Tak že ňáká paní byla, pracovala v tom, v knihovně, pak šla si pohlídnout knížku o 

bohovi, jak si ji prohlídla celou, tak za ní přišli dva bohové, ale jen duchové, přišel tam pán 

nahatej, měl jen kalhoty, jeden z nich vlezl do té paní, ale ona utekla, ten král bohů měl 

nožík,  tak  mu uříznul  ruku,  byl  mrtev,  přišli  tam poldové,  jak je  to  v knize psáno,  že 

přijdou tři bohové, kde se jeden pomění v jednu a ti  dva budou dál vraždit.  Pak přišly 

posily a ti ji polili vodou i tamty dva. Byl dobrý konec, umřelo jich jen pár.

10 Tady to je divný. Ňák že ňáký pán byl hodně velkej, měl si najít paní, poradil mu to 

bůh, vyslyšel ho, našel paní, která byla stejně velká, měl 51 let a ta paní 48 let. Ten pán měl 
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fousy, ta paní se mu zalíbila, vzali se a měli děti. Jedno dítě se ptalo „Mami, proč je taťka 

tak velkej?“ „Já nevím, ale jedno ti řeknu, chlapče, je mu 54 let.“

13BM É, hm. To je těžký. Třeba že pán měl holku a ta mu dělala služku, už ji to nebavilo, 

jela daleko do zbrojnice, vzala si brokovnici, řekla tátovi, aby ji zastřelil. Dal ji do postele, 

ten pán přišel, brečel, ona oživla, vstala a strčila ho z okna, on taky umřel. Pak se v nebi 

škrtili oba dva.

18GF Třeba že maminka měla dítě a miminko. Šla nakoupit, viděla tam holčičku, jak má 

zbraň  a  chtěla  se  zastřelit,  byla  smutná,  ještě  ji  držela,  utíkala  pro  telefon,  volala  do 

zbrojnice, jestli jí to prodali, pak by je zatkli.

5 To je fakt nejtěžší. Jedna paní měla práci, šla se kouknout za velitelem, ten tam nebyl, 

poslala další pány: „Koukněte se, jestli tam není náš velitel“, oni ho tam viděli, tak tam 

taky šla, ale byl to jeho duch. Strčil ji z okna, pak tamti dva přišli, viděli ji umřelou, jeden 

chtěl  vyskočit  z okna,  druhý nechtěl,  tak ho strčil,  druhý vylezl na panelák,  skočil,  ale 

nezabil se, pak z nebe spadla kovadlina stejně těžká jako zeměkoule a rozplácla ho.
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14 – R M7

1. Kluk, máma, táta. A odjíždí na školu v přírodě, jako že. (Jak se cítí?) Docela dobře, když 

má peníze na tu školu v přírodě. (Říkají si něco?) Asi jo, že hlavně si to tam užij a hlavně 

nezlob. (Jak to bude dál?) Asi by se tam měl hodně dobře.

2. Asi mamka a syn že byli daleko od sebe, že třeba. (A teď?) Třeba, jak se říká tomu, kdo 

krade děti? A že třeba oni zastavili na benzínce a on utek, přišel k tý paní, jak tam jsou ty, 

ona ho, na chvilku zavřela tu benzínku a jeli s ním, věděl číslo mámy. Pak si dávali pusy. 

(Jak se cítí?) ticho

3. Táta, ne, jo, táta. A něco píše, jako že třeba byl dlouho v práci, nechce to psát, je hrozně 

unavenej. Čtyři má přepsat a ňák mu to nejde. Sloky.

4. Dítě, sestra asi a jako že to dítě umřelo, že jo, a ona jako přišla k ní domů a uviděla tam 

tu mrtvolu, to dítě teda.

5. Asi rodiče už ho nemaj rádi. Je tam táta, máma a syn. A on zůstane sám, táta půjde do 

práce, máma půjde na nákup.

6. Asi ňáký násilí. Jako že klukovi řikaj: „Pojď sem, tě zmlátim“, černoši, on říká: „Ne!“, 

je to chytrej kluk, sedne na kolo, ale oni maj taky kolo a umře.

7. Kluk nechce jít do školy.

8. Táta s mámou se vzali, pak asi měli dvě díťata a asi kluk jede na školu v přírodě se 

sestrou. Klukovi je asi osm, teda deset, a tý holce je sedm. A všechno.

9. A zase násilí. A že prostě ho zmlátil toho malýho kluka, chce, aby ho vzal domů, aby ho 

tam zmlátil. A ten malej se brání.

10. Maminka porodila dítě, ten syn se na ní kouká, je smutnej, že si ho vůbec nevšímá, 

kluk to neví, ale máma ho má furt ráda. Prostě jsou šťastný, že maj dítě. A táta taky.

11. Ta máma si cvičí, teda ta sestra, asi je už jí dvacet, a že jako cvičí na tu akademii.

12. To asi máma je smutná, že táta je v práci, asi se mu něco stalo, asi už nebude mít 

chlapa. Ten táta přišel se synem, ten syn sedí na židli a táta chce vybafnout na tu mámu.

161



13. Asi kluk je nějakej rozčílenej, tak vezme židli a mlátí s ní o zem, třeba ho vyhodili 

z práce, rozbilo se mu auto a vzali mu řidičák.

14. Kluk má špinavý boty i ruce, protože si je namočil do barvy, matlá to tam, máma se 

úplně lekla, co to tam vyvádí, pak si uvědomila, že to třeba bude hezký, ještě neví.

15. Ta sestra leží ve vaně a ten kluk chce vybafnout. A maj se rádi hodně. A spolu bydlej.

16. Ten kluk přines domů z matematiky, teda vysvědčení, táta se na to kouká, bude mít 

jedničky a on ho hodně pochválí.

14 – T M7

1 Je smutnej. A co tam je, na nějaký housle hraje a má kapesník. A je převlečenej v ňákym 

saku nebo co to je. (Co se dělo před tím?) Asi ho vyhodili z toho hudebního představení. 

(Jak to skončí?) Já bych ho zase vrátil.

2  Je  tam kůň.  Ňáká stodola,  tři  nebo čtyři  stodoly,  pole,  paní,  babička,  táta,  strom. A 

kameny. (Co se tam děje?) Asi teďka kůň bude jako hrabat do země asi a asi ta máma bude 

rodit a teda má knížky, něco si bude číst. (Co cítí, jaké mají pocity?) Jsou chudý. (Co bylo 

před tím?) Byli ještě chudější. (A jak to skončí?) Dobře. (Jak, dobře?) Že budou mít víc 

peněz a ten pán ho víc vycvičí.

3BM Někdo je chudý, má tam zeď, má boty, asi co to je, župan. A má tam takovou lampu, 

a o tu se opírá. A má vedle sebe ňáký nůž. Třeba on byl hrozně blbej ve škole, vyhodili ho, 

máma ho neměla ráda, měl samý pětky nebo čtyřky, skončil na ulici, když mu bylo dvanáct 

nebo čtrnáct, asi ho někdo našel na ulici a pak už byl šťastnej.

4 Hm. Pán, paní, sako, lidi, okno a hm, to je všechno asi. Asi se maj hodně rádi. Jsou po 

svatbě už asi nebo já nevim. A lidi tam tleskaj.

6GF Paní, pán s cigaretou. Košili, sako. Co to je? To nevím. Asi ňákej vozíček. A ta paní 

na něj kouká a ten pán furt hulí cigarety. Asi se neměli rádi a najednou se už měli rádi.  

Neměli ňák vztah k sobě, pak ten pán vydělal víc peněz, ta paní taky a prostě se do sebe 

zamilovali.

6BM Babička, táta, sako, babička má ňáký bryndák nebo co to je a ňáký oblečení, jak se to 

říká,  je to takovej  župan jako. A jsou v domově a ten táta se s babičkou,  teda ten syn 
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babičky se už loučí, protože ona jede do Ameriky, on zůstává v Praze, babička je smutná, 

je otočená zády, že jí nenašel ňáký byt. A svojí ještě mladou holku má v Americe, tak jde 

za ní, má tam hodně prostor, bude tam bydlet.

18BM Pán, sako a džíny, a paní mu dělá masáž.

8BM Kluk, ňák je to sprostý, to nechci říkat, jako tohle, asi šikanujou, nebo ňáký cikáni asi 

mu uříznou palce a probodnou, pak tam daj bombu a utečou. Tady vidim nůž. Chlapec si 

toho všimne, to byl jeho táta, bude sám s mamkou.

10 Táta a syn a objímaj se a táta mu dává na čelo pusu.

13MF Manželé, táta vstává se synem do školy, máma ještě spí a maj se hezky.

18GF Máma, babička, schody. A jsou v domově a ta máma dává tý svojí mámě pusu, že 

jako odejde pryč, jako to bylo tam s tím tatínkem, ta babička jede do Francie.

5 Máma, tam měl být syn v posteli, ale někam se vydal, asi skočil z okna do školy, máma si 

povídá „kde bude ten můj syn“, hrozně se vylekala, pak přišel ze školy, řekla mu: „Kde jsi 

se  toulal?“,  že  ve  škole,  „Proč  jsi  nešel  předními  dveřmi?“,  „Nevím,  nechtěl  jsem tě 

vzbudit“.
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15 – R F7

1. Povídají si, jak se měli. Je tam táta, máma a dítě. (Jak cítí?) Já si myslim, že docela 

dobře. Že třeba myslí na něco hezkýho. (Co bylo před tím?) Že třeba pracovali. (Jak to 

bude dál?) Myslim si, že pak půjdou domů a třeba ta dcera si bude hrát a oni si budou třeba 

něco dělat na počítači.

2. Že máma a dítě, třeba ta holčička udělala něco špatně, začalo jí to být líto, a pak se 

usmířily. Nám se to stalo s mámou taky. (Jak to bude dál?) Že pak, se mi zdá, že brečej, 

pak se smířej.

3. Holčička byla ve škole, teď dělá úkoly, jsem ráda, že máme jen jeden. No a myslím, že ji 

to nebaví, že si podpírá hlavu, dělá to z nudy.

4. Že třeba, jo, už vim, ony šly spolu ven, a ta holčička, co leží na zemi, vběhla rychle do 

silnic a přejelo ji auto. Ta druhá je smutná. Asi pak šla do nemocnice.

5. Tak třeba přišli z práce a chtěli si dát pusu a ta holčička na ně kouká. Hm. A že pak třeba 

šli zase domů a tam si hráli spolu ňáký hry a tak.

6.  To  se  mi  zdá  hezký.  No.  Já  si  myslim,  že  tyhle  dvě  jsou  proti  týhle.  Asi  že  se 

nekamaráděj, že tyhle jsou na ni hrozně zlý, trochu se mračej.

7. No tak. Že třeba jako že ta holčička šla spát, probudila se, diví se, co tam je, je tam třeba 

strašidlo, proto tak kouká.

8. Třeba rodina, která se jako že setká, asi ten strejda a teta je vyzvedli, oni šli ze školy, oni  

šli z práce, teď se setkali, ta teta je chytla a oni jako že se divili.

9. Tak, jé, tohle je lehký! Že třeba tenhle je zlej, tenhle nemá tohodle rád, ten starší ho 

shodil na zem, byl na něj hrozně zlej, snažil se mu dát pěstí.

10. Tady třeba. Tohle čekám dvakrát dneska. Měli se narodit v pátek, ale přeplánovali to na 

dnešek.  chvíli  mi  povídá  o  těhotné  mamince  a  že  ji  hlídá  babička Byla  v nemocnici, 

holčička čekala doma s tatínkem, zavolali jim, že porodí, tak tam jeli a viděli mimčo. Zítra 

za maminkou jdeme!
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11. Že se třeba hrozně diví, něčeho se lekla, viděla, jak ňáký zvíře vběhlo pod auto. Až to 

auto popojede dál,  zavolá policajtům, aby tam dali branku, aby tam nemohla auta,  aby 

museli jinudy, aby mu mohla pomoct, aby s tím něco zkusila.

12. Jsou doma, asi si něco provedli, ona si tam, ona je smutná, zlobí se, chce nadávat, on ji 

chce rozveselit, ona se skrývá, aby nepoznali, co se stalo.

13. Že s ňákým klukem byla, oni se naštvali, tak vzala židli a chtěla ji rozbít. Neuklidnila 

se, chtěla to udělat, ale snažila se to neudělat.

14. Jejda. To třeba že ta holčička že třeba hm, si vzala ňákou barvu, kterou našla, pak do ní 

namočila ruce a začala s nima kreslit na zeď třeba. A kreslila dál a dál, až přišla maminka a 

ta se divila a chytla se za hlavu. Divila se, divila, z tý zdi to nesmyly.

15. Že jako holčička nebo maminka se šla koupat, tatínek se šel podívat, jestli je v pořádku, 

byla, tak zase odešel.

16. Tatínek si čte noviny, holčička něco chce, tak přijde a kouká, co tatínek dělá, tatínek ji 

začne vnímat a bude dělat jen „Uhm-uhm, ten tatínek jí to splní.

15 – T F7

1 Ten kluk se nudí a nechce, počkat, co je to za nástroj, nechce třeba hrát na ten nástroj, co 

před ním leží, třeba housle to jsou. (Co se dělo před tím?) Hodně ho to bavilo a potom 

třeba ho to začalo nudit.  (Jak to bude dál?) Že ho to  nebude furt  bavit  a  najednou se 

rozhodne pro nějaký sport, fotbal, hokej, nebo basketbal.

2 Že třeba ta paní šla do města nakupovat a koupila si tam dvě knížky. A že ta paní tam 

stála a koukala se. Vypadá to, že jsou asi chudý. A ten pán veze koně na pole a do stodoly.  

(Co bylo před tím?) Myslím si, že byli doma, tohle je dcera, maminka a táta, bydlí mezi  

lesem a loukou. Neměli nic na čtení a tak ta maminka nebo tatínek poslali tu holčičku 

koupit ty knížky, třeba o Malým princovi a o zvířatech. (Jak to bude dál?) No, já si myslím, 

že to bude tak, že pak ty knížky donese, ale nebudou to ty, který si maminka přála, zjistí, že 

je to o vaření. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Ta maminka asi trochu naštvaně, tatínek dobře 

a dcera smutně.
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3BM Že měl holku a oni se naštvali, teda pokud je to kluk, třeba se bili a jeho to bolelo. 

Jsou oba dva naštvaný.

4 Třeba jedna paní a pán se potkali a začali se mít rádi, maj hezkej pocit.

6GF Že ta paní pracuje a pak k ní přijde ten pán a potom jí o něco začne prosit, ona dělá 

knížky, pak až ho začne vnímat a dostane od šéfa vynadáno. A jí to bude líto, pánovi, to byl 

třeba lupič, ten se spíš smál, a šéf se zlobil a bylo mu to taky líto.

6BM Jedna paní byla hrozně stará, přišel k ní mladý pán, něco jí říkal, ona ho nevnímala, 

dívala se jinam, je smutná, umřel jí muž.

18BM To vůbec nevím. Tak třeba že ten pán usnul. A potom přišel někdo, začal ho hladit  

nebo probouzet.

8BM To je asi máma, to je její syn nebo manžel, to jsou doktoři, něco se mu stalo, musej 

mu udělat operaci, ona se cítí asi smutně, když se tváří takhle divně.

10 Tak třeba že jeden pán a paní se měli rádi.

13MF Pán a paní spolu spali.

18GF Že jedna holka a holka, tak ta starší, měla jednoho kluka, a ta mladší ho začala mít 

ráda a tý větší ségře jí ho vzala, když se viděly, tak jí ta starší chytla za krk a uškrtila ji.  

Tyhle obrázky jsou těžší.

5 Jedna paní byla v práci a třeba musela jít domů, tak šla domů, otevřela si a kouká, že tam 

nikdo není, asi šli do hospody, a tam pili a pili, ona se cítí vystrašeně a oni dobře.
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16 – R F6

1. Povídají  si.  (O čem?) O procházce.  Že půjdou někam na procházku.  (Kdo tam je?) 

Máma, ségra a táta. (Co cítí?) Dobrý? (A jak to bude dál?) Potom by šli na procházku do 

lesa a potom by šli domů a jeli na kolech.

2. No že jsou smutný. Brečí. Že se objímají. (Co myslíš, že se mohlo stát před tím?) Že jim 

zemřel táta. (A jak to bude dál?) Žily by spolu dvě.

3. Holčička byla ve škole a nešel jí test z matematiky, který jsme dělali my. Dostala za to 

pětku a byla moc smutná.

4. Že byli spolu na hřišti, bylo velký horko, šli domů, chlapeček hodně nepil, měl úpal a 

potom z toho úpalu umřel.

5. Že rodina byla strašně šťastná, že měli děťátko. Chtěli do dinoparku a rodiče nechtěli, 

tak šla potom sama holčička na hřiště a ztratila se tam, rodiče museli  zavolat policii  a 

holčička se sama vrátila.

6. Holčička byla doma s rodinou, šla ke kamarádce, která se jmenovala Erika. Šla k ní na 

narozeniny, přinesla jí dárky.

7.  Holčička  byla  doma s maminkou,  sotva  se  vzbudila,  tak  byla  naštvaná,  že  nepůjde 

s kamarádkou ven, protože máma jí to zakázala. Plakala, plakala, až se vydala ven a žila 

navždy s kamarádkou.

8. Máma s tátou plánovali výlet na hřiště, jenže děti chtěly být doma a pak jít na tanec, ale 

rodiče jim to nedovolili, tak byli doma smutný, až jim to povolila.

9. Chlapeček s maminkou vyšli ze školy a šli rovnou na karate, než tam došli, potkali pána, 

měl pistoli a uměl boxovat, chlapeček chtěl bránit maminku, neuměl boxovat, ten pán ho 

shodil, začal do něj boxovat, pak se postavil a nakonec malý chlapeček vyhrál.

10. Maminka byla v porodnici a porodila malý děťátko, jmenovalo se Natálka.  A když 

velká holčička chtěla jít  na hřiště,  tak nemohla,  protože měli  malé miminko,  máma se 

vůbec o tu velkou nestarala a nakonec šly ven s malou Natálkou.

11. Holčička se ňák brání. Že třeba potkala ňákou paní, která ji chtěla zabít.
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12. Tatínek byl se dvěma holčičkama doma. A jedna holčička byla strašně moc smutná, 

protože šla za trest do rohu a malá holčička říkala velký holčičce, proč brečí, a holčička 

s ní nemluvila veliká.

13. Holčička byla doma, byla strašně naštvaná, měla vztek, že chtěla rozbít i židli. A potom 

domů přišla maminka, doma bylo všechno rozbitý, ptala se, co se stalo a holčička říkala 

„É-é“.

14. Že holčička byla sama doma a chtěla namalovat zeď. Vzala si černou barvu a namočila 

si ruce a boty, ťapala s tím na zem a na zeď, přišla maminka, ptala se: „Cos to udělala?“,  

protože to byl nový byt a byl půjčený, tak maminka šla do vězení a holčička do dětského 

domova.

15. Holčička byla s tatínkem, teda s bráškou doma, bylo na čase, aby šla spát, ale chtěla být 

ve  vaně,  tatínek  ji  vyhodil  z vany a  šla  spát.  Ráno  šla  do  školy,  dostala  samý  dobrý 

známky, tak si mohla dělat, co chtěla.

16. Tatínek měl narozeniny, holčička mu přinesla dárek, holčička říká: „Tati, víš, že máš 

narozeniny?“, on říká „Jo“ „přinesla jsem ti malý dáreček“. Rozbalil si to, měl radost, byl  

to časopis, on rád četl noviny.

16 – T F6

1 Chlapeček byl doma a koupili mu housle. Byl smutnej, neuměl na to hrát. Pokoušel se, 

nešlo mu to. Šel do školy, kde se to chtěl naučit, ale paní učitelka mu dala pětku.

2 Jedna paní byla na poli  a pracovali  tam strašně moc tvrdě.  Byla tam paní,  co pořád 

rozkazovala a rozkazovala, byli naštvaní na ni a smutní, že si nemohou dělat, co chtějí. Pán 

jel někam na koni, vzal i tu holku, co se jmenovala Jasmína, jeli do jiného města. A ta zlá  

královna tam zůstala sama a musela pracovat.

3BM latence Chlapeček je smutnej, leží na posteli.

4 Byl pán a paní doma a ta paní ho měla strašně moc ráda, utíkal od ní, ona ho chtěla a on 

ji ne.

6GF Byl pán a paní. A ten pán pořád chtěl, aby ta paní neposlouchala hloupou hudbu a jí 

zase vadilo, že pán kouří.
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6BM Byla  babička  doma se svým chlapečkem,  který  se  jmenoval  Jindřich.  Měli  ještě 

jednoho chlapečka, který se jmenoval Ondra. A všichni měli příjmení Syroví. A potom se 

stalo, že jim babička porodila miminko, taky se jmenovalo Ondra. Dva byli v kočárku a 

velkej byl Jindřich.

18BM Byl pán doma a přišel k němu ňáký pán, který se chtěl asi zabít, tak ho zabil a byl 

mrtvej.

8BM Celá rodina doma a byli strašně smutní a byli to loupežníci. Našli pána, chtěli ho 

propíchnout nožem, tak to udělali.

10 Byli dva pánové spolu a nic mne nenapadá.

13MF Byl pán a paní v porodnici. A paní měla porodit děťátko, porodila, ale ta paní pak 

byla mrtvá.

18GF Byla jedna paní s miminkem, která se jmenovala Božena, miminko se jmenovalo 

Kristýnka a byli strašně moc chudý. Potom si našli jinýho tátu a žili spolu šťastně až do 

smrti.

5 Byla jedna paní, která byla špehovačka, všechno špehovala, šla do jinýho bytu a tam 

něco ukradla.
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17 – R F7

1. Že ten táta říká, aby ta holka, že tatínek jde kupovat jídlo a holky tam budou samy a 

nemají odemykat. (Co cítí?) Je rád, že neotevřely, když někdo ťukal. (Jak to bude dál?) 

Potom se tatínek vrátil domů, viděl, jak si holky společně hrály.

2. Že maminka šla domů a viděla dceru, jak byla smutná, že si neměla s kým hrát. Holka 

utíkala k mámě, měla ji ráda, řekla mamince, že ji neměl nikdo rád, četla si pak knížku.

3. Maminka říkala, že má být doma sama a napsat úkol. Napsala to, maminka řekla, že má 

ještě číst, tak četla, řekla, že to má hotové, že četla na straně pět, maminka ji pochválila.

4. Že jedna holka šla někam, nekoukala se, zda auto jede nebo ne, a potom ta holka umřela 

a potom jiná holka tam stála,  byla  smutná,  že už umřela a potom řekla to mamince a 

tatínkovi,  ti  zavolali  paní  doktorce,  ta  přijela,  potom  opravila,  co  se  stalo.  Nakonec 

neumřela, vstala, holky si potom hrály.

5. Že tatínek a maminka se měli rádi a potom jejich děťátko jim chtělo něco říct, vidělo,  

jak  se  měli  rádi,  čekala,  až  maminka  řekla:  „Co  potřebuješ?“,  ona  řekla,  že  má  úkol 

z matematiky. „Tak běž, já se pak půjdu kouknout, jak se učíš.“

6.  Že asi  ta holka neměla peníze a  prosily,  prosily ji,  a ta  holka řekla ne.  A potom ta 

holčička řekla, že máš jít do práce, to nechtěly. Šly pak domů.

7.  Holčička  vstávala  v posteli,  viděla,  že  je  osm hodin,  musela  zrychlit,  šla  do  školy, 

omluvila se paní učitelce, ta řekla, že dobrý, ale příště vstávej v sedm hodin.

8. Asi ten kluk a holka přišli domů a maminka řekla tatínkovi: „Tam máš děti, pohlídej je, 

já jdu nakoupit jídlo“, tatínek řekl „Dobře“, zeptal se, jestli mají úkol, prý ne, protože je 

Den dětí, „Tak dobře“. Šli koupit hračky, pro kluka auto a pro holčičku panenku. Hráli si a 

měli radost.

9. Že asi jeden kluk měl karate, dal druhýmu pěstí, ten neměl, spadl, pak vstal a musel 

rychle utíkat domů, ten kluk pak taky šel domů.

10. Asi mamce se narodilo miminko a mamka musela pohlídat, aby spinkalo, větší dítě jí 

něco chtělo říct, počkala, jestli si může koupit hračky, maminka řekla, že ne, poslala ji pro 
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rajčata, holčička řekla: „Tak dobře“, šla je koupit, maminka řekla, že dobře, a dovolila jí jít 

do pokoje si hrát.

11. Asi jedna holka viděla strašidlo, bála se, křičela, pak musela utíkat rychle domů, řekla 

mamince a tatínkovi, že tam je strašidlo, oni řekli, že to je jen kluk, který dělá strašidlo.

12. Asi jedno děťátko kouká, jak maminka a tatínek si něco říkají, tatínek říká, že ji už 

nemá rád, maminka pláče, tatínek odešel a děťátko přišlo „maminko, co ti je?“, řekla, že 

tatínek mne nemá rád, že odešel. Holčička řekla, že si jde hrát do pokoje.

13. Asi ňáká holčička chtěla rozbít židli,  rozbila ji,  přišla maminka, maminka řekla, že 

musí koupit novou, pak spravili tu starou a měli čtyři a potom se nasvačili.

14. Asi dítě se nezeptalo, jestli si může vzít, ušpinilo zeď, maminka to viděla, vynadala mu, 

dítě se omluvilo, tatínek to viděl, taky vynadal, omluvila se, pak jí řekli, že má tu zeď 

vyčistit  a  udělat  domácí  úkoly.  A dítě  řeklo  mamince,  že  už  to  udělalo,  maminka  to 

neviděla, pak šla umýt zeď a pak se šla učit, maminka viděla tu čistou zeď a měla radost.

15. Že dítě se koupalo a táta se koukal, jak vypadá, dítě to vidělo, tatínek se schoval, holka 

se ho ptala, co dělá, on říkal, že se chce jít taky koupat.

16. Jedna holčička, táta si četl papír, ona vzala peníze a schovala je za zády, aby je táta 

neviděl, bez dovolení od tatínka si šla koupit hračku.

17 – T F7

1 Jeden kluk cítí, že dneska byla hodina ve školce, učil se. Vyráběli kytičky pro maminku, 

maminka měla radost, řekla: „Ty jsi hodný“. Vyrobil přání pro tatínka, tatínek řekl, že je 

hodný. A učil se a potom řekl mamince, že má všechno hotový a maminka řekla: „Dobře“. 

(Jaké mají pocity?) Že je hodný.

2 Asi ňáká holčička se koukala, viděla ji tam paní, která tam stála, narodí se jí miminko, 

holčička šla rovnou domů, řekla, že se jde rovnou učit, maminka se ptala, co má za úkoly, 

holčička řekla, že čtení z knihy a matematiku, dodělala, řekla, že to má hotové, maminka 

řekla, že to je skvělé a že si může jít hrát s kamarádkou.
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3BM Ňáká holka měla kluka, potom řek, že už navždy nebude její kamarád, šla domů a 

plakala. Mamka se ptala, co se děje, že jí kluk řekl, že s ní už nebude kamarád, maminka 

řekla, že to nevadí, budeš mít nové kamarády. Pak si šla hrát.

4 Maminka měla ráda tatínka, ale tatínek koukal jinam, ale jiná maminka byla hezčí, a že 

asi řekla, že už ji nebude mít rád, a šel pryč.

6GF Asi jedna holka sedí, jeden kluk, co ji neznal, tak ji chytil, vzal ji domů a ta holka 

křičela  a  ten  policajt  to  slyšel,  šel  tam a  dal  kluka  do  vězení,  protože  vzal  tu  holku, 

policista pustil holku domů, ona si tam šla číst pohádku Šípková Růženka.

6BM Asi babička šla a potom ten pán vzadu, babička ho neviděla, pán viděl babičku, ona 

nakupovala, šla domů, vařila jídlo, zavolala své dítě, řekla, aby přišla a jedla, pak si mohla 

jít hrát.

18BM Že jeden kluk spinká na posteli a zdá se mu, že vstal, ale byl jinde. Pak zas spal. 

Ráno šel do školy, učil se a dostal samý jedničky.

8BM Jedna holka spinkala, byl tam kluk, řekl, že holka spí, přišla paní, zabila ji, umřela. 

Maminka  přišla  domů,  ptala  se,  kde  je,  viděla,  že  je  mrtvá,  brečela,  bulela,  pak  se  jí  

narodilo miminko a jmenovalo se Ema.

10 Asi ňáká holka spinká, spinkal i kluk, potom ten kluk ji pokousal, ona se bála, řekla to 

mamince, ta řekla, aby se nebála, šla spinkat s ní a ráno šla do školy.

13MF Asi jedna holka spí, tatínek se přišel podívat, jak spí, zlobil se, že holka neumyla 

nádobí. Ráno řekla: „Tatínku, jdu do školy“, tatínek řekl: „Dobře, běž.“ Šla a učila se, když 

přišla, tak jí tatínek řekl, že večer neumyla nádobí. Řekl jí, že má umýt nádobí a pak až se 

jít koukat na televizi, ona řekla, že dobře.

18GF  Asi  jedna  holka,  někdo  ji  zabil,  babička  přišla  domů,  viděla  to,  zavolala  paní 

doktorku, ta udělala něco, vstala a šla domů, babička měla radost.

5 Asi maminka šla dovnitř a viděla své děťátko, jak se učí, měla radost,  pak šla umýt 

nádobí,  dítě řeklo: „Už to umím“, maminka řekla:  „To jsi  hodná“,  to dítě  mělo radost 

s maminkou.
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18 – R F7

1. Táta něco povídá holčičce.  (Co?) Aby byla statečná.  (Jak se cítí,  jaké mají  pocity?) 

Dobrý. (Co bylo před tím?) ticho (A jak to bude dál?) ticho

2. Že ta holčička brečí a objímá svojí mámu. (Co se stalo před tím?) Začala ji objímat. Že ji 

má ráda. Nechce ji opustit. (Jak to bude dál?) Že jí asi máma umře. Bude ji mít táta.

3. Napíše si úkoly. Není šťastná. Je smutná. A má hodně úkolů.

4. Že ta jedna umřela. A ona se na ni koukla. A neví to. Není taky šťastná. Ona neví, že je 

mrtvá.

5. Oni si dávaj pusu. Jsou spolu šťastný a ona na ně kouká a neví, co se děje. Ona na ně  

nemluvila, ani nic neříká.

6. Ona se jí na něco ptá, ona kouká jenom, ta druhá mluví na ni.

7.  Ona  se  lekla,  spala  a  pak  se  lekla.  Kouká ňák divně,  má  otevřenou pusu.  Leží,  je  

přikrytá. A neví, co se stalo. Neviděla to. Byla to ňáká noční můra.

8. Oni si rodiče povídaj, děti se koukaj, ta máma něco říká tátovi, děti se furt koukaj a 

nevědí, co se děje.

9. On napadá,  on napadl nějakýho kluka a málem mu dal ránu, on spadnul a chtěl  ho 

zmlátit. Mlátil ho dlouho. On utíkal, utíkal dlouho a pak šel pozpátku, byla tam zeď a už 

nemohl nikam utéct. Pak upadl, pak si stoupnul a brečel.

10. Máma má miminko, ona ho chová, dává mu všechno, co chce, má ho ráda. Holčička 

kouká na mámu a to dítě začalo brečet, maminka mu něco dala, mlíko. Chce z toho brečet, 

dá ho do postýlky a spinká jako ovečka malá. Vyměnila mu plínky, pak mu dala mlíko, šla 

někam něco koupit pro miminko, ta holčička ho hlídala a starala se o něho, dávala mu 

všechno, co měla, maminka pak přišla, viděla, jak ho krmí sladkostma, říká, že se o něho 

hezky postarala a holčička jí poděkovala.

11. Maminka se lekla, pak už to zmizelo, nevěděla, co to bylo, utíkala pryč, utíkala domů, 

tak se objevilo něco strašidelnýho, utíkala, utekla, schovala se pod stolem, duch ji nenašel, 

přišel jiný duch, ten ji našel, utíkala. Maminka se bála domů, nevěděla, že jsou skutečný, 
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strašili jen rodiče. Vypli jim vodu a elektriku, pak už nebyli  duchové. Ti, co chtěli mít 

zaplaceno, se převlíkli za duchy.

12. Maminka brečela, táta se usmíval, chtěl jí něco dát, holčička se dívala a schovávala se, 

aby ji nenašli, za židlí, maminka brečela, holčička pak vylezla a dívala se zblízka. Ona na 

ni ani nekoukli a pak na ni máma koukla, tak se zase schovala.

13.  Když  se  holčička  schovávala,  maminka  zvedla  židli,  holčička  utíkala,  chtěla  zabít 

ducha. Pak ji položila a pak se vzdávala a nechala se vystrašit duchama. Byli skuteční, 

málem ji zabili,  nepamatovala si, že se vzdává. Pak utíkala ven, zaplatila to všechno a 

nemuseli mít už zaplaceno navždy.

14. Ona byla duch a matlala nějakou barvou černou a měla úplně bílý oči. Maminka se 

lekla holčičky, ona furt patlala a patlala, nepřestala nikdy. Lekla se a utíkala úplně pryč a 

byla pod stolem dlouho. Nikdy to nemohla zaplatit. Ona šla za ní, když se lekla, a zabila ji,  

ona se stala jako ona, patlala stejně, pak se proměnila normální. A ta holčička, ta co byla 

malá, se podívala a potichu, pak ji zabili a stala se jako oni, byli navždy duchové. Táta se, 

toho se báli. Pak utíkali, píchli ho nožem a žili jako rodinka strašidelná.

15. Ona se koupala a on na ni koukal. Ona se lekla a utíkala. Oblíkla se, utíkala, táta se 

schoval kvůli ní, aby ho nezmlátila, že se na ni koukal. Koukal se znova, naštvala se a 

vynadala mu, že se kouká. Nastražila na něho past strašidelnou, když se koupal, udělala ze 

sebe neviditelnýho ducha, napůl zombíka, napůl kostru, neviditelnou se udělala, už ji nikdo 

nikdy nepoznal. Táta se lekl a utíkal, myslel,  že je to opravdový duch. Už na ni nikdy 

nekoukal.

16. Vona se koukala na tátu, on jí řikal, že je to domácí úkol, udělala to, pak si vzala novej 

papír,  dostala  za  to  pětku.  Druhou pětku,  byla  z toho nešťastná,  řekla  to  tátovi,  on to 

nechápal, říkal „Co, co“, byla naštvaná. Šla spát. Byl tam duch, ta máma, vystrašila ji, ona 

si pak svlíkla ten oblek ducha, schovala se pod postelí, máma ji našla a řekla: „To jsem já, 

máma“.

18 – T F7

1 Nudí se. Moc a moc. Má ruce kolem těla, na tváři. Je takovej rozmazanej. Já nevim, co je 

tohle. (Co myslíš?) ticho (Co se stalo před tím?) Asi šel na procházku. S kočkou a pejskem, 
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kočka  se  lekla  pejska.  Bojí  se.  (Jak  to  bude  dál?)  Šli  na  návštěvu,  pak  šli  domů  od 

kamaráda, který byl strašně daleko. Kamarádka bydlela ve stejnym paneláku.

2 To je ňákej kůň. Ňáká zahrada. On veze koně někam a neví kam. Věděl to předtím, ale už 

neví. (Kdo tam je ještě?) Máma tam je a nese knížky. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Moc 

dobrý ne. (A jak teda?) Trošku smutně. (Co bylo před tím?)  krčí rameny (A jak to bude 

dál?) Nevim.

3BM To je ňáký divný. Hodně divný.  Ňáká holka nebo kluk. Vypadá to podobně. Asi 

holka. Ona brečí. Třeba její máma byla mrtvá, tak brečí, brečí, že odešla. Třeba viděla krev 

a další a další a byla mrtvá. Nebo viděla tátu, jak zabíjí mámu. Nebo viděla ducha, jak 

mámu zabíjí.

4 To je ten obličej divnej. Divnej obličej. Ona mu něco říká.  Říká, že je hluchej. A je 

hluchej, nic neslyší. Dala mu naslouchátko, a slyšel. Řekla mu, že je hluchej, on se málem 

zabil, že je hluchej. On měl hodně divnej obličej, když mu sundala ty naslouchátka, tak ho 

měl míň divnej.

6GF Tak tohle nevím. Ta máma se podívala na ňákýho kluka a otevřela pusu a kouká na 

něj. Nevím, co se tam děje.

6BM Ňáká babička a kluk, nevím, co dělají, on se kouká někam jinam, babička je menší 

než on. Ona se kouká tam a neví, že tam je za ní. A neumí se ovládat, on ji zabil.

18BM Ty prsty?! Jsou divný. Zabili  ňákýho tátu,  přišla jeho máma, odemkla, vzala ho 

jinam, schovala ho, pak přišli ti, co dali tátovi uspávací jehlu.

8BM To je divný. Je tam ňáký kluk. Pak jsou tam dva kluci a chtěj mu uříznout ruku tady. 

Je to hodně divný. A ten kluk je hodně divnej. Je tam ňáká zbraň nebo nějakej dlouhej 

kámen. Je tam okno. Objevil se tam kluk, byl neviditelnej, chtěli mu uříznout ruku, uspali 

ho, teď nemá ani jednu ruku. Pak ho zase uspali a všechno mu uřízli, neměl nic kromě 

hlavy.

10 Tohle je divný, tady by to mělo být spojený. Je to hodně těžký. Oni dva leží a spí.

13MF On spal, jeho žena pořád spí, on udělal tohle naznačuje gesto, asi ho pálily oči nebo 

svítilo sluníčko, vzal si knížku, jeho žena pořád spala. Probudila se skoro ráno, pak usnula, 
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vzbudila se dřív než on, šla rychle do práce, byla tam sama. Přišel tam vrah, nebyl její  

nepřítel, všechny zabil, ona se někam schovala, on to nevěděl.

18GF Nevím, co to je. Asi ňáká holka. Ale vypadá jako kluk, jak má vlasy, podobný jako 

on. Třeba jí dal uspávací, ona byla otočená zády, píchnul jí uspávací do ruky, nevěděla to, 

byla hluchá, on jí dal naslouchátka a pak jí dal jehlu, jako na operaci dávaj probuzovací, a 

bylo hotovo.

5 Ona otevřela, byla duch. Schovala se holčička pod postelí, viděla ji, utíkala. A ráno byla 

normální.
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19 – R M7 (chlapec se moc nedívá na tabule, skenuje zběžně jen na začátku vyprávění)

1. Že ten pán se ho na něco ptá. (Co bylo před tím?) Že jeho máma řekla tátovi, že něco 

provedl ve škole. (Jak se cítí?) Napůl. (Napůl?) Něco řešej. (A jak to dopadne?) Dobře. Že 

ten, toho chlapce, to je konec.

2. Že se mají rádi. A cítí se dobře. (Co se dělo před tím?) Že se chtěli obejmout. (Jak to  

bude dál?) To je konec.

3. Že je to pro něj nuda číst knihy a psát úkoly. A že se cítí tak, že ho všechno nudí.

4. Že spadla z postele a její sestra se na ni kouká a říká jí: „Vstaň“. A tvářej se ty lidi dobře.

5. Cítí se dobře a ten chlapec jim povídá, aby šli nakupovat do Alberta. A cítí se dobře.

6. Byli na lodi a teď jsou doma a bavěj se, že něco sestřelili. Dělo sestřelili.

7. Leží v posteli a ňákej sen ho probudil, probudil ho sen o příšerech. A potom už zase dál 

spí.

8. Je doma celá rodina a máma povídá, aby šli nakupovat. A aby nakoupili sýr, párek a 

housku.

9. Že nějakej zloděj ho chce zabít.

10. Že mámě se narodilo dítě a chlapec povídá, že je to super.

11. Že se ta paní něčeho lekla. Že ji někdo vystrašil. A byl to táta.

12. Že chlapec se skrývá za židlí a máma ho hledá a táta taky. A chlapec ťuká do tý židle.

13. Že ňáký pán asi nějakým nástrojem chce zničit podlahu. Ale vzpomněl si, že ji chce 

opravit.

14. Že bratr mámě pomaloval zeď rukama barvou. A když máma otevřela dveře, pak to 

hned uviděla, ty plácance rukou.

15. Že máma se koupe ve vaně a táta se na ni kouká, jak se dobře koupe. A můžu říct, že  

brácha je v posteli?

16. Že jejich táta se kouká na noviny. A bratr mu říká, aby si šel nakupovat.

177



19 – T M7

1 No že je smutnej a asi má ňákou tuš nebo co je to tady. Má tady papír a že přemýšlí, co 

by nakreslil. (Co se dělo před tím?) To už nevím. (A jak to bude dál?) Asi ho něčím urazili. 

Asi ho bouchli. (A jak to skončí?) No potom jim to oplatil a už je konec.

2 Že šli pást koně asi na nějakou louku. (Jak se cítí?) Dobře. (A jak to bude dál?) To už 

nevim. odkládá tabuli

3BM Že ho něco asi píchlo. A že je asi taky uraženej a brečí na lavičce. A čeká na frontu do 

nemocnice.

4 Že ta žena ho má ráda. A že ten pán je veselej.

6GF Že ta žena se lekla. Že ji asi nějak vystrašil. A že si chtěla číst knížku.

6BM Stojí babička u okna a na blesky se kouká. A táta jí říká: „Nekoukej na ty blesky, 

nebo oslepneš.“

18BM Že ten pán je mrtvej. Někdo ho drží za ramena. A že asi ňákej zloděj ho zastřelil.

8BM No, že zloději ho zabili a byl hodně velkej vichr.  ve třídě, kde pracujeme, je velký  

průvan, venku se sbírá na bouřku A že ten pán jel do nemocnice.

10 No že asi spěj v černý tmě. Že má ten pán otevřenou černou pusu.

13MF Že jeho žena leží v posteli. A její manžel je smutnej. A asi brečí. Asi jeho brácha 

umřel.

18GF Že ta holka umřela a máma brečí. A její máma ji chce oživit. A když to nešlo oživit,  

tak jeli do nemocnice.

5 Že paní kouká z dveří na okno, že za oknem je vichr. A že chce ještě zapnout lampu.
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20 – R M7

1. Jeho táta mluví k synovi. Jeho máma se na něj kouká. Říkají si něco s mámou, věc, co 

by neměl dělat. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Ten kluk se cítí normálně. (Co se dělo před 

tím?) Myslím, že ten kluk tam přiběhl a ten kluk ho poslouchá.  (Jak to bude dál?) Tu 

špatnou věc, co udělal, tak ji šel napravit.

2. Oni se objímají. Klečej na zemi. Ten kluk asi udělal něco správnýho. (Jak to bude dál?) 

Že by šel ven vzít si kolo a jezdit na něm. (Jaké mají pocity?) Ta jeho máma je na něj hrdá 

a ten kluk je rád.

3. Byl ve škole, měli něco napsat, on u toho usnul, měl v ruce pero, má tam papír a na tom 

papíře je něco napsaný. Má tam ňáký knížky. A má tam desky.

4. Ta holčička spadla. Asi se popraly. A jedna na ni kouká. Má otevřený oči. Má kozačky. 

Jedna  má  zase  tenisky.  Jedna  má  sukni.  Ta  na  zemi  má  tričko  s krátkým  rukávem. 

A myslím, že to začalo tak, že přišla, něco jí řekla, ono se jí to nelíbilo, tak se začaly prát.

5. Ten kluk se dívá na rodiče, stojej na nějakým molu, jeho holka má tenisky a ten táta má 

obyčejný boty. Ten táta jí šahá po tváři. A jeho maminka po boku.

6. Jeden kluk mu něco říká a ukazuje na něj: „Pojď, pojď.“ Vypadá to, že se jdou prát. A 

tam jsou bratři. Jeden má ruce na boku. Mají vyhrnuté rukávy. Ty bratři mají svetr. A ten 

jeden má bundu.

7. Ten kluk se něčeho lekl, má otevřenou pusu, má vykulený oči a leží v posteli.  Drží 

peřinu. Má na sobě pyžamo. A myslím, že se kouká na nějakou televizi. Tam se koukal na 

nějaký strašidla. A kvůli tomu se lekl.

8. Ty rodiče mu nadávají, jejich táta má brejle. Mají kluka a holku. Ta jejich mamka má 

sukni. A ten táta se na něho zlobí. Tak se jich mamka zastává.

9. To je vidět, že se prali. Oba dva maj tenisky. Jeden leží na zemi a druhej na něj ukazuje 

pěstima. Ten na zemi se bojí a má rozepnutnou bundu. A ten, co stojí, má účes. Myslím, že 

to začalo tak, že přišel, a oni se neměli rádi, on mu řek něco nehezkýho, tak se začli prát.
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10. To dítě se na někoho kouká. Ta maminka má miminko. Myslím, že ten kluk něco udělal 

a on mu vynadal táta, tak se na něj kouká. Maminka má svetr a džíny. To miminko má 

ňákou košilku a to dítě má tričko s krátkým rukávem.

11. Myslím, že se stalo něco strašného. Někdo upad. Tak se vyděsila. Má sukni. Má svetr. 

Má vykulený oči.

12. Tatínek s maminkou se pohádali. Maminka sedí v koutě. Tatínek se na ni kouká. A dítě 

je na židli. Myslím, že to pokračuje tak, že dítě si hrálo, pak se schovalo za židli, tatínek 

přišel za maminkou a povídá jí.

13. Jeden kluk se naštval, vzal židli a třískal s ní o zem. Začalo to tak, že ho někdo naštval, 

tak vzal židli a bouchnul s ní o zem. Má tenisky, má tričko s krátkým rukávem, má džíny a 

má roztáhnutný nohy.

14. Jedno dítě si vzalo barvu a dělalo na dveře otisky.  Pak maminka přišla a lekla se. 

Maminka měla pantofle, tepláky, tričko s dlouhým rukávem, to dítě mělo tenisky, na zemi 

byla barva, to dítě mělo tričko s krátkým rukávem a tepláky.

15. Holčička se koupala ve vaně, měla v ruce mýdlo, pak tam přišel tatínek, otevřel dveře, 

měl svetr,  tepláky a v tý koupelně byla záclona.  Na zemi byly dlažby a myslím, že to 

začalo tak, že holčička přišla domů, šla si udělat úkoly a pak se šla vykoupat. Pak přišel 

tatínek z práce, chtěl se vysprchovat, ale tam byla holčička.

16. Tatínek si čet ňákej důležitej papír, seděl na židli, měl opřenou nohu, pak se ho kluk ptá 

na něco, myslím. Že se ptá, jestli by mohl ven. Měl ruce za zádami, tatínek měl kabát, měl 

kalhoty a klasický boty. Dítě mělo tričko s krátkým rukávem, džíny a tenisky.

20 – T M7

1 Asi něco vyráběl. Ňákej nástroj. (Jak se cítí?) Upracovaně. (Jak by to mohlo být dál?) Že 

třeba kdyby to vyrobil, tak by si na tom zahrál.

2 Myslím, že jdou. Tahle paní se na něco kouká. Tenhle vodí koně. (Co bylo před tím?) To 

nevím. (A jak by to mohlo být dál?) Že by si ta paní šla číst. (A jak se cítí?) ticho

3BM Asi něco proved. A někdo mu vynadal. Tak seděl na zemi a brečel.

4 Ten pán asi pracoval a ta paní se ho na něco ptá. A myslím, že jsou v práci.
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6GF Ten pán na ni mluví. A ta paní pracuje. A ta paní se lekla. A myslím, že něco psala.

6BM Ten pán veze kočárek. A ta babička se na něco kouká. A myslím, že by šli ven.

18BM Za tím pánem je ještě jeden, ten pán má zavřený oči, má na sobě kabát, asi něco 

poslouchá. A má roztáhnutý ruce.

8BM Že někoho operujou.  Ten kluk si  něco říká v hlavě.  Ten pán spí.  Oni  ho uspali. 

Sundali mu tričko.

10 Ty dva páni spěj. Jeden ho drží. Jeden má kabát. A druhýmu je vidět jenom hlava. A 

jeden ho drží.

13MF Ta paní spí. Ten pán si otírá čelo. Mají tam židli. Ten chlap má kravatu. Mají tam 

velkej koberec. Mají tam malou postel.

18GF Ta stařenka se kouká na toho kluka. Myslím, že ho prohlíží. Maj tam schody. A ten 

chlapec je opřenej o zábradlí. Ten kluk má kabát. Takže myslím, že byl venku.

5 Ta paní přišla do pokoje, tam byl stůl a knihy. Myslím, že se po něčem koukala. Jestli 

tam někdo není. Myslím, že tam někdo spal. Byla tam skříň.
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21 – R F7

1. Že ta máma a ten táta říkali, že už je velká, že už ji mají přihlásit do školy. Potom jí 

řekli: „Potřebuji ti něco řict.“ Táta ji chytnul za rameno a máma se na toho tátu kouká, drží 

ho, ať jí to řekne, ona ta dcera už chtěla do školy, ale oni nevěděli, jak to půjde. Táta říká: 

„Ty jsi velká, tobě je deset, potřebuješ chodit do školy.“ Ona řekla: „Jé, budu chodit do 

školy.“ „Ale musíš se hodně učit.“ První den se všichni usmívali, ale jeden kluk byl zlý. 

Doma řekla: „Se mi tam líbilo, ale jeden kluk nás bouchal.“ Řekli to ředitelce, jestli má 

třídu, kde nejsou zlé děti. „Ano, máme, ale ona je to první cé, a vaše chodí do druhé á. Co 

jít do jiné školy?“ „To je dobrý nápad, řekneme jí to.“ Dali ji do jiné školy. Všichni se 

ptali: „Jak se jmenuješ?“

2. Tak že byla jedna maminka, táta, ale táta šel do práce, šel po přechodu, ale jedno auto 

jelo, nevidělo semafor, on umřel. Máma to řekla svojí dceři, ona plakala, obejmula mámu. 

Máma jí říká, že se musí odstěhovat, tady už nemůžeme žít. Odstěhovaly se někam, kde je 

to blízko do školy a nejezdí tam auta. Líbilo se jim tam bydlet.  Nevěděly,  že táta měl  

operaci, zavolali jim, řekli: „Pojďte sem, něco vám potřebujeme říct a ukázat.“ Viděly tam 

tátu, byl živej, zachránili ho, všichni se objali, ale měl zlomenou nohu.

3. Byla jedna holka. Táta a máma byli v práci, ona chodila sama do školy. Šla domů, byli 

ještě  v práci,  měla úkol  z matematiky,  ale neuměla si  to sama zkontrolovat,  mohla mít 

chybu. Šla psát do sešitu, ale potom ji zavolala máma, že jede domů, táta taky, pak zaťukali 

na dveře, nevěděla, kdo to byl, bála se, tak neotvírala, ale věděla, že to může být máma 

nebo táta, ale byla to teta, pomohla jí s matematikou.

4. Já nevím, co se jí stalo. (Co myslíš?) Ona šla, ona je ospalá, ona se na ni kouká, říká si, 

to je nuda, mám ji vzbudit, nebo ne? Chtěla ji vzbudit, ale bála se, že se bude zlobit. Ale na 

druhý den porád spala. Nevěděla, co se jí stalo. Šla domů, už jí to stačilo, tak zavolala 

doktora, zjistili, že nedýchá, ptala se, jestli je mrtvá, ano, ale udělali operaci a byla živá, ale 

nikdy už nespala.

5. Byla jedna holčička, měla sestru, ale jen ji měli rádi, ona byla zlá a smutná. Odešla 

z domu, všichni říkali: „Kde je, kde je?“, hned ji šli hledat. Byla ve strašidelném domě, 

byla tam kamera, něco tam štrachalo a kapalo. Oni se báli, ona byla smutná, někdo ji tam 
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zavřel, chtěli ji zachránit, povedlo se jim to. Potom si dali pusu. Ona se na ně kouká a říká: 

„Co tady děláte?“

6. Dvě holky se kamaráděj, ale s jednou se nechtěly kamarádit, protože všichni měli trika a 

kalhotky a ona měla sukni, všichni se jí smáli. Přišly dvě holky, řekly: „Neboj, my se ti 

nebudeme smát, ale podívej, všichni mají triko a kalhotky“, ale ona neměla, řekly: „Máš 

peníze?“, ona si to koupila a poděkovala za radu, ony jí pak zatleskaly a ona se zeptala: 

„Vám se to líbí?“, „Ano, nám se to líbí.“ Udělaly jí účes a řekly: „Ó ty jsi hezká.“

7. Jedna holčička spala.  Potom se probudila, nechtěla spát, četla si,  ale slyšela řev, ale 

máma a táta byli v práci, to věděla, bála se, vstala se z postele, bála se, někdo ťukal a 

škrábal, chtěla usnout, nemohla, hrála si, četla a četla, oblíkla se, učesala, pak už se nebála, 

chtěla zjistit, co to je. Koukla se, bylo tam světlo, byl tam pes. Ona se potom koukla, na 

něm bylo napsáno: „Pro tebe. Když jsme odešli na pár dní, aby ti nebylo smutno.“ Bylo to 

štěně, starala se o něj. Rodiče viděli, jak se hezky starala, tak jí koupili ještě jednoho.

8. Že byla jedna máma s dětma a tátou. Oni se hádali, proč máme dvě děti,  ale ony to 

slyšely, i to, že je nepotřebují. Přišly: „Co si tady povídáte?“ „Ani náhodou, nic.“ A potom 

šly a šly do pokoje, přemýšlely, co to bude. Myslely a myslely, ale nic nevymyslely. Ale 

rodiče mysleli štěňata, měli jich moc, dvě prodali. A bylo to dobré, řekli si, že už nebudou 

nikoho poslouchat.

9. Byl jeden kluk, byl malej, viděl většího kluka, co měl hodně síly, chtěl s ním kamarádit, 

ale on se s ním chtěl poprat, protože měl rád jeho holku. Bál se, ale byla to jen legrace, tak 

se zlobil. Potom přišla máma s tátou do ředitelny, ale řekli, že nenávidí legraci, protože se 

mu smáli.

10. Tak. Byla jedna holka a měla malou sestru a mámu a viděla, že máma si jí nevšímá, jen 

tý malý sestřičky. Řekla mamince: „Pomůžeš mi?“ „Ne, nemám čas.“ Zeptala se tý velký: 

„Chceš jíst?“ „Ani nechci.“ Ona byla divná, taková divoká. Potom šla a říkala, jestli může 

na kolo, dovolila jí to, málem si zlomila ruku. Šla spát, i to děťátko sama dala do postele.  

Chápala, že malé děti potřebují vyrůst, nebyla zlá, ale hodná.

11. Byla jedna holka, ona si šla něco koupit, ztratila se, nikdo jí nechtěl pomoct, šel k ní 

zloděj, měl pistol, lekla se, on jí řek, že jí pomůže, ale musí mu dát zlato. Ptala se ho, 
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odkud  ví,  kde  bydlí,  „Jsem  tvůj  kamarád.“  Dala  mu  zlato,  ale  bylo  čokoládový.  On 

poděkoval, chutnalo mu.

12. Byla jedna holčička, táta a máma. Potom tý mámě bylo špatně, táta se zeptal: „Co se 

stalo?“, malý dítě se taky zeptalo. Máma řekla „mně je špatně, potřebuji do klidu“. Táta ji  

odvedl do postele, rychle usnula. Táta vstal,  šel pro holčičku, dal ji  do postele a spali.  

Druhý den mámě bylo líp, ale táta hodně spal a chrápal. Vzbudil se, šel do práce, ale byla 

sobota, všichni se smáli. Táta šel ven, šla celá rodina, drželi se za ruce.

13. Byla jedna holka, měla, byla ve škole, zeptala se: „Můžu jít na záchod?“, paní učitelka 

řekla, že jo, ale zapomněla to a zamkla. Vzala si židli,  křičela, rozbila ji skoro. Viděla  

okno, ale nevěděla, jak se tam dostat, tak rozbila dveře, ale škola byla už zamčená. Hrozně 

se bála. Ale jedno okno bylo otevřený, vylezla, máma a táta na ni měli čekat, nebyli tam, 

tak šla sama. Všichni se schovali do její zahrady, protože měla narozeniny, všichni na ni 

vybafli a skončilo to dobře.

14. Byla jedna holka a máma a táta, ale máma zůstala doma, táta byl v práci, ta malinká 

byla zlobivá, že doma počmárala celou stěnu, zalepila ji, zničila postel, vystřihovala si, 

všechny papíry počmárala,  ale  nakonec  se mámě ta  stěna  líbí,  tak  by tam udělala  víc 

tlapek, vzala barvu a malovala, máma řekla: „Ty jsi ale čuně.“ Bála se, táta přišel, pustil  

muziku a všichni tancovali a bylo veselo.

15. Byla jedna holka s klukem, ona ta holka se koupala tak potichu, že to nikdo neslyšel, 

šla se vykoupat, ale před tím si kreslit. Ten kluk slyšel, že si půjde kreslit, on šel spát. Ona 

šla ven z domu, pozvala kamaráda. Ona se pak šla vykoupat, ale koupala se potichu, ten 

kluk to neslyšel, otevřel dveře, lekl se a rychle zavřel.

16. Byla jedna holčička, řekla: „Tati,  můžu si něco koupit?“ Táta řekl ne, ona se ptala 

znovu a znovu,  táta  řekl:  „Já ti  nepřečtu pohádku, přečti  si  ji  sama.“,  tak šla spát bez 

pohádky. Vzal nůž, bála se, jestli ji nejde zabít, ale šel dělat večeři. Měla jít spát, bála se, 

protože koukala na strašidelný videa, táta jí dal večeři, šla spát, táta šel do práce. Táta si 

zpíval, ona taky, smáli se a všechno dopadlo dobře.
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21 – T F7 (z počátku nervózní, ale úkol ji zajímá)

1 Že ten kluk je smutnej, protože neumí na to hrát. (Co bylo před tím?) On to zkusil hrát, 

ale nepovedlo se to. (Jak to bude dál?) Že on poprosí svojeho taťku nebo mamku, ať ho 

naučí hrát.

2 Že tady ňáký kluk, jak drží koně. Holka se opírá o strom a jedna dívka se kouká a nese 

v rukách knížky. (Jak se cítí?) že… ticho (Co bylo před tím?) Vyšli z domova a potom se 

ten pán dal na práci, ta, co se opírá o strom, se ohřívá na slunci a ta holka, co má knihy, si 

jde do stínu číst.

3BM Kdo je to? Že jedna holka chodila po ulici a potom ji někdo strčil a potom ona šla 

domů, sedla si, potom ona plakala a sedla si na zem, i opírala se o tu židli.

4 Že jednou chodila  jedna holka,  neměla žádnýho kluka,  a potom chodil  jeden kluk a 

potom ta holka: „Budeš žít se mnou?“, on řek, že jo, potom chodili po ulici.

6GF Jedna holka byla doma, ale bylo tam hrozné horko, tak šla ven, chodila, potom šla do 

práce, pak znovu šla ven, někdo ji chytil, dal ji do jeskyně, byl tam pán, ona se lekla, řekla: 

„Kdo jste?“ on řek, že se jmenuje pan, já nevím. Potom ji posadil na židli, ona říká: „Kdo 

je tady?“ potom přijde nějaký pán a ona se lekne, něco jí povídá a potom odešel, ta holka 

tam leží, jedna její kamarádka ji vzala ven a šly domů.

6BM Že jeden kluk měl  svojí  mamku,  ale  už byla  stará,  musel  ji  chránit,  ať  ji  nikdo 

neukradne. Jeho holka byla v práci, on neměl žádnou práci, pak si ji našel, máma se ho 

ptala:  „Jakou  máš  práci?“  on  řek,  že  bude  prodávat,  tak  máma  řekla,  že  u  něj  bude 

prodávat. Holka se vrátila z práce a potom ona se ptala: „O čem si tady povídáte?“ „Tvůj 

manžel  má  práci,  bude  prodávat.“  Všichni  se  zeptali:  „Co  budeš  prodávat?“  on  řekl: 

„Ovoce,  zeleninu  a  bonbóny.“  On  šel  zítra  do  práce,  všichni,  kdo  ho  znali,  si  u  něj  

kupovali.

18BM Jeden kluk chodil po ulici, on si šel domů, když otvíral dveře, tak ho chytili, říkali: 

„Kde máš tady jeskyni?“ on ukázal, že ji má v tom domě, řekli: „Otevři ty dveře!“ vzali ho 

tam, on říkal: „Co tady chcete?“ „Prý tu máš zlato,“ nenašli ho, ptali se, kde ho má, on 

říkal: „Támhle vpravo,“ tak ho pak pustili a nechali ho.
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8BM Tomu nerozumím. Jeden kluk měl tátu a chodili spolu. Potom se najedli, šli, ale ten 

jeho táta  sněd nějaký kámen,  bylo  mu špatně,  zavolali  doktora,  ten  kluk  čekal,  ale  ta 

operace  se nedala,  tak  musel  být  jen s mámou.  Pak vzpomínali  na tátu,  ta  operace  se 

podařila, byli šťastní a veselí a doma se všichni obejmuli.

 10 Že jedna holka a kluk byli spolu a potom šli spát, probudili se, říkají: „Proč nám ťukají 

na dveře?“ otevřeli, tam objednávka, hádali, kdo to udělal, hádali se pět minut, dozvěděli 

se, že mají miminko. To dítě byla holka a jmenovala se Ema. A ta máma se jmenovala 

Oksana jako moje máma a ten táta se jmenoval Vasil.  Mám taky tátu a mámu, pravou 

Oksanu.

13MF Byla jedna holka, chodila si venku sem a tam, snídali, říkali srandičky, šli domů a šli 

spát. Potom někdo tam zaklepal, holka vstala, otevřela dveře, chytli ji, dali do postele a 

zadusili ji. Ten kluk šel se podívat, proč tam křičí, když ji viděl mrtvou, byl smutný, ale 

neříkal to jejich dítěti, řekl jen, že někam odjela.

18GF Že byla jedna holka s klukem, oni neměli žádný dítě, ale měli jinde, ono odjelo na 

školu  v přírodě.  Byli  hrozně  smutní,  protože  se báli,  že  na  něj  může spadnout  divoký 

pavouk. Bylo tam hodně pavouků a klíšťat, tak se báli, šli spát, zdálo se jim, že umřel, ale 

druhý den přišel, že měl klíště, ale vyndali mu ho, tak se nemusí bát.

5 Byla jedna babička a jeden kluk. Ten kluk byl ještě malej, rodiče byli v práci, hlídala ho 

teta. Ta teta říkala: „Chceš jíst?“ „Jo.“ „Ale co, budeš jíst polévku?“ On řek: „Ano, mám 

rád polévku.“ Šel po schodech, ale omylem si zlomil ruku, zavolal tetu, šli k doktorovi, šli 

domů, pojedli, poslala ho do postele. Pomohla ho odvést, on si lehl, ona mu řekla, jestli mu 

má něco přinést, „Ano, přines mi jablko“. Pak přišli kamarádi rozveselit ho. Oni odešli, byl 

veselý, ale ta teta byla smutná, protože za ní nikdo nepřišel, tak on zavolal její kamarády, a  

ta teta byla veselá.
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22 – R F7

1. Pán s paní zachránili jednu holčičku a ptaj se jí, odkud je. (Co se stalo před tím?) Spadla 

do řeky. (A co se stane dál?) Zavolaj taxíka a pošlou ji, odkud je. (A jak se cítí? Jaké mají 

pocity?) Vážný.

2. Paní objímá svoji dceru. (Co se stalo před tím?) Holčičku někdo vzal k sobě do auta, 

holčička nechtěla. Dva hodný pánové jí pomohli, protože ji viděli. (A co bude dál?) ticho 

(Jaké mají pocity?) Smutný.

3. Holčička je po škole a píše úkoly do sešitu. A je zamyšlená.

4. Holčička omdlela a jiná holčička se na ni kouká. A potom zavolá učitelku a řekne jí to.

5. Tatínek s dcerou přijeli z výletu a teď se s maminkou objímaj. A povídaj si, jaký to tam 

bylo.

6. Holčičky si povídaj. A povídají si, co dělaly o prázdninách.

7. Holčička usnula a pak měla noční můru, tak se probudila. A je vyděšená a nechce se jí  

moc spát.

8. Tady je rodina, která přijela z výletu, a máma s tátou si tam povídají a děti na to koukaj.

9. Dva kluci se perou. A ten jeden kluk shodil toho druhýho na zem a teď se na něj kouká. 

Paní učitelka přijde a řekne jim, ať toho nechaj.

10. Maminka má v náručí děťátko a kouká se na něj. A její dcera čeká a kouká se, co bude 

dál. Pak maminka dá dítě do kočárku a půjdou nakoupit. Cestou potkaj tátu a půjdou spolu 

nakoupit.

11. Holčička se lekla a ten, co ji vylekal, tak toho chce taky ňák poškádlit. A pak se začne 

prát.

12. Maminka si klekla ke dveřím a přemýšlí a tatínek se na ni kouká a ptá se jí, proč tak  

přemýšlí. Její dcera z křesla se taky kouká, co se mamince stalo.

13. Je holčička, je naštvaná na kluka, chce po něm hodit židli. Ten kluk na ni vybafne za 

dveřmi.
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14.  Holčička  si  maluje  na  zem strom a  pokapala  i  dveře  i  podlahu  a  maminka,  celá 

vyděšená, se na to kouká. Ještě pořád tam otiskává ruce. A maminka se ptá, co to udělala 

a kde vzala tu barvu.

15.  Maminka  se  koupe  ve  vaně  a  tatínek  se  na  ni  kouká,  pak  odejde  udělat  večeři. 

A maminka vyleze a dá večeři na talíř.

16. Tatínek si čte noviny a dcera se ptá, kdy půjdou na procházku, ale tatínek je začetlej, 

tak to zkusí znovu za chvíli, až dočte ty noviny.

22 – T F7

1 Kouká na housle. (Jak se cítí?) Nevim. Neví, co s nima má udělat. (Co bylo před tím?) 

ticho (Jak to bude dál?) ticho

2 Pán si vede koníčka po poli. Že tam je paní s knížkama a kouká se, co se tam děje. Další 

paní a kouká na pána, kterej si vede koně. (Co bylo před tím?) ticho (A co bude dál?) Pán, 

co má koně, tak by mu utek. Že tahle paní by odešla domů. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) 

ticho

3BM Ňáká holčička je smutná. Asi jí někdo bouchnul a sedí a brečí.

4 Že pán s paní se maj rádi a koukaj se do zrcadla. A koukaj se, jak jim to sluší, protože se  

asi budou ženit.

6GF Paní sedí v křesle a pán se jí na něco ptá. Povídají si. Ten pán při tom kouří.

6BM Paní se dívá z okna a kouká se, co tam je. A pán je zamyšlený.

18BM Že tady je pán a  někdo ho drží  za rameno a za ruku. Ten pán má zavřený oči  

a trochu se mračí. Vypadá to, že ten pán spí.

8BM Tam se tři pánové perou.

10 Tady se dva pánové objímaj. A asi se maj rádi ale.

13MF Tak pán vstal a paní ještě spí, pán se probírá ze spaní a obléká se.

18GF Tady se paní a pán perou na schodech a povídají si ošklivé věci. Ona shodí pána 

na schody a pak se rozejdou.
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5 Paní zavřela dveře a dívá se do pokoje, asi bude někoho probouzet ze spaní. A kouká se, 

jestli ještě spí.
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23 – R M6

1. Je tam ňáký kluk, máma a jeho táta. (Co dělají?) Ňákej táta ho drží za rameno, toho 

kluka. Ta máma kouká na něj, na tátu. (Jak se cítěj, jaký mají pocity?) Asi dobře, může jim 

být i špatně. (Co se dělo před tím?) To se eště neví. (Jak to bude dál? Co se stane potom?) 

Potom by se mohl člověk vystěhovat, kdyby se pohádali s mámou a s klukem. A ten táta by 

mohl být sám. A mohl si dělat, co chce.

2. Máma a s klukem mají se rádi. Eště se radujou, mazlí a taky se někdy mazlím s mámou. 

(Jak se cítěj?) Cítěj se dobře. (Co bylo před tím?) To se neví. (A co bude dál?) Máma má 

zavřený očka, kdyby jako skoro spala. A maj ruce takhle. Takhle se radujou a mazlí. Asi se 

maj eště rádi.

3. Ňáký pán takhle spí a má tam knížky, čtyři knížek a tady má ňákej popis. Zaspinká a 

ještě spí na stole a má tam knížky. Má ňákou podložku takhle, jako stůl, kde má knížky a 

takový.

4. Máma stojí na nohou a ňákej chlap je, nevim, jestli je mrtvej, ale mrtvej ne, spí na zemi,  

asi  jo.  A eště  to,  eště  máma neví,  jestli  je  mrtvej,  nebo spí.  Má takhle  smutný očka. 

(ukazuje na výraz na tabuli) Já bych nechtěl, aby někdy byl mrtvej.

5. Kluk se kouká na tátu a na mámu a radujou se. Eště maj roztažený nohy. A má to, na 

krku to (ukazuje na límeček muže). Oni se asi radujou. Ten kluk.

6. Tři kluci stojí a jeden má takhle pěst, druhej má ruku takhle a má tam pěst a další má 

ruce na boku. A nevím, co se tam děje. Možná si dají pěstí. A pak by ty kluci šli, jeden šel 

domu, druhý šel domu a třetí taky. Nebo by se naštvali.

7. Ňáký chlap se bojí a chce spát. A nevim, proč se bojí, chce spát. A on chce spát ještě. 

Buď chce vstávat, nebo spát. Nebo se někoho bojí.

8. Ňákej tady děda, chlapík, holka a další holka. Máma má ňákýho chlapíka to, dává na něj 

jednu ruku a ten děda nebo táta kouká na mámu. A máma zase na toho dědu. Koukaj se 

dolů.
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9. Jeden kluk chce bojovat s ním. A ten kluk, co leží na zemi, může umřít nebo jít do 

nemocnice a k doktorovi.  Má roztáhnutý nohy.  Pak leží na zemi.  Jeden stojí  takhle na 

nohou a jeden takhle leží a má ruku takhle, to taky dělám někdy.

10. Ňáká máma hlídá miminko a ten kluk na miminko kouká, a ta máma kouká na něj.  

A my máme taky miminko, u babičky.

11. Jedna holka takhle se asi  bojí,  takhle má ruce,  nevím, jestli  to dělá  naschvál nebo 

omylem.

12. Že nespí, táta to, druhej chlap se kouká na tu mámu.

13. Takhle, co to má, dřevo nebo co, a má takhle nohy a chce to roztrhnout to dřevo. Chce 

to rozbít. Aby to rozbil.

14. Ňáký chlap takhle to, máma to, dělá takhle, má takhle ruce na vlasech. Dělá stopy, 

nebo co to dělá. Tady má to, s čím dělá stopy. A to se nedělá, na zdi. Já taky jednou udělal 

na zeď takhle (naznačuje čmárání), máma se ani nezlobila. Byl jsem malý.

15. Ona se meje s tím mýdlem, ten táta se kouká na ni, jestli je vysprchovaná, nebo se ještě 

koupe a takový. Pude spát.

16. Jeden táta sedí na stole a udělal, a ten chlap se na něj kouká. A trochu má roztažený 

nohy ten kluk, kouká se na papír, kde je něco napsáno, nebo na noviny. A někdy může 

nakupovat.

23 – T M6

1 Někdo stojí na ňákym stole, má ruce takhle a spí asi. (Co bylo před tím?) Má tam ňákej 

to, něco na ubrusu. (A co bude dál?) Má takový vlasy, nevim, jestli dlouhý nebo krátký. 

Všechny holky je maj dlouhý. (A jak se cítí?) ticho

2 Mně se tamty obrázky líbily víc. Ňáký holky a jeden kluk jsou na poli a jeden ten kůň ho 

vede do toho, do stodoly.  (Jak se cítí,  jaké mají  pocity?) Cítí  se dobře. Všichni se cítí  

dobře. (A co se dělo před tím?) Předtím to. Ňáká socha, nebo co to je, ňáká socha takhle 

stojí a má ruce takhle. gesto (Jak to bude dál?) Dál bude, ona má ňáký knížky a ten kůň má 

takovej pás, který jezdí. (Co bude dál?) Kdyby neměl pás, tak nevim, co by se stalo. A má 

tady eště mašličku.
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3BM Co to je? Nevím, jestli brečí nebo ne. (Co myslíš?) Asi nebrečí. Možná se schovává a 

má takhle nohy.

4 Tady to to. Že ňáká holka se dívá na něj a tatínek a tatínek se kouká někam jinam. A má 

ruku takhle na srdci. Pak to, hm, se to, ta holka má dlouhý vlasy, to samý jako taťka, má 

taky dlouhý vlasy.

6GF Ňáká to se kouká na taťku, něco strká do pusy, ten tatínek, a já nevim, kde se to to,  

jestli to je, jestli spolu mluvili, když jsme ještě nebyli na světě. Říkaj si, něco si vypráví,  

aby si mohli promluvit. (Jak to myslíš, nebyli na světě?) Že je to takový starý.

6BM Děje se tam něco trochu špatnýho. Ten tatínek je na ni zlý na tu mámu nebo bábu. Má 

dlouhý vlasy, taťka má krátký a dává si ruce někam na stehna na babička, dává si ruce 

takhle.

18BM Ňákej táta spí asi. Já nevim. Ňáký kluk to, dává sem na ty ramena, dělá mu asi 

masáž. A nemá vlasy, nebo má?

8BM Je tam ňáký kluci a jedna holka, která je zlá. Oni zabili toho muže. A pak to. Pak ho 

uřízli břicho s nožem a pak je mrtvej, je mrtvej, nevim, proč ho zabili. Dyť se musí všichni 

nezabít.

10 Je to něco, je tam to. Ňák ruku dává to, a tady ta holka to asi, co dělá, asi spí, a ten táta 

dává ruku sem.

13MF Ňáký kluk brečí, protože ho něco vzbudilo, ta nebrečí. To si dává, on si utírá oči. 

A pak to, pak si chtěl, protože ho někdo odstrknul, tak asi brečí. A nevim, co se tam děje. 

Ta holka spí, ona ho strčila.

18GF Někdo to, dává ruce na toho, na to ucho a asi to, je smutná, protože to, už umřela asi. 

Tak je smutná. A to, má něco, ňáký vlasy dlouhý.

5 Ňáká paní se koukla do pokojíčku, nevím kam, jestli je to pokojíček nebo obývák. Je tam 

růže taková květinka a na tom stole je všechno, co tam je, jsou tam tři knížky, lampa a 

takovej stůl. A ještě jsou tam tady knížky.
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24 – R F7

1. Tatínek dal holčičce na rameno a něco říká. Aby se slušně chovala. (Co bylo před tím?) 

ticho (A dál?) Potom ona byla slušná. (Jak se cítěj?) Veselý.

2. Holčička si stoupla na kolena s maminkou a objímají se, protože holčička brečí. (Jaké 

mají pocity?) Smutný. (Co se stalo před tím?)  ticho (A jak to bude dál?) Že asi neměla 

správně domácí úkol.

3. Holčička si píše. Asi holčička má někoho ráda a píše.

4. Tahle holčička spadla, tahle stojí a bude brečet. Protože ona myslí, že ona umřela.

5. Tahle holčička stojí a tatínek má maminku, šahá jí na tváře. Holčička myslí, že tatínek 

má maminku rád.

6. Protože tyhle frajerky říkaj něco blbýho holčičce.

7. Tahle holčička spinkala a potom vstávala, že měla strašný sen.

8. Maminka šáhla bráchu za bříško, co sledoval holčičku.

9. Tenhle kluk spadnul, protože tenhle kluk frajer chtěl jeho zabít.

10. Tahle maminka porodila miminko a ta holčička taky chtěla vzít na ruce.

11. Tahle holčička se vystrašila.

12. Maminka byla na kolenou, protože myslela, že na ni tatínek bude křičet a holčička 

myslela, že maminka umírá.

13. Tahle holčička byla zlá, vzala židli a hodila ji.

14. Tahle holčička si vzala vodovky a rukama kreslila na stěně. Maminka přišla a zlobila 

se. A potom maminka řekla, že to má sama umýt, když bude maminka v práci.

15. Tahle holčička se koupala s mobilem a tatínek kouká. Potom tatínek říkal, aby dala 

mobil tatínkovi, jinak spadne a nebude fungovat.

16. Protože ten tatínek četl něco, co holčička napsala, něco správně, něco špatně, když to 

bylo špatný, tak to udělala správně.
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24 – T F7

1 Ten kluk na něco myslí. Přemýšlí, co napsat. (Co bylo před tím?) On potom napsal něco 

špatně a vygumoval to. (Jak se cítí?) Špatně.

2 Že tahle holčička kouká na něco. A ten kluk dává koně do budky. (Co bylo před tím?) Že  

oni skákali na koni. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) ticho (A co bude dál?) ticho

3BM Tahle holčička brečí.  Protože se jí  stalo něco špatnýho.  Tahle holčička,  někdo ji 

uhodil.

4 Že tahle maminka má ráda tatínka. Tahle maminka se zamilovala do tatínka. Maminka 

chce jít s tatínkem na svatbu.

6GF Že tenhle pán chce uhodit maminku. Ubil tatínka, chce ubít maminku.

6BM Že tahle babička kouká do zrcadla a tatínek něco přemýšlí. Že tenhle tatínek nechce 

jít do práce. Všichni tatínkové chodí do práce.

18BM Že ňáký pán ubil tatínka. A ten pán chtěl unést tatínka.

8BM Že tenhle kluk obrátil se, protože oni mu řekli, že se nemá koukat, jak mu řežou 

břicho. A pak chtěl brečet za tatínka.

10 Že tahle maminka se zamilovala do tatínka. A tatínek se zamiloval do maminky.

13MF Že tenhle kluk tatínek brečí, že maminka umřela. A potom šel do, ten kluk si myslí, 

že maminka spí.

18GF Že ten, tahle holka chce ubít holčičku.

5 Že tahle maminka otevřela dveře a koukala, zda holčička spí. A potom maminka zavřela 

dveře a šla taky spinkat.
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25 – R M6

1. Že jestli táta se zlobí na chlapečka. A maminka jen tak tam stojí a kouká se na tatínka. 

(Jak se cítí?) Když se maminka na mně zlobí, tak špatně. Tak asi špatně. (Co se dělo před 

tím?) Že přišel domů. (A jak to bude dál?) Bude třeba, že by mohl mít padáka. (Padáka?)  

Že tě vyhoděj, vlastně ne, zaracha.

2. Chlapeček je smutnej a mazlí se s maminkou. A mazlí se a maminka je moc smutná. (Co 

bylo před tím?) Třeba tohle. bere do ruky předchozí tabuli a ukazuje mi ji (Zkus mi to říct) 

Tohle. (A co bude dál?) Třeba že by maminka, zlobil, něco udělal a že mu pak maminka 

odpustila.

3. Že ten chlapeček musí dělat domácí úkol a spí. A že nechce dělat domácí úkol a já taky 

nikdy nechci. A usnul. A má zavřenou knihu.

4. Ten kluk spí nebo umřel, když tak leží. Vždycky, když někdo leží a má ruku tady, tak je 

vidět, že je mrtvý. Ta holčička k němu přišla.

5. Jak si maminka s tatínkem chtěj dát pusu a chlapeček k nim přišel a počkat. Tady třeba a 

to že se ten kluk třeba zeptá těch rodičů, že neví, co je to zarach.

6. Dvojčata se hádaj s jedním klukem. A pak se třeba začnou prát. A potom ten chlapeček 

začne brečet a poběží to říct rodičům.

7. Tady chlapeček vstal a vyděsil se z ňákého zlého snu třeba.

8. Jak se rodiče hádaj. Děti se na ně koukaj.

9. Tady jak se chce jeden chlapeček prát s tím druhým a ten druhý se bojí. A leží. Nebo. 

A ten chlapeček to chce říct svým rodičům.

10.  Jak  se  mamince  narodilo  miminko  a  chlapeček  se  na  to  miminko  mračí.  A ten 

chlapeček odešel do svého pokojíčku a šel spinkat.

11. Asi maminka. A maminka se vyděsila a utekla do své ložnice a tam to bylo to stejný,  

zase se vyděsila, tak byla ňáká příšera. A ta maminka se běžela z domu a utíkala pryč.
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12. Tady jak se chlapeček smutně kouká na maminku a maminka je u zdi a tatínek se na ni 

kouká a maminka utíká dál, pryč a tatínek jenom ke dveřím a tatínek řek „maminka utíkala 

k dědovi“, ale bylo to daleko, musela jít pěšky a tatínek řekl „jdu ji hledat“, a jel autem.

13. Tady jak ňáký kluk chce rozbít tu židli a že ten kluk je ten malý chlapeček. On chtěl být 

vědec a utíkal pryč.

14.  Chlapeček  si  chtěl  barvou,  tou  barvou  počmáral  vedle  dveří  zeď  a  něco  udělal 

z rukouch. A maminka se na něj zlobila, tak mu dala znovu zaracha. Ten chlapeček šel do 

pokoje.

15.  To je  táta  a  táta  se  kouká na maminku,  jak se koupe a  táta,  nevím,  co  dělá,  a  ta 

maminka má mejdlo v ruce a táta si myslí, že je oblečená, myslela, že je to ten brácha a to, 

hodila po něm mýdlo, a tatínek se rozzlobil a odešel.

16. Chlapeček říká tátovi a táta si čte noviny a sedí na židli a ptá se chlapeček tatínka a táta 

odpoví  mu,  že  neví,  a  že  mu odpouští.  A ten  chlapeček  běžel  do  pokojíčku  a  přinesl 

fotbalový míč a řekl „Tati, můžu si jít hrát ven?“, táta mu řekl „jo,“ šel si hrát ven.

25 – T M6

1 Chlapeček jak přemýšlí a nevím u čeho. A chlapeček se kouká na obraz nebo do knihy a 

má pod sebou papír nebo podložku. Dřív asi nebyly podložky. (Jak se cítí?) Přemýšlivě. 

(Co se dělo před tím?) Přišel domů ze školy nebo ze školky. (A co bude dál?) ticho

2 Jů. Je tam ňáký tatínek, který má táhne koníka a za ním jede pluh. Jedna maminka se 

opírá o strom a druhá nese někam knížky. (Jak se cítí?) Jedna maminka asi spí, pán je asi  

rozzlobenej a maminka, ta druhá maminka je asi smutná. (Co bylo před tím?) Tohle. Přišli 

domů a hned šli pracovat. (A co bude dál?) Dál, dál, že by mohli, že už skončila jejich 

práce a šli domů.

3BM Ňáká holčička pláče u postele. A asi se vyspinkala a brečela. A to bylo před tím. 

A teď se mohlo stát dál, dál by se mohlo stát, nevím.

4 Jak jedna paní šáhla na pána, pán je rozzlobenej, paní je na něj hodná. A předtím se třeba 

potkali a pán se otočil. A potomdle by pán odešel.
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6GF To je stejný jako tady. Že ten pán s fajfkou kouká se na tu paní. Paní se diví a pán je 

rozzlobenej.

6BM To už je jiný film! (Ty obrázky mohou být zvlášť.) Že babička je asi rozzlobená a ten 

pán je rozzlobenej a ta babička je na něj hodná.

18BM Tady někdo chytil pána a dal ho do temnoty a pán asi už umřel a oni ho dali do 

temnoty.

8BM Tam doktoři ošetřujou pána. A toho pána duch asi už odešel a doktor neví, co dělat, 

takže ti doktoři jsou nahatí.

10 Tady je asi nějaký dítě, paní a pán si dávaj pusinku a chytaj se za ruce.

13MF Tady paní umřela a potom pán brečí. A odešel a do světa si hledat jinou. Bloudil 

lesem u hranic a nevěděl, že furt chodí kolem. Chodil dokola dokola, říkal si, tohle jsem už 

viděl, chtěl přelízt hranice a chytli ho policajti.

18GF Ňáká paní asi dává pusinku svému kluku a on spadnul ze schodiště, smeknul se.

5 Že asi ňáká paní kouká do pokojíčku, že tam nikdo není, hledala chlapečka v pokojíčku, 

byl mrtvej, jeho duch odešel.
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26 – R F6

1. Lidi si povídaj. (Co se dělo před tím?) Že si někdo ublížil. (Jaké mají pocity?) Špatný.  

(A co bude dál?) ticho

2. Holčička pláče. Maminka ji objímá. (Jak se cítí?) Smutně. (Co bylo před tím?) Někdo se 

jí smál třeba. (Jak to bude dál?) Že by je paní učitelka potrestala.

3. Paní píše. Paní píše, protože to dostala v práci na práci.

4. Holčička stojí, protože chlapeček umřel.

5. Dospělí se maj rádi. A holčička stojí za nimi.

6. Paní si tam něco dohadujou.

7. Paní se kouká z postele.

8. Rodina se dohaduje.

9. Kluka mlátí spolužák.

10. Maminka chová miminko a holčička chce taky.

11. Paní se bojí. Že někdo byl v jejím domu.

12. Paní se zlobí na manžela. A holčička se na to dívá.

13. Paní chce rozbít židli. Protože je nazlobená.

14. Holčička je smutná. A maminka se bojí.

15. Paní se koupe. A manžel se na to dívá.

16. Holčička se chce na něco zeptat. A táta ji nevnímá.

26 – T F6

1 Kluk se dívá na obrázek. (Jak se cítí?) Smutně. (Co bylo před tím?) ticho (A co se bude 

dít dál?) Nevím.

2 Paní jde psát. Pán jde s koníkem na výlet. Jiná paní se kouká ven. (Jak se cítí?) Dobře. 

Všichni. (CO se dělo před tím?) ticho (Co bude dál?) Nevím.

3BM Paní je smutná. Protože jí odjely děti.
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4 Paní s pánem se dohadujou. A pán ji nevnímá.

6GF Paní je v práci. A má spoustu povinností. A pán se na ni dívá. A paní se na něj kouká.

6BM Paní se dívá do okna. A pán je smutnej, že nedostal novou práci.

18BM Pán spadl na paní. Protože umřel. Protože letadlo špatně doletělo.

8BM Kluk se dívá. Máma s tátou ošetřují bratrance.

10 Pán utěšuje chlapce. Protože ten chlapec je smutnej.

13MF Pán jde do práce a paní ještě spí a nechce ji probudit.

18GF Paní nechala usnout holčičku. Ona ji dá do postele.

5 Paní se probudila z postele.
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27 – R F7

1. Že by to mohlo dopadnout špatně. (Co se tam děje?) O něčem si povídaj, dostala třeba 

dvojku z matematiky. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Ta malá je docela nervózní. Ti dva 

jsou naštvaní. (Jak to bude dál?) Může dostat ňáký trest. Třeba že musí sedět půl hoďky 

v svým pokoji. Nebo udělat dřepy.

2. Tydle jsou rádi teďka. (Co se tam děje?) Se objímaj. Máma s holčičkou. (Co bylo před 

tím?) Oni si o tom povídali, ona začala brečet, máma za ní přišla, něco si slíbily, obejmuly 

se. (Jak to dopadne?) Dobře. Ono se jí to splní a táta bude zase potom hodný.

3. Si neví rady s úkolama. A nudí se. A eště jí to moc nejde. A má moc úkolů.

4. Omdlela holčička. A holčička vedle ní stojí a kouká se na ni.

5. Že oni si budou dávat pusu rodiče a ta holčička se na ně kouká.

6. Tady něco holky řikaj si. Třeba si na něco hrajou a ta s tím nesouhlasí. A tady ta taky ne.

7. Se diví holčička v posteli. Možná něco dostala.

8. Si něco povídaj. A stane se, že si něco slíbí.

9. Tendle ten ho strknul a chce mu dát pěstí. A ten kluk se cítí nervózní a bojí se. Ten velký 

kluk je naštvanej.

10. Tady se malá holčička kouká na dítě a ta maminka chová miminko. To miminko to 

brečí. Ta holčička ji chce pochovat.

11. Tady ta holka se diví se. A eště je překvapená.

12. Holčička se kouká, co bude dělat ten pán tý pani. Ta holčička se bojí. A ta máma nic 

netuší. A ten pán jí chce něco udělat nebo ukázat.

13. Holka chce někoho mlátit přes židli. A ta holka je naštvaná a ty děti před ní utíkají, co 

tam všichni jsou.

14. Tady holčička něco dělá, maluje na stěnu, otiskává ruce. A máma se překvapila, co 

dělá.  Je  tam  červená  barva.  Holčička  dělá  stromeček.  Máma  je  překvapená,  holčička 

šťastná.

15. Máma se koupe ve vaně, kluk se na ni dívá. Je překvapený. Ta paní nic netuší.
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16. Holčička se na něco ptá tatínka. A ona si myslí, že to nemůže, tatínek se zajímá, co mu 

řekne holčička.
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28 – R F6

1. Mám pocit, že, mně se zdá, že maj pocit. (Jaký?) Že asi jí říká, aby uklidila. (Jak se 

cítěj?) Dobře. (Co bylo před tím?) ticho (Co bude dál?) Že uklidila a bylo čisto.

2. Že oni se objímaj, protože jde pryč. Brečí a má smutnej pocit. Bude se jí stýskat po 

mamince. (Co bylo před tím?) Potom jí bylo dobře a nebrečela a přišla domů.

3. Dělá úkoly. Píše úkoly a má tam knížky před sebou. Nechce dělat úkoly,  protože je 

unavená.

4. Že ona je mrtvá. Že tamta tahle holčička má pocit, že ji někdo zabil, je smutná, protože 

je to její ségra. Víte, proč je zabitá? Ona šla ven a přišel ňákej chlap a zabil ji a ona takhle 

ležela.

5. Že tahle jde do práce, musí do práce. To dítě kouká, protože se pusinkujou. I můj strejda 

musí do práce. Moje maminka jezdí taxíka.

6. Že oni se hádaj a tahle holčička řekla: „Nehádejte se, přestaňte,“ nepřestaly, pak šly od 

sebe pryč. Řekla: „Běžte od sebe pryč.“ Pořád pak říkaly: „Ona si dovolovala“ a to se 

nesmí. A potom se bily.

7. Ona spinkala, ona se probudila, protože tam někdo byl, bála se a schovala se pod deku. 

A dělala takhle  předvádí. A potom se schovala, přišli rodiče a řekli „co je?“, „něco tam 

bylo“.

8. Že brácha a sestra koukaj na mamku, maminka říkala, že chtěl do práce, maminka řekla 

„Tak přestaň už s tou prací, budeš se mnou vařit“. A ten tatínek a maminka měli pocit, že 

maminka si myslela, že on nechce být s ní a tatínek si myslel, že ona nechce být s ním. Ona 

chtěla, aby pomáhal.

9. Oni se hádaj a tenhle chce bojovat, ale tenhle nechce, neumí, nechodí na box. Já chodila 

na box. Pořád ho boxoval, až byl zabitej a tekla mu krev z nosu.

10. Sestřička kouká na miminko, protože maminka ho chová, aby nebrečelo, aby spinkalo. 

Bude spinkat, sestřička řekla „mami, můžu ven?“, „jo“, šla ven, tam byla její kamarádka, 

miminko se probudilo, tak mu dala mlíko z flašky. Musí to papat.
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11. Tahle kamarádka, tam byla kamarádka, byla zabitá, byla na zemi, viděla toho chlapa, 

myslela, že je to duch. Tahle tam zůstala, bála se vyjít,  on tam byl pořád, umřela taky, 

neměla co pít, co jíst. Neměla jak utéct, byly tam jen jedny dveře, on tam byl. Přišla jiná 

kamarádka a zavolala sanitku.

12. Maminka má pocit, že ona si klekla, protože manžel byl na ni zlej, myslela si, že ji 

nechce, dítě se koukalo na to, on potom odešel.

13. Má nervy, všechno hodila, i sklo, zlobila se, koukala na tátu a mámu, dali si pusu a 

maminka jí  nedala.  To já nedělám, všechno rozbít.  Maminka mi dává pusinku taky na 

tváře.

14.  Udělala  otisky od barvy,  protože  má  ráda  otisky.  Ona si  myslela,  že  se  zbláznila, 

maminka potom přišla,  udělala  „ách!“,  jí  to bylo směšný.  Ale pro maminku to nebylo 

směšný, samá barva tam byla, maminka musela znovu malovat.

15. Ona se koupala s mobilem, byla nahatá. Viděla ho, on pomalinku zavřel.

16. Ta holčička chce ven, táta říká „ne“, protože má zaracha, ona udělala ty otisky, šla do 

pokoje, tatínek řekl „jdi do pokoje a zůstaň tam“. Tak šla do pokoje a udělala tam bordel.

28 – T F6 (Velmi vyžaduje pozornost, kontaktní, kdykoli přijdu do třídy pro jiné dítě, věší 

se na mne, těžké stanovit hranice)

1 Ten chlapec je smutný, ale nechce dělat práci, protože je nuda s prací, chce být doma. 

(Co se dělo před tím?) Šel domů a spinkal a maminka přišla z práce a tatínek se koukal na 

televizi. (A jak to bude dál, jak to dopadne?) Měl velkej pocit, zdálo se mu to, ale nebylo to 

doopravdy, že byl ve škole. Co je tohle? (Co myslíš?) Trumpeta.

2 To je těžký. Tahle paní má pocit, říká, že potřebuje někoho, ale je tam sama. A tahle paní 

říkala, s ní nikdo není, má v bříšku dítě, ale nejde to vytlačit. A tenhle chlapík s koněm 

chce zabít lidi zlobivé. Tahle paní nechce nikomu dávat bonbonky, protože s ní nikdo není. 

(Jak se cítěj?) Blbě. Protože ty domy, nikdo tam nesmí chodit, jsou tam starý věci. (Jak to 

skončí, co bude dál?) Že se všichni zabijou. Nebudou živí, nikdo nebude živý.

3BM Řeknu ti  první  na konci.  On se zabil,  protože byl  tichý tatínek,  tatínek byl  sám, 

potřeboval manželku, protože maminka ho nutí uklízet, tak šel ven. Na konci byl zabitej a 
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byla nuda nuda nuda, pak se maminka zabila a pak se zabila ňáká holka, protože ho viděli 

všichni.

4 Manželka a jeho manžel, oni šli na svatbu a oni si dali pusu, po tom se milovali, milovali  

a na konci se zabila jeho manželka a potom manžel,  protože se už neměli  rádi.  Už se 

nenáviděli, manželka si myslela, že má jinou holku.

6GF Ten pán jako kouří, přišel za tou paní, ta paní se divila, on řekl „Dobrý den, šla byste 

se mnou večer na oběd?“, ona řekla „Ne“, protože kecal a chtěl ji zabít.

6BM Tahle paní chtěla mít miminko, protože nemá nikoho. Když byla čtyřicet let, měla 

někoho, to byl děda, umřel, tenhle pán nikoho neměl, zabila se, nervovala ho.

18BM Proč tam jsou hodně rukách? Tenhle chlapec se chtěl zabít, protože za ním byl pán, 

chtěl ho zabít, tak se zabil sám, tekla mu zelená krev. Protože pořád chlastal.

8BM Ó, zabili tátu. Nebo je to máma? Protože chtěl být sám, umřel, neměl nikoho, byl 

pořád sám. Tahle postava už byla tam v ní třicet dnů, pořád tam někdo byl někdo zabitej.

10 Nevim, ale vim, že to je to, starý pocit. (Jaký?) Stará mladá holka si vzala masku, chtěla 

být jako holka mladá, ale byla stará, ten pán byl mladej, tak si dala masku, ale pak ji už 

neměla, ten chlap ji už nechtěl, protože neměl rád starý holky.

13MF Oh! Tahle paní byla stará. A byla nahatá. Protože. A tenhle chlapec nechtěl na ni 

koukat, tak udělal gesto Ale to není dobrý. Ona si to udělala sama a zabila se potom. A ten 

chlap jí dal deku.

18GF Ta žena, oni si dávali pusu, protože ta žena měla pocit lásky, spali spolu, ale pak 

spolu nespali, protože věděla, že jiná holka s ním spala už.

5 Tahle paní spinkala a spinkala, její dcera, ona nepřišla, protože byla stará a mrtvá. (Kdo 

byl mrtvý?) Její dcera.
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30 – R F7

1. Povídaj si, že zítra půjdou na bazén. (Kdo tam je?) Táta, máma a malý dítě, holka. (Jaké 

mají pocity?) Tenhle je trošku naštvanej, tahle neví, jestli půjdou na bazén a tahle je veselá. 

(Co bylo před tím?) Měla tahle holčička pomáhat. (Jak to bude dál?) Půjdou na bazén a 

zítra bude mít narozeniny.

2. Holčička pláče, protože ňáký kuk jí zlomil hračku, máma přišla a objala ji. (Jak se cítěj?) 

Tahle smutně a tahle taky smutně, protože dcera jí pláče. (Co bude dál?) A pak půjdou 

kamarádky na oslavu.

3. Tahle holčička byla ve škole a teďka má domácí úkol. A pak půjde k mámě upéct tátovi 

dort, protože taky měl narozeniny.

4. Tahle holčička je mrtvá? (Co myslíš?) Tyhle dvě kamarádky se koukaly na telku celou 

noc, jedna už usnula. A teďka se probudí a půjdou spolu na zmrzlinu.

5. Rodiče se maj rádi, protože táta má práci, dostal spoustu peněz a taťka koupí auto a 

holčička je smutná, protože jí slíbili, že jí slíbili, že jí koupí spoustu zmrzliny nebo hračku.

6. Tenhle kluk jí dává lístek do kina, ale ona nechce, chce jít na bazén za ty peníze. Tahle  

říká „Já chci jít do kina“, ale tahle říká „Ne, ne, ne“.

7. Tahle holčička spí a teďka se probudila, protože měla ňákej ošklivej sen a volá „Mami!“.

8. Tahle holka a kluk, tahle holčička se zeptá mámy „Maminko, můžeme jít zítra do kina?“. 

Oni teď mluví, jestli můžou nebo ne.

9. Tenhle kluk je větší než tenhle, ten ho mlátí a srazil ho na zem a teďka pláče.

10. Mámě se narodilo malý miminko, jedna holčička je naštvaná, že máma se stará jen o to 

miminko.

11. Tahle holka jde třeba do obchodu a zafoukal vítr a jí bylo zima.

12. Máma tátovi nechtěla dát peníze trošku na benzín a táta jí dal facku a holčička malá se 

na to dívá, máma je teď opřená o zeď.

13. Holčička se zeptala mámy „Mami, máme peníze na koblihu?“.  Máma jí  nedala,  je 

naštvaná a chce rozbít krásnou židli.
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14. Malá holčička si vzala barvu na ruce a teď s tím plácá o zeď, máma to viděla a je 

naštvaná. A nemá už peníze na novou barvu, už dlouho nedostala v práci peníze.

15.  To je kluk a  holka? Bude to ségra a  brácha.  Sestra  se koupe a bratr  to nevydržel, 

nechtěl zaklepat a hnedka tam vešel.

16. Táta chce koupit auto a holčičce nikdy nechce dát peníze, aby šli na trampolínu, která 

je za peníze. A máma je v práci.
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31 – R M6

1. Táta, máma, bráška. Táta říká bráškovi něco. „Musíš se učit.“ On se ve škole napije, jde 

na záchod, svačí, jde domů. (Jaké mají pocity, jak se cítí?) Je hodnej. On říká něco a on ho 

poslouchá. (Co se bude dít dál?) Maminka kouká na tatínka, co říká bráškovi. A tatínek mu 

říká „Ty musíš si hrát venku“. A eště si hrát fotbal.

2. Nemá tatínka. Že tatínek je nemocnej. (Co se tam děje?) Nevím. (A jak se cítí, jaké mají 

pocity?) Smutný, protože nemá tátu. (Co bude dál?) Nevim.

3. On se učí. Paní učitelka říkala, že má domácí úkol, on se naučí a on

4. Co se stalo? (Co myslíš?) On leží, byl nemocnej. A byl smutnej. Ona je smutná, protože 

nemá kamaráda.

5. Maminka se vrátila. A eště něco.

6. Nevim.

7. On spinká, on se bojí, že je tam duch. On se bojí těch duchů.

8.  Táta,  bráška,  sestra,  maminka.  Oni  říkaj  něco  tátovi.  A sestra  a  bráška  koukaj  na 

maminku, co kouká na tátu.

9. Oni bojujou. On spadl.

10. On si hází míč, on má miminko. Bráška kouká na malé miminko u maminky. Maminka 

kouká na miminko.

11. Že ona neví, co to je.

12. Maminka je smutná. Bráška kouká na maminku a na tatínka taky. Maminka brečí. Že je 

smutná maminka.

13. On je smutný, on hází židli na domeček a rozbije ho. On je smutný, že nemá maminku. 

On hází židli, nemůže si koupit něco, nemá peníze, nemůže pracovat.

14. Maminka se, bráška to, barvu dal na ruce a dal na zeď.

15. Ten bráška se kouká, jak se sestra koupe.

16. Táta se kouká, co bráška naučil se.
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31 – T M6

1 Kluk, má ruce na hlavě položený. (Jak se cítí, jaké má pocity?) Že je unavenej. (Co bylo 

před tím?) Že si hrál. (A jak to bude dál, jak to skončí?) Že by pak pozdě vstal.

2 Je tam paní s knížkama, pán s koněm a babička u stromu. A jsou tam ňáký stany. (Jak se 

cítí, jaké mají pocity?) Že vyšli z těch stanů. (Co bude potom?) Potom by zase zalezli do 

těch stanů.

3BM Člověk. Dává hlavu na sedačku. Unavený. Sedí na zemi.

4 Ňáká holka, kluk.

6GF Že ňáká paní hraje na klavír a vedle ní kouká na ni ňákej starej pán a kouří.

6BM Pán drží ňákej kufřík.

18BM Že ho šel k holičovi, aby mu ostříhali vlasy.

8BM Tam je ňákej mrtvej člověk, jsou tam tři páni a jsou ve stanu. A něco s  tím pánem 

dělaj.

10 Tam je svatba a pán tam má zavřený oči a má fousy. Paní má kudrnatý vlasy. A objímaj  

se.

13MF Jeden člověk vstal, protahuje se, paní eště spí. Paní má ruce ňák dole a pán má ruku 

na očích.

18GF Jde ňáký kluk, se klouže po schodovým opěradlu a máma je nešťastná, že se zranil.

5 Je tam ňáká paní, otvírá dveře, je tam kytka a knížky a lampa a stůl. A paní má ruku na 

klice a je tam polička, ve který jsou knížky.
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32 – R F7

1. Máma a táta a jedna holka, povídají si. (Co bylo před tím?) Chtěli jít na zmrzlinu. (Jak  

se cítí?) Že chtěj na zmrzlinu a chtějí si hrát. (Jak to bude dál?) ticho

2.  Máma  a  děvče.  Objímají  se.  (Jak  se  cítí?)  Smutně.  (Co  se  stalo  před  tím?)  Její  

kamarádky se na ni zlobí. (A co se stane dál?) Máma se rozhodla, že půjde na jinou školu.

3. To děvče se učí. A neudělá to pořádně. A dostane pětku. Paní učitelka jí dá domácí úkol, 

a pak to udělá správně.

4. Dívka je mrtvá.

5. Že máma nechce tu dívku. A ta dívka uteče. Pak jeden chlap ji zabil. A pak její táta 

zavolal policii. A pak policie ji hledala. A pak už ji našli. A pak se dívali, byla mrtvá. A pak 

zavolali doktora, byla živá.

6. Žalujou. Aby ta holka jim dala peníze. Aby koupila bonbóny. A žvýkačku. A pak ta 

holka se rozhodla, že jí dá peníze. A pak jí dala jednu korunu. A pak si nemohla koupit 

žvýkačku. A pak ta holka sebere peníze. A utíká a koupěj žvýkačky. A ta holka zavolala 

policii. A hledala ji. A pak ji našli. Pak ji zatkli.

7. Dívka se bojí. Že je tam duch. Chtěla jít na záchod. A bála se. A pak to byl jenom sen.

8. Máma říká, že musí na jinou školu. A táta říká, že nechce. A pak máma říká, že děti to 

rozhodnou. A pak chtěli jít do nový školy. A pak se rozhodli, že už nebudou na nové škole.

9. Chlapce chce zabít ten kluk. A pak ho nezabil. A ten chlapec říká, že když mu nedá 

peníze, tak ho zabije. A pak ten chlapec mu dal peníze. A pak ten chlapec koupil žvýkačku. 

A hodil mu ji na hlavu. A pak ten chlapec musel mít tu kšiltovku. A pak to už nešlo sundat. 

A nešel do školy, protože se mu tam děti smály.

10. Máma měla mimino. Když to mimino se zlobilo na dívku. A máma říkala, že ta dívka 

zlobí. A tak to nebylo. A pak se máma zlobila na tu dívku. A ona pak utekla a hledala 

novou mámu. A už měla, ale neměla peníze. A ta máma taky neměla peníze. A pak oni byli 

mrtví, protože neměli jídlo.
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11.  Co se stalo  s rukama? Včera  jsem měla nový nehty.  A když jsem spala,  tak  se to 

rozbilo. A řekla mamince, jestli jí může dát peníze, ale maminka říkala „Ne“, a ta dívka 

utekla a ukradla peníze. Někdo pak zavolal policii. A pak ta dívka byla zavřená.

12. Ta máma je nemocná a chce blinkat. Pak blinkala na zem. A pak byla těhotná. Když 

byla těhotná,  tak to  byla  holka.  Pak táta  říkal,  že  nechce holku.  A máma chtěla  utéct. 

A utekla. A ta dívka plakala. A pak ten táta se rozhodl, že bude mít holku, ale neměl mámu. 

Tak  si  koupil  novou.  A ona  porodí  a  byl  to  kluk.  A už  jsme  rodina.  A ta  máma  je 

bezdomovec.

13. Ta dívka chce rozbít ty věci. Protože máma a táta jsou mrtví a ta dívka chce být taky 

mrtvá. A pak se rozhodla, že bude mít novou mámu a tátu. Ale nemůže. Protože rozbila 

všechny věci a utekla a pak byla bezdomovec. Pak ukradla jídlo, protože měla moc hlad. 

A pak zavolali policii. A oni ji chytli, protože byla bezdomovec.

14. Ta dívka maluje. Aby byla bezdomovec. Aby všem dala peníze. A pak možná říkala 

„Co to děláš?“, a ta dívka říkala, že „Dělám bezdomovce.“ A máma řekla, že nemůže dělat 

bezdomovce. Ona říkala „Proč?“, a máma říkala „Protože bezdomovec je zloděj“. A nešlo 

umýt ruce. Když byla velká, tak ta kůže už tam nebyla. Byla mrtvá.

15. Ta máma říká „Co to děláš?“. A ten táta říká že „Co děláš moc dlouho?“. A ta máma 

říkala, že se dívá na telefon. A pak nestihnou svatbu. A pak ta máma tam už nežije. Byla už 

mrtvá. Protože celou dobu byla nakoupit.  A pak ten táta koupil novou mámu. A pak ta 

máma stála sto tisíc. Ten táta koupil novou mámu, ale neměl už peníze. On ukradl její 

peníze a ta nová máma měla miminko. A byl to kluk. A měla tři miminka. Holky. A pak 

všichni byli už rodina.

16. Táta si prohlédne ten domácí úkol. A pak vidí hodně chyb. A pak dostala pětku. Pak ta 

dívka hledala nového tátu a našla, ale byl to kluk a bezdomovec. Ten bezdomovec dal té 

dívce peníze a už nebyl bezdomovec, už byl nový táta, jsou rodina, ale chybí tam máma. 

Tak ten  táta  našel  mámu.  A pak ta  máma měla  miminko.  A byl  to  kluk.  A měla zase 

miminko. A pak už byli všichni trochu velký, tak byli rodina.
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33 – R F6

1. Že tatínek něco říká holčičce a maminka školákovi a maminka „Nedostala jsi dneska ve 

škole ňákou pětku?“. (Co bylo před tím?) Holčička šla do školy a učila se hezky a dali jí 

jedničku. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Jsou zdraví. Holčička si myslím, že až dostane 

pětku ze školy, tak jí taťka dá trest. (A co bude dál, jak to skončí?) Že holčička další den 

bude mít dvojku a další den čtyřku a další den pětku.

2. Že holčička, že maminka jednou holčičku školáka poslala samotnou jít do školy a tam se 

ztratila a potom jí mamka našla. (Jaké mají pocity?) Školák byl smutnej a maminka měla 

radost, že našla školáka, její dítě.

3.  Že školák to,  udělala  špatně fixou domácí  úkol.  A teďka se bojí,  že  dostane pětku. 

A potom to, holčička dostala dvojku a ne pětku.

4. Že to, kamarádky si to. Ne, maminka pustila dítě jít samotný do školy a někdo to dítě  

zastřelil a maminka to viděla a byla smutná.

5. To, že dítě bylo rádo, když si maminka a tatínek chtěli dát pusinku. A dospělí a dítě 

z toho měli dobrý pocit.

6. Jo, že to, tatínek s maminkou, tak ti si o něčem povídali a ten tatínek chtěl, aby dítě bylo 

daleko od maminky, tak že v noci utek s dítětem.

7. Že dítě spalo samo v pokojíčku a potom uvidělo ňáký stín, ňákýho jakoby ducha protože 

se bála, tak z toho měla špatný pocit.

8.  Že  tatínek,  maminka  a  dítě  holčička  jejich  a  kluk  jejich,  oni  se  chtěli  rozvíst,  tak 

maminka měla holčičku za dítě a tatínek měl kluka a tatínek bydlel jinde než maminka a 

jinak se navštěvovali a volali si.

9. Že ve škole to se kluk omylem bouchnul do kluka a ten potom s ním chtěl bojovat. A ten 

z toho měl dobrý pocit a ten, co nechtěl bojovat, měl špatný pocit.

10.  Že  maminka  se  rozvedla  s tatínkem tak,  že  měla  holčičku  a  tatínek  měl  kluka  a 

mamince se narodilo miminko a dítě z toho mělo dobrý pocit a maminka taky.

11. Že maminka vařila večeři, když byla sama, dítě bylo ve školce a školák ve škole a 

viděla zlýho kluka, který ji chtě chytit a ona se lekla.
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12. Že mamince bylo špatně a tatínek z toho měl špatný pocit. A její dítě z toho mělo taky 

špatný pocit.  A maminka byla v nemocnici,  protože měla něco udělanýho s nožičkou a 

nemohla z toho chodit.

13. Že maminka, když spala, tak chodila a to, a ona držela židli a její dítě se potom leklo, 

že si myslí,  že maminka začíná být zlá a dítě z toho mělo špatný pocit a maminka ani 

nevěděla, co dělá.

14. Že dítě to, si vzalo červenou barvu, namočilo si v ní ruce a patlalo tam strom s rukama, 

malovalo tam strašidlo, který mělo sto ruk. A maminka se lekla, co to tam na tý zdi dělá.

15. Že dítě, maminka se sama koupala v koupelně a taťka říkal, kde máš dítě, když jsi ho 

měla vyzvednout. Maminka z toho měla špatný pocit a tatínek taky.

16. Že dítě nevědělo, na co se to taťka kouká, on si maluje, jak bude vypadat jejich dům, 

protože chtěli s maminkou přistavět.

33 – T F6

1 Že kluk byl naštvanej, že taťka mu vzal to, jeho hračku, protože to dítě s tím zlobilo. 

Tatínek  chtěl,  aby  už  přestal  zlobit.  (Jak  to  dopadne?)  Že  kluk  šel  s maminkou  do 

hračkářství a tu hračku si tam znovu koupil, protože se bál, že mu to taťka nevrátí.

2 Že taťka orá pole a maminka a teta se koukají na taťku, jak orá pole, pak tam budou 

muset zasadit semínka. Teta je těhotná, táta to má skoro hotové, maminka jde pro semínka. 

(Jak se cítí?) ticho

3BM Že dítě bylo unavený, než došlo do postele, tak bylo vedle postele a spalo. Maminka 

a tatínek museli dítě přenýst do postele, maminka ho přikryla. A dítě spinkalo a maminka a 

tatínek z toho měli dobrý pocit.

4 Že tatínkovi je ňáko špatně a maminka pro něj zavolala záchranku, tatínek potom umřel, 

maminka z toho měla špatný pocit a dítě taky.

6GF Že maminka šla nakupovat a koukala se na věci na koupení. A zlý člověk jí ukradl 

dítě. Maminka a dítě měli špatný pocit, dítě pak dobrý, protože pánovi vyklouzlo.
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6BM Že pán, který byl převlečený za dítě babičky, tak to byl zlý člověk a tý babičce vzal 

vnučku  a  vnuka.  A babička  z toho  měla  špatný  pocit,  vnuk  a  vnučka  pak  zlodějovi 

vyklouzli a babička pak byla šťastná.

18BM Že tatínek šel vyzvednout dítě a ňákej zlej pán tatínka ňáko uspal a dítě, za tatínka 

se převlíknul a dítě ukradnul. Když se tatínek vzbudil, tak měl špatný pocit a maminka a 

dítě taky. Dítě pak zlodějovi vyklouzlo. A byli pak šťastný.

8BM  Že  kluk  převlečený  za  mimozemšťana  a  dva  jeho  přátelé,  taky  převlečený  za 

mimozemšťana, tak když taťka spal, tak mu vyřízli srdce. A maminka potom byla smutná, 

že taťka zemřel, a dítě taky. A potom se narodil další tatínek, starej jako před tím.

10 Že to,  ti  mimozemšťani si s tím srdcem nepochutnali  a pak šli sbírat  houby, aby si 

spravili  chuť,  protože je pálil  jazyk. (A to je na tom obrázku?) Tatínek s maminkou si 

dávali pusu.

13MF Že maminka spala a někdo jí píchl a ona potom umřela. A tatínek z toho měl špatný 

pocit a dítě taky. A potom se jim narodila nová maminka, všechno věděla, jako ta stará, ale 

byla miminko.

18GF Že to,  maminka,  když vyrostla,  tak  ve stejnou dobu,  kdy spala,  se  vzbudila,  ta 

maminka byla hloupá, tak se píchla do srdíčka.

5 Že maminka ťukala na dveře a dítě ještě spalo a maminka říká, „Už je konec školy, paní  

učitelka mi dala papír, který musíš vyplnit“. A ona řekla „Né, já chci ještě spinkat, vyplníš 

to za mne?“.  „Nebuď líná,  paní  učitelka musí vidět,  že umíš  psát věci.“  „A maminko, 

vyrobila  bys  mi  robota,  který  vypadá  jako  já,  a  já  bych  mohla  zůstat  v pokojíčku?“ 

Maminka se bála, že by se porouchal, tak žádnýho neudělala. Tak řekla „Tak jo“, a udělala 

to.
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34 – R F6

1. Máma, táta a děvče. Táta děvčeti sahá na ruku. (Co bylo před tím?) Rodiče si povídali a 

přišla holčička. (A co bud dál, jak to dopadne?) Táta jí něco říká. (Jak se cítí?) Holka je 

veselá. Táta taky.

2. Maminka a dcera se objímají. (Jak se cítí?) Smutně. (Co se dělo před tím?) ticho (A co 

bude dál?) Něco si povědí.

3. Píše si něco do deníku.

4. Holčička spinká. Přišla k ní ňáká paní.

5. Rodiče si něco řekli a holčička přišla za nima.

6. Něco jí chtěj dát. Ona si to vezme.

7. Holčička se probudila a lekla se.

8. Rodiče si podávají ruku. Maminka je šťastná. Táta taky.

9. Chlapeček upad a druhej ho chce zmlátit.

10. Maminka drží děťátko. Holčička k ní přišla. Maminka je šťastná.

11. Holčička se lekla.

12. Maminka je smutná.

13. Holčička zvedá židli. Chce ji hodit na zem.

14. Holčička se lekla. Ta druhá dělá ruce na stěně.

15. Holčička se koupe a kluk jí otevřel.

16. Holčička napsala dopis a dává ho tatínkovi.

34 – T F6

1 Chlapeček sedí u stolu. (Jak se cítí?) Šťastnej. (Co bylo před tím?) ticho (Co bude dál, 

jak to dopadne?) ticho

2 Kluk vláčí koně. Holčička má vracet knihu. (Jak se cítí?) ticho (Co bylo před tím?) ticho 

(Jak to bude dál, jak to skončí?) ticho
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3BM Holčička spí, vedle ní leží pistol.

4 Maminka objímá tatínka.

6GF Holčička se lekla. Lekla se pána.

6BM Paní někam jde. Pán se kouká na postýlku pro miminko.

18BM Pán je pod vodou. Někdo ho chytil. Tahá ho do tý vody.

8BM Pánové zabili kluka. Paní odchází.

10 Pán a paní.

13MF Kluk se probral, maminka leží v posteli.

18GF Kluk se opírá o schody a druhej ho drží.

5 Maminka otevřela dveře.
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35 – R M6

1. Táta se synkem se dohaduje nějak. Mamka na tátu kouká. „Buď hodný“. (Jaké mají 

pocity?) Maminka poslouchá tátu, co říká s tím synem. (Co bylo před tím?) ticho (Jak to 

bude dál, jak to dopadne?) Dobře.

2. Táta a máma se mazlej. (Jak se cítí?) Dobře. (Co bylo před tím?) ticho (Co bude dál, jak 

to dopadne?) To nevím.

3. To je kluk, něco v knihovně píše. Píše ňáký dopis pro ňákýho kamaráda.

4. Tady je ňákej člověk, asi umírá, ta paní mu chce pomoct, ale neví jak. Tak je smutná.

5. Tady asi ten syn se ptá táta a mámy, vo čem si povídaj.

6. Cizí táta tátovi něco dává. A on to nechce vod něho.

7. Tady leží kluk a diví se. Asi se tam děje něco divnýho před nim.

8. Tady se máma a táta dohadujou a děti je poslouchaj.

9. Tady se kluk asi zranil a pán mu jde pomáhat.

10. Mamka má miminko a jde s ním asi někam na procházku. A potom ještě s mlíčkem jde 

na procházku.

11. Tady je máma z něčeho vystrašená.

12. Tady máma pláče. A táta se tomu směje. A kluk se tam schovává a dívá se na ně tajně.

13. Tady táta chce asi rozlomit židli. smích Práskne s ní o zem.

14. Tady něco kluk maluje rukama na zeď a máma se tomu diví, co to maluje.

15. Tady se táta kouká do koupelny, jestli je koupelna volná. A není, protože máma se tam 

koupe. A má v ruce mejdlo.

16. Táta si něco z papíru čte, asi ňáký dopis nebo něco takovýho, kluk ho poslouchá a dívá 

se na něj, co to čte.
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36 – R F7

1. Vidím tam dvě holky. A jednoho pána. Dává pán na jednu holku ruce. (Jak se cítí, jaké 

mají pocity?) Bojej se. (Kdo?) Tahle a takhle. Pán je nazlobený. (Co se stalo před tím?) 

ticho (A jak to bude dál, jak to dopadne?) Pak odejdou.

2.  Že se bojí. Objímají se. Máma a dcera. (Co bylo před tím?) ticho (A jak to bude dál, jak 

to dopadne?) Pak odejdou.

3. Dcera píše. A opírá si ruku o hlavu. A eště dělá úkoly. A je smutná. Píše hodně. Chce se 

jí spát.

4. Holka leží. A druhá holka stojí. A tý holce je špatně. (Který?) Tý, co leží. A tamta holka, 

jak stojí, je smutná. A ta, jak leží, má zavřený oči.

5. Máma odchází s dítětem do školy. A máma a táta si dávají pusu. A holka na ně čeká.

6. Holky se dohadujou. A jedna holka se cítí osamělá. A ta třetí holka jí nadává.

7. Holka eště spala a někdo ji vyděsil. A má eště noční košilku.

8. Máma něco říká tátovi. „Pojedeme na výlet.“ A vnuk a holka čekají, než si táta a máma 

dopovídají.

9. Kluci si hrají na ubližování. A jeden spad. Asi se bojí. A pak bojujou do sebe. A pak už 

přestali kluci.

10. Mámě se narodilo miminko a ségra je z toho zamračená.  Máma je veselá,  že se jí 

narodilo miminko. A miminko plaká.

11. Holka se vylekala. A dala ruce před sebe. A má sukni a mikinu. A má velikej strach.

12. Maminka se opírá o stěnu. Tatínek stojí a je pyšnej. A dítě má strach a sedí na křesle. 

A má máma prstýnek. A tatínek něco skovává v ruce za záda a dítě na to vidí.

13. Dítě je nešťastný, tak hází nábytkem. A ty nábytky se pak rozbijou. A je naštvaný dítě.

14. Holka si namočila ruce do barvy a dělala strom a máma se úplně vylekala. Dítě je 

šťastný, než dostane na zadek. A pak to bude muset čistit.

15. Dítě se koupe a má v ruce mejdlo a tatínek se dívá. A pak přijde do koupelny a řekne, 

aby se vykoupala, že už bude muset jít do postele.
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16. Táta si čte a než to poví, tak dítě čeká, než dopovídá, pak začne mluvit a zatím je  

ospalá. Tátovi dala papír ze školy, že tam musí něco přinést,  měla tam úkoly.  On jí to 

přečet a šla dělat úkoly.
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37 – R F6

1. Je táta a říká něco tý holčičce něco, třeba že se má někam vypravit a máma na to kouká. 

Že to není dobrý nápad. (Jaké mají pocity?) Máma má strach, táta je jakoby že je šťastnej, 

že pude, ta holčička je šťastná, že někam může jít. (Co bylo před tím?) Já myslím, že před 

tím to chtěla máma a táta to nechtěl a pak se rozhod, že to bude tak a mýma popřemejšlela 

o tom, a už jí to nepřipadalo tak dobrý. Tak má strach. (Jak to bude dál, jak to dopadne?) 

Holčička s tím bude souhlasit  a táta přinutí  mámu, aby šla do světa.  A v tom světě by 

mohla ta holčička hledat takový jakoby rostliny na čaj, aby měli, byly zvláštní a holčička si 

s tím nevěděla rady, tak se zeptala jedný paní. Ta jí pověděla, že zvláštní kytky jsou v lese. 

V tom lese našla spoustu zvláštních, přinesla je domů. Táta po ní chtěl, aby ze studánky 

přinesla vodu. Šla kousek, viděla molýlka a on se jí líbil, tak šla za ním, ztratila se v lese. 

Táta  měl  vztek  a  máma  měla  strach.  A ta  holčička  měla  taky strach.  Ale  jak  šla  po 

kytičkách, tak našla cestu. A vrátila se domů s kyblíčkem studánky, uvařili čaj, večer ho 

pili. A druhý den tatínek zase něco chtěl, ale vydal se tam sám. A holčička byla ráda, že 

nemusela.

2. Tohle je maminka s holčičkou, jak se objímaj a ta maminka je smutná, šťastná a brečí 

z toho. A jak se uviděly,  tak holčička taky a přestaly brečet a začaly něco dělat.  Měly 

pejska, tak ho šly provenčit a čekaly s maminkou, dokud se tatínek nevrátil z těch těch, 

z takový jakoby, šel lovit maso. Jak čekaly, tak uběhl týden a další, tatínek nikde, tak se za 

ním vydaly. Rozdělily se, holčička něco našla na zemi, volala maminku, ta ji neslyšela. 

V noci se nemohly najít. Ta holčička byla smutná, že nemůže jít domů za pejskem. Viděla 

stopy, šla po stopách, uviděla, že se zvětšují, našla stín, ale ten stín před ní utíkal, šla se 

podívat, viděla zvíře, ale to zvíře zvětšovalo stopy, myslela, že je to liščí doupě, viděla liščí 

doupě, ve škole si řekli,  že když vidí doupě, ať se tam nekoukaj. Ale šla se kouknout, 

zeptala se jich, ale lišky jí nerozuměly. Ale vyčuchaly cestu, uviděla mámu, jak se třese 

zimou u ohýnku. Byla šťastná, že našla maminku, máma našla i tátu, pak se šli navečeřet. 

A třetí den byli doma a šli si hrát. Už se neztráceli, věděli, že se nemaj oddělovat. A čtvrtý 

den byla sobota, byli veselí, holčička měla narozeniny. Měli starost, co jí koupí. Holčička 

si přála velkou hračku, něco jí koupili, měla radost. A upekli jí dort, byl od babičky, chutnal 

jí.
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3. Tohle, tady už byla starší, psala úkoly, měla tam jednu knihu, druhou knihu, musela psát  

něco do deníčku, moc jí to nebavilo, seděla tam jako v hospodě. Zeptala se, jestli by si 

mohla zdřímnout,  ale  nedovolili  jí  to.  Napadlo ji,  že je větší,  že  může jen tak pobíhat 

venku. A pak se zase šla učit. Rodiče se ptali, proč je tak šťastná z těch úkolů, jak nebyla. 

Ale ona nechtěla říct, že byla venku sama bez dovolení.

4.  Že  jednou  ta  holčička  už  povyrostla,  nechala  mámu  samotnou  doma.  A protože  ji 

nechala  doma,  vzala  si  všechno,  tak  se  nemohla  bránit,  bála  se,  že  se  jí  něco  stane. 

Omdlela, někdo tam něco dal, když tam nebyla, vybouchlo to, byla to past, takhle jí to 

řízlo.  Tak  přišla  holčička  z výletu,  nevěděla,  proč  maminka  tak  divně  leží,  zeptala  se 

tatínka,  ten  taky nevěděl,  taky nebyl  doma.  Zjistila  potom,  že  umřela.  Byla  smutná  a 

nechtěla o tom mluvit.

5. Druhý den táta přišel z lovu a byl šťastný. Holčička se zarazila, že si jí nevšímá. Šla 

trucovat. Táta nevěděl, kde je, šel za ní, ptal se „Proč jsi smutná?“, „Ty si mně nevšímáš“, 

„Všímám, ale pozdravoval jsem mámu“, „Ne, tos neudělal, nepozdravils“. Omluvil se jí, 

ale jí to nestačilo. Starší brácha ji poučil, že když se řekne, promiň, tak se má odpouštět,  

myslel to dobře, že se jí omluvil. Všichni jí to stejně zopakovali, že to tak je. Tak holčička 

až do rána trucovala.

6. Jeden den šla holčička do školy. Ale tem jí starší holčička šikanovala. Řekla to mámě, ta  

zavolala  rodičům, ať  přijedou za ní.  Tak přijeli  za  ní,  odešli.  Maminka byla  vzteklá  a 

holčička byla šťastná, že to maminka vyřeší, ale holčička se mračila a dostala trest. Musela 

celej den uklízet. A holčička, kterou šikanovala, ta si užívala u moře. Tamtý se nechtělo 

uklízet, tak dostala ještě větší trest, bylo to k vzteku, maminka říkala, že to bylo správně.

7. Jednou v jednom domečku bydlela holčička. V tom domě neměla rodiče, umřeli jí. Byla 

tam sama a byla tam chudá. Šla spát,  spala na dřevěné posteli.  Najednou spadla váza, 

spadly panenky,  nikdo tam nebyl,  všichni  umřeli,  i  kocour,  nevěděla,  co  to  je.  Šla  se 

podívat, vzala si nůž za záda. A riskovala to, šla. Lítali tam duchové, nemohla je seknout, 

musela to vydržet do rána. A ráno nevěděla, co to bylo za noční můru.

8.  Jednou v jednom domě žili  čtyři  lidi  a  dvě zvířata.  Jednou však museli  se  pohádat, 

protože  táta  chtěl  vyhodit  kočičku a  máma pejska,  ale  kluk  si  chtěl  nechat  kočičku  a 
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holčička pejska.  Pohádali  se, děti  věděly,  že se zvířata nevyhazují.  Děti  to nakreslily a 

poslali. Přijeli lidi, ti je uklidnili a vysvětlili, že se zvířata nevyhazují. Ale rodiče nevěděli, 

kdo je nahlásil. A už se nehádali.

9. Jednou v jedný škole byl chlap a chlap, byli to dobří kamarádi. Ale jeden žárlil a do toho 

druhýho strčil. Spad, umazal se, byl smutný. „Pojď boxovat, pojď“, utíkal, zavolal mámě, 

přijela pro něj, vyhubovala mu, dala mu trest. Byl to brácha tý holčičky, co šikanovala. 

Museli furt uklízet. Slyšeli to čerti v pekle a dali je do pekla. Pobyli tam, uklízeli tam, 

jednou je pustili, byli odnaučení, slibovali, že už nic takovýho neudělaj. Museli jim přinýst 

něco, co si mohou upéct, přinesli celé zvíře, čertům to stačilo. Posilnili se a byli šťastní a 

hodní.

10. Jedna maminka byla těhotná a měla holčičku, ta si přála bráchu, ale nepovedlo se to, je 

to ségra. Holčička žárlila, že se maminka víc stará o miminko než o ni, byla smutná, chtěla, 

aby už nemusela poslouchat, jak se o ni furt stará. Povyrostla a už chodila do čtvrté do 

školy.  Ségra  se  o  ni  už  moc  nezajímala,  už  byla  v pubertě  a  nechtěla  s tím  mít  nic 

společnýho, byla ráda, že už ségra povyrostla a že už nemusí trucovat.

11. Jednou v jednom strašidelném hotelu byla jedna pizzeria a ta byla opuštěná, holčička si 

z toho udělala kavárnu. Ale jednou přišel duch, ona se lekla, utíkala, utíkala, co jí nohy 

stačily. Protože věděla, že to není dobrý nápad, odjela domů, duch se ztratil, byla ráda, že 

byl pryč.

12. Jednou byl jeden dům a jednou tatínek udělal vtip, že tam dal plastovou ruku a umělou 

krev. Uviděla to máma, bála se, pak se táta přiznal, maminka už neměla starost a šla spát. A 

nezdálo se jí o tom, ani holčičce.

13. Jednou byla holčička, která měla bujnou fantazii, jednou se jí zlomila židle, říkala si, co 

se tady mohlo stát, jsem tady sama, co se mohlo stát. Tak půjdu koupit novou. Věděla, že  

duchové neexistujou. Pak se jich už nebála.

14. Jedna holčička se zbláznila, protože věděla, že duchové existujou a přidělala mámě 

starost. Ale holčička to jen dělala, maminka se lekla, že se něco rozbilo. Všechno ale byla 

jen plastelína a ta jde sloupnout. Oblíbila si barvy, vytvořila obřího robota z plastelíny. 

Trvalo jí to týden. A pak už jen dělala mámě radost.
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15. Jednou šla holčička do parku. Ona chtěla pak do vany, ale trucovala. Protože trucovala, 

tak ve vaně si dala mejdlo ve tvaru telefonu, tak si táta myslel, že je opravdovej, lekl se, 

holčička mu řekla, že je to mýdlo. Když byla větší, tak vyráběla z mýdla.

16. Jednou v jednom domě bydlel táta a holčička. Táta si četl vzkaz, který mu zničehonic 

přišel. Holčička byla udejchaná, „Tati, co to čteš?“ „Čtu, čtu, čtu ňáký dopis, to tě nemusí 

zajímat“. Ale druhý den mu přišlo akvárium, tam byl roztomilý delfín, nechal si ho. Po 

mnoha letech delfína nechtěli, ale on ještě žil. Holčička si ho nechala v pokojíčku. Ale pak 

se už o něj nechtěla starat, dali ho mámě, ale ta se pak taky nechtěla starat. Holčičce to  

bylo líto ho vyhodit, tak se o něj s nudou starala. Ale on už toho měl dost. A tak promluvil 

„Já jsem delfín, a kdo si mne objedná, tak se o mne má starat“. „Tati, měl by ses o něj  

starat, povyrostl by a uměl by triky, teď už ho nemůžeš vrátit.“ Holčička se dokázala dobře 

starat o delfína, stala se veterinářkou, delfín jí pomáhal ocasem a bylo to dobrý. A starala 

se o něj, bavilo jí to, měla pomocníka a táta se už o něj nemusel starat. Prožívali spolu  

krásný dny.
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38 – R M6

1. Pán dává na kluka ruku. Říká mu, jestli by chtěl psa. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Kluk 

se cítí dobře. Pán taky. (Co bylo před tím?) Chodili. (A jak to bude dál, jak to dopadne?) 

Budou koukat na televizi.

2. Objímaj se. Kluk a paní. (Co cítí, jaké mají pocity?) Dobře. (Co bylo před tím?) Že jim 

umřel pes. (Jak to bude dál, jak to dopadne?) Že se pak dívaj na televizi. A pak si šli zapálit 

cigaretu. A pak šli spát.

3. Že je smutnej. A píše něco. A už u toho skoro spí. A už tam zaspal.

4. Je smutná. Dívá se na holku. Na mrtvou. Ona jde spát. Pak se na ní šla ráno podívat.

5. Dívá se. Na tátu. Na mámu. Táta ji hladí. A máma je šťastná. A táta taky. Pak šli spát. 

A zase se probudili a viděli, že syn ještě spí. A syn si všimnul, že oni chodí doma v botách. 

A že maj špinavou podlahu.

6. Jsou tam dva chlapi. A jedna holka. A chlap říká, aby mu ta holka něco dala. A ten druhej 

se na ni dívá. A ta holka se dívá na toho, co se na ni dívá. A on říká, aby mu dala peníze.

7. Leží v posteli. Je vyděšená. Chytá se za deku. Měla strašnej sen. Šla ještě spát a pak se jí  

znovu snil ten sen. Tak se znovu chytila za deku. A pak jí z postele začala týct ňáká voda.

8. Paní říká tomu pánovi, že mu má dát ruku. A syn a sestra se dívají na ně. A jsou trochu 

smutný. A pán a paní jsou trochu veselí. A pán říká, že se syn a sestra na ně divně koukají.  

A ona říká, že to jen tak. A oba mají ruce dole a pán je trochu smutný, že syn a sestra se tak 

tváří. A pak šli všichni čtyři spát.

9. Tady pán dává pěstí a paní z tý pěsti spadla, on jí bouchnul, jakou má sílu, je vyděšená 

spadla,  rukama pomalu jde dozadu a on za  ní  pomalu jde,  říká jí,  „Jdi  a  už  se  nikdy 

nevracej“. A maj špinavý boty, umazali zem. Ona běžela a uklouzla, spadla on „Není ti 

nic?“, ona řekla, že ne, pak se s ní skamarádil, řekl jí, ať jde domů, on šel tam.

10. Stojí tam chlap a paní a dítě na tý paní leží. A ten kluk je smutnej, že on má bráchu.  

A eště že se o něho máma moc nestará a o dítě více. A dítě jí šahá na srdce a máma je ráda,  

že má takové roztomilé, řekla, že už je noc a musí jít spát. A kluk že jo, jen si vyčistím 

zuby. Máma položila miminko, vyčistili si zuby a šli spát. Druhý den se okoupal.
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11. Je vyděšená a dává si ruku před pusu a jednu ruku někam. A to protože viděla tam 

oheň,  šla domů,  druhý den tam přišla,  šla  tam do práce,  viděla,  že tam opravují  zem, 

zatelefonovala svý paní, že tam nemůže, protože tam stavěj. Ona se měla zeptat, kolik dní 

to budou stavět, tolik ti dám volna. Zeptala se, řekli dva měsíce, ona zatelefonovala, řekla, 

že dva měsíce, ta paní jí řekl, že dva měsíce má volno, šla domů a užívala si na dovolené, 

poslala jí i lístky na dovolenou, chtěla na Ukrajinu, tak tam jela.

12. Tady je paní smutná a táta taky, protože ona je smutná, protože oni všechny peníze 

utratili,  jen na  jídlo,  chtěli  jet  na dovolenou,  oni  na to  zapomněli,  vzpomněli  si,  když 

neměli peníze, kluk byl smutný, když bude velký, bude vydělávat peníze, až bude starý, 

tak si bude šetřit peníze. A pak šli spát, druhý den to řek mámě, že až bude velký, tak jim 

bude dávat více peněz, ona řekla, že je šťastná, ale teď je pořád smutná, bude to za dlouho.

13. Že on má v ruce dřevo a ono se zalepilo, teď je zlej, protože mu dědeček nedal na 

narozky peníze, on chtěl jenom peníze a telefon a moc všeho, on mu dal jen telefon, je 

smutnej a zlej, až bude mít peníze, tak je utratí za to, co chtěl. Děda a táta byli smutný, že 

mu nedali, co chtěl, on se přestal na ně zlobit, dal jim svůj telefon, dědovi, až bude mít  

peníze, tak koupí i tátovi, pak byl šťastný.

14. Že máma mu řekla, ať si umyje ruce před barvou červenou, on nechtěl, byla noc, tiše  

šel, udělal to na stěnu, myslel, že máma bude myslet, že to byl duch, ale ona ho slyšel a 

viděla ho, byl to špatný nápad, máma mu pak zlomí telefon a dá ho do popelnice, ale 

neudělala to,  protože zítra  tam dají  novou zeď, ale  teď budou mít  špinavou,  táta bude 

smutný. Museli šetřit na nový koberec, ale trvalo to měsíce.

15. Ona mu řekla, že se jde koupat, ona si pamatuje, jak on sledoval, ona šla, dokoupala se, 

on šel, potichu ji sleduje, ona ho viděla, už se od něj odstěhovala, on byl smutný, našel si 

jinou paní, ale tu už nesledoval, aby ji neztratil. On už pak jen seděl u televize a koukal se.

16. Že tam on se dívá, kolik maj zaplatit,  oni si objednali vodu na pět měsíců, „Kolik 

máme zaplatit?“, on říká „Sedumdesát pět“, „Ahá, už můžu chodit do práce, zbývá mi už 

jen pět“, „To se máš“, „Babička má peněženku plnou peněz, přinese tolik, kolik je tady na 

účtě“,  „Ona  nám to  dá?“,  „Určitě,  děda  jí  půjčuje“.  Už  bylo  zítra,  vzali  si,  zaplatili, 
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poděkovali babičce a kluk byl znovu šťastný, že už nemusí nic platit. A ještě si objednali  

radši na sto měsíců.
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39 – R M6

1. Ňáký pán, paní a jejich syn. Dívaj se na sebe. (Co cítí, jaké mají pocity?) ticho (Co se 

dělo před tím?) ticho (Jak to bude dál, jak to dopadne?) Budou se dívat na televizi.

2. Já bych to uměl říct, ale neuměl bych to vysvětlit. (Zkus to.) Paní a její syn, klečej a 

objímaj se. (Jak se cítěj, jaký mají pocity?) Je jim něco líto. (Co bylo před tím?) Že někdo 

zabil toho kluka tátu. (Jak to bude dál, jak to dopadne?) Nevím.

3. Kluk se učí úkoly. A nudí se. Něco píše.

4. Wáu! Hmmm. Ňáký holce umřela ségra.

5. Ňáká paní, pán a jejich dítě. Něco mne napadá, ale je to hloupý. (Zkus to říct prosím.) 

Že kluk se kouká, jak máma a táta spolu dělají sex.

6. Ňáký chlapi se hádaj s chlapem.

7. Že se ňáký kluk vzbudil. Protože ho něco vzbudilo.

8. Je tam holka i kluk. Hádaj se. Ňáký rodiče se hádaj o děti.

9. Dva kluci spolu bojujou. A jeden kluk porazil jednoho kluka.

10. Je tam ňáká máma, který se narodilo dítě, a kluk na ni kouká, že se stará jen o to dítě. 

Je naštvaný.

11. No tohle vypadá směšně. Že se ňáká holka něčeho lekla. Třeba ňákýho jedovatýho 

pavouka.

12. Ňáký pán naštval ňákou holku. A kluk se na ně dívá ze židle.

13. Wáu! Ňáký kluk se naštval a hází nábytek.

14. Ahá! Ňáký kluk našel asi na půdě ňákou barvu a teď si s ní hraje a packá ji ňák po zdi.

15. Ňáká holka se koupe. A ňáký kluk se na ni dívá.

16. Ňáký pán si čte noviny a kluk od něj něco chce.
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40 – R M6

1. Taťka, maminka, děťátko velký. Taťka šahá na kluka. Říká mu, ať nezlobí. (Jak mají 

pocity, jak se cítí?) Ten taťka, ten se má šťastně, maminka ne, syn taky jo. (Co se dělo před 

tím?) Před tím se maminka a taťka hádali. (Jak to bude dál, jak to dopadne?) Nevím.

2. Objímaj se. Maminka a syn. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Šťastně. (Co bylo před tím?) 

Jim maminka přišla do jeho pokoje. (Jak to bude dál, jak to dopadne?) Potom maminka 

odejde.

3. Že ten kluk píše a nelíbí se mu to. A že před tím, že paní učitelka přišla a vynadala mu.

4. Je jí smutně a tu ta si dělá jen srandu, že jo.

5. Že maminka a taťka se objímaj. A syn tam jenom kouká.

6. Že se hádají. A že se zlobí.

7. Že on spal a pak se probudil a bojí se, je vystrašenej, že by tam mohl být třeba bůh.

8. Že, hm, tuti se zlobí a tuti, maminka ho chce šáhnout taťku na ruku.

9. Že dva kluci se předtím, tenhle řek, ať se jdou prát, prali se, tuten ukázal pěsti, bouchnul 

ho a tenhle spad na zem.

10. Kluk se mračí a maminka chová miminko. Zlobí se, že ho nepohladí.

11. Že holka, je tam holka a ta jí chce bouchnout. A ještě se bojí.

12. Že maminka brečí a taťka je u ní a ten, to dítě sedí na židli.

13. Že ten kluk chce někoho bouchnout židlí. A chce ho bouchnout tou židlí, chce ho pak 

praštit.

14. Ten, to dítě chce čmárat, ta ta je červená barva, takhle to chce ušpinit a maminka se 

zlobí a dělá ah! gesto

15. Taťka se kouká na maminku, jak se koupe. A maminka se zlobí.

16. Tenhle syn dává takhle ruce, jako že nic neudělal, a taťka si čte noviny.

227



41 – R M6

1. Je tam pán, holka a kluk. Povídaj si. A ten pán šahá na toho kluka, na rameno. (Jak se  

cítí, jaké mají pocity?) Dobře. (Co se dělo před tím?) Asi si povídali. (Jak to bude dál?) Že 

by si ještě chvilku povídali a pak vy šli něco dělat.

2. Tady se obejmaj. Klečí. Je tam ňáký kluk, kterej je menší než ta holka a holka je větší 

než ten kluk. (Jaké mají pocity, jak se cítí?) Maj se dobře. (Co se dělo před tím?) Možná si 

šli kleknout, Chvíli tam klečeli a pak se začli obejmat. (Jak to bude dál, jak to dopadne?) 

Budou se obejmat, pak klečet a pak dělat něco jinýho.

3. Pán tam takhle má ruku na tváři a píše na papír, opírá si loket o knížky, který jsou tři a  

tady má jednu a má stejnou barvu jako ty tři. Že se netváří moc dobře, tak mu není moc 

dobře. Všechny knížky tam jsou zavřený.

4. Tady jedna holka leží a druhá holka stojí u ní a kouká na ni. A ta ležící má ruku na břiše  

a druhou ne. A ta holka, co stojí, má dlouhý vlasy a dlouhý boty a ruce má normálně. A ta 

holka umřela, že tam tak leží? Má zavřený oči a pusu.

5. Tady pán a paní, pán šahá ukazovákem té paní na tvář a ta paní pánovi na tělo pod loket. 

Menší kluk u nich stojí a kouká se na ně, pán s paní koukaj na sebe. A pán má pásek. A ta 

paní má dlouhý vlasy, ten pán má krátký a ten kluk taky krátký.

6. Tady jsou dva kluci, černý vlasy, mají stejný, jeden kluk má ruku na těle, jeden má ruce 

v bok, jeden něco ukazuje, jako by chtěl udělat pěst, ale nedělá. A tomuhle je vidět tričko.

7. Tam jeden kluk leží v posteli a ňák divně kouká a má ruce na peřině a má ňáký pyžamo. 

A eště má trochu otevřenou pusu a dělá divnej obličej pusou.

8.  Tak je  jeden pán s brejlema,  jeden kluk bez  brejlí  a  holka  bez  brejlí  a  s dlouhýma 

vlasama a paní taky s dlouhýma a má eště sukni.

9. Tady kluk leží, ale hlavu má ve vzduchu. Opírá se o ruku aby nespad do ležení, druhý 

má  nohy pokrčený.  A ten  pán,  jak  stojí,  dělá  ňák  takhle  naznačuje.  A tenhle  pán  má 

zavřenou pusu a ten, co leží, má otevřenou trošku.
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10. Tady zase stojí kluk, má zavřenou pusu, paní kouká na svoje miminko, to miminko 

dává ruku na tu paní. Paní má culík a dlouhý vlasy a nemá sukni. Kluk má krátký rukávy a 

paní dlouhý rukávy.

11. Takže tahle holka má culík, ruce má před sebou, není jí vidět půl pusy, má culík, má 

otevřenou pusu a má vykulený oči.

12. Tak tady se jeden kluk schoval za židlí, paní je za židlí, paní má zavřený oči, pánovi 

není  vidět  ruka za paní,  paní  se  dotýká zdi,  kluk se dotýká opírátka a  dvěma prstama 

o opírátko na záda. Pán a paní toho kluka nevidí. A ten pán má fousy. A má ňák nakloněnou 

hlavu doleva.

13. Je tohle židle? Tem kluk drží židli za opírátko, jak kdyby ji chtěl zničit nebo někoho 

švihnout. A má rozkročený nohy, pusu má zavřenou a boty má s tkaničkama. A má tričko 

s krátkým rukávem.

14. Že tam je ten kluk, omatlává zeď u dveří zavřených, asi jeho maminka kouká na něj on 

tam omatlává barvu, nevím, jakou, paní má jednu ruku na tváři a druhou za hlavou. On má 

pravou nahoře a levou dole. A ten kluk má krátký boty a dlouhý tepláky, má tkaničky na 

botách.

15. Tak se jeden kluk kouká, jak se jedna holka meje ve vaně,  drží  v ruce mobil nebo 

mejdlo, spíš mejdlo, má culík, on má dlouhý rukávy, ona nemá nic na sobě, ale jsou tam 

závěsy. A jsou na kroužkách a ty kroužky na tyči a ta tyč je zavěšená na zeď. A na zemi 

jsou malý čtverečky a ten kluk má ruku doprava.

16. Tak jeden kluk má ruce za zádama a jeden pán u něj má papír a kouká na ten papír. Pán 

má tkaničky na botách, kluk má taky tkaničky. Ten kluk stojí rovně. A pán má jednu nohu 

na druhý noze a tu nohu má doprava. A opírá se loktem o opírátko na ruce.
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42 – R M7

1. Táta se zlobí na svého kluka a máma s ním nesouhlasí. (Co se stalo před tím?) Hm. 

(A jak to bude dál, jak to skončí?) Koupili psa a jejich táta nevěděl, že je na psy alergický. 

A skončilo to tak, že toho psa prodali. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Tendle je smutný, ten  

je naštvaný a máma nevím.

2. Máma má ráda svého kluka. Maj se rádi. (Co se stalo před tím?) ticho (A jak to bude dál, 

jak to dopadne?) Nevím. (Jaké mají pocity, jak se cítí?) Maj se strašně rádi.

3. Jeden kluk měl psát domácí úkol a nevěděl, jak to udělat. A ten úkol byl strašně těžký a 

měl pocit takovej divnej. (Jakej?) Nevim.

4. Nevím, jak bych to řekl. (Zkus to nějak.) Ňáká mrtvá paní. A ňáká paní, která zavolá 

záchranku.

5. Že se máma a táta mají strašně rádi a ignorují svého syna. A ten jejich syn je smutný a 

máma a táta jsou strašně šťastný.

6. Ňáký tři kluci se dohadujou při fotbale, že dali faul.

7. Že je ňákej kluk nemocnej a má se strašně divně. (Jak, divně?) Že ho něco bolí.

8. Máma a táta se dohadují, že ňáký kluk kopnul tu holčičku a ta holčička se má smutně a 

ten kluk se má taky smutně, táta se má naštvaně a máma se má trošku naštvaně.

9. Že ňák si ten jeden kluk dovoloval na toho staršího a ten starší ho bouchnul, šel to říct  

paní učitelce, protože byli ve škole.

10. Že mámě se narodilo děťátko a ten starší syn nechtěl, aby měl ňákýho bratra a měl se 

naštvaně.

11. Že ňáká holka se bojí.

12. Tohle nevím, můžu další?

13. Že ňáký kluk chtěl rozmlátit ňákou židli a je strašně naštvaný.

14. Že ňáký kluk si vzal barvu a maloval na stěnu a jeho máma se zlobila a zároveň se  

strašně lekla.
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15. Že ňáká paní se koupe a šel tam její ňáký syn a kouknul se jí tam, že ji hledal, protože 

se něco stalo.

16. Ňáký táta si čte noviny a jeho syn se šel kouknout, co dělá, a zeptal se ho, jestli něco 

může dělat.
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43 – R M7

1. Táta, máma a dítě. Něco říká klukovi. (Co?) Aby šel do školy. (Jak se cítěj, jaké mají  

pocity?) Smutně. Táta i máma. Kluk dobře. (Co bylo před tím?) Že už je velkej, že může 

do školy. (Jak to bude dál, jak to dopadne?) Pude do školy. A budou tam kámoši ze školky.  

Já tu mam dva.

2. Že něco se tam stalo. Obejmaj se tam. (Co cítěj, jaké mají pocity?) Smutně. (Co se stalo 

před tím?) Že se něco stalo. (Co?) ticho (A jak to bude dál, jak to dopadne?) Budou se 

obejmat, brečet, pak pude do školy a pak domu.

3. Že kluk chodí do třetí a píše si domácí úkoly a po nich se bude učit, má tam čtyři knihy a 

bude i číst. Zejtra půjde do školy a dostane jedničku podtrženou.

4. Hustý! Byly dvě kámošky, pak šly k doktorovi, jedný něco bylo, pak šly ven, hrály si, že 

jsou smutný, že jedna z nich umřela.

5. Že kluk se dívá na mámu a tátu, asi se políbí. Že se pak nazloběj a pudou spát. Jeden 

chce, musí jít do práce a ten druhej bude chtít být furt doma. A jejich kluk bude nemocnej.

6. Sešli se tři kluci ze školy a povídaj si, dva jsou stejný a jeden je jinej. Něco si řeknou 

důležitýho a budou se prát. Že se bavěj o holce. Že pak šli domů a šli spát.

7.  Že  ten  kluk  měl  nemoc,  chřipku  a  musel  být  v posteli  a  chtěl  jít  do  kina.  A chtěl 

čokoládu a nemůže ji dostat.

8. Že bude tam táta a máma a ten kluk a holka. Budou se bavit, že pojedou na matějskou 

pouť.

9. Juchů! Doufám, že bude týct krev! Byli  ve škole dva kluci a chtěj  se prát  o holku.  

A chtěj se s ní oženit a proto se perou.

10.  Byla  máma,  porodila  miminko,  vyrostl  z něj  velkej  kluk,  měla  další  miminko  a 

věnovala se mu víc než velkýmu klukovi.

11. Že byla holka, šla ze školy, někdo ji vystrašil, měl na sobě masku zombíka a vystrašil 

ji. A pak šla domů a měla po něm noční můry.
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12. Že byli u večeře, máma si neumyla ruce, byli u večeře, pak spadla na kolena, že ji bolí 

břicho, blinkala a měla průjem, musela do nemocnice, byla tam moc dní, měla rotavir.

13. Hustý! Byl jeden kluk a rodiče ho měli rádi, on už byl velkej, pohádal se s mámou a 

tátou při večeři a chtěl ji rozbít. A pak šel spát, chtěl, aby za ním přišli a oni nepřišli.

14. Že jeden kluk šel spát v noci, vzbudil se ráno, nudil se, rodiče spali, nevěděl, co se má 

dělat. Vzal si barvu, začal malovat po zdi, máma se na něj zlobila a měl zaracha na čtrnáct 

dní.

15. Holka, kluk a vana. Že holka chtěla jít do vany, chtěla se mejt, kluk ze školy se tam 

díval potají. A pak šla se usušit a viděla toho kluka, jak byl venku před barákem. A pak šla 

spát.

16. Byl jeden kluk a on jako měl hodně rád svět a chtěl mít tablet. A jednou, když mu bylo  

čtrnáct, zeptal se táty, jestli může mít tablet. „Proč, když máš telefon?“ Chtěl se na něm 

učit.
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44 – R M7 (nervózní, snaživý)

1. Co by to tak bylo. Byli jedni rodiče, ti měli dítě, šli na výlet jednoho dne. A ten kluk byl 

zvědavý, jmenoval se Lukáš a byl moc zlobivý. A jednoho dne se na něj rodiče naštvali, 

protože  jim rozbil  počítač.  A druhý den  měli  rodiče  narozeniny,  Lukáš  přemýšlel,  jak 

napravit,  co  udělal  špatně,  dal  jim  dáreček,  co  vyráběl  na  keramice,  svícen,  talířek, 

hvězdičku, měsíček a hrneček a rodiče měli velkou radost, už se nezlobili. A koupili si 

nový počítač.

2. Co by to tak bylo. Byl jeden chlapeček, měl maminku a jednoho dne musela maminka, 

protože byla obchodnice, musela do dalekých krajíů. Byl smutný, že mu odjede, musel být 

sám v chalupě, byli chudí, musel všechno dělat, a jednoho dne se mu něco pokazilo. Byla 

vichřice, měl za úkol obestavět domeček hradbami a střechou, ona uletěla a celá chalupa 

jim spadla, maminka se trošku rozzlobila, on se jí omluvil.

3. Byl jeden táta a byl zrovna v pracovně, psal ňáký text a potom si šel číst knížku, už ji 

přečet, byl chudý, on chtěl nový knížky, nemoh si je koupit, byl smutný, dostal od jednoho 

přítele pár knih.

4. Byl jeden chlapeček a holčička, šli do školy a najednou si chlapeček zvrtnul kotník a 

holčička Anička byla smutná, nevěděla, co dělat, chvíli přemýšlela, zavolala sanitku. Zatím 

mu mačkala břicho, on se vyblil, přijela sanitka, naložili ho, jeli do špitálu, houkali, ve 

špitále mu dali antibiotika, dali mu injekci a dostal léky, ty mu rodiče dávali, nemoc se 

zlepšovala, pak byl zdravý jako řípa a přitulil se k rodičům.

5. Byli  jedni  rodiče,  kteří  dostali  z dětského domova chlapečka,  protože se jim nemoh 

žádný narodit. Měli málo jídla, chlapeček byl neposlušný, nevěděli, co s ním, poslali ho do 

krámu, koupil něco jinýho a jen pro sebe, oni se naštvali, dali mu přes zadek. Jednoho dne 

měl jít do obchodu a jestli to nebude lepší, tak s ním nebudou kamarádit. Tentokrát se to 

napravilo, byli rádi.

6. Byly jedny děti a byli na jednoho chlapečka oškliví, hodili ho do popelnice. On utek, 

honili  ho,  on se zavřel  k jednomu pánovi,  knihovníkovi,  ptal  se ho na tajemnou knihu 

Nekonečný příběh, odešel na půdu, četl si tam, začalo to tak, že tam byl kamenžrout a pán 

s netopýrem a rychlozávodním šnekem, množila se tam zvířata, která všechno ničila.
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7. Je tam chlapeček, je nemocnej, asi se musí léčit.

8. Byli jedni rodiče, ti měli holčičku a chlapečka, ti utekli jednoho dne a potom se ztratili 

v lese,  rodiče  je  hledali,  babička  je  hledala,  oni  se  ztratili.  Jednoho dne  se v tom lese 

naštvali a rozešli se, bylo to ještě horší, kluk šlápl na kámen, ten se rozletěl, byla z  toho 

jiskra, začal hořet les, přijeli hasiči, našli je a přivedli k mámě a tátovi, rozzlobili se. Měli 

jít na nákup, oni ho splnili a oni se už nezlobili.

9. Byli dva skoro dospělý děti a jednoho dne jedno dítě, ten kluk dospívající, toho druhýho 

zmlátil, on spadl, šel to říct svý mámě, druhý den se to stal ve škole, šel to kecnout paní 

učitelce, ta byla naštvaná, dala mu poznámku, byl smutnej a ten co spadl, tak byl smutnej 

taky, tak si řekli, že si to už nebudou dělat a maminku i učitelku potěšili.

10. Kluk a jeho sestře se narodilo miminko a on se o něj stará a toho většího už neměla 

ráda, ten větší neměl mámu a tátu, musela se o něj starat, on se naštval a už ji neměl rád, 

řekl jí to, že se stará jen o miminko, tak se o něj začala starat, ale o miminko ne, umřelo,  

byla smutná, musela do dětského domova si vyřídit jiný.

11. Ňáká paní se lekla a padá na zem. Že se bojí, že je u lva a on ji sežere. Bojí se, že ji 

někdo chce zastřelit. (Co z toho?) Padá.

12. Táta, máma a dítě. A vypadá to, že to dítě možná trošku zlobilo, skrývá se za židlí, bojí 

se, že mu máma dá ránu.

13. Vypadá to, že je tam pán, je naštvanej na někoho, chce někomu rozbít židli, otravoval 

ho, teď se snaží ji rozbít o chodník.

14. Je tam kluk, kterej čmárá špinavou rukou po zdi a jeho maminka se děsí, že barví zeď, 

je naštvaná,  chce mu dát přes zadek, „Co děláš? Mám ti  dát ránu, nebo co?“ On si jí 

nevšímal,  tak  mu  dala  na  zadek,  šel  k sobě  do  pokoje,  brečel,  pak  se  omluvil,  dal  jí 

k svátku kytku, už se tolik nezlobila. Musel pak nakoupit, splnil to. Musel tam víckrát. 

A už se nezlobila.

15. Byl jeden táta a jednoho dne se šla večer jedna holčička koupat,  maminka umřela, 

dělala v práci kuchařku a táta dělá s telefonama, dal její holčičce k narozeninám telefon a 

ona si ho vzala do vany a spadl jí tam, on se naštval, že byl drahej a dobrej, musela mu dát 

všechny svý peníze.
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16. Byl jeden kluk, psal domácí úkol, táta se na to podíval, celý to měl špatně, řekl, váš 

kluk nic neumí, bylo to v listopadu ve škole, paní učitelka mu dala pětku, kluk byl moc 

smutný, snažil se, bylo to lepší a lepší a táta ne na něj nezlobil.
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45 – R F6

1. O něčem si povídají. Táta, máma a ségra. Že se něco stalo. (Co bylo před tím?) Třeba 

jim umřela prababička. (Jaké mají pocity, jak se cítí?) Smutně. (A jak to bude dál, jak to 

dopadne?) Že budou zase veselý.

2. Že jsou tam, že je tam máma se ségrou a ta ségra je z něčeho smutná. (Co bylo před 

tím?) Že jí třeba někdo zlobil ve škole. (Jak to bude dál, jak to dopadne?) Dobře. (Jak?) Že 

ta maminka to s tátou vyříděj ve škole.

3. Je tam holčička a je ve škole a něco píšou a nudí jí to.

4. Že je tam asi máma s holčičkou a hrajou si spolu. A hrajou si asi na ňákýho lékaře.

5. Je tam máma s tátou a jejich dítětem. A jsou venku. A jsou asi na svatbě.

6. Že jsou tam sestry a asi si ubližujou a jedna to šla říct mámě a teď se na ně zlobí.

7. A tady je holčička a ta je v posteli a probudila se a něco říká. A říká, asi co se jí zdálo.

8. A tady je máma, ségra, brácha a táta a máma jim asi říká, že někam pojedou. A asi jim 

říká, že pojedou třeba k moři.

9. Že jsou asi na tréninku a tam se učej boxovat. A todle je ten pan učitel a tohle je ten 

chlapeček, kterej se to učí.

10. Tady je maminka s miminkem a se ségrou. A asi se něco stalo tomu miminku a brečí.

11. Tady je máma a cvičí. Cvičí asi někde v tělocvičně, a nebo to učí jako práci ve škole.

12.  Tady je  máma s tátou a  holčičkou a máma je  z  něčeho smutná,  asi  že  ji  vyhodili 

z práce. A oni jsou z toho taky smutný.

13. Tady je holčička a asi s někým bojuje ve škole. Asi s ňákým klukem, kterej je na ni zlý 

a taky jí něco dělá.

14. Tady je holčička a máma a ta holčička si namalovala ruce v barvě a teď špiní zdi a 

máma je z toho nešťastná.

15. Tady je táta s holčičkou a ta holčička se myje. A myje se mejdlem.
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16. Tady je holčička a táta a má nějaký papír a na tom papíru je něco napsanýho. A ten táta 

si to čte. A je tam asi něco, že zlobila nebo byla hodná.
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46 – R F6

1. Tady se hádaj asi. Asi ta holčička neuklidila hračky. (Jak to bude dál, jak to dopadne?) 

Že jí ten tatínek ňáký hračky vyhodí. A ona bude brečet. Potom bude prosit tatínka, aby jí 

ty hračky zpátky dal. A on řekne, že jo, ale že si je musí uklízet. (Jaké mají pocity?) Ta 

holčička je smutná, ten tatínek se na ni zlobí.

2. Ta holčička se to, s maminkou tulí, protože chce ty hračky. (Nemusí to být jeden příběh. 

Co se stalo  před  tím?) Že se  třeba  někam bouchla.  (Jak  to  bude dál?)  Potom jí  to  ta 

maminka zalepí  a  bude to  dobrý.  (Jaké  mají  pocity?)  Ta holčička  je  zase  smutná a  ta 

maminka se usmívá trochu.

3. Ta holčička píše příklady do školy a je unavená.

4. Ta holčička usnula na zemi a oni měli zrovna někam jít a ta maminka je smutná, protože 

už se tam přihlásili a teď musí platit pokutu.

5. Ta maminka s tím tatínkem se objímaj, maj se rádi a oni se smějou. A ta holčička se na 

ně dívá, jak se spolu objímaj.

6. Že tahle holčička vzala týhle ňákej náramek a teď ta říká, ať jí to dá a tahle se na to dívá. 

A tahle je smutná, protože měly stejný náramky a ona jí to nechce dát. A tahle si myslí, že 

jí to vzala. Tahle jí řekne, že mají stejný a že se jí asi ztratil. (A vzala jí ho, nebo ne?) Ne.

7. Ta holčička se v posteli dívala na televizi a on jí to ten tatínek vypl, protože už měla spát 

a ona ta holčička říká, že to bylo jenom chvilku ta pohádka.

8. Ta holčička byla nemocná a ona neměla jít do školy a ta maminka říkala tatínkovi, že 

nemůže jít do školy, že je nemocná a tatínek říká, že se to hned spraví a ten kluk se na ně 

dívá.

9. Tendle kluk se s tímhle klukem pere. Protože ho nemá rád. A něco mu ten kluk tomuhle 

udělal a tendle mu říká, aby to už nikdy nedělal.

10. Ta maminka porodila miminko a ta holčička to miminko nechtěla a teď se ta holčička 

zlobí, že se furt stará o to miminko a o tu holčičku ne.

11. Ta holčička šla na gymnastiku a tam musela dělat dřepy. A nechce se jí to dělat.
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12. Ten tatínek je zlej a udělal tý mamince něco a ta maminka teď pláče a ta holčička se na 

ně dívá. A ta maminka je smutná, ten tatínek se na tu maminku zlobí a ta holčička je taky 

smutná, protože jí ten tatínek něco dělá tý mamince.

13. Ta holčička se na někoho zlobí, chce ho praštit židlí. Ta holčička se zlobí. A ta holčička 

se zlobí na svýho bratříčka, že jí tahal za culík.

14. Ta holčička si vzala kyblík a do něj dala barvu a potom si do něj namočila ruce a tiskla  

to na zeď a ta maminka se na tu holčičku zlobí. A ta holčička se směje.

15. Ta holčička šla do vany a vzala si s sebou telefon do vany a tatínek přišel a zlobil se na 

ni, že si vzala ten telefon do vany, že by se mohlo něco stát. Ta holčička říká, že se určitě  

nic nestane a tatínek říká, že se určitě může něco stát.

16.  Ta holčička musela dělat  úkol do školy a šla  to ukázat  tomu tatínkovi,  jestli  to  je 

správně,  a ten tatínek říkal,  že  to není  správně,  že tam udělala  ta holčička něco úplně 

jinýho, a ta holčička je smutná a tatínek se na ni zlobí.

46 – T F6

1 Je tam klouček, měl narozeniny a dostal housle a chtěl kytaru a teď je smutnej a pláče. 

(Jak to bude dál?) Řekne mamince, že housle nechtěl, že chtěl kytaru, ona si to spletla a 

půjdou koupit kytaru.

2 Tady museli  pracovat  na poli,  tohle  je jejich maminka a ona je zlá a furt  říká tomu 

tatínkovi a tý sestře, aby to furt dělali, a ta sestra musí to dělat furt podle tý maminky a ten 

občas  ne.  (Jak  se cítí,  jaké  mají  pocity?)Ta sestra  je  smutná.  (Jak  to  bude dál,  jak  to 

dopadne?) Potom jim ta maminka zemře a už si budou moct dělat, co chtěj.

3BM Že ta maminka říkala, že se budou stěhovat a ta holčička se hodně chtěla stěhovat, 

nakonec se ale nemohli a ta holčička teď pláče, že se nestěhovali. A ta holčička je, potom 

řekne mamince, jestli není jiný volný byt a ta maminka řekne, že můžou najít, a ta holčička 

si bude přát, aby našli.

4 Oni se měli rádi a potom ten kluk si našel jinou holku a chtěl jít k  ní na návštěvu a ta 

holka, která s ním byla dřív, říká, aby nechodil, že má aspoň ji. A ten tatínek říká, že půjde 

aspoň na jeden den k tý jiný holce.

240



6GF Tady ta paní se dívá na televizi a potom k ní přišel cizí pán. A ptal se jí, jestli nevzala 

něco od cizího. Ta paní bude lhát, protože řekla, že ne, ale vzala. A potom se zjistí, že to 

vzala a půjde do vězení.

6BM Ten tatínek jel ke svý mamce a ta mamka mu řekla, že má odjet a ten taťka řekl, že 

teď přijel, a ta jeho mamka řekne, že tady byl už strašně dlouho. A ten pán je smutnej. A ta  

jeho mamka se na něho zlobí, že lže.

18BM Ten pán šel na masáž a je mu to příjemný. A říká, že ten pán, co masíruje, že umí 

dobře masírovat.

8BM Toho kluka tatínek musel jít do nemocnice a on za ním přijel ten kluk a oni říkaj, že 

takový malý děti tam nemaj chodit navštěvovat sami. A ten kluk byl smutnej.

10 Ten tatínek a tou maminkou se maj rádi a pusinkují se.

13MF Ten tatínek mamince něco udělal a teď se zlobí. A dal jí tý mamince ňákej lék, aby 

usnula, a zamkne ji v pokoji. A ten pán se na tu maminku zlobí. A ta maminka byla předtím 

smutná, že je ten tatínek takhle zlej. A potom ten tatínek půjde do vězení.

18GF Ta maminka je smutná, protože se tý holčičce něco stalo. A ta holčička bude muset 

jít do nemocnice. Ta maminka bude s tou holčičkou, bude tam furt každej den chodit.

5 Ta maminka měla chlapečka a ten chlapeček utekl z domova a ta maminka byla zatím 

v práci a teď toho kluka hledá. Bude si myslet, že se někam jenom schoval.
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47 – R F6

1. Třeba holčička byla ve škole, dostala pětku a říká to tatínkovi a tatínek říká „Z čeho jsi  

dostala pětku?“ Holčička řekla, že z matematiky.  Tatínek říká, že to nevadí, že se musí 

zlepšit. (Jak to bude dál? Jak to dopadne?) Třeba že tatínek jí řek, že by už měla jít do 

postele, že ráno brzo vstává, že jde k doktorovi. A že musí brzo vstávat a potom jít rychle 

do školy. (Jaké mají pocity, jak se cítí?) Maminka na něj kouká, holka se na tatínka kouká a 

trochu se usmívá. Tatínek jí něco říká.

2.  Maminka  s holčičkou  cvičily,  protože  Julinka  neuměla  kotrmelec.  Spadla  na  hlavu, 

hodně se zaklonila a teď pláče. (Jak to bude dál?) Maminka jí řekne, že to nevadí, že se to 

naučí. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Maminka ji objímá.

3. Tak šla do školy a měli tělocvik a furt ji bolí ta hlava a teď mají přestávku, ta skončila a  

mají češtinu. Na češtině se učí slabiky a potom paní učitelka se jí zeptá, proč má tu ruku na 

hlavě. A Julinka řekne, že s maminkou ráno trénovala kotrmelce, protože jí nejde. Paní 

učitelka jí řekla, že to nevadí,  že se to naučí. Ještě ji vyvolala, aby šla přečíst  slabiky. 

(Nemusí to být všechno jeden příběh, ano?)

4. Je to trochu smutný. Terezka šla a uviděla jednu holčičku, jak upadla. A šla to říct paní 

učitelce. Potom jí vzala do pátého patra a ukázala jí to tam. Paní učitelka se jí ptá, co se jí  

stalo. A Terezka jí řekla, že to neví, že to neviděla.

5. Maminka a tatínek byli v kuchyni a obejmali se. Terezka šla sama ze školy, byl večer a 

tatínek na ni zapomněl. Zavolala na něj „Tati, já jsem tady, proč jsi na mě zapomněl?“. 

Tatínek řekl, že měl hodně práce.

6. Potom bylo ráno a přišla do školy. Zapomněla úkol a řekla to paní učitelce. Paní učitelka 

to říkala, že si to udělá dneska, že bude mít dva úkoly. Pak tam přišla Andrea a ptala se 

„Paní učitelko, co se stalo?“. Paní učitelka jí řekla, že Terezka zapomněla úkol.

7.  Paní  učitelka  přišla  domů.  A její  manžel  byl  dlouho  v práci.  Paní  učitelka,  jeho 

manželka, na něj volá „Kde jsi byl tak dlouho?“. Manžel její řekl, že měl hodně práce. Tak 

se svlíknul a šel za ní. Oni si to tam potom všechno vyříkali.

8. Terezka však nebyla sama, měla brášku a její maminka s tatínkem se pohádali. Hodně se 

pohádali, tak se rozešli. Maminka si vzala kluka a tatínek si vzal Terezku. Šli od sebe a 
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jedna paní chtěla prodat byt, tak se tam Terezka s tatínkem zabydleli. Postavili to tam a 

udělali si to tam, jak chtěli. A paní šla do svýho novýho bytu, kterej si měla úplně sama.

9. Terezka šla do školy a dva kluci se tam spolu hádali. Jeden byl její kamarád a druhej 

nebyl, on do něj strknul, až kamarád spadl. Terezka to šla říct paní učitelce a ta řekla, že se 

nemaj hádat.

10.  Terezka šla za jednou paní,  která se vrátila  z porodnice a měla miminko. A ptá se 

„Můžu jít za svojí kamarádkou?“, protože to byla maminka její kamarádky. Maminka jí to 

dovolila a tak šla za tou její kamarádkou.

11. Její kamarádka Markéta šla a šla za mamkou, ale ona jí do cesty vběhla ta kamarádka, 

řekla „Ahoj, já jdu za mamkou, musím jí něco říct“. Potom se objaly a Terezka šla do 

Markétina pokoje.

12. Ta její maminka tý Markéty měla tři děti. A to bylo na sedačce a maminka byla opřená 

o zeď, protože ji zlobila a tatínek se ptal maminky „Co děláš?“. „Tatínku, Lucinka zlobí.“

13. Maminka Terezky potom spálila jídlo, naštvala se na sebe a bouchala o zem židlí.

14. Terezka s Markétkou si vzaly barvu a namočily si s ní prsty a potom matlaly po zdi. 

Maminka říkala  „Co to děláte,  holky,  tady to  já  nechci!  Tatínek  to  bude muset  znovu 

nabarvit. Před čtrnácti dněma jsme to tu nakreslili a vy to tu tak pomatláte!“

15. Maminka se koupala, Terezky maminka se koupala ve vaně a brácha od Terezky si šel 

vyčistit zuby. Šel spát a říkal „Mami, co děláš?“, „Přemýšlím“. Tak Vojta, brácha Terezky, 

si šel vyčistit zuby. Šel do tý postele a maminka mu řekla, ať ještě umeje nádobí.

16. Ta Terezka řekla tatínkovi „Mně je smutno po bráchovi a po mámě“. On řekl „Já za to 

nemůžu, že jsme se s maminkou pohádali“. Tak šla do pokoje a volala mamince, „Mně je 

smutno, můžeme se vrátit?“ „Tak jo, řekni to tatínkovi.“ Terezka šla za tatínkem a řekla 

„Tatínku,  mamka  to  dovolila“.  Táta  řek  „Tak tam běž,  já  zůstanu sám“.  „Tati,  a  proč 

nechceš vidět mámu?“
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48 – R F6

1. Tak. Tady je asi maminka a ta je smutná. Tady je tatínek, ten něco povídá holčičce. (Co?) 

Povídá jí, že třeba ve škole dostává dvojky, trojky, prostě špatný známky. Povídá jí, jak to 

dělá, aby, on se jí ptá, jak to dělá, že má špatný známky, a říká jí taky, jak to dělat, aby 

měla dobrý známky. (Jak to bude dál?) Další den půjde zase do školy, přijde ze školy a 

bude mít samý dobrý známky. A maminka je poslouchá.

2. Tady je asi ňáká maminka s holčičkou. Holčička je smutná a maminka taky. A je smutná 

asi proto, že, protože jim asi umřel tatínek. A když umřel, oni přišli domů, tulili se spolu. 

Holčička  je  smutná  a  maminka  jí  to  vysvětluje.  (Jak  to  bude  dál,  jak  to  dopadne?) 

Maminka jí to všechno vysvětlí a bude to všechno v pořádku.

3. Holčička přišla domů a dělá si úkoly do školy. Něco píše. Říká si „A jéje, to nezvládnu, 

mám hodně těch úkolů. Mám ty úkoly, to je hrůza“. A dál si všechny ty úkoly dopíše a 

bude si psát něco pro maminku, ona má narozeniny, tak jí napíše takovej malinkej dopis.

4. Jo. Holčička přišla ze školy a najednou omdlela. A druhá holčička přišla a kouká se tak 

smutně  na  ni.  A je  smutná  hodně,  pak  zavolá  záchranku.  A potom,  když  přijela  ta 

záchranka, tak ji naloží a pojedou do nemocnice. Zavolali pak holčičce, že omdlela a pak 

hned umřela.

5. Tady přišli maminka, tatínek, holčička z výletu. A maminka s tatínkem budou mít za 

chvilku svatbu, tak si daj pusinku. Holčička tak kouká na ně a říká si „Ach jo, oni mne asi  

trošku nemají rádi“. Maminka řekne „Broučku, co tam tak stojíš, pojď se za námi přitulit“. 

A potom šli všichni na tu svatbu, pak šli domů a ta holčička na tý svatbě usnula, tak ji 

přivezli a dali jí do postele.

6. Tady jedna holčička už docela dospělá, tak šla domů a hned musela jít nakoupit, ale její 

pán se zastavil, aby se tak nehonila. A její malá holčička říkala „Nechoď nikam, já bych 

chtěla být tady s tebou“. A ona odpověděla „Broučku, jdu nakoupit, hned se vrátím“.

7. Tady jedna paní byla nemocná, tak byla v posteli přes noc, ráno se probudila, „Uá, co to 

bylo za sen, aha, já jsem nemocná“, tak zase spala. A když se probudila znovu, tak zjistila,  

že má narozeniny, zapomněla na to, tak hned běžela pro dárky, dostala budíček, večer si ho 
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nařídila,  v 9  hodin  ráno  jí  zazvonil  a  měla  snídani.  Měla  koblížek,  to  jsem  měla  ke 

svačince.

8. Tak tady. Maminka přišla z práce a celá rodina se sešla u gauče a u televize. Tak si sedli 

všichni na gauč a tatínek jim pustil rodinnou pohádku. Děti u toho usnuly. Začli se koukat 

ve dvě hodiny po obědě a když, a ta malá holčička usnula ve čtyři hodiny. Ta pohádka byla 

dlouhá do pěti hodin. A pak všichni usnuli, tatínkovi se už zavíraly oči, vypnul televizi,  

všechny odnes do postele, i maminku, a sám si lehl do postele.

9. Tady kluci byli na fotbale a jeden kluk upadl, že ho srazil míč. A když ho srazil, tak 

spadl na zem, druhý kluk k němu přiběhl a zavolal sanitku. Oni si hráli na dětském hřišti 

v Mníšku, ale ta sanitka měla bouračku s autem, tak museli zavolat další sanitku, ta dojela 

a pomohla jim.

10.  Tady maminka  přišla  z porodnice  před  týdnem a  měla  miminko.  Holčička,  byl  to 

chlapeček, a měla ještě holčičku a ta se jmenovala Maruška. A byla hodně, ráda si hrála 

s různými dětmi venku. A když si dohrála, šla domů na oběd nebo na večeři. Nebo taky na 

svačinku. Když se nasvačila nebo naobědvala, tak potom si vždycky chovala miminko. 

Jednou  přišla  domů,  tak  tam  miminko  nebylo.  Ptala  se  maminky  „Kde  je  naše  milý 

miminko?“,  „Buď potichoučku,  spinká“.  „Jé,  to  hezky spinká!“,  „A ty  bys  měla  taky 

spinkat“. Tak šli všichni do postýlky.

11. Takže jedna holčička přišla od jedný svý kamarádky. A úplně se vyděsila, protože tam 

viděla,  že tam nestojí  její  dům. Říkala si „Kde je můj dům, musím zavolat mamince“. 

Řekla jí  do telefonu „Kde je dům, tady není!“,  „Broučku, broučku,  broučku, ty jsi  asi 

zahnula špatně“. „Ahá, já jsem o ulici vedle, tak já běžím domů!“ Potom, když přišla, tak 

tam taky dům nebyl. Říkala si „Ježíšmarjá, co je to za divný věci?“. Tak zase zavolala 

maminku, „Ty jsi určitě zahnula doleva, my bydlíme vpravo“. „A jó, já jsem trumpeta.“ 

A když tam byla, tak se vyděsila: „Náš dům je zlatý, ne modrý!“. Tak zavolala mámě. 

„Zepředu je modrý!“ „Aha, to je náš dům!“ A doma viděla, že ona už je noc. A říkala si  

„To snad není možný“.

12. Tady je jedna chudá rodina. Byla doma, maminka dala holčičku koukat na pohádku, 

opřela se o zeď, přemýšlela, pak sklouzla dolů, klekla si, děvče se koukalo na maminku, co 
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tam  dělá,  tatínek  jí  vysvětloval,  že  to  nic,  to  nic.  Ta  paní  si  zlomila  nohu  o  svýho 

nejmilejšího koníčka. Zakopla o něj. Říkala si „Já už na to nemůžu myslet, to je hrozný“.

13. Jedna holčička přišla  domů z procházky bez maminky,  maminka byla doma,  zatím 

uvařila.  Ona trucovala,  že  na  procházce  upadla  na  svý nejmilejší  kalhoty.  Trucovala  a 

rozbila židli. Maminka jí dala zaracha na tři dny bez jídla a bez vody. Když se za tři dny 

tam vrátila, tak na maminku křičela, rozbila všechny židle. Dostala zaracha ještě na týden. 

A za týden se dveře neotevřely. Maminka se tam šla podívat, bylo otevřené okno, šla ji 

hledat,  ona  byla  před  domem.  „Já  si  chci  najít  vlastní  domov.“  „Ale  to  nás  už  nikdy 

neuvidíš, broučku.“ „Tak jo, já budu s vámi. Ty jsi, maminko věděla, že se rozčílím.“ „Proč 

ses rozčílila?“ „Protože ta procházka byla fakt divná. Šla jsem růžovým sadem, který nebyl 

růžový, byl černý, dej mi zaracha třeba na rok.“ Dala jí ho na rok a ona umřela.

14.  Jedna  holčička  byla  hódně  zlobivá.  Tak  si  jednou  vzala  kýbl,  naplnila  ho  venku 

bahnem,  vzala  ho domů,  nakapala  to  tam,  namočila  si  do toho ruce  a  plackala  ho  na 

krásnou, bílou, čistou výraznou zeď. Maminka říkala „Co to děláš, vždyť jsi byla včera 

hodná!“, ona to jen předstírala. „Broučku, máš zaracha, dokud to neuklidíš. Dám ti bílou 

barvu a to hnusný bahno musíš zaťupkat.“ A tak měla zaracha na čtyři dny, pak šla ven a 

pak už byla hodná.

15. Jedna holčička šla se koupat. Byla ve vaně, říkala si tam „Ach jo, asi to bude trvat  

věčnost, než vylezu z vany“. Přišel táta, divil se „Co tam děláš, jsi tam tři hodiny! Já si 

šáhnu, jak to máš ledový“. „Tak dobře, jdu ven“, vylezla, utřela se a byl večer, tak šla spát.

16. Jedna holčička a tatínek, tatínek si sednul na židli a čet si noviny a holčička se ho 

zeptala „Tatínku, přečteš mi prosím kousek pohádky?“, a on čet a čet a čet. Když dočetl, 

tak potom, jak on čet a čet a čet, tak ona spadla na zem, omdlela, odložili ji do postýlky, 

ráno ji vzbudili, byla v pořádku.
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49 – R F6

1. Byla jedna rodina a ti chtěli jít na pláž a bylo zavřeno. Pak zjistili, že to tak jen vypadá, 

tak tam šli. Malá se klouzala, maminka se opalovala a tatínek šel koupit pivo. Pak šli domů 

a holčička dostala zmrzlinu a hračku. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Vesele.

2.  Holčička  byla  na  prolejzačce  a  ona  spadla.  Šla  se  přiznat  babičce,  ta  ji  obejmula, 

pomohlo  to,  byla  pak  hodná  a  věděla,  že  nemá  lézt  na  prolejzačky,  když  to  neřekne 

babičce. (Jak se cítí?) Holčička smutně, babička dobře.

3. Šla holčička do školy a ta chtěla jít domů, byla čeština. Musela psát do písanky, napsala 

to špatně, dostala jedna mínus. Šla domů, ukázala žákovskou mamince, ta se nezlobila, 

měla samý jedničky a jen jednu jedna mínus.

4. Spí? (Co myslíš?) Že jednou oni šli na prolejzačku, běhali tam, byla ospalá, usnula, 

myslela, že je v posteli, kamarádka ji probudila, šla rovnou do postele bez čištění zubů, 

maminka ji probudila, měla snídani a byla veselá, že je konečně vyspalá.

5. Rodiče a zlatíčko jedou na dovolenou, nemohli jít na pláž, nebyla tak hezká, šli na moře, 

byla vlna, holčička se čvachtala, rodiče obědvali a pak přijde dítě.

6. Holčička přišla ze školy a doma byla kamarádka, táta tajně pozval kamarádku, pak se 

dohodly, že si budou hrát s poníkama, šly do parku, maminka byla šťastná, že jsou holky 

venku, protože skoro nikdy ven nechodí.

7. Holčička šla ze školy a moc nebyla hodná na děti, snědla na večeři kaši, ale řízek ne. Šla 

do postele, viděla tam ducha, ale byl to jen táta, který ji vystrašil, protože nesnědla řízek. 

Tak vyděšeně se tváří.

8. Maminka a táta pozvali domů dvě kamarádky a holčička přišla domů, viděla tam její 

kamarádky, šli na pouť, dostaly lízátka a bonbónky, přejedly se, pak šly domů a tam si 

vesele hrály.

9. Co? To nevim! Já se bojim, že ho bude bít. Šli po škole dva kluci, on ho začal bít, pak  

přišla paní učitelka, řekla, ať toho nechá a pak bylo všechno vyřešený.
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10. Byla jedna maminka a holčička, maminka měla miminko v bříšku, narodilo se moc 

hezký miminko, vyrostlo v hezkou holčičku, byla hodná a pomáhala lidem, co neviděli, 

chodit, a maminka měla radost.

11. To je další o škole. Jedna holčička šla do školy, hráli na mrazíka a holčička, jeden byl 

mrazík  a  jedna holčička,  mráz se dotkne  holčičky,  ta  zmrzne,  někdo se jí  dotkne a  je 

slunce.

12. Hráli na schovku maminka a dítě a maminka pikala a holčička se schovala na židli, 

nebyla vidět, pak ji našla a vyhrála.

13. Tatínek šel ven na dřevo, aby měli na papír dřevo. Měl něco jako kladivo a uříz kousek 

dřeva a měli papír na utření.

14. Jo! Ona měla malá malovat zeď, aby byla černá,  ona maminka chtěla černou zeď, 

vylila se jí barva, maminka byla vyděšená, co se to tam děje.

15.  Jo.  Maminka napouštěla  vodu a holčička šla do vody,  mydlila si  vlasy,  tatínek šel 

dovnitř, co se tam děje. Byli moc šťastní, že byla umytá sama.

16. Táta šel pro noviny, byly nový, páteční, holčička přišla, co se tam děje, byli všichni 

šťastný a měli se rádi.
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50 – R F7

1. Tahle paní je smutná, že ten pán má rád tuhle paní a ne tuhle. (Co bylo před tím?) ticho 

(A jak to bude dál, jak to dopadne?) A on ten pán bude mít rád obě paní.

2. Tady byla jedna holčička smutná a její máma ji utěšila tím, že se přitulily k sobě. (Co se 

stalo před tím?) Ona totiž před tím, ona upadla na zem a praštila se. (Jak se cítí, jaké mají  

pocity?) ticho

3. Ta paní píše knížky a moc ji to nebaví.

4. Tady jedna holčička odpočívá na zemi a ta druhá si s ní chce hrát. Ale ta, co leží na zemi, 

si s ní hrát nechce.

5. Máma s tátou oni se, oni maj dítě a ono to dítě má hlad, ale oni si toho dítěte nevšímaj.

6. Tam jsou dvě sestry a ty sestry vyzývaj jednu holčičku, aby si s nima šla hrát, ale ta 

jedna sestra neví, jestli si s tou holčičkou chce hrát, protože si chce hrát jen se sestrou.

7. Tady jedna holčička spala, v noci se probudila a uviděla, že za ní přišla paní doktorka, 

protože maminka říkala, že mluvila ze spaní, že ji bolí bříško.

8. Tady šly dvě děti na návštěvu k dědečkovi a babičce. A babička se dědečka ptá, co těm 

dětem daj k večeři. A ta malá holčička říká, že by si mohli vybrat sami.

9. Tady dva páni chodili spolu na judo a ten jeden toho druhého přepral a ten pán, co spadl  

na zem, zjistil, že nemůže vstát, protože si asi zlomil nohu.

10. Tady má jedna maminka dítě a tý mamince se narodilo ještě jedno dítě a ona si víc 

všímá toho menšího dítěte, protože ta holčička se už o sebe umí postarat víc sama.

11. Tady je jedna holčička a ta byla náměsíčná. A jak byla náměsíčná, tak se jí zdálo, že 

otevírala okno. A když to okno jakoby otevřela, tak se probudila, tak zjistila, že otevírá 

dveře a chce jít na ulici.

12. Tady byla jedna máma, táta a dítě.  A oni večeřeli.  A při večeři začalo mámu bolet 

bříško a tak zavolala na pohotovost. A to dítě se ptalo, co mámě je a divilo se.

13. Tady je ta babička, v noci spala a ona se v noci probudila a zjistila, že k ní přišel zloděj, 

tak vzala židli a chtěla ho tou židlí praštit, aby odešel.
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14.  Tady máma šla  do práce  a  její  holčička  našla  barvu,  namočila  si  ruce  do barvy a 

obtiskávala ruce na zeď. Když se máma vrátila, tak se zděsila, protože pak musela celou 

zeď umýt.

15. Tady byla máma sama doma a táta byl někde v práci a máma se šla koupat, napustila si 

vanu, ale před tím si nedala večeři, takže když táta přišel, tak se divil, proč se koupe, když 

má na stole večeři.

16. Tady je dítě a táta a táta si čte noviny na křesle a to dítě si chce s tátou hrát hry, ale on 

říká, že až zítra, že si čte, aby ještě chvilku počkalo.
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51 – R M7

(zaražený, ale v průběhu se uvolňuje)

1. Že táta se drží za rameno chlapce a možná mu něco říká. (Co?) Že se musí držet na 

přechodu.  (Jak  se  cítí,  jaké  mají  pocity?)  Smutný.  Tenhle.  (Co bylo  před  tím?)  Že šli 

nahoru do kopce a tam uviděli přechod. (Jak to bude dál, jak to dopadne?) Že se bude 

chlapec držet na přechodu a pak půjdou domů.

2.  Kluk  s mámou  se  mazlej.  Před  tím se  kluk  chtěl  spoběžet  za  mámou  a  mazlit  se. 

Skončilo to, že si šel hrát. (Jak se cítí, jaké mají pocity?) Šťastný.

3. Kluk je smutný, protože musí psát, co paní učitelka píše na tabuli. Začalo to, že začala 

hodina a začali psát. Skončí to, že už to zvládnul.

4. Že jsou smutný. Kluk leží, holka se podívá na něj, jak leží, je smutná. Začalo to tak, že 

chlapec si chtěl lehnout a skončilo to, že pak ta holka šla pryč a za chvíli vstanul a šel za  

ní.

5. Kluk se dívá, jak táta s mámou si dávaj pusu. Začalo to tak, že šli ven a venku si dali 

pusu, a skončí to, že pak šli na hřiště a pak domů.

6. Chlapci si povídaj, že si budou hrát na fotbal. Začalo to tak, že kluci si hráli na babu a 

pak skončili a skončilo to, že už hráli fotbal a vyhráli modrý.

7. Chlapeček půjde spát, že je asi nemocný. Začalo to tak, že byl unavenej a měl teplotu a 

skončilo to tak, že pak mu bylo vesele.

8. Táta s mámou s klukem a s holkou si řikaj, že máma s tátou půjdou do práce a kluk 

s holkou půjdou do školy. Začalo to tak, že doma si připravovali věci do práce a do školy a 

skončí to tak, že holka s klukem šli do školy a táta s mámou do práce.

9. Kluci mezi sebou se chtějí prát. Začalo to tak, že mu chlapeček něco slíbil a pak se 

začali prát a skončilo to, že se prali, až přišla k chlapečkům paní učitelka.

10. Kluk se dívá na miminko, které drží máma. Začalo to tak, že se narodilo miminko a 

pak ho držela máma za ruce. Skončí to tak, že šlo do postýlky, když byla tma.
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11. Maminka, která se něčeho bojí. Že pes se rozčílil na maminku. Začalo to tak, že mu táta 

dal jídlo a maminka ani jednou a skončí to tak, že pes honil maminku a maminka běžela.

12. Že kluk sedí na židli za trest, že táta nezahrál ani jednou a špatně si s tím poradili. 

Začalo to tak, že mu nechtěl kluk pučit si zahrát a skončilo to, že táta ležel v posteli, díval 

se na film, a kluk dokud nezlobil, tak může sedět na židličce a může si jít zase hrát, ale  

nesmí, aby mu nepučil si zahrát.

13. Že kluk nalepil dřeva, aby si udělal, kluk rozflákal dřevo a pak se chtěl prát s klukem, 

který nechtěl si s ním hrát vybiku. Začalo to tak, že kluk mu řeknul, že budou hrát na 

vybiku, a ten druhej chlapeček řeknul „Ne“, a skončilo to tak, že se honili. A za to ho táta 

s mámou vynadali.

14. Že máma se lekla, že ten kluk si šahal ruce na barvu a chtěl obarvit zeď. Začalo to tak, 

že začal a máma šla do jeho pokoje. Skončí to tak, že máma to řekla tátovi a vynadali mu.

15. Že kluk se podíval do koupelny, jestli tam máma není, ale byla. Začalo to tak, že kluk 

nevěděl,  kde najít  mámu a něco potřeboval,  a skončilo to tak,  že máma byla za chvíli 

hotová a šla mu něco napsat.

16. Že kluk s tátou čtou pohádku, aby se ten kluk naučil do školy číst pohádku. Začalo to 

tak, že ze školy přišel kluk a zeptal se táty, přinesl úkoly a začal dodělávat úkoly a skončilo 

to tak, že to ve škole zapomněl a pak si zase vzpomněl.
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52 – R M7 (Hodně kontaktní, upovídaný, až přehrává)

1. Táta šel k synovi a ti šli k mamince a tam něco domlouvali. Kdy půjde do školy třeba. 

(Jak se cítí, jaké mají pocity?) Nó, ten kluk, jsou takový, šťastná ta maminka a ten kluk 

taky šťastnej a ten táta trošku smutný. (Co bylo před tím?) ticho (Jak to bude dál, jak to 

dopadne?) Půjde do školy. A že se špatně učil a pak dostal pětku.

2. Jednou se potkali ňáká paní s ňákym pánem a ti se sobě líbili a měli se rádi. A potom 

chystali svatbu. (Jak se cítí?) No šťastně! (Jak to dopadne?) Budou mít svatbu.

3. Kluk se špatně učil a nešlo mu psaní a měli ten den přečíst hodně knih. A on se doma 

neučil a špatně mu to šlo.

4. To nevím. Holka, která leží a stojí nad ní další holka. A ta holka na zemi asi omdlela. 

A ta druhá to viděla, byly kamarádky, a šla k ní.

5. To je jak ten první. Hm. Táta s mámou se měli strašně rádi a kluk je měl moc rád a měli 

se tak rádi, že vystrojili svatbu.

6. To vypadá, jako když se někdo hádá. Jako když něco vykradli. Tři kluci se hádali o 

peníze, který ukradli, protože to byli lupiči, ti se občas hádaj, a pak je chytla policie.

7. Kluk ležel v posteli a měl kašel. A maminka mu dává čaj.

8. Asi ňáký finance nebo co. Čtyři lidi se potkali, máma s tátou a se strejdou a s tetou a v tý 

době měli máma s tátou problémy s penězi a ta teta se strejdou jim to museli pomoct ňák 

zaplatit. Eště že si vydělali svojí prací a zaplatili to.

9. Dva kluci se prali a ten větší ho mlátil a, to bude asi ňáká ulička, a zahnal ho do uličky,  

slepé uličky. Šel dál, zarazila ho ta stěna a on na něho šel s pěstmi.

10. Teda. Máma jela do porodnice a porodila miminko, takže už měla celkem dva kluky. 

Teď řeknu pocity.  Ta maminka byla  šťastná  a  ten  kluk  vypadá,  že  nebyl  moc šťastný 

z bratra, pak si našli tátu.

11. Holčička jedna se něčeho strašně lekla, to je zas slepá ulička ňáká, a byla v ňáký slepý 

ulici, že tam asi byli ňáký lupiči, který ji chtěli okrást. Nebo vrazi.
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12. Jedna paní byla smutná, že k nim přišel domů ňákej myslivec, že bydleli u lesa a že 

jejich kluk se strašně lekl a schoval se za židli, paní byla smutná a ten pán za ní stál.

13.  Pán ve škole rozbíjel  židle  a  ničil  stoly a  strašně tam všechny děti  vyděsil.  A byl 

agresivní a pak tam přijela policie a tu třídu odvedla.

14. Tý jo! Kluk s mámou barvili zeď, ale on ji naťupkal a mamka se strašně lekla, přišla do 

dveří a viděla, že i podlaha byla strašně špinavá.

15. Jedna holka byla ve vaně a ňáký pán otevřel okno a díval se na ni, když se mydlila, 

otevřel i záclonu a asi byla hezká pro něho.

16.  Syn tátovi  chystal  nějaké  překvapení  za  zády,  on si  to  přečet  v rukách a  byli  oba 

šťastný. Že jedou na pláž.
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Příloha č. 4: Kompletní statistická analýza

Formální ukazatele

Tabulka 56 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Formální ukazatele – celý soubor

 

T_slov

a - 

R_slov

a

T_sloves

a - 

R_sloves

a

T_podstat

ná jména - 

R_podstat

ná jména

T_přídav

ná jména- 

R_přídav

ná jména

T_příslovc

e - 

R_příslovc

e

T_vět

y - 

R_vět

y

T_jednoduc

hé věty - 

R_jednoduc

hé věty

T_souvě

tí - 

R_souvě

tí

T_pří

má řeč 

- 

R_pří

má řeč

Z
-,134(a

)
-,555(a) -,874(b) -1,536(b) -2,920(b)

-,103(

b)
-,649(b) -,822(a)

-,409(a

)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,894 ,579 ,382 ,125 ,004 ,918 ,516 ,411 ,683

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 57 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Formální ukazatele – věk 6 let

 

T_slov

a - 

R_slov

a

T_sloves

a - 

R_sloves

a

T_podstat

ná jména - 

R_podstat

ná jména

T_přídav

ná jména 

- 

R_přídav

ná jména

T_příslovc

e - 

R_příslovc

e

T_vět

y - 

R_vět

y

T_jednoduc

hé věty - 

R_jednoduc

hé věty

T_souvě

tí - 

R_souvě

tí

T_pří

má řeč 

- 

R_pří

má řeč

Z
-,227(a

)
-,568(a) -,597(b) -1,733(b) -1,761(b)

-,710(

a)
-,848(a) -,031(a)

-,946(a

)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,820 ,570 ,551 ,083 ,078 ,478 ,397 ,975 ,344

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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Tabulka 58 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Formální ukazatele – věk 7 let

 

T_slov

a - 

R_slov

a

T_sloves

a - 

R_sloves

a

T_podstat

ná jména - 

R_podstat

ná jména

T_přídav

ná jména 

- 

R_přídav

ná jména

T_příslovc

e - 

R_příslovc

e

T_vět

y - 

R_vět

y

T_jednoduc

hé věty - 

R_jednoduc

hé věty

T_souvě

tí - 

R_souvě

tí

T_pří

má řeč 

- 

R_pří

má řeč

Z
-,114(a

)
-,142(b) -,653(a) -,565(a) -2,229(a)

-,795(

a)
-1,648(a) -1,364(b)

-,280(a

)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,910 ,887 ,513 ,572 ,026 ,427 ,099 ,172 ,779

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

Tabulka 59 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Formální ukazatele – dívky

T_přídavná jména 

- R_přídavná 

jména

T_příslovce - 

R_příslovce

T_věty- 

R_věty

T_jednoduché věty - 

R_jednoduché věty

T_souvětí - 

R_souvětí

T_přímá řeč 

- R_přímá 

řeč

-,471(b) -1,619(b) -,114(b) -,511(b) -1,162(a) -,507(a)

,638 ,105 ,910 ,609 ,245 ,612

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 60 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Formální ukazatele – chlapci

T_přídavná jména 

- R_přídavná 

jména

T_příslovce - 

R_příslovce

T_věty - 

R_věty

T_jednoduché věty - 

R_jednoduché věty

T_souvětí - 

R_souvětí

T_přímá řeč 

- R_přímá 

řeč

-1,818(a) -2,481(a) -,057(a) -,471(a) -,114(a) ,000(c)

,069 ,013 ,955 ,638 ,909 1,000

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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Obranné mechanismy podle Cramerové

Tabulka 61 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové – celý soubor

 
T_popření D_vše - 

R_popření D_vše

T_projekce P_vše - 

R_projekce P_vše

T_identifikace I_vše - 

R_identifikace I_vše

Z -,278(a) -1,425(b) -2,316(a)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,781 ,154 ,021

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 62 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové – věk 6 let

 
T_popření D_vše - 

R_popření D_vše

T_projekce P_vše - 

R_projekce P_vše

T_identifikace I_vše - 

R_identifikace I_vše

Z -,569(a) -1,602(a) -,339(b)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,569 ,109 ,735

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

Tabulka 63 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové – věk 7 let

 
T_popření D_vše - 

R_popření D_vše

T_projekce P_vše - 

R_projekce P_vše

T_identifikace I_vše - 

R_identifikace I_vše

Z -1,052(a) -,536(b) -2,869(a)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,293 ,592 ,004

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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Tabulka 64 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové – dívky

 
T_popření D_vše - 

R_popření D_vše

T_projekce P_vše - 

R_projekce P_vše

T_identifikace I_vše - 

R_identifikace I_vše

Z -,370(a) -2,345(b) -1,130(a)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,712 ,019 ,258

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 65 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové – chlapci

 
T_popření D_vše - 

R_popření D_vše

T_projekce P_vše - 

R_projekce P_vše

T_identifikace I_vše - 

R_identifikace I_vše

Z -,228(a) -,370(b) -2,410(b)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,820 ,712 ,016

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

Obranné mechanismy podle Cramerové – nezralé

Tabulka 66 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové nezralé – celý soubor

 
T_popření D_nezralé - 

R_popření D_nezralé

T_projekce P_nezralé - 

R_projekce P_nezralé

T_identifikace I_nezralé - 

R_identifikace I_nezralé

Z -,010(a) -,230(b) ,000(c)

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,992 ,818 1,000

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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Tabulka 67 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové nezralé – věk 6 let

Test Statistics(c,d)

 
T_popření D_nezralé - 

R_popření D_nezralé

T_projekce P_nezralé - 

R_projekce P_nezralé

T_identifikace I_nezralé - 

R_identifikace I_nezralé

Z -,171(a) -,894(a) ,000(b)

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,864 ,371 1,000

a Based on positive ranks.

b The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Tabulka 68 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové nezralé – věk 7let

 
T_popření D_nezralé - 

R_popření D_nezralé

T_projekce P_nezralé - 

R_projekce P_nezralé

T_identifikace I_nezralé - 

R_identifikace I_nezralé

Z -,342(a) -,473(a) ,000(b)

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,733 ,636 1,000

a Based on negative ranks.

b The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Tabulka 69 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové nezralé – dívky

 
T_popření D_nezralé - 

R_popření D_nezralé

T_projekce P_nezralé - 

R_projekce P_nezralé

T_identifikace I_nezralé - 

R_identifikace I_nezralé

Z -,683(a) -,090(a) ,000(b)

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,495 ,929 1,000

a Based on negative ranks.

b The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Tabulka 70 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové nezralé – chlapci

 
T_popření D_nezralé - 

R_popření D_nezralé

T_projekce P_nezralé - 

R_projekce P_nezralé

T_identifikace I_nezralé - 

R_identifikace I_nezralé

Z -,285(a) -,410(a) ,000(b)

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,776 ,682 1,000

a Based on positive ranks.

b The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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Obranné mechanismy podle Cramerové – zralé

Tabulka 71 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové zralé – celý soubor

 
T_popření D_zralé - 

R_popření D_zralé

T_projekce P_zralé - 

R_projekce P_zralé

T_identifikace I_zralé - 

R_identifikace I_zralé

Z -,490(a) -1,788(b) -2,316(a)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,624 ,074 ,021

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 72 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové zralé – věk 6 let

 
T_popření D_zralé - 

R_popření D_zralé

T_projekce P_zralé - 

R_projekce P_zralé

T_identifikace I_zralé - 

R_identifikace I_zralé

Z -1,183(a) -2,003(a) -,339(b)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,237 ,045 ,735

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

Tabulka 73 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové zralé – věk 7 let

 
T_popření D_zralé - 

R_popření D_zralé

T_projekce P_zralé - 

R_projekce P_zralé

T_identifikace I_zralé - 

R_identifikace I_zralé

Z -2,214(a) -,490(b) -2,869(a)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,027 ,624 ,004

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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Tabulka 74 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové zralé – dívky

 
T_popření D_zralé - 

R_popření D_zralé

T_projekce P_zralé - 

R_projekce P_zralé

T_identifikace I_zralé - 

R_identifikace I_zralé

Z -1,266(a) -2,158(b) -1,130(a)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,205 ,031 ,258

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 75 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Obranné mechanismy podle Cramerové zralé – chlapci

 
T_popření D_zralé - 

R_popření D_zralé

T_projekce P_zralé - 

R_projekce P_zralé

T_identifikace I_zralé - 

R_identifikace I_zralé

Z -,135(a) -,204(a) -2,410(b)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,892 ,838 ,016

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

Personal Problem-Solving System – Revised

Tabulka 76 - Wilcoxon Signed Ranks Test – PPSS-R – celý soubor

 
T_SD1 - 

R_SD1

T_SD2 - 

R_SD2

T_SD3 - 

R_SD3

T_SD4 - 

R_SD4

T_SD (suma komplet) - R_SD 

(suma komplet)

Z -,638(a) -,144(a) -3,223(a) -4,454(a) -3,322(a)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,524 ,885 ,001 ,000 ,001

a Based on positive ranks.

Tabulka 77 - Wilcoxon Signed Ranks Test – PPSS-R – věk 6 let

 
T_SD1 - 

R_SD1

T_SD2 - 

R_SD2

T_SD3 - 

R_SD3

T_SD4 - 

R_SD4

T_SD (suma komplet) - R_SD 

(suma komplet)

Z -,540(a) -,625(b) -2,308(a) -3,011(a) -2,101(a)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,589 ,532 ,021 ,003 ,036

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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Tabulka 78 - Wilcoxon Signed Ranks Test – PPSS-R – věk 7 let

 
T_SD1 - 

R_SD1

T_SD2 - 

R_SD2

T_SD3 - 

R_SD3

T_SD4 - 

R_SD4

T_SD (suma komplet) - R_SD 

(suma komplet)

Z -,284(a) -,824(a) -2,329(a) -3,323(a) -2,556(a)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,776 ,410 ,020 ,001 ,011

a Based on positive ranks.

Tabulka 79 - Wilcoxon Signed Ranks Test – PPSS-R – dívky

 
T_SD1 - 

R_SD1

T_SD2 - 

R_SD2

T_SD3 - 

R_SD3

T_SD4 - 

R_SD4

T_SD (suma komplet) - R_SD 

(suma komplet)

Z -1,136(a) -,881(a) -2,480(a) -2,926(a) -2,726(a)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,256 ,378 ,013 ,003 ,006

a Based on positive ranks.

Tabulka 80 - Wilcoxon Signed Ranks Test – PPSS-R – chlapci

 
T_SD1 - 

R_SD1

T_SD2 - 

R_SD2

T_SD3 - 

R_SD3

T_SD4 - 

R_SD4

T_SD (suma komplet) - R_SD 

(suma komplet)

Z -,284(a) -,682(a) -2,105(b) -3,352(b) -1,988(b)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,776 ,495 ,035 ,001 ,047

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

Interpersonální decentrace

Tabulka 81 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Interpersonální decentrace – celý soubor

 
T_počet interakcí - 

R_počet interakcí

T_nejvyšší skór - 

R_nejvyšší skór

T_průměrný skór - 

R_průměrný skór

Z -2,932(a) -2,407(b) -3,060(b)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,003 ,016 ,002

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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Tabulka 82 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Interpersonální decentrace – věk 6 let

 
T_počet interakcí - 

R_počet interakcí

T_nejvyšší skór - 

R_nejvyšší skór

T_průměrný skór - 

R_průměrný skór

Z -1,989(a) -2,101(b) -1,726(b)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,047 ,036 ,084

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 83 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Interpersonální decentrace – věk 7 let

 
T_počet interakcí - 

R_počet interakcí

T_nejvyšší skór - 

R_nejvyšší skór

T_průměrný skór - 

R_průměrný skór

Z -2,103(a) -1,363(b) -2,556(b)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,035 ,173 ,011

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 84 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Interpersonální decentrace – dívky

 
T_počet interakcí - 

R_počet interakcí

T_nejvyšší skór - 

R_nejvyšší skór

T_průměrný skór - 

R_průměrný skór

Z -2,216(a) -3,124(b) -3,170(b)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,027 ,002 ,002

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 85 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Interpersonální decentrace – chlapci

 
T_počet interakcí - 

R_počet interakcí

T_nejvyšší skór - 

R_nejvyšší skór

T_průměrný skór - 

R_průměrný skór

Z -2,045(a) -,398(b) -,852(b)

Asymp. Sig. (2-

tailed)
,041 ,691 ,394

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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Afektivní škála

Tabulka 86 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Afektivní škála – celý soubor

 

T_k 

rodiči - 

R_k 

rodiči

T_já k 

dítěti - 

R_já k 

dítěti

T_nesezdaný 

(dospělý) - 

R_nesezdaný 

(dospělý)

T_manželský 

partner - 

R_manželský 

partner

T_sourozenec, 

vrstevník (dítě) - 

R_sourozenec, 

vrstevník (dítě)

T_nepřiřazená 

emoce - 

R_nepřiřazená 

emoce

Z -4,175(a) -1,442(a) -2,331(a) -,369(a) -1,981(b) -1,779(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,000 ,149 ,020 ,712 ,048 ,075

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 87 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Afektivní škála – věk 6 let

 

T_k 

rodiči- 

R_k 

rodiči

T_já k 

dítěti- 

R_já k 

dítěti

T_nesezdaný 

(dospělý) - 

R_nesezdaný 

(dospělý)

T_manželský 

partner - 

R_manželský 

partner

T_sourozenec, 

vrstevník (dítě) - 

R_sourozenec, 

vrstevník (dítě)

T_nepřiřazená 

emoce - 

R_nepřiřazená 

emoce

Z -2,755(a) -,426(a) -2,804(a) -,472(a) -2,024(b) -1,137(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,006 ,670 ,005 ,637 ,043 ,256

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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Tabulka 88 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Afektivní škála – věk 7 let

 

T_k 

rodiči - 

R_k 

rodiči

T_já k 

dítěti - 

R_já k 

dítěti_

T_nesezdaný 

(dospělý) - 

R_nesezdaný 

(dospělý)

T_manželský 

partner - 

R_manželský 

partner

T_sourozenec, 

vrstevník (dítě) - 

R_sourozenec, 

vrstevník (dítě)

T_nepřiřazená 

emoce - 

R_nepřiřazená 

emoce

Z -3,303(a) -1,729(a) -,596(a) -,157(a) -,747(b) -1,400(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,001 ,084 ,551 ,875 ,455 ,161

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 89 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Afektivní škála – dívky

 

T_k 

rodiči - 

R_k 

rodiči

T_já k 

dítěti - 

R_já k 

dítěti

T_nesezdaný 

(dospělý) - 

R_nesezdaný 

(dospělý)

T_manželský 

partner - 

R_manželský 

partner

T_sourozenec, 

vrstevník (dítě) - 

R_sourozenec, 

vrstevník (dítě)

T_nepřiřazená 

emoce - 

R_nepřiřazená 

emoce

Z -3,182(a) -1,450(a) -1,873(a) -,196(a) -1,024(b) -1,471(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,001 ,147 ,061 ,844 ,306 ,141

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 90 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Afektivní škála – chlapci

 

T_k 

rodiči - 

R_k 

rodiči

T_já k 

dítěti - 

R_já k 

dítěti

T_nesezdaný 

(dospělý) - 

R_nesezdaný 

(dospělý)

T_manželský 

partner - 

R_manželský 

partner

T_sourozenec, 

vrstevník (dítě)- 

R_sourozenec, 

vrstevník (dítě)

T_nepřiřazená 

emoce - 

R_nepřiřazená 

emoce

Z -2,669(a) -,628(a) -1,398(a) -,094(a) -1,742(b) -,967(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,008 ,530 ,162 ,925 ,082 ,333

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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Emoce podle Teglasi

Tabulka 91 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Emoce podle Teglasi – celý soubor

 
T_ZA nerozpoznaný - 

R_ZA nerozpoznaný

T_ZA popisný - 

R_ZA popisný

T_ZA vnější - 

R_ZA vnější

T_ZA vnitřní - 

R_ZA vnitřní

Z -2,449(a) -2,483(a) -1,277(a) -2,678(b)

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,014 ,013 ,202 ,007

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

 

T_1. 

neuvědoměný - 

R_1. 

neuvědoměný

T_1. bez 

změny - 

R_1. bez 

změny

T_1. 

přehlcení - 

R_1. 

přehlcení

T_1. 

reaktivní - 

R_1. 

reaktivní

T_1. 

odpojený, 

bezradný - 

R_1. 

odpojený, 

bezradný

T_1. 

vina, 

lítost - 

R_1. 

vina, 

lítost

T_1. 

nerealistické, 

magické - R_1. 

nerealistické, 

magické

Z -1,410(a) -1,371(a) -2,646(a) -,366(a) -1,000(a) ,000(c) -1,010(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,158 ,170 ,008 ,714 ,317 1,000 ,313

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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T_2.a23 - 

R_2.a

T_2.b24 - 

R_2.b

T_2.c25 

- R_2.c

T_2.d26 - 

R_2. 

T_3.a27 - 

R_3.a

T_3.b28 - 

R_3.b

T_3.c29 - 

R_3.c

T_3.d30 - 

R_3.d  

T_3.e31 - 

R_3.e

Z -,052(a) -,788(b)

-

1,000(a

)

,000(c) -,613(b) -1,769(b) -1,000(a) -1,732(a) -1,342(a)

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed)

,959 ,430 ,317 1,000 ,540 ,077 ,317 ,083 ,180

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

23 snížení negativního afektu bez oslovení zdroje

24 zvýšení pozitivního afektu bez rozpoznání důležitého

25 excesivní závislost na druhých 

26 excesivní nezávislost

27 snížení negativního skrz řešení problému

28 zvýšení pozitivního skrze dlouhodobé řešení

29 realistické řešení bez hledání pomoci 

30 realistické řešení s adekvátní žádostí o pomoc

31 přiměřená pomoc bez žádosti
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T_A.a32 - 

R_A.a

T_A.b33 - 

R_A.b

T_A.c34 - 

R_A.c

T_A.d35 - 

R_A.d

T_B.a36 - 

R_B.a

T_B.b37 

- R_B.b

T_B.c38 - 

R_B.c

T_B.d39 - 

R_B.d

Z -2,000(b) -1,000(a) -,707(a) -1,342(a) -1,000(a)
-

1,000(a)
,000(c) -,962(a)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,046 ,317 ,480 ,180 ,317 ,317 1,000 ,336

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

32 af přináleží k vnitřním motivům, zájmům, přesvědčením

33 af. dopad akce je oddělený od záměru

34 kongruence slože, soc. kauzalita, soulad s podnětem

35 pocity jsou výsledkem narátorovy zkušenosti

36 pocity lidí jsou koordinovány ve sdíleném kontextu

37 v řešení jsou brány v úvahu úhly pohledu více lidí

38 odlišení vnitřních stavů a vnějších podnětů

39 pocity jsou vhodné pro situaci a stimulus
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T_C.a40 - 

R_C.a

T_C.b41 - 

R_C.b

T_C.c42 - 

R_C.c

T_úroveň zralosti 

konceptualizace 

emocí a jejich 

řešení - R_úroveň 

zralosti 

konceptualizace 

emocí a jejich 

řešení

T_podíl 

použitelných: - 

R_podíl 

použitelných:

T_průměrná 

úroveň zralosti 

z použitelných - 

R_průměrná 

úroveň zralosti 

z použitelných

Z -1,000(b) -1,000(a) ,000(c) -,683(b) -2,020(a) -2,379(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,317 ,317 1,000 ,494 ,043 ,017

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Tabulka 92 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Emoce podle Teglasi – věk 6 let

 
T_ZA nerozpoznaný - 

R_ZA nerozpoznaný

T_ZA popisný - 

R_ZA popisný

T_ZA vnější - 

R_ZA vnější

T_ZA vnitřní - 

R_ZA vnitřní

Z -2,000(a) -1,988(a) -,665(a) -1,017(b)

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,046 ,047 ,506 ,309

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

40 jasná definice okolností pocitů

41 jasná definice vztahů postav v souladu s pocity

42 jasné odlišení pocitů od podnětů či úhlů pohledu

269



 

T_1. 

neuvědoměný - 

R_1. 

neuvědoměný

T_1. bez 

změny - 

R_1. bez 

změny

T_1. 

přehlcení - 

R_1. 

přehlcení

T_1. 

reaktivní - 

R_1. 

reaktivní

T_1. 

odpojený, 

bezradný - 

R_1. 

odpojený, 

bezradný

T_1. 

vina, 

lítost - 

R_1. 

vina, 

lítost

T_1. 

nerealistické, 

magické - R_1. 

nerealistické, 

magické

Z -2,066(a) -1,610(a) -1,732(a) -1,732(a) ,000(c) ,000(c) -1,761(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,039 ,107 ,083 ,083 1,000 1,000 ,078

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

 
T_2.a43 - 

R_2.a

T_2.b44 - 

R_2.b

T_2.c45 

- R_2.c

T_2.d46- 

R_2.d

T_3.a47 - 

R_3.a

T_3.b48 - 

R_3.b

T_3.c49 - 

R_3.c

T_3.d50 - 

R_3.d

T_3.e51 - 

R_3.e

Z -,282(a) ,000(c) ,000(c) ,000(c) -1,136(b) -1,633(b) -1,000(a) -1,414(a) -1,000(a)

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed)

,778 1,000 1,000 1,000 ,256 ,102 ,317 ,157 ,317

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

43 snížení negativního afektu bez oslovení zdroje

44 zvýšení pozitivního afektu bez rozpoznání důležitého

45 excesivní závislost na druhých

46 excesivní nezávislost 

47 snížení negativního skrz řešení problému

48 zvýšení pozitivního skrze dlouhodobé řešení

49 realistické řešení bez hledání pomoci

50 realistické řešení s adekvátní žádostí o pomoc

51 přiměřená pomoc bez žádosti
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T_A.a52 - 

R_A.a

T_A.b53 - 

R_A.b

T_A.c54 - 

R_A.c

T_A.d55 - 

R_A.d

T_B.a56 - 

R_B.a

T_B.b57 

- R_B.b

T_B.c58 - 

R_B.c

T_B.d59 - 

R_B.d

Z -1,414(b) -1,000(a) -1,414(a) -1,000(a) ,000(c) ,000(c) ,000(c) ,000(c)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,157 ,317 ,157 ,317 1,000 1,000 1,000 1,000

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

52 afekt přináleží k vnitřním motivům, zájmům, přesvědčením

53 afekt dopad akce je oddělený od záměru

54 kongruence slože, soc. kauzalita, soulad s podnětem

55 pocity jsou výsledkem narátorovy zkušenosti

56 pocity lidí jsou koordinovány ve sdíleném kontextu

57 v řešení jsou brány v úvahu úhly pohledu více lidí

58 odlišení vnitřních stavů a vnějších podnětů

59 pocity jsou vhodné pro situaci a stimulus
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T_C.a60 - 

R_C.a

T_C.b61 - 

R_C.b

T_C.c62 - 

R_C.c

T_úroveň zralosti 

konceptualizace 

emocí a jejich 

řešení - R_úroveň 

zralosti 

konceptualizace 

emocí a jejich 

řešení

T_podíl 

použitelných: - 

R_podíl 

použitelných:

T_průměrná 

úroveň zralosti 

z použitelných - 

R_průměrná 

úroveň zralosti 

z použitelných

Z ,000(c) ,000(c) ,000(c) -,568(b) -2,696(a) -2,515(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

1,000 1,000 1,000 ,570 ,007 ,012

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Tabulka 93 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Emoce podle Teglasi – věk 7 let

 
T_ZA nerozpoznaný - 

R_ZA nerozpoznaný

T_ZA popisný - 

R_ZA popisný

T_ZA vnější - 

R_ZA vnější

T_ZA vnitřní - 

R_ZA vnitřní

Z -1,414(a) -1,607(a) -1,024(a) -2,676(b)

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,157 ,108 ,306 ,007

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

60 jasná definice okolností pocitů

61 jasná definice vztahů postav v souladu s pocity

62 jasné odlišení pocitů od podnětů či úhlů pohledu
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T_1. 

neuvědoměný - 

R_1. 

neuvědoměný

T_1. bez 

změny - 

R_1. bez 

změny

T_1. 

přehlcení - 

R_1. 

přehlcení

T_1. 

reaktivní - 

R_1. 

reaktivní

T_1. 

odpojený, 

bezradný - 

R_1. 

odpojený, 

bezradný

T_1. 

vina, 

lítost - 

R_1. 

vina, 

lítost

T_1. 

nerealistické, 

magické - R_1. 

nerealistické, 

magické

Z -,060(a) -,094(a) -2,000(a) -,171(b) -1,000(a) ,000(c) ,000(c)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,952 ,925 ,046 ,864 ,317 1,000 1,000

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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T_2.a63 - 

R_2.a

T_2.b64 - 

R_2.b

T_2.c65 

- R_2.c

T_2.d66 - 

R_2.d

T_3.a67 - 

R_3.a

T_3.b68 - 

R_3.b

T_3.c69 - 

R_3.c

T_3.d70 - 

R_3.d

T_3.e71 - 

R_3.e

Z ,000(c) -,984(b)

-

1,000(a

)

,000(c) -,204(a) -,447(b) ,000(c) -1,000(a) -1,000(a)

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed)

1,000 ,325 ,317 1,000 ,838 ,655 1,000 ,317 ,317

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

63 snížení negativního afektu bez oslovení zdroje

64 zvýšení pozitivního afektu bez rozpoznání důležitého

65 excesivní závislost na druhých

66 excesivní nezávislost

67 snížení negativního skrz řešení problému

68 zvýšení pozitivního skrze dlouhodobé řešení

69 realistické řešení bez hledání pomoci

70 realistické řešení s adekvátní žádostí o pomoc

71 přiměřená pomoc bez žádosti
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T_A.a72 - 

R_A.a

T_A.b73 - 

R_A.b

T_A.c74 - 

R_A.c

T_A.d75 - 

R_A.d

T_B.a76 - 

R_B.a

T_B.b77 

- R_B.b

T_B.c78 - 

R_B.c

T_B.d79 - 

R_B.d

Z -1,414(b) ,000(c) ,000(c) -1,000(a) -1,000(a)
-

1,000(a)
,000(c) -1,342(a)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,157 1,000 1,000 ,317 ,317 ,317 1,000 ,180

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

72 afekt přináleží k vnitřním motivům, zájmům, přesvědčením

73 afekt dopad akce je oddělený od záměru

74 kongruence slože, soc. kauzalita, soulad s podnětem

75 pocity jsou výsledkem narátorovy zkušenosti

76 pocity lidí jsou koordinovány ve sdíleném kontextu

77 v řešení jsou brány v úvahu úhly pohledu více lidí

78 odlišení vnitřních stavů a vnějších podnětů

79 pocity jsou vhodné pro situaci a stimulus
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T_C.a80 - 

R_C.a

T_C.b81 - 

R_C.b

T_C.c82 - 

R_C.c

T_úroveň zralosti 

konceptualizace 

emocí a jejich 

řešení - R_úroveň 

zralosti 

konceptualizace 

emocí a jejich 

řešení

T_podíl 

použitelných: - 

R_podíl 

použitelných:

T_průměrná 

úroveň zralosti 

z použitelných - 

R_průměrná 

úroveň zralosti 

z použitelných

Z -1,000(b) -1,000(a) ,000(c) -,385(b) -,785(a) -,975(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,317 ,317 1,000 ,700 ,432 ,330

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Tabulka 94 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Emoce podle Teglasi – dívky

 
T_ZA nerozpoznaný - 

R_ZA nerozpoznaný

T_ZA popisný - 

R_ZA popisný

T_ZA vnější - 

R_ZA vnější

T_ZA vnitřní - 

R_ZA vnitřní

Z -1,000(a) -1,197(a) -,683(a) -1,310(b)

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,317 ,231 ,494 ,190

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

80 jasná definice okolností pocitů

81 jasná definice vztahů postav v souladu s pocity

82 jasné odlišení pocitů od podnětů či úhlů pohledu
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T_1. 

neuvědoměný - 

R_1. 

neuvědoměný

T_1. bez 

změny - 

R_1. bez 

změny

T_1. 

přehlcení - 

R_1. 

přehlcení

T_1. 

reaktivní - 

R_1. 

reaktivní

T_1. 

odpojený, 

bezradný - 

R_1. 

odpojený, 

bezradný

T_1. 

vina, 

lítost - 

R_1. 

vina, 

lítost

T_1. 

nerealistické, 

magické - R_1. 

nerealistické, 

magické

Z -,719(a) -,974(a) -2,000(a) -,414(b) -1,000(a) ,000(c) -,508(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,472 ,330 ,046 ,679 ,317 1,000 ,611

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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T_2.a83 - 

R_2.a

T_2.b84 - 

R_2.b

T_2.c85 

- R_2.c

T_2.d86 - 

R_2.d

T_3.a87 - 

R_3.a

T_3.b88 - 

R_3.b

T_3.c89 - 

R_3.c

T_3.d90 - 

R_3.d

T_3.e91 - 

R_3.e

Z -,512(b) -,461(b)

-

1,000(a

)

,000(c) ,000(c) -,447(b) ,000(c) -1,000(a) -1,000(a)

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed)

,609 ,645 ,317 1,000 1,000 ,655 1,000 ,317 ,317

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

83 snížení negativního afektu bez oslovení zdroje

84 zvýšení pozitivního afektu bez rozpoznání důležitého

85 excesivní závislost na druhých

86 excesivní nezávislost

87 snížení negativního skrz řešení problému 

88 zvýšení pozitivního skrze dlouhodobé řešení

89 realistické řešení bez hledání pomoci

90 realistické řešení s adekvátní žádostí o pomoc

91 přiměřená pomoc bez žádosti
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T_A.a92 - 

R_A.a

T_A.b93 - 

R_A.b

T_A.c94 - 

R_A.c

T_A.d95 - 

R_A.d

T_B.a96 - 

R_B.a

T_B.b97 

- R_B.b

T_B.c98 - 

R_B.c

T_B.d99 - 

R_B.d

Z -2,000(b) ,000(c) -1,000(b) ,000(c) ,000(c) ,000(c) ,000(c) -,447(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,046 1,000 ,317 1,000 1,000 1,000 1,000 ,655

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

92 afekt přináleží k vnitřním motivům, zájmům, přesvědčením

93 afekt dopad akce je oddělený od záměru

94 kongruence slože, soc. kauzalita, soulad s podnětem

95 pocity jsou výsledkem narátorovy zkušenosti

96 pocity lidí jsou koordinovány ve sdíleném kontextu 

97 v řešení jsou brány v úvahu úhly pohledu více lidí

98 odlišení vnitřních stavů a vnějších podnětů

99 pocity jsou vhodné pro situaci a stimulus
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T_C.a100 - 

R_C.a

T_C.b101 - 

R_C.b

T_C.c102 - 

R_C.c

T_úroveň zralosti 

konceptualizace 

emocí a jejich 

řešení - R_úroveň 

zralosti 

konceptualizace 

emocí a jejich 

řešení

T_podíl 

použitelných: - 

R_podíl 

použitelných:

T_průměrná 

úroveň zralosti 

z použitelných - 

R_průměrná 

úroveň zralosti 

z použitelných

Z -1,000(b) ,000(c) ,000(c) -,874(b) -1,190(a) -2,043(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,317 1,000 1,000 ,382 ,234 ,041

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Tabulka 95 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Emoce podle Teglasi – chlapci

 
T_ZA nerozpoznaný - 

R_ZA nerozpoznaný

T_ZA popisný - 

R_ZA popisný

T_ZA vnější - 

R_ZA vnější

T_ZA vnitřní - 

R_ZA vnitřní

Z -2,236(a) -2,508(a) -1,330(a) -2,539(b)

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,025 ,012 ,183 ,011

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

100 jasná definice okolností pocitů

101 jasná definice vztahů postav v souladu s pocity

102 jasné odlišení pocitů od podnětů či úhlů pohledu
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T_1. 

neuvědoměný - 

R_1. 

neuvědoměný

T_1. bez 

změny - 

R_1. bez 

změny

T_1. 

přehlcení - 

R_1. 

přehlcení

T_1. 

reaktivní - 

R_1. 

reaktivní

T_1. 

odpojený, 

bezradný - 

R_1. 

odpojený, 

bezradný

T_1. 

vina, 

lítost - 

R_1. 

vina, 

lítost

T_1. 

nerealistické, 

magické - R_1. 

nerealistické, 

magické

Z -1,281(a) -1,051(a) -1,732(a) -,962(a) ,000(c) ,000(c) -1,342(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,200 ,293 ,083 ,336 1,000 1,000 ,180

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

 
T_2.a103 - 

R_2.a

T_2.b104 - 

R_2.b

T_2.c105 

- R_2.c

T_2.d106 - 

R_2.d

T_3.a107 - 

R_3.a

T_3.b108 - 

R_3.b

T_3.c109 - 

R_3.c

T_3.d110 

- R_3.d

T_3.e111 - 

R_3.e

Z -,417(a) -1,414(b) ,000(c) ,000(c) -,977(b) -1,633(b) -1,000(a) -1,414(a) -1,000(a)

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed)

,677 ,157 1,000 1,000 ,328 ,102 ,317 ,157 ,317

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

103 snížení negativního afektu bez oslovení zdroje

104 zvýšení pozitivního afektu bez rozpoznání důležitého

105 excesivní závislost na druhých

106 excesivní nezávislost

107 snížení negativního skrz řešení problému

108 zvýšení pozitivního skrze dlouhodobé řešení

109 realistické řešení bez hledání pomoci

110 realistické řešení s adekvátní žádostí o pomoc

111 přiměřená pomoc bez žádosti
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T_A.a112 - 

R_A.a

T_A.b113 

- R_A.b

T_A.c114 - 

R_A.c

T_A.d115 - 

R_A.d

T_B.a116 - 

R_B.a

T_B.b117 

- R_B.b

T_B.c118 - 

R_B.c

T_B.d119 

- R_B.d

Z ,000(c) -1,000(a) -2,000(a) -1,342(a) -1,000(a)
-

1,000(a)
,000(c) -1,633(a)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

1,000 ,317 ,046 ,180 ,317 ,317 1,000 ,102

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

112 afekt přináleží k vnitřním motivům, zájmům, přesvědčením

113 afekt dopad akce je oddělený od záměru

114 kongruence slože, soc. kauzalita, soulad s podnětem

115 pocity jsou výsledkem narátorovy zkušenosti

116 pocity lidí jsou koordinovány ve sdíleném kontextu

117 v řešení jsou brány v úvahu úhly pohledu více lidí

118 odlišení vnitřních stavů a vnějších podnětů

119 pocity jsou vhodné pro situaci a stimulus
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T_C.a120 - 

R_C.a

T_C.b121 - 

R_C.b

T_C.c122 - 

R_C.c

T_úroveň zralosti 

konceptualizace 

emocí a jejich 

řešení - R_úroveň 

zralosti 

konceptualizace 

emocí a jejich 

řešení

T_podíl 

použitelných: - 

R_podíl 

použitelných:

T_průměrná 

úroveň zralosti 

z použitelných - 

R_průměrná 

úroveň zralosti 

z použitelných

Z ,000(c) -1,000(a) ,000(c) -,114(b) -1,540(a) -1,415(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

1,000 ,317 1,000 ,910 ,124 ,157

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Analýza potřeb a hrozeb

Tabulka 96 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Analýza potřeb a hrozeb – celý soubor

 

T_Nezávislost-

Dominance – 

R_Nezávislost-

Dominance 

T_Přijetí - 

Odmítnutí - 

R_Přijetí - 

Odmítnutí

T_Jistota-

Nejistota – 

R_Jistota-

Nejistota 

T_Úspěch-

Selhání – 

R_Úspěch-

Selhání 

T_Agrese - Trest - 

R_Agrese - Trest

Z -2,111(a) -,593(a) -3,848(a) -2,447(b) -,216(a)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,035 ,553 ,000 ,014 ,829

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

120 jasná definice okolností pocitů

121 jasná definice vztahů postav v souladu s pocity

122 jasné odlišení pocitů od podnětů či úhlů pohledu

283



Tabulka 97 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Analýza potřeb a hrozeb – věk 6 let

 

T_Nezávislost-

Dominance – 

R_Nezávislost-

Dominance 

T_Přijetí - 

Odmítnutí - 

R_Přijetí - 

Odmítnutí

T_Jistota-

Nejistota – 

R_Jistota-

Nejistota 

T_Úspěch-

Selhání – 

R_Úspěch-

Selhání 

T_Agrese - Trest - 

R_Agrese - Trest

Z -,315(a) -,597(a) -2,680(a) -1,380(b) -1,308(a)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,752 ,551 ,007 ,168 ,191

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 98 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Analýza potřeb a hrozeb – věk 7 let

 

T_Nezávislost-

Dominance – 

R_Nezávislost-

Dominance 

T_Přijetí - 

Odmítnutí - 

R_Přijetí - 

Odmítnutí

T_Jistota-

Nejistota – 

R_Jistota-

Nejistota 

T_Úspěch-

Selhání – 

R_Úspěch-

Selhání 

T_Agrese - Trest - 

R_Agrese - Trest

Z -2,522(a) -,280(a) -2,800(a) -2,043(b) -,682(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,012 ,780 ,005 ,041 ,495

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Tabulka 98 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Analýza potřeb a hrozeb – dívky

 

T_Nezávislost-

Dominance – 

R_Nezávislost-

Dominance 

T_Přijetí - 

Odmítnutí - 

R_Přijetí - 

Odmítnutí

T_Jistota-

Nejistota – 

R_Jistota-

Nejistota 

T_Úspěch-

Selhání – 

R_Úspěch-

Selhání 

T_Agrese - Trest - 

R_Agrese - Trest

Z -,631(a) -,805(a) -2,846(a) -,561(b) -1,222(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,528 ,421 ,004 ,575 ,222

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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Tabulka 99 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Analýza potřeb a hrozeb – chlapci

 

T_Nezávislost-

Dominance – 

R_Nezávislost-

Dominance 

T_Přijetí - 

Odmítnutí - 

R_Přijetí - 

Odmítnutí

T_Jistota-

Nejistota – 

R_Jistota-

Nejistota 

T_Úspěch-

Selhání – 

R_Úspěch-

Selhání 

T_Agrese - Trest - 

R_Agrese - Trest

Z -2,516(a) -,256(a) -2,746(a) -2,450(b) -1,593(a)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,012 ,798 ,006 ,014 ,111

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

Hodnocení systémem Roberts-2

Tabulka 100 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Hodnocení systémem Roberts-2 – celý soubor

 

T_PO

P - 

R_PO

P

T_M

ean - 

R_M

ean

T_SUS

P-F - 

R_SUS

P-F

T_SUP

S-A - 

R_SUP

S-A

T_SUP

O-F - 

R_SUP

O-F

T_SUP

O-H - 

R_SUP

O-H

T_RE

L - 

R_RE

L

T_LI

M - 

R_LI

M

T_PI

D1 - 

R_PI

D1

T_PI

D2 - 

R_PI

D2

T_PI

D3 - 

R_PI

D3

T_P

ID4 

- 

R_P

ID4

T_P

ID5 

- 

R_P

ID5

Z

-

1,483(

a)

-,944

(b)

-,970(b

)

-,893(b

)

-

3,577(a

)

-

2,200(b

)

-

1,681(

a)

-

3,048(

a)

-

2,088(

a)

-

3,043(

b)

-,414

(b)

,

000(

c)

,

000(

c)

Asymp

. Sig. 

(2-

tailed)

,138 ,345 ,332 ,372 ,000 ,028 ,093 ,002 ,037 ,002 ,679
1,00

0

1,00

0

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

285



 

T_RES1 

- 

R_RES

1

T_RES2 

- 

R_RES2

T_RES3 

- 

R_RES3

T_RES4 

- 

R_RES

4

T_RES5 

- 

R_RES

5

T_ANX - 

R_ANX

T_AGG 

- 

R_AGG

T_DEP - 

R_DEP

T_REJ - 

R_REJ

Z -,628(a) -2,727(b) -1,000(b) ,000(c) ,000(c) -3,495(a) -1,884(a) -2,649(b) -1,261(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,530 ,006 ,317 1,000 1,000 ,000 ,060 ,008 ,207

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

 

T_OUT

1-

UNRS - 

R_OUT

1-

UNRS

T_OUT

2-NON 

- 

R_OU

T2-

NON

T_OUT

3-MAL 

- 

R_OU

T3-

MAL

T_OUT

4-

UNRL - 

R_OUT

4-

UNRL

T_Unusul-

refusal - 

R_Unusul-

refusal

T_Unusul-

no score - 

R_Unusul-

no score

T_Unusul-

antisocial - 

R_Unusul-

antisocial

T_AT

YP - 

R_AT

YP

Z
-

1,049(a)

-

1,702(a)
-,736(b) -,298(b) -,447(b) -,243(a) -3,978(b)

-,835(b

)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,294 ,089 ,462 ,765 ,655 ,808 ,000 ,404

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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Tabulka 101 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Hodnocení systémem Roberts-2 – věk 6 let

 

T_P

OP - 

R_P

OP

T_M

ean - 

R_M

ean

T_SUS

P-F - 

R_SUS

P-F

T_SUP

S-A - 

R_SUP

S-A

T_SUP

O-F - 

R_SUP

O-F

T_SUP

O-H - 

R_SUP

O-H

T_R

EL - 

R_R

EL

T_LI

M - 

R_LI

M

T_PI

D1 - 

R_PI

D1

T_PI

D2 - 

R_PI

D2

T_PI

D3 - 

R_PI

D3

T_P

ID4 

- 

R_P

ID4

T_PI

D5 - 

R_P

ID5

Z
-,911

(a)

-,393

(a)

-,340(b

)

-

1,342(b

)

-

2,052(a

)

-

1,966(b)

-,854

(a)

-

1,309(

a)

-

1,383(

a)

-

1,822(

b)

-

1,414(

b)

,

000(

c)

,

000(

c)

Asymp

. Sig. 

(2-

tailed)

,362 ,695 ,734 ,180 ,040 ,049 ,393 ,191 ,167 ,068 ,157
1,00

0

1,00

0

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

 

T_RES1 

- 

R_RES1

T_RES2 

- 

R_RES2

T_RES3 

- 

R_RES3

T_RES4 

- 

R_RES4

T_RES5 

- 

R_RES5

T_ANX - 

R_ANX

T_AGG - 

R_AGG

T_DEP - 

R_DEP

T_REJ 

- 

R_REJ

Z -,426(a) -1,841(b) ,000(c) ,000(c) ,000(c) -2,139(a) -1,823(a) -1,611(b) -,211(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,670 ,066 1,000 1,000 1,000 ,032 ,068 ,107 ,833

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

287



 

T_OUT

1-

UNRS - 

R_OUT

1-

UNRS

T_OUT

2-NON 

- 

R_OU

T2-

NON

T_OUT

3-MAL 

- 

R_OU

T3-

MAL

T_OUT

4-

UNRL - 

R_OUT

4-

UNRL

T_Unusul-

refusal - 

R_Unusul-

refusal

T_Unusul-

no score - 

R_Unusul-

no score

T_Unusul-

antisocial - 

R_Unusul-

antisocial

T_AT

YP - 

R_AT

YP

Z -,032(a) -,677(a)

-

1,095(b

)

-,365(b) -,447(b) -,351(a) -2,869(b)
-,400(b

)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,975 ,498 ,273 ,715 ,655 ,726 ,004 ,689

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Tabulka 102 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Hodnocení systémem Roberts-2 – věk 7 let

 

T_PO

P - 

R_PO

P

T_Me

an - 

R_Me

an

T_SU

SP-F - 

R_SU

SP-F

T_SUP

S-A - 

R_SUP

S-A

T_SUP

O-F - 

R_SUP

O-F

T_SUP

O-H - 

R_SUP

O-H

T_RE

L - 

R_RE

L

T_LI

M - 

R_LI

M

T_PI

D1 - 

R_PI

D1

T_PI

D2 - 

R_PI

D2

T_PI

D3 - 

R_PI

D3

T_P

ID4 

- 

R_P

ID4

T_P

ID5 

- 

R_P

ID5

Z

-

1,053(

a)

-

1,602(

b)

-,983(b

)

-,339(b

)

-

2,893(a

)

-

1,161(b

)

-

1,474(

a)

-

2,874(

a)

-

1,619(

a)

-

2,422(

b)

-

1,732(

a)

,

000(

c)

,

000(

c)

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed)

,292 ,109 ,326 ,734 ,004 ,246 ,141 ,004 ,105 ,015 ,083
1,00

0

1,00

0

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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T_RES1 

- 

R_RES1

T_RES2 

- 

R_RES2

T_RES3 

- 

R_RES3

T_RES4 

- 

R_RES4

T_RES5 

- 

R_RES5

T_ANX - 

R_ANX

T_AGG 

- 

R_AGG

T_DEP - 

R_DEP

T_REJ - 

R_REJ

Z -,512(a) -1,962(b) -1,000(b) ,000(c) ,000(c) -2,678(a) -,660(a) -2,116(b) -1,376(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,608 ,050 ,317 1,000 1,000 ,007 ,509 ,034 ,169

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

 

T_OUT

1-

UNRS - 

R_OUT

1-

UNRS

T_OUT

2-NON 

- 

R_OU

T2-

NON

T_OUT

3-MAL 

- 

R_OU

T3-

MAL

T_OUT

4-

UNRL - 

R_OUT

4-

UNRL

T_Unusul-

refusal - 

R_Unusul-

refusal

T_Unusul-

no score - 

R_Unusul-

no score

T_Unusul-

antisocial - 

R_Unusul-

antisocial

T_AT

YP - 

R_AT

YP

Z
-

1,320(a)

-

1,594(a)
-,447(a) ,000(c) ,000(c) -,044(b) -2,821(b)

-,818(b

)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,187 ,111 ,655 1,000 1,000 ,965 ,005 ,413

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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Tabulka 103 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Hodnocení systémem Roberts-2 – dívky

 

T_P

OP - 

R_P

OP

T_Me

an - 

R_Me

an

T_SUS

P-F - 

R_SU

SP-F

T_SUP

S-A - 

R_SUP

S-A

T_SUP

O-F - 

R_SUP

O-F

T_SUP

O-H - 

R_SUP

O-H

T_RE

L - 

R_RE

L

T_LI

M - 

R_LI

M

T_PI

D1 - 

R_PI

D1

T_PI

D2 - 

R_PI

D2

T_PI

D3 - 

R_PI

D3

T_P

ID4 

- 

R_P

ID4

T_P

ID5 

- 

R_P

ID5

Z
-,142

(a)

-

1,602(

a)

-,677(a

)

-,535(b

)

-

2,470(b

)

-

1,970(a

)

-

1,532(

b)

-

2,426(

b)

-

1,024(

b)

-

1,857(

a)

-

1,414(

b)

,

000(

c)

,

000(

c)

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed)

,887 ,109 ,498 ,593 ,014 ,049 ,125 ,015 ,306 ,063 ,157
1,00

0

1,00

0

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

 

T_RES1 

- 

R_RES1

T_RES2 

- 

R_RES2

T_RES3 

- 

R_RES3

T_RES4 

- 

R_RES4

T_RES5 

- 

R_RES5

T_ANX - 

R_ANX

T_AGG 

- 

R_AGG

T_DEP - 

R_DEP

T_REJ 

- 

R_REJ

Z -1,565(b) -1,752(a) -1,000(a) ,000(c) ,000(c) -2,768(b) -,472(b) -1,907(a) -,477(a)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,118 ,080 ,317 1,000 1,000 ,006 ,637 ,057 ,633

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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T_OUT

1-

UNRS - 

R_OUT

1-

UNRS

T_OUT

2-NON 

- 

R_OU

T2-

NON

T_OUT

3-MAL 

- 

R_OU

T3-

MAL

T_OUT

4-

UNRL - 

R_OUT

4-

UNRL

T_Unusul-

refusal - 

R_Unusul-

refusal

T_Unusul-

no score - 

R_Unusul-

no score

T_Unusul-

antisocial - 

R_Unusul-

antisocial

T_AT

YP - 

R_AT

YP

Z -,114(a)

-

1,581(b

)

-,948(a) -,171(a) -1,000(a) -,668(b) -3,201(a)
-,687(a

)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,909 ,114 ,343 ,865 ,317 ,504 ,001 ,492

a Based on negative ranks.

b Based on positive ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Tabulka 104 - Wilcoxon Signed Ranks Test – Hodnocení systémem Roberts-2 – chlapci

 

T_PO

P - 

R_PO

P

T_M

ean - 

R_M

ean

T_SUS

P-F - 

R_SU

SP-F

T_SUP

S-A - 

R_SUP

S-A

T_SUP

O-F - 

R_SUP

O-F

T_SUP

O-H - 

R_SUP

O-H

T_RE

L - 

R_RE

L

T_LI

M - 

R_LI

M

T_PI

D1 - 

R_PI

D1

T_PI

D2 - 

R_PI

D2

T_PI

D3 - 

R_PI

D3

T_P

ID4 

- 

R_P

ID4

T_P

ID5 

- 

R_P

ID5

Z

-

2,133(

a)

-,433

(a)

-,767(b

)

-

1,687(b

)

-

2,682(a

)

-

1,179(b

)

-

1,195(

a)

-

1,844(

a)

-

1,884(

a)

-

2,420(

b)

-

1,089(

b)

,

000(

c)

,

000(

c)

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed)

,033 ,665 ,443 ,092 ,007 ,238 ,232 ,065 ,060 ,016 ,276
1,00

0

1,00

0

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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T_RES1 

- 

R_RES1

T_RES2 

- 

R_RES2

T_RES3 

- 

R_RES3

T_RES4 

- 

R_RES4

T_RES5 

- 

R_RES5

T_ANX - 

R_ANX

T_AGG 

- 

R_AGG

T_DEP - 

R_DEP

T_REJ - 

R_REJ

Z -,625(b) -2,053(b) ,000(c) ,000(c) ,000(c) -2,143(a) -1,991(a) -1,890(b) -1,273(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,532 ,040 1,000 1,000 1,000 ,032 ,046 ,059 ,203

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

 

T_OUT

1-

UNRS - 

R_OUT

1-

UNRS

T_OUT

2-NON 

- 

R_OU

T2-

NON

T_OUT

3-MAL 

- 

R_OU

T3-

MAL

T_OUT

4-

UNRL - 

R_OUT

4-

UNRL

T_Unusul-

refusal - 

R_Unusul-

refusal

T_Unusul-

no score - 

R_Unusul-

no score

T_Unusul-

antisocial - 

R_Unusul-

antisocial

T_AT

YP - 

R_AT

YP

Z
-

1,366(a)
-,677(a)

-

1,000(a)
-,447(b) -1,000(a) -,175(b) -2,456(b)

-,504(b

)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,172 ,498 ,317 ,655 ,317 ,861 ,014 ,614

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

c The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
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Orientační  české normy Roberts-2 pro děti  ve věku 6 a 7 let  a  jejich 

srovnání s originálními normami pro americkou populaci

 

POP_A 

- 

POP_C

Mean_A 

- 

Mean_C

SUPS-F_A 

- SUPS-

F_C

SUPS-A_A 

- SUPS-

A_C

SUPO-F_A 

- SUPO-

F_C

SUPO-H_A 

- SUPO-

H_C

REL_A 

- 

REL_C

LIM_A 

- 

LIM_C

Z
-

6,179(a)
-,884(b) -6,465(a) -6,473(a) -6,206(a) -6,265(a)

-

6,272(a)

-

6,211(a)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,000 ,377 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

 

 
PID1_A - 

PID1_C

PID2_A - 

PID2_C

PID3_A - 

PID3_C

RES1_A - 

RES1_C

RES2_A - 

RES2_C

RES3_A - 

RES3_C

Z -6,197(b) -5,741(a) -6,262(a) -,826(a) -6,254(a) -6,297(a)

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,000 ,000 ,000 ,409 ,000 ,000

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.

 

 ANX_A - ANX_C AGG_A - AGG_C DEP_A - DEP_C REJ_A - REJ_C

Z -6,311(a) -6,232(a) -6,165(a) -6,290(a)

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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OUT1-

UNRS_A - 

OUT1-

UNRS_C

OUT2-

NON_A - 

OUT2-

NON_C

OUT3-

MAL_A - 

OUT3-

MAL_C

OUT4-

UNRL_A - 

OUT4-

UNRL_C

Unusul_A - 

Unusul_C

ATYP_A - 

ATYP_C

Z -6,431(b) -6,456(a) -,430(b) -5,476(b) -6,172(b) -6,175(b)

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,667 ,000 ,000 ,000

a Based on positive ranks.

b Based on negative ranks.
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