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Anotace disertační práce

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.
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Úvod

Práce se zabývá diagnostickou složkou náplně práce školního psychologa, úžeji se zaměřuje na využití 

apercepčních technik v diagnostice dětí ve věku 6 a 7 let.

Věk nástupu školní  docházky je  obdobím v životě  dítěte  zlomovým a přinášejícím nové výzvy a  pro  

některé děti může být nadmíru zatěžujícím. S novými úkoly se dítě vyrovnává ve více oblastech zároveň – 

jak v oblasti kognice, tak sociálních dovedností a ve schopnostech zacházet s vlastními emocemi. Pod touto 

zátěží se mohou začít aktualizovat vlohy pro obtíže s adaptací a dítě může začít vykazovat obtíže v oblasti  

emocionální  nebo  v  chování.  Školní  psycholog  má  oproti  ostatním  profesionálům  zapojených  do 

doprovázení dítěte v období školní docházky 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. Školní psychologové mají k dispozici 

celou řadu diagnostických nástrojů zaměřených právě na emocionální a sociální složku vnitřního života 

dítěte, některé z nich jsou založeny na principu apercepce či projekce. V této práci jsem se zaměřila na  

Tematický apercepční test (TAT) a také na metodu Roberts-2, která z principu TAT vychází. 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.

Pokládala jsem si tyto otázky: 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. Dílčím cílem práce 

bylo také zhotovení pracovních norem k metodě Roberts-2 pro českou populaci šesti a sedmiletých dětí.
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Teoretický kontext

Dítě ve věku 6 a 7 let z pohledu vývojové psychologie

V tomto období se ve vývoji dítěte děje mnohé. 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.

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). 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).

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.

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 současně rozvíjí kognitivní schopnost pojmout jednu 

situaci z více perspektiv.

Psychodiagnostika na poli školní psychologie

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.

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)

Při hodnocení osobnosti mají již tradičně své místo aperpecpční a projektivní techniky, velkou diskusi však  

vyvolávají hlavně otázky jejich validity a reliability.  Ale i  přesto jsou stále celosvětově velmi užívané  

(Piotrowski, 2015; Watkins, Campbell, Nieberding, & Hallmark, 1995). Lilienfeld, Wood a Garb (2000) se 

ve své práci věnovali validitě a reliabilitě TAT (vedle dalších projektivních metod). Při jejich užití je třeba 

být si vědomi jejich limitů a užívat standardizované skórovací systémy, z nichž byly některé hodnoceny 

v jejich práci jako slibné (např. Ronanův systém, který používám i já ve své práci). Hojnoski, Morrison,  
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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). Stále však musíme 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).

Tematický apercepční test

TAT je jednou z metod, které jsem ve své práci použila. 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).

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. Ovšem z odborné literatury je patrné, že byť má 

použití v dětském věku svá specifika, je možné. McGrew a Teglasi (1990) se ve své práci 

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

přítomnost  emocionálních  problémů  u  dětí.  Obrannými  mechanismy  v dětském  věku  se 

zabývají Cramer a Brilliant ve svém článku z roku 2001. Slemon, Holzwarth, Lewis a Sitko 

(1976) hodnotili přes 800 TAT protokolů podaných dětmi ve věku od 7 do 13 let.

TAT je využíván v řadě výzkumných studií zaměřených na děti mladšího školního věku. 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).

Původně byl jeho autory k TAT vytvořen skórovací systém, později jich vznikla celá řada. 

Nyní uvedu ty, které jsem užila v praktické části práce. Výběr byl řízen především tím, že tyto 

systémy mají relativně dobře propracovaný způsob hodnocení, jsou užívány v klinické praxi a 

v neposlední řadě také tím, že v užívání většiny z nich jsem vyškolena v kurzu certifikovaném 

Ministerstvem zdravotnictví a mohu tak zajistit, že mé hodnocení protokolů je validní.

Hodnocení  obranných  mechanismů  podle  Cramerové  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.  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)  Na  základě 
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výzkumů lze říci, že určité obranné mechanismy jsou typické pro jednotlivá věková období – 

můžeme pak usuzovat, zda jsou zralé či nezralé vzhledem k mentálnímu věku vyšetřované 

osoby.  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) její závěry na základě své studie podporují.

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).

Z  vývojového  hlediska  můžeme  dětský  egocentrismus  nahlížet  jako  neschopnost  dětí 

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

člověka,  pracují  tedy  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)  Pro  hodnocení  tohoto  fenomenu  je  možné  použít  Hodnocení 

interpersonální decentrace podle M. Feffera. Interpersonální decentrací je myšlena „schopnost 

odlišit vlastní city a myšlenky od citů a myšlenek druhých“ (Jenkins, Čermák, & Fikarová, 

2012).

Dále  jsem  užila  Afektivní  škálu,  která  se  váže  k  teorii  attachmentu.  Podle  Thomasové, 

Čermáka a Fikarové (2012, s. 274) mohou dospělí respondenti „v příbězích evokovaných TAT 

tabulemi nyní vyjadřovat na méně vědomé úrovni pocity, které chovali vůči svým rodičům“. 

V předkládané  práci  jsou  tabule  prezentovány  dětem,  můžeme  předpokládat,  že  podle 

obdobného principu bude dítě v odpovědích prezentovat svůj vztah k rodičovským postavám.

Hedwig Teglasi (2001) popisuje ve své knize mimo jiné přítup k hodnocení emocí pomocí 

příběhů evokovaných podnětovým obrazovým materiálem. Předpokládá, že 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). 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).

Jako další jsem zvolila Analýzu potřeb a hrozeb, což je hodnotící systém vyvinutý pro užití 

s apercepčním  testem  určeným  pro  dětskou  populaci  Children  Apperception  Test,  ale  je 

použitelný i pro hodnocení výpovědí podaných na jiný podnětový materiál, například právě 
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TAT. Analýza potřeb a hrozeb pomáhá identifikovat možné zdroje stresové zátěže, se kterou 

se dítě vyrovnává.

Roberts-2

Jedná se o nově upravenou a standardizovanou verzi původního testu RACT, 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.

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) Důraz je 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.

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. 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 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.  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.  Škály  řešení  jsou  obdobně  uspořádány  do  hierarchie  podle 

1 Dále již budu pro lepší přehlednost uvádět pouze vlastní české překlady názvů škál.
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vzrůstající diferenciace a adaptivnosti řešení problémů. Škály Emocí popisují, jaké emoce se 

vyskytují v příbězích. Škály 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.  Mezi Neobvyklé nebo atypické 

odpovědi jsou zařazeny kategorie znaků, které se v příbězích běžně nevyskytují, nebo alespoň 

ne ve větší míře. Zahrnují popisy excesivního násilí, šikany, zneužívání drog, sexuální obsahy, 

dále pak odpovědi nelogické, nebo popírající téma vyobrazené na tabuli, nebo také situace, 

kdy proband úplně odmítne podat odpověď nebo jen popíše, co na tabuli vidí, ale nepřipíše 

tomu žádný význam. (Roberts & Gruber, 2009)

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.

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.  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.

9



Metodologie výzkumu

Cíle práce

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 bylo 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.

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 bylo 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 jsem předpokládala, že se charakter odpovědí na ně 

podaných  bude  lišit.  Tyto  odlišnosti  jsem  zachytila  pomocí  kvantitativní  analýzy  dat  charakteristik 

odpovědí hodnocených jednotlivými standardizovanými přístupy. Základní hypotézou bylo, že tabule TAT 

představují  pro  dítě  větší  zátěž,  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 promítnout do hodnocení protokolů pomocí výše popsaných skórovacích systémů, které zachycují  

širokou škálu psychických procesů.

Dále si práce kladla za cíl zjistit, zda dívky a chlapci reagují na jednotlivé sety tabulí odlišně.  Stejně tak 

jsem se zaměřila na otázku, zda je rozdíl mezi šesti a sedmiletými dětmi v příbězích podaných na sety 

tabulí.

V této práci bylo cílem zachytit a popsat přístupy k řešení zadaného úkolu dotazovanými dětmi. K tomu 

sloužilo doplnění kvantitativní analýzy o kvalitativní pohled na data. Předpokládala jsem, že děti se budou 

se  zadaným  úkolem  a  se  zátěží,  kterou  přináší,  vyrovnávat  různě.  Zároveň  kvalitativní  zpracování 

protokolů vneslo hlubší pohled na jevy, se kterými se při užití Tematického apercepčního testu a Roberts-2 

můžeme u šesti a sedmiletých dětí setkat.

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.  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.

Se třiceti dětmi proběhla dvě sezení, při každém byla administrována jedna metoda. U poloviny dětí byl 
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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.

Testované děti obecně na testovou situaci reagovaly vstřícně. Přímo při administraci metod byly reakce dětí 

na podnětový materiál  různé,  výrazné reakce jsem zaznamenávala  v protokolu vedle  odpovědí podané 

v reakci na tabule. 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. Získané odpovědi byly narativní povahy, hodnotila jsem 

je  pomocí  různých postupů (viz v teoretické  části  popsané  skórovací  systémy).  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 jsem také na data pohlížela z kvalitativního úhlu pohledu, 

protože v odpovědích dětí vystupovaly zajímavé fenomeny.

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.

Metody výzkumu

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. 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. 

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.  

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). Pokud jsem plně nerozuměla, co má dítě na mysli, doptávala jsem se  
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potom větou “prosím vysvětli mi to”.

Získaný  narativní  materiál  jsem  hodnotila  řadou  systémů.  Užila  jsem  výše  uvedené  standardizované 

skórovací systémy (Obranné mechanismy podle Cramerové, Personal Problem-Solving System – Revised, 

Interpersonální decentrace podle Feffera, Afektivní škála, hodnocení emocí podle Teglasi, Analýza potřeb 

a hrozeb), hodnotící přístup vyvinutý pro test Roberts-2 a také jsem analyzovala formální znaky v příbězích 

(počet slov, počet všech vět, souvětí,  jednoduchých vět,  jednotlivých slovních druhů, užití  přímé řeči). 

Vždy jsem postupovala podle manuálů k jednotlivým metodám (Soukupová, Goldmann,  & Cramer, 2012; 

Ronan & Gibbs, 2008; Feffer, Leeper, Dobbs, Jenkins, & Perez, 2008; Thomas, Čermák, & Fikarová, 2012; 

Teglasi,  2001,  s.  128-159;  Chandler,  2008b;  Roberts  &  Gruber,  2009).  U  Ronanova  PPSS-R  jsem 

v příbězích použila pouze první část systému, tedy hodnocení Provedení příběhu, nebylo totiž možné použít  

ostatní části, protože příběhy podané dětmi ve věku 6 a 7 byly ve velké většině málo propracované a nebyly 

orientované na řešení problémů - často vůbec problém neobsahovaly. Při užití systému hodnocení Emoci  

podle  Teglasi  jsem  narážela  na  to,  že  některé  příběhy  podané  dětmi  emoce  vůbec  neobsahovaly.  Do 

kvantitativní analýzy dat jsem tedy zavedla i podíl příběhů z celkového počtu podaných odpovědí, na které 

je tento systém aplikovatelný.

Metody zpracování dat

Vzhledem k cílům práce jsem přistoupila ke kvantitativní i  kvalitativní analýze získaných odpovědí na 

podnětové tabule.

Nejprve  byla  data  zpracována  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  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.

Vždy jsem se zaměřila na jeden ze způsobů hodnocení narativního materiálu. 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.
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Výsledky výzkumu a jejich možné aplikace

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.

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. 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 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.

Při  pohledu na získané  odpovědi  skrze  Obranné  mechanismy podle  Cramerové  vidíme,  že 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).

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. 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).
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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. 

Průměrný nejvyšší skór dětí se pohyboval mezi 2 a 3, 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.

Afektivní škálu bylo možné s úspěchem použít k hodnocení příběhů v tomto výzkumném vzorku. 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 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.

Systém  hodnocení  emocí  podle  Teglasi  bylo  možné  ve  výzkumném  vzorku  aplikovat  bez  obtíží.  

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.

Témata zachycovaná pomocí Analýzy potřeb a hrozeb se v příbězích vyskytovala hojně,  tato škála pro 

hodnocení příběhů podaných dětmi se jeví jako vhodná. 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.

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 

Mezilidská podpora-Pocity, Mezilidská podpora-Pomoc a Nastavení limitů. Na škálách kvality Identifikace 

problému a Řešení byly většinou odpovědi s kvalitou PID1 a PID2, respektive RES1 a RES2. Z emočních 

obsahů  se  nejčastěji  vyskytovaly  kategorie  Agrese  (obsahy,  jako  jsou  pocity  zlosti,  naštvání,  verbální 

i fyzické projevy agrese) a Deprese (pocity smutku, zoufalství, zklamání, pláč, také nuda, apatie, ospalost, 

malátnost,  neschopnost  reagovat,  bezradnost).  Poměrně  často  byly  příběhy  ponechány  bez  závěru. 

Z Neobvyklých odpovědí se vyskytovaly častěji odpovědi, které byly postaveny na prostém popisu bez  

přidaného významu.
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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.

Efekt věku a pohlaví

Efekt věku byl patrný ve statistické analýze, kdy byly patrné rozdíly v příbězích podaných na jednotlivé 

sety tabulí mezi dětmi šestiletými a sedmiletými. To by poukazovalo na fakt, že užití standardizovaných  

přístupů k hodnocení odpovědí dobře zachycuje vývojový aspekt.

Rozdíly mezi pohlavími v kvalitě tvořených příběhů nebyly v zásadě zachyceny.

Rozdíly v reakcích na tabule TAT a Roberts-2

Je možné říci,  že příběhy podané v reakci na tabule Roberts-2 nesou znaky vyšší vývojové úrovně než 

příběhy podané na tabule TAT. Nacházíme v nich zralejší obranné mechanismy, jsou lépe integrované a  

detailnější a neobsahují nerealistická řešení, uchopují emoce vnitřně kongruentně a v souladu s podnětem a 

také se v nich výrazně méně vyskytují neobvyklé fenomény. Tabule Roberts-2 se jeví jako méně zatěžující  

a  více 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. V příbězích nacházíme 

více  depresivních  obsahů  a  interakce  mezi  postavami  jsou  vnímány  spíše  jako  negativně  zabarvené.  

Percepční složitost u některých dětí vede k chybné identifikaci postavy nebo detailů na tabuli, což 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.

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.

Strategie dětí v 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.

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 uchopeného příběhu. Druhým způsobem je 

sestoupení na nižší vývojový stupeň či zapojení méně zralých obranných mechanismů.

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, 
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hodnocené podle Roberts-2).

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 a na něm je vystavěn příběh,  nebo dítě opomíjí v  rámci 

obranného  mechanismu dobře  vnímaný  podnět..  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.

Závěr

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.

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.

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.

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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Říčan, P., Krejčířová, D. (2006). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada.

Sharkey, L., & McNicholas, F. (2012). Selective mutism: A prevalence study of primary school children in 

the  Republic  of  Ireland.  Irish  Journal  of  Psychological  Medicine,  29(1),  36–40. 

https://doi.org/10.1017/S0790966700017596

Simon, M. (2005). School Psychologist and Emotional and Behavior Disorders: Definitional Perspectives  

and Assessment Practices (diesrtační práce). State University of New York, Albany.

Slemon, A. G., Holzwarth, E. J., Lewis, J., & Sitko, M. (1976). Associative elaboration and integration  

scales  for  evaluating  TAT  protocols.  Journal  of  Personality  Assessment,  40(4),  365–369. 

https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4004_4

Soukupová, T., & Goldmann, P. (2012). Tématicko apercepční test v psychologické diagnostice (materiál z 

kurzu).

Soukupová, T., Goldmann, P. & Cramer, P. (2012). Systém hodnocení obranných mechanismů v TAT podle 

Phebe Cramerová. In I. Čermák  & T. Fikarová (ed.) Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy 

(s. 401-420). Nové Zámky: Psychoprof

Souza, M. L. (2008). Concurrent validity of the Roberts-2 and the Child Behavior Checklist [ProQuest 

Information  &  Learning].  In  Dissertation  Abstracts  International:  Section  B:  The  Sciences  and  

Engineering (Vol. 69, Issue 5–B, p. 3279).

Speece, M. W., Brent, S. R. (1984). Children's understanding of death: A review of three components of a  

death concept. Child Development, 55(5), 1671-1686.
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