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1. smutný - veselý 0,395 0,533 -0,134 0,447 -0,057

2. něžný - agresivní 1,036 0,314 -2,645 0,010 -1,343

3. kladný - záporný 0,760 0,388 -1,954 0,050 -1,095

4. uzavřený - otevřený 3,696 0,061 0,796 0,215 0,402

5. jemný - hrubý 0,084 0,773 -1,393 0,085 -0,722

6. zvědavý - pohodlný 0,232 0,632 -0,910 0,184 -0,522

7. přátelský - chladný 0,779 0,382 -1,396 0,085 -0,862

8. vůdčí - přizpůsobivý 2,793 0,101 -0,753 0,227 -0,415

9. svědomitý - marnivý 0,675 0,415 -1,124 0,133 -0,673

10. aktivní - pasivní 0,786 0,380 -0,872 0,194 -0,452

11. materiálně založený 

- duševně založený
0,072 0,790 0,399 0,346 0,220

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
0,117 0,734 0,345 0,366 0,182

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
0,864 0,357 -0,428 0,335 -0,258

14. "suchý" - vášnivý 1,432 0,237 -0,120 0,453 -0,053

S-vektor: h - s

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t
Průměrná 

diference

Sig. 

(jednosm.) ≤ 



 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 4,113 0,047 2,133 0,050 * 0,844

2. něžný - agresivní 1,023 0,316 -0,782 0,219 -0,390

3. kladný - záporný 0,632 0,430 -0,551 0,292 -0,267

4. uzavřený - otevřený 2,200 0,143 0,968 0,169 0,313

5. jemný - hrubý 3,488 0,067 -0,923 0,180 -0,463

6. zvědavý - pohodlný 9,590 0,003 -1,876 0,050 * -0,944

7. přátelský - chladný 2,634 0,110 -2,198 0,050 -0,909

8. vůdčí - přizpůsobivý 0,605 0,440 0,908 0,184 0,478

9. svědomitý - marnivý 0,010 0,921 0,801 0,213 0,404

10. aktivní - pasivní 2,213 0,142 0,060 0,476 0,030

11. materiálně založený 

- duševně založený
0,156 0,694 -0,034 0,486 -0,017

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
0,279 0,599 -0,313 0,378 -0,164

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
0,163 0,688 0,238 0,406 0,116

14. "suchý" - vášnivý 0,000 0,990 -0,205 0,419 -0,100

Sig. 

(jednosm.) ≤ 
t

Průměrná 

diference

P-vektor: e - hy

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 4,286 0,042 -1,479 0,072 * -0,620

2. něžný - agresivní 0,980 0,326 3,693 0,001 1,438

3. kladný - záporný 0,141 0,709 3,609 0,001 1,669

4. uzavřený - otevřený 0,037 0,848 -0,634 0,264 -0,285

5. jemný - hrubý 3,448 0,068 3,612 0,001 1,489

6. zvědavý - pohodlný 2,289 0,135 1,602 0,057 0,778

7. přátelský - chladný 1,336 0,252 1,814 0,050 0,861

8. vůdčí - přizpůsobivý 1,031 0,314 1,367 0,088 0,711

9. svědomitý - marnivý 0,015 0,905 3,145 0,001 1,467

10. aktivní - pasivní 0,072 0,789 3,220 0,001 1,558

11. materiálně založený 

- duševně založený
0,042 0,837 -1,016 0,157 -0,468

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
0,093 0,762 -0,669 0,253 -0,333

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
0,493 0,485 3,313 0,001 1,309

14. "suchý" - vášnivý 0,075 0,785 0,053 0,479 0,024

Sig. 

(jednosm.) ≤ 

Průměrná 

diference

Sch-vektor: k - p

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t



 

 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 0,039 0,844 -7,333 0,001 -2,703

2. něžný - agresivní 2,468 0,120 2,020 0,050 0,891

3. kladný - záporný 0,136 0,713 4,434 0,001 2,141

4. uzavřený - otevřený 0,459 0,500 -5,055 0,001 -2,453

5. jemný - hrubý 0,119 0,731 2,119 0,050 0,938

6. zvědavý - pohodlný 0,064 0,800 1,204 0,116 0,609

7. přátelský - chladný 0,111 0,740 5,331 0,001 2,750

8. vůdčí - přizpůsobivý 0,534 0,467 -0,673 0,252 -0,344

9. svědomitý - marnivý 2,407 0,125 -0,175 0,431 -0,094

10. aktivní - pasivní 2,137 0,148 1,438 0,077 0,703

11. materiálně založený 

- duševně založený
0,287 0,594 -1,917 0,050 -0,938

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
3,000 0,087 -0,833 0,204 -0,406

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
0,461 0,499 2,401 0,010 1,297

14. "suchý" - vášnivý 2,278 0,135 -1,165 0,124 -0,484

Sig. 

(jednosm.) ≤ 

C-vektor: d - m

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t
Průměrná 

diference



 

Příloha č. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 0,097 0,755 0,289 0,386 0,042

2. něžný - agresivní 0,086 0,769 -7,831 0,001 -1,295

3. kladný - záporný 3,063 0,081 -4,714 0,001 -0,868

4. uzavřený - otevřený 0,191 0,662 -0,456 0,324 -0,079

5. jemný - hrubý 1,315 0,252 -7,565 0,001 -1,268

6. zvědavý - pohodlný 0,457 0,499 -3,634 0,001 -0,615

7. přátelský - chladný 0,848 0,358 -2,434 0,010 -0,462

8. distancovaný - 

egocentrický
1,341 0,247 -1,990 0,050 -0,344

9. svědomitý - marnivý 7,221 0,007 -1,158 0,124 -0,204

10. aktivní - pasivní 0,134 0,714 -0,314 0,377 -0,053

11. materiálně založený - 

duševně založený
8,442 0,004 0,664 0,254 * 0,124

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
6,783 0,010 -4,055 0,001 -0,670

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
18,808 0,000 -0,978 0,164 -0,179

14. "suchý" - vášnivý 2,632 0,105 -0,218 0,414 -0,036

Sig. 

(jednosm.) 

≤ 

S-vektor: h - s

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t
Průměrná 

diference



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 33,478 0,000 7,532 0,001 * 1,110

2. něžný - agresivní 1,016 0,314 -6,102 0,001 -1,029

3. kladný - záporný 18,809 0,000 -5,852 0,001 * -1,014

4. uzavřený - otevřený 21,658 0,000 4,534 0,001 * 0,696

5. jemný - hrubý 6,431 0,012 -6,231 0,001 * -1,031

6. zvědavý - pohodlný 0,849 0,357 -1,179 0,119 -0,181

7. přátelský - chladný 27,890 0,000 -7,703 0,001 * -1,299

8. distancovaný - 

egocentrický
13,356 0,000 -0,771 0,221 * -0,134

9. svědomitý - marnivý 0,191 0,663 -0,354 0,362 -0,059

10. aktivní - pasivní 5,420 0,020 -2,459 0,010 * -0,407

11. materiálně založený - 

duševně založený
0,189 0,664 1,957 0,050 0,333

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
6,833 0,009 -4,944 0,001 * -0,832

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
1,082 0,299 -3,616 0,001 -0,597

14. "suchý" - vášnivý 6,758 0,010 2,936 0,005 * 0,461

Sig. 

(jednosm.) 

≤ 

T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t
Průměrná 

diference

P-vektor: e - hy

Levenův test rovnosti 

rozptylů



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. smutný - veselý 11,498 0,001 -3,239 0,001 * -0,449

2. něžný - agresivní 0,054 0,816 8,886 0,001 1,313

3. kladný - záporný 0,015 0,903 12,423 0,001 1,892

4. uzavřený - otevřený 1,134 0,287 -1,675 0,050 -0,273

5. jemný - hrubý 2,000 0,158 8,588 0,001 1,260

6. zvědavý - pohodlný 0,032 0,858 5,370 0,001 0,869

7. přátelský - chladný 1,357 0,244 7,325 0,001 1,231

8. distancovaný - 

egocentrický
9,971 0,002 2,354 0,010 * 0,393

9. svědomitý - marnivý 2,070 0,151 9,277 0,001 1,483

10. aktivní - pasivní 8,913 0,003 5,168 0,001 * 0,855

11. materiálně založený - 

duševně založený
1,455 0,228 -4,048 0,001 -0,683

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
42,201 0,000 -5,161 0,001 * -0,786

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
3,474 0,063 5,465 0,001 0,864

14. "suchý" - vášnivý 0,885 0,347 -0,812 0,209 -0,133

T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t

Sig. 

(jednosm.) 

≤ 

Průměrná 

diference

Sch-vektor: k - p

Levenův test rovnosti 

rozptylů



 

 

 

 

 

  

1. smutný - veselý 2,136 0,144 -17,896 0,001 -2,495

2. něžný - agresivní 0,005 0,947 4,572 0,001 0,699

3. kladný - záporný 0,230 0,632 8,577 0,001 1,384

4. uzavřený - otevřený 7,574 0,006 -13,388 0,001 * -2,173

5. jemný - hrubý 3,289 0,070 3,191 0,001 0,503

6. zvědavý - pohodlný 0,113 0,736 4,431 0,001 0,748

7. přátelský - chladný 5,858 0,016 13,288 0,001 * 2,165

8. distancovaný - 

egocentrický
21,789 0,000 -1,903 0,050 * -0,333

9. svědomitý - marnivý 4,765 0,029 0,143 0,443 * 0,025

10. aktivní - pasivní 2,159 0,142 8,949 0,001 1,405

11. materiálně založený - 

duševně založený
0,014 0,904 -1,723 0,050 -0,304

12. snadno ovlivnitelný - 

tvrdohlavý
1,505 0,220 0,892 0,186 0,142

13. toužící po dobru - 

toužící po slávě
15,713 0,000 4,643 0,001 * 0,792

14. "suchý" - vášnivý 4,145 0,042 -8,480 0,001 * -1,305

Sig. 

(jednosm.) 

≤ 

C-vektor: d - m

Levenův test rovnosti 

rozptylů T-test pro rovnost průměrů

F Sig. t
Průměrná 

diference



Příloha č. 4: 

 

 

Milí kolegové ,    

moc vám děkuju za váš zájem a předem za velkou pomoc s mou diplomkou. 

K testování budete potřebovat: podnětové fotografie, linkovaný papír (nejlépe dvojlist A4) a propisku 

Instrukce: Nejprve seznamte respondenta s důvodem testování, tzn. výzkum pro účely diplomové práce a ověřte, 

zda respondent souhlasí, ţe budou získaná data pro tyto účely pouţita. Pokud souhlasí, pokračujte podle instukcí: 

Nejprve spolu s probandem vyplňte hlavičku na záznamovém (linkovaném) listu – pohlaví, věk a vzdělání. Nyní 

předloţte probandovi obě části fotografií najednou, a to tak, ţe bude větší papír nahoře a menší dole.  

„Nejprve si, prosím, všechny fotografie dobře prohlédněte … Nyní vyberte 4 tváře, které vám jsou nejvíce 

sympatické“ (v případě, ţe se probandovi nebude zdát ţádná sympatická, modifikuje instrukci tak, aby vybral 4 

nejméně nesympatické tváře).  Odpovědi zaznamenejte na záznamový - linkovaný papír: např. „sympatické: 

I.4, III.8, IV.2, VI.5“ (římská číslice označuje řadu a arabská sloupec) 

Po vybrání sympatických tváří pokračujte instrukcí: „Nyní si, prosím, vyberte 4 fotografie tváří, které vám 

jsou nejméně sympatické“. Odpovědi opět zaznamenejte, tentokrát pod názvem „nesympatické:….“. 

Nyní poţádejte probanda, aby si znovu postupně prohlédl všechny jím zvolené fotografie a na záznamový 

list ke každé z nich napsal, co ho k dané osobě napadá.  Instruujte ho otázkami „Jaký je podle vás člověk 

zobrazený na obrázku?“ „Jaký by mohl být jeho životní příběh?“ apod. Poţádejte jej, aby odpovídal ve 

větách. Pokuste se jej pobízet k co moţná největší produkci – alespoň pak 5 vět. Kaţdý příběh vţdy prosím 

označte čísly obrázku (např. III.3) 

  

 

A to je vše! Probandovi moc poděkujte ;). Následně si jeho odpovědi pročtěte a zkuste se zamyslet, jak tohoto 

člověka znáte a poznamenejte prosím (rozlišitelně od vyjádření probanda!!!!), v čem se vám zdají odpovědi 

projektivní a v čem naopak ne. Pokuste se doplnit souvislosti s jeho reálným ţivotem. Moc děkuju! 

Na výměně sesbíraných dat se domluvíme přes e-mail: mar.vankova@seznam.cz nebo telefonicky: 724749171 

(stačí prozvonit, volám zpátky ;)).  

Předem moc děkuju! Těším se na vaše postřehy! 

Hezký den! 

 

Martina Vaňková, 5. Ročník Psychologie 

 

 

 

 

mailto:mar.vankova@seznam.cz


Příloha č. 5: 

H-FAKTOR 

I-5 

- 
Působí jako ctihodný člověk. Biolog v laboratoriu. Dělal pokusy na lidech. Kdyţ mu to zakázali a odsoudili 

ho, spáchal sebevraţdu 

- Trochu ako spaľovač mrtvol, lekár, krutý, pretvarujúci - navonok iný ako v skutočnosti 

+ 
Pochází z bohaté rodiny. Připadá mi velmi inteligentní. Vystudoval práva. Je přísný, ale spravedlivý. Má 

manţelku a dvě děti. Narodil se ve velkoměstě. 

+ Biolog co nadrţuje některým studentům u zkoušek 

 

II-4 

+ 
Jako malého chlapce ho otec přihlásil na atletiku, které se věnoval celý svůj ţivot. Nejvíce vynikal se skoku o 

tyči. V této disciplíně získal mnoho úspěchů. Většinu ţivota trávil na cestách, čímţ neměl moc kamarádů. 

 

III-1 

+ 
Mám zde u něj smíšené pocity: vraha a normálního člověka. Na obrázku vypadá velice slušně, dbá na duševní 

hodnoty, slušné chování, vzhled, vzdělanost, na druhé straně na mě působí jako deviant a narušený člověk. 

- 
Od pohledu vypadá jak buzerant. Ještě ke všemu otravuje malé děti na hřištích a nabízí jim bonbóny, mňam, 

všem doporučuji! 

+ 
Mírně se usmívá. Fotografie je rozmazaná, takţe mi připomíná staré fotografie příbuzných. Je to šikovný 

dělník. Nezkazí ţádnou zábavu. 

- 
V důsledku jeho nadzv. obočí, jeho výraz naznačuje povýšenost. Kdyţ byl malý, v důsledku incidentu s 

lízátkem přišel o nohu v kolotoči. Od té doby kompenzuje svůj handicap pozdviţeným obočím. 

 

IV-8 

- 
Bývalý funkcionář KSČ, po změně reţimu se nedokázal uplatnit ve společnosti. 

Je bez domova. Asi se mu uţ nepovede vrátit se k normálnímu ţivotu. 

+ 
Svalnatý mladík bojující za své ambice. Za všechno musí v ţivotě zaplatit víc neţ ostatní. Bude to tak celý 

ţivot. Pořád chce víc, a tak je neustále na vlně nespokojenosti, coţ jeho ţena zle snáší. 

+ 

Je tak normální, ţe otázka zda se líbí/nelíbí v podstatě není důleţitá. Protoţe si tak představuju svého bank. 

úředníka, coţ je osoba, kterou vídám 1 ročně a posléze ji totálně zapomenu. Má neuvěřitelně nudnou práci, 

vzhledem k tomuu ţe i on je nudný si svou nudnost neuvědomuje, tím pádem je spokojený. 

 

V-7 

+ 
Opečovávaný, rozmazlený mladík. Pochází z bohaté rodiny, mírně průbojný. Má dva starší bratry. Starší 

rodiče. Rád sportuje 

+ 
Hodný, mladý muţ. Technicky nadaný. V dětství mohl mít problémy v rodině, ale dnes uţ je vše v pořádku. 

Připadá mi jako člověk se zájmem o okolí, starostlivý. 

+ 
Inteligentný mladý muţ, hodně plánů do budoucna, je nešťastně zamilovaný, kůli smutku by si moţná byl 

schopen sáhnout na ţivot. 

+ 
Je mladý a zmatený. Má v sobě něco plachého a zároveň nevyzpytatelného, moţná trochu sadistického, ale 

správňák. Má čistou tvář. Je ve znamení blíţenců. 

+ 

Je to mladý student, který má v plánu si hned po škole najít dobrou práci a zabezpečit svou velkou rodinu. Má 

pocit, ţe jim něco dluţí a chce jim, co nejvíce pomáhat. Hlavně se tu snaţí být pro své mladší sourozence, 

kteří kvůli jeho studiu ţijí v chudobě. 

+ 

Pohledný mladík, asi student. Má upřímné oči, pečuje o sebe. Rodina v které vyrůstal, byla harmonická a celá. 

Jde za svým přesvědčením a chce dělat nějakou čestnou a zásluţnou práci. Byl doma milován a proto je to 

hodný člověk. 

+ Mladý učeň, ktorý ţije v 19. stol. a učí sa za obuvníka. Je bojazlivý, lebo jeho majster je k nemu hrubý. 

+ 
Student. Vyrostl v bohaté rodině ve městě. Vystudoval gymnázium a teď je na vysoký škole. Má dívku a 

chová se k ní velmi hezky. Po škole ho čeká vojna. Jednou bude pracovat jako lékař. 

+ 

Mladý studentík, gymnazista, okolo 17 let. Slušný, spořádaný, poslušný, pěkný. V minulosti asi ţádný 

výrazný příběh. Normální a spokojené dětství a dospívání. Celý ţivot a osud před sebou. A má krásné zářivé 

oči, které se dívají dopředu. 

- 
Syn ovdovělé matky, která se k němu upíná i kdyţ je úplně nudnej a přitom jeho mladší sestra je mnohem 

chytřejší. 



+ 

Tento člověk vypadá na studenta, nejvíce bych jej tipoval na studenta filosofické fakulty n. společ. věd.  

Myslím si, ţe k ostatním lidem bude přátelský a vnímavý. Zároveň mi však připadá jako ten typ člověka, kt. si 

nejdříve potřebuje udělat své věci a pak aţ si je schopen vyčlenit čas na druhé! 

+ 
Student, 18 let. Vypadá relativně „normálně“, inteligentně. Je sebevědomý, pečlivý, starostlivý a cílevědomý, 

racionálně uvaţující. 

+ Student, 20 let, inteligentní, technický typ, bezproblémový, dobře vychází se svou sestrou, „milý chlapec“. 

+ 
Mladíček, gymplák, 18 let, neúplná rodina, zemřel mu otec, snaţivý, cílevědomý, inteliegentní, zamyšlený 

pohled, nekouká přímo, upřímný, čistý, ve vztazích je v začátcích, zaměřuje se spíše na studium, neţ na holky. 

+ 
Student medicíny, vysokoškolák, 20 let, cílevědomý, inteligentní, má dobrý prospěch ve škole, dobrý 

charakter,není zlý, extravert, pochází z dobré rodiny, moţná snoubenka, přítelkyně. 

+ 

Moţná ještě trochu naivní mladý muţ. Dobrosrdečný a poctivý, vychovaný pevnou otcovou rukou. Mohl by 

mít zájem o sport, protoţe rád tráví čas v kolektivu. Nebojí se zodpovědnosti. Chce ostatním ukázat, ţe dokáţe 

být úspěšný, potřebuje ale čas a ochotu ostatních mu případně poradit. 

+ 
Mladík, který je plný ţivota, vše má před sebou. Zamilovaný, chodí ještě do školy, má tedy povinnosti. Čeká 

ho vojna odloučení od milé (povinnost). 

+ 
Mladý člověk, který je cílevědomý, slušný, dobře vychovaný, podle mě je společenský a cílevědomý, působí 

na mě velice vůdcovsky, chce něčeho dosáhnout v ţivotě. 

+ 
Osamělý student, subdepresivní. Tím jaký je nemá moc peněz, ale chce vypadat slušně, ale tím pádem není 

moc v pohodě. Nemá ???. Jednou se stane lékařem. 

 

VI-2 

- 
Hodně času věnuje svému vzhledu. Svou orientaci  na stejné pohlaví dlouho tajil. Bál se odsouzení ze strany 

kamarádů a okolí. 

+ 
Vypadá jako socha, vytesaný. Má ţivé oči, které snad ani nepatří k tělu. Oči jsou zvídavé, chytré, baţící za 

poznáním. Tělo jako kdyby nemohl kontrolovat. Zavřeli ho do blázince. 

- 
Větroplach, nestará sa o problémy ľudí vo svojom okolí, v detstve mamičkin obľúbenec, najmladší z početnej 

rodiny, slabozraký. 

+ 
Milé bezelstné děvčátko. Vyrostlo v pohodové rodině, pak pobývalo v penzionátě. Stará se o děti v útulku 

nebo jako soukromá vychovatelka v rodině. Touţí se vdát a mít vlastní rodinu. 

+ 

Atletka, běhá, je čerstvě vdaná, 25 let, je zamilovaná, má první dítě, řeší rozpor kolik času věnovat rodinně a 

kolik sportu, uvědomuje si, ţe rodina je nejdůleţitější, je náladová, trochu sebelítostivá, pláče nad ztracenou 

karierou. 

 

S-FAKTOR 

I-2 

+ 
Ţiví se manuální prací. Ţije aktivně (sportuje, cestuje,…). Myslí pozitivně - optimista. Věnuje se své rodině. 

Řekla bych, ţe nedosáhl vysoké úrovně vzdělání. 

- 
Úchyl. Pobíhá po parku a přepadává ţeny. Pracuje v cirkuse se zvířaty - podkoní. Přepadává hlavně v noci. 

Nevypočitatelný člověk. 

+ 
Workoholik. Nechodí z práce domů. Přestal komunikovat s okolím. Absolvoval léčení a práce ho uţ nebaví, je 

pořád doma, sociálně izolovaný. 

- 

Vyrůstal v dětském domově(sirotčinci). Kdyţ byl plnoletý začal pracovat na stavbě, ale začal hodně pít. 

Propadl alkoholu, který nezvládal a začali se v něm objevovat násilnické sklony. Znásilnil pět ţen za coţ byl 

popraven. 

- Exhibicionista, vypočítavý, rád jazdí na bicykli, chová holuby, nenávidí svojich rodičov. 

- 

„Vrah“ č. 1 dostal sa do väzenia, lebo obťaţoval mladé deti - pedofil. Vţdy ich hľadal na kúpalisku a potom 

ich odviedol domov. Niektoré aj zabil. Na fotke sa usmieva lebo vie, ţe všetky jeho zločiny ešte neboli 

odhalené. 

- 

Muţ pochází z dobře situované rodiny. S manţelkou má 21letého syna. Shlédává uspokojení s partou prátel v 

hospodě, kde občas neuhlídá svoji míru. Chodí domu pozdě, kde zmlátí svoji manţelku. Ta ho ovšem silně 

miluje a tají domácí násilí. 

- 
Pohled šílence, schizofrenik, nevypočitatelný, cholerický, dominantní, má rád malé pejsky, má submisivní 

partnerku, se kterou nemá a nechce mít děti. Vyrůstal s dominantní matkou, na které je stále částečně závislý. 

- 

Je nahý, divný, zločinec, vrah, úchyl, úlisný. Má uţ třetí manţelku, je majetnický. Není schopen pracovat, 

působí jako sňatkový podvodník. Pochází ze střední třídy. Má nevlastního mladšího bratra, který je knězem. 

Jeho matka se k němu nehlásí, dělá, ţe ho nezná. 

- 
Má veselý obličej a je malý. Cítím z něj negativní sexuální energii. Tipoval bych ho na sadistu-např. 

Sadistického otce, který chodí po bytě nahý. 

 



II-7 

- 
Ve svém volném čase se věnuje spíše pasivnímu odpočinku. Neţije příliš zdravě. Zapojuje se do nelegálních 

aktivit. Není na něho spoleh. Je to flegmatik s cholerikem. 

- 
Člověk, který je příliš extrovertní. Chce mít okolo sebe spoustu přátel, ale ve skutečnosti nemá ţádné 

opravdové. Nemá rád děti a myslí si, ţe spolknul všechen rozum. 

- 
Napadá mě násilí, úzkoprsost. Je rigidní. Tento muţ je zoufalý, jednoduchý. Moţná v něm jsou dvě různé 

stránky, proto se neumí soustředit na jednu věc. 

- 
Sadistický násilník, který pracuje v řeznictví. Doma bije svou ţenu. Snadno polkne kilo vepřového kolene na 

posezení. 

- Mäsiar, zabíja vepř a robí mu to dobre, doma bije svoju ţenu a stále ţerie. 

- 
Vypočítavý zmetek. Kaţdého šidí. Na první pohled vypadá hloupě, jinak je ale chytrý. Vypadá škodolibě. 

Několikrát byl ve vězení za podvody. 

- 
Vesnický balík. Má stupidní humor, směje se vlastním vtipům. Není zlý, ale je hrozně omezený. Nevytáhl 

nikdy paty z vesnice. 

+ 
Ţena působí klidně a nespolečensky. Hodně se straní společnosti. Ţije stále se svými rodiči. Je vystudovaná. 

Muţi o ni nejeví zájem, ale ona tomu nepomáhá. Nosí otrhané oblečení a je hodně šedivá. 

 

III-3 

- 

Působí na mě divně. Něco se v něm odehrává, ale nejde to ven. Nedokáţu si představit, ţe se usměje/rozpláče. 

Je velmi uzavřený, jako by v něm byla jakási lítost. Moţná mu někdo ubliţoval a on potom ubliţoval 

ostatním. 

- 

Uţ od mala měl kladný vztah ke zvířatům - vystudoval kvůli tomu i zemědělskou školu. Šťastně se oţenil, ale 

po pár letech začalo manţelství skřípat. Časem začal zjišťovat, ţe jeho kladný vztah ke zvířatům není jen tak a 

stal se z něj zoofil. Ţena ho opustila a on zemřel sám ve stáří na své farmě. 

- 
Úředník, v práci dost pečlivý, moc se nebaví, dělá si svou práci. Neprojevuje city. V soukromí sexuální 

deviant, navštěvuje nevěstince. Má trauma z dětství. 

- 

Vyuţívá toho, ţe je celkem pohledný, aby si získal důvěru lidí. Snaţí se jimi manipulovat. Dovedu si ho 

představit jako zločinného lékaře odebírajícího chudákům orgány. Má studený pohled, měla bych se před ním 

na pozoru. 

- 

Muţ trpí pedofilií. Vţdy ve stejnou dobu čeká na malé holčičky před školou (věk 7-8 let). O své poruše víou i 

jeho blízcí. Léčil se s poruchou, ale neúspěšně. Pochází ze slušné rodiny, kde dbají na vzhled i vzdělání. Přes 

svoji poruchu i nenašel nikdy ţádnou přítelkyni. 

+ 30 let, pracuje, svobodný, bezdětný, upřímný, sebevědomý. 

 

IV-6 

+ 
Pan doktor s vlastní ordinací. Léčí nejen bohaté, ale i chudé. Je laskavý. Bydlí sám. Příliš nedbá na svůj 

zevnějšek - má nakřivo motýlka. 

+ 

Vzdělaný, chytrý člověk, profesor fyziky a matematiky na univerzitě, ţije sám, starý mládenec, zasvětil ţivot 

vědě, má kladný vztah ke studentům, je přísný, ale spravedlivý, cholerický, umí se naštvat, kdyţ se mu něco 

nelíbí, má své denní rituály, které striktně dodrţuje. 

+ 

Postarší vyrovnaný muţ. Ve svém oboru byl velkým odborníkem. Svou práci povaţuje za to nejdůleţitější a 

těţko se dá přesvědčit, ţe i ostatní oblasti mohou mít svou hlavu. Moţná trochu tvrdohlavý a neústupný. Ale 

pro své blízké by byl schopný udělat všechno, v mezích zákonů a pravidel. 

- Inteligentní, manipulační, mafián, ve společnosti oblíbený, mocný. 

+ Seriozní, moudrý, laskavý, oceňuji na něm inteligenci a spolehlivost + konzervativní přístup. 

 

V-5 

- 
Člověk se zájmem o techniku. Na první pohled bych tipoval na pyromana nebo ţháře. Tváři se, ţe je 

nápomocný svému okolí, ale osobně bych mu nevěřil. 

- 
Tento muţ mi nahání hrůzu. Od dětství se stranil společnosti a měl svůj vlastní svět. Nechoval k nikomu 

ţádné city a vše mu bylo jedno. Byl uvězněn za znásilňování dětí a ţen. 

- 
Ničím nevyčnívá ze společnosti. Lidi ho mají rádi. Je poctivý. Chodí do práce. Ale je to vrah, zabíjí lidi a 

moţná je i konzumuje. 

- 

Doktor, anesteziolog, který zabíjí svoje pacienty brilantním a neodhalitelným způsobem. Nemá vyhraněný typ 

oběti, zabíjí muţe, ţeny, staré i mladě. Vychutnává i pocit, ţe má v rukou jejich ţivot, který jim potom 

nemilosrdně bere. 



- 
Kult těla. Sportovec, který se tak snaţí vystupovat. Asociuje mi sportovce arijského typu. Pocit-jsem dokonalý 

zvenku, proto jsem dobrý i uvnitř. Jsem lepší něţ ty-nadřazený. 

- 

Muţ ţil poklidným ţivotem ve větším městě. Jednou jel s manţelkou na chalupu, kde ji brutálním způsobem 

zabil. Několik dní trvalo neţ na to někdo přišel. Nyní se léčí v psychiatrické léčebně. Pobírá silné léky na 

sníţení agresivity. 

 

VI-4 

- Tupý pohled. Zdá se být nepřizpůsobivý, nepříjemný. Povolání boxer. Večer vyhazovač v šantánu. 

- 
Vypadá, ţe má v plánu udělat nějakej trestní čin. Není spokojenej se svým ţivotem a tak nechce, aby s ním 

byli spokojeni ostatní. Moţná se chce někomu pomstít. 

+ Tvrdý výraz v obličeji. Zakrývá svoji citlivou duši. Před lidma nedává najevo svoje city. Je sklamaný z lásky. 

- 

Jako malý si povšimnul, jak otec mlátí matku. Ale uţ nezaregistroval, jak velkou ránu dává a za co. Jinak to 

byl úţasný táta, a proto ho měl za vzor. Kdyţ vyrostl, tak se oţenil a i své manţelce vlepil pořádnou facku. 

Bohuţel to ale opakovat a manţelku uhodil znovu, ale ještě větší silou. Manţelka musela být ošetřována a 

manţel byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 5 let. 

- 

Tento muţ na mě působí jako hrubián. Pravděpodobně se ţiví v ringu. A nebo jako zlodějíček. Nemá rád 

legraci a vše bere nesmírně váţně. Na obličeji je vidět odhodlanost a neústupnost. Nedokáţu si představit, ţe 

má rodinu. 

- 
Rázny človek, čo chce, to si vydobije, v zamestnaní zastáva vyššiu funkciu, týra svoju ţenu, obdivuje svoje 

trénované telo. 

- 

Vojak, Američan. Bol poslaný do vojny proti Vietnamu. Dostal vyznamenanie za to, ţe vyslobodil najviac 

amerických zajatcov a zabil najviac Vietnamcov. V noci nemohol spávať, lebo mal sny o tom, ako vraţdí. Má 

jazvu na čele od mračenia, ked sa sústredil na strieľanie. Zomrel na dôchodku. 

- 

Dřevorubec Igor ze sibiřské tajgy nemá rád uředníky, protoţe nepracují manuálně. Závidí jim, ţe nemusejí 

dřít, aby se uţivili. Sám totiţ má svou práci rád, ale je si vědom, ţe na víc nemá. Nikdy nechodil do školy, a 

ani s ostatními lidmi by nedokázal dojít souladu. Moc inteligence nepobral, ale ví jak jde ţivot. 

- 

Násilník - Tento muţ mě děsí na první pohled. Husté obočí, svislá vráska mezi oběma očima, výrazná 

přepáţka mezi rty a nosem. Zlý pohled napovídá, ţe v mysli tohoto muţe kolují špatné myšlenky. Je bezcitný, 

surový a nevypočitatelný. 

- 

Tento pán v ţivotě rovněţ nenašel milost, odpuštění a nedošel poznání, ţe láska a dobro (Bůh) je nade vším a 

ţe vţdycky vítězí, ačkoli peripetie mohou být plné zla  a špatnosti. Stala se mu nějaká těţká křivda a protoţe u 

Boha nenalezl pokoj, má ji stále před sebou a uţírá ho to vevnitř. Nedokáţe se radovat a k lidem je 

nedůvěřivý, uzavřený. 

- 

Ţena je utrápená ze svého ţivota. Je unavená a nespokojená. Někdo ji trápil (=ona za to ve skutečnosti 

nemůţe). Nebere si za své trable zodpovědnost-obvinuje ostatní (mohou za její problémy). „Obviňovací 

matka“ 

- Vrah, který budí respekt, působí na mě velice chytře. 

 

E-FAKTOR 

I-6 

+ 
Muţ ţije v panelovém bytě. Má 2 dcery a 5 vnoučat. S manţelkou jezdí trávit víkendy na chalupu. Večer rád 

shlédne televizní noviny. Trpí bohuţel nemocemi, ale je velmi podporován rodinou. 

+ 

Připomíná to Horáka. Není mu vidět do očí. Je v něm nějaká spravedlnost. Má rysy vojáka, policisty. 

Archetyp ochránce - voják výrazná brada. Obočí má pozvednuté jakoby s lítostí, ale je tam práce s mocí. 

Vypadá statně. Mohl by i znásilnit ţenu. 

+ 

Mladý muţ mohl by být pilot, ve tváři má cíl za kterým jde. Ţivot bere s humorem tak jak si on myslí, ţe se 

má dít. Ale k váţným věcem přistupuje s chladnou hlavou a rozmyslem. Pravděpodobně není ţenatý a teprve 

tu pravou hledá. 

+ 

Od malička sportovec, v dospělosti profesionální fotbalista za Duklu Praha a povoláním voják. Kdyţ byl v 

pubertě, tak mu umřela matka, s čímţ se nikdy nevyrovnal a nedokázal ţádnou ţenu nikdy milovat. Umřel 

náhle na zástavu srdce v nedoţitých 45 let. 

+ 
Ţije utiahnutým ţivotom, po prvom neúspechu sa väčšinou vzdáva, je nápomocný, v mladosti trpel srdcovými 

ťaţkosťami, pracuje ako zdravotník. 

+ Vojak, ktorý bojuje za svoju vlasť, keď sa vráti z vojny, ak to preţije, nájde si job a zaloţí si rodinu. 

+ 
Mohl by být sportovec. Není moc komunikativní, uzavřený. Ne moc intelektuál. Slušný jedinec. Dělal práci, 

která ho nebavila. Stala se mu v ţivotě nějaká tragická událost. 

+ 
Vypadá inteligentně. Patrně má za sebou i vysokoškolské studium. Je zaměřen na technické obory. Ţije ve 

spokojeném manţelství. Má děti. 



+ 
Fešák. Z menšího města, významná osoba v městské radě. Dovede okouzlit a přesvědčit. Mohl by být také 

sňatkový podvodník. 

+ 
Pohledný mladík, moţná student. Tváří se váţně, ale neutrálně. Vypadá to, ţe za sebou nemá moc výrazný 

příběh. Řekla bych, ţe je to příběh mladého člověka, který toho má více před sebou. 

+ 
V mládí chtěl být popelářem. Nyní je profesionální fotbalista v týmu Girondins Bordeaux. Protoţe je finančně 

zajištěn, kupuje si kaţdý měsíc nové auto. Chodí k týmovému psychologovi, proto nemá problémy. 

+ 

Vypadá jako moudrý člověk se smyslem pro humor, který ale většina lidí v jeho okolí nechápe. Schopný 

nezabývat se maličkostmi. To ale můţe být i jeho mínusem, protoţe se nedokáţe snadno radovat z malých 

obyčejných věcí. Nikdy by nenechal nedokončenou práci a nezačal se zabývat další. 

+ 

Pracant. Kluk, který není příliš cílevědomý. Nechce toho o ţivotě moc. Jen si uţívat své. Nepotřebuje rozšířit 

obzory. Je rád ve svém světě - jít přes den do práce (která ho nikam neposune), večer jít s kamarády. Přes 

víkend fotbal. Moţná nudný ţivot a moţná pohodový. Za ničím a nikým se nehoní, ale ničeho nedosáhne. 

 

II-3 

+ 
Tato paní na sobě uskutečnila změnu pohlaví. Od mala se víc kamarádila s klukama. Nenáviděla svoje tělo a 

velká prsa. 

- 
Tento muţ má bodavý pohled. Vyhýbá se lidem, ale tajně pozoruje ţeny. Stydí se k nim vůbec promluvit. 

Pracuje v pohřebním ústavu a ţije stále se svojí matkou. 

- 
Narcistická osoba bez morálky. Má sníţenou inteligenci, coţ nahrává tomu, ţe si v ţivotě bere co chce, bez 

ohledu na druhé. Ţije tak, ţe by to ostatní povaţovali za neštěstí, ale ona to tak nevnímá. 

- 

Vyrůstala ve slušné rodině, dokončila i své vzdělání s vyznamenáním. Ve dvaceti letech se vdala a měla dvě 

děti. Manţel jí po pěti letech opustil. Dostala děti do své péče, které nezvládala a začala je týrat. Sociální 

úřady jí je vzali a ona spáchala sebevraţdu. 

- 

Vypadá, ţe se cítí ukřivděně. Někomu z jejích blízkých se stala tragedie, která nebyla nikdy vyřešena - 

potrestána. Odmítá jakoukoli pomoc od ostatních, vţdycky si chce všechno vyřešit sama. Plýtvá ale tak svou 

energií. Myslí si, ţe jí nikdo nemůţe pochopit. Na všem vidí jen to negativní a straní se ostatních. 

 

III-2 

+ 
Hodně přemýšlivý člověk. Snaţivý. Povoláním moţná učitel nebo jiný humanitní obor. Má rád děti a svou 

rodinu. 

+ Strýc františek, rád kouří dýmku 

+ 
Tento pán je tichý a plachý. Ţije spíše svůj vnitřní svět - ačkoliv ani ten asi není příliš vyvinutý, neboť na mě 

nepůsobí moc inteligentně. Je hodný a jeho ţivot zaplňuje práce v zemědělství - obţiva. 

 

IV-7 

- 
Zatrpklý starý dědek. Musí mít vţdycky pravdu. Všechno musí být tak, jak on chce. S lidma nevychází dobře, 

jenom se svojí ţenou, která si uţ na něj zvykla. 

+ Vyzerá ako vedec, odborník, autorita, prísny človek, vedomosti, pečlivý (súmerná brada, vlasy na cestičku). 

+ 
Hloubavý, klidný, moudrý, učitel. Uţ ví, co chce od ţivota. Má rád svoji manţelku a svoje děti. Má rád svou 

kaţdovečerní pohodu. 

+ 
Vědecký člověk, který je velmi zahlouben do bádání, vědění a má velice mnoho titulů, hodně se uzavírá do 

sebe a hodně bádá, chytrý muţ, zabývá se definicemi, hodně dbá na slušnost, oblečení. 

+ Cílevědomý, přísný, despotický, má rodinu, tam je jednoznačný vládce, „duch starých časů“. 

 

V-1 

+ 
Tak trochu obtloustlej, asi má rád řízky, ale sympatický. Vypadá jako účetní. Má naprosto šílený vlasy a divný 

uši. Působí velmi spokojeně. Určitě to byl mazánek maminky. 

- 

Třídní šprt, co byl v dětství utlačován. Nebude mít rád ţeny ani děti. Rozhodně nebude rodinný typ. Bude 

podvádět své blízké a bude hodně zaměřený na sebe a na své ego. Člověk, který chce okolí dokázat, ţe on je 

někdo. Stojí o popularitu a o obdiv ostatních. 

- 

Muţ pochází z rozbourané rodiny, která trpěla jiţ dříve depresemi a poruchami. Zhruba v 17-ti letech se 

projevila sexuální porucha - tj. sexuální maniak. „Rád“ pozoruje dívky, ţeny ve středním věku. Nikdy je však 

neznásilnil. Neví o své poruše. 

- 
Má silný vnitřní svět, mimo kontakt s realitou. Jako kůň, který má klapky, jde cílevědomě za svým, přes 

mrtvoly. Mohl by to být sadista. 

- 
To isté ako II 7, ale tento je ešte viac úlysný a nechutný a neni mäsiar, ale kuchár, mnoţstvo jedla, ktoré 

skonzumujú je ale rovnaké. 



+ 
Je cílevědomý. Snaţí se svých cílů dosáhnout a nelituje námahy s tím spojené. Příliš spokojený sám se sebou 

ale není. Rád cestuje. Spoří. 

- Má radši jídlo neţ dobrou literaturu. 

- 
Tento muţ je ve vězení drţen za znásilnění a vraţdu. Má úchylné sklony. Aţ do 30 let ţil s matkou. Byl 

nezaměstnaný, teď je uţ 2 roky ve vězení. 

- 

Tento muţ je vrah. Zabil svoje děti a manţelku. Pracuje jako řezník a kdyţ se jeho obchodu přestalo dařit, 

protoţe nedaleko otevřel jiný řezník, který lidi „mokválal???“ a usmíval se na ně, dal se na pití. Jednou přišel 

opilý domů se svou řeznickou sekerou a povraţdil celou rodinu. 

- 

Křivák, navenek se tváří úsluţně a mile, ale přitom se za ním skrývá uzurpátor, agresor a násilník. Je pro něj 

důleţité, co si o něm ostatní myslí, je ţenatý, má hodně dětí, finančně zajišťuje rodinu, ale emocionálně s nimi 

neţije. Pracuje v řeznictví, v neděli chodí do kostela, aby se o něm smýšlelo dobře. 

- 

Tento pán na mě působí, tak, ţe kdybych ho potkala, tak ve mně vzbudí strach, jestli mi něco neprovede. 

Vyzařuje z něho zlost a zuřivost, kterou jako by skrýval pod lehkým úsměvem. Asi se před lidmi dokáţe 

víceméně kontrolovat, ale jeho negativní energie potřebuje někdy vybuchnout. 

- 

Továrník - Muţ na tomto portrétu je v určitém směru protikladem „ţebráka“ (VI.3). Není šlachovitý, naopak 

jeho baculaté tváře naznačují, ţe je dobře ţivený. Působí jako sebevědomý a úspěšný člověk. Můţe být třeba 

továrník nebo řezník. Mám pocit, ţe je lakomý a chová se nadřazeně. 

+ 
Velmi podobný V.8, ale mladší. Kamarád, laskavý, smysl pro humor. Člověk, kterému bych půjčil peníze a 

který by mi půjčil, kdyby měl. 

 

VI-8 

- Nesympatická, neúprimný úsmev, niečo skrýva, neúprimný, posmešný - na 1 stranu. 

+ 
Chudá dívka z venkova, není příliš inteligentní. Pracuje jako děvečka nebo sluţebná. Je dobrohloupá, ochotná, 

snadno zneuţitelná, udělá, co se jí řekne. Není zlá. ale pro toho, koho má ráda, by i vraţdila. 

- Rozmazlená dceruška továrníkova, co si myslí, ţe všemu rozumí, ale není tomu tak. 

- Deviantní, úchylná, vraţedkyně, zlodějská, zákeřná (tváří se nevinně). 

+ Tato dívka není zcela mentálně vyvinutá, ale je hodná a dobrosrdečná. 

- 

Ošklivá - Hlavní důvod, proč je tato osoba nesympatická, je ţe mi připadá ošklivá. Krása je relativní, kaţdý 

má jiný vkus, já to vnímám takhle. Myslím, ţe oproti „cirkusákovi“ (III.4) je spíš domácí typ. Nemá tolik 

zajímavých historek k vyprávění. Připadá mi taková nemastná neslaná. Nezajímavá. 

 

HY-FAKTOR 

I-8 

+ 
Klidný člověk, moţná aţ příliš uzavřený do sebe, vůči svému okolí. Pohybuje se v úzkém kruhu svých přátel. 

Laskavý. V případě problémů dokáţe komukoliv poradit. 

+ 
Je symp. protoţe je v rovnováze se svým nitrem. Mezi jeho záliby patří zen-budhismus. V souč. době plánuje 

cestu do Indie. 

+ 
Podľa mňa na obrázku je mrtvy. Za ţivota bol obyčajný človek ţijúci na dedine s početnou rodinkou a 

zvieratami. Zomrel na nejakú zlú chorobu. Mal ťaţký ale pekný ţivot so svojimi najbliţšími. 

+ 
Moudrý člověk, který má za sebou spoustu dobrého i zlého. Uţ si své zaţil. Teď uţ spíš odpočívá a uţívá si 

ţivota v jeho pravém smyslu. Filosof. Uţívá si přírody. Kdyţ k němu přijdu s otázkou, vţdy mi dobře poradí. 

 

II-1 

- 

Tento muţ mi přijde jako několikanásobný vrah či sexuální deviant. To typuji podle toho, ţe mu chybí levé 

ucho a má poněkud zdeformovaný obličej jakoţto následek potyčky se svojí dřívější obětí. Nemá ţádné děti, 

protoţe by je pro svojí kriminální minulost nedokázal vychovat. Dle mého názoru je nepolepšitelným 

recidivistou a člověkem s předem urč. budoucností. 

 

III-7 

- 
Mierne dementný, ţije so svojou matkou, nedokončil základné vzdelanie, má silný vzťah k zvieratám, nemá 

rád ľudí. 

- 
Zločinec - Tento muţ na mě dělá dojem zločince. Oči relativně blízko u sebe, hluboké, široké nadočnicové 

oblouky a zřejmě husté obočí. Široký, „rozpláclý“ nos a plné rty - zlý a surový člověk. 



- 
Úchyl nebo spíš pedofil. Vzhledově naprostá katastrofa. Z očí mu kouká zlo. Odporný nos s velkými nosními 

dírami. Ošklivé srostlé obočí a velká hlava. 

- 
30 - 35 let, boxer trpící duševní poruchou. Není příliš intelektově vybaven, nevyjadřuje emoce, chladný, 

narodil se do bohaté rodiny, která ho odloţila, dělá jednoduché nenáročné práce - zahradník, v prádelně. 

+ 
Nepřítomný pohled. Bez soucitu. Těţké dětství se podepsalo na jeho duševním vývoji. Táta ho týral a matka 

se jenom bezbranně koukala. On moţná teď dělá to samé. 

- 
Neurotický vrah. Nosí černé roláky. Hodně pije. 2x v temných uličkách vraţdil a líbilo se mu to. Aţ po 50. se 

zjistí, ţe je nemocný. 

- 

V rysech něco co způsobuje, ţe nahání strach. Mimika obličeje naznačuje, ţe je buď zlý a nebo zaţil něco 

otřesného co zanechalo následky. Tento člověk je určitě sám a přátelství nezná. Pravděpodobně vyrůstal v 

neúplné rodině. 

- 

Bachar v Osvienčime. Jeho úloha bola dohliadať na ľudí pri prácach a trestať ich. Nebol t Nemec, ale dostal sa 

k ním, lebo mal dobré nápady a vedel čítať a hovoriť po Poľsky. Nikoho nezabil, ale podieľal sa na genocíde a 

preto je zlý. 

- 
Připadá mi hloupý. Měl špatné dětství. Vyrostl v dětském domově. Je velice chladný a uzavřený. Nemá ţádné 

přátelé a je nezaměstnaný. 

- 
Má urputnou povahu. Je k lidem tvrdý a to, co chce, si vynucuje. Neumí se chovat vlídně. Není společenský. 

Je podnikatelem. 

- 
Tento muţ je nezaměstnaný, přivydělává si drobnými krádeţemi. Ţije s celou svou rodinou v malém bytě v 

Karlíně. 

- 

Tento pán má těţký ţivot. Je to velký hromotluk a nemohl se dobře učit, protoţe jeho rodiče se stále hádali. 

Vrstevníci si z něho od malička jenom utahovali. Potom si začal vybíjet svůj vztek na zvířatech, který dodnes 

mučí.  Ţije na okraji vesnice, kam chodí sbírat psy, které potom bije ve svím domě a nakonec jejich mrtvoly 

pohazuje u cest. 

- 
Vrah, násilník, sadista. Moţná měl rodinu, ale projevily se jeho násilnické sklony a to manţelství nevydrţelo. 

40-45 let. 

- 

Tato osoba vypadá, jako by neuměla být šťastná. Moţná se jí ve škole ostatní posmívali. Na všechno potřebuje 

víc času neţ ostatní, coţ je většinou problém, a tím se dostává do stresu, který moc neumí zvládat. Jedináček a 

introvert. Miluje přírodu a zvířata. 

- 

Studený čumák. Kouká z něj agresivita. Tichá agresivita, kdy nikdo nikdy neví, co se mu honí v hlavě. Vše si 

tiše promýšlí, moc se nevyjadřuje, ale tichá voda břehy mele. O sobě nemluví, nechce, aby o něm někdo něco 

věděl. Nechce si nikoho pustit k tělu. Zaţil chvíle, kdy mu bylo těţko a neměl nikoho, kdo by mu  porozuměl. 

Nikdo ho nevyslechl ani mu nepomohl, a kdyţ uţ se někdo našel, tak mu ublíţil. Tak se radši uzavřel vůči 

okolí. 

- Vrah, z tváře a z očí jde strach. Samotář, ţije odděleně. 

- 

Tento pán má asi podobnou diagnózu jako předchozí pán. Moţná s tím rozdílem, ţe je se svým neutěšeným 

stavem smířenější, je u něj větší rezignace. Proto jeho pohled není tak pronikavý - s tou křivdou se vnitřně 

nepere tolik jako předchozí pán. Nebo vlastně asi taky dost, ale projev tohoto nesouladu je na první pohled víc 

maskovanější, ale o to se pak můţe projevit s větší náhlostí a zuřivostí. 

- Nebezpečný - Od pohledu mi je nepříjemný. Myslím, ţe má násilné sklony. 

- 
Má zamračené oči, upřený pohled, široký nos. Jde z něj strach. Myslím, ţe je dělník. Je moţná Rom (nebo jiné 

národnosti-ne běloch). Spíš násilná povaha. Zedník nebo pomocný dělník. 

 

IV-2 

+ 
Starostlivá ţena se zájmem o domácnost. Extrovertní typ člověka. Spousta přátel okolo. Nemá ráda příliš 

inteligentní lidi. Hledá si přátele, dle svého instinktu, sobě rovné. Povolání ekonomka. 

- 

Zákeřná ţena, která vţdy chtěla mít to nejlepší jen pro sebe. Nikomu jinému nepřála úspěch a dávala to dost 

znát. Nedokázala ani vyznat lásku, protoţe ani jako malá neslyšela tu jednu z nejkrásnějších vět: „Máme Tě 

rádi!“ 

+ 
Je to ţena (vybral jsem uţ 4 z 5 muţů, tak jsem chtěl tentokrát ţenu a tato je z nich „nejlepší“)seriozní, 

spolehlivá, drţí slovo-kdyţ mi něco slíbí, opravdu to splní, pracovitá. 

 

 

 

V-3 

- Prázdny pohľad, pery prezrádzajú mierne znechutenie, únava, manţelka násilníka. 

+ 
Mladá spisovatelka dekadentní literatury. Ţiví se jako poštovní doručovatelka v Praze-Libni. Bydlí se svými 

rodiči v třípokojovém bytě. Má ráda kočky. Je sebevědomá a nezávislá. 



+ 
Tato ţena je hezky oblečená a z jejího výrazu usuzuji, ţe má klidnou povahu. Je to ţena starosty města, takţe 

se stará o domácnost a nechodí do zaměstnání. Baví ji vyšívat a pěstovat květiny. Dobře se stará o své děti. 

 

VI-6 

- 
Tváří se jako citrón. Hrozná pedantka bez smyslu pro humor. Tipuju jí na ţidovku. Má zlé a neupřímné oči. 

Má ošklivý a široký nos. 

- 
Vylezlé oči, 55 let, je ve vztahu více asertivní, není pod dominantou manţela, pracuje, nestará se pouze o 

domácnost. Emancipovaná, ve vztahu je spíše chladná, ne příliš romantický vztah. 

+ 
Paní otěhotněla v 15 letech. O dítě se nedokázala postarat a tak ho nechala před dveřma cizího domu. Dodnes 

toho lituje. V současnosti pracuje jako chůva v dětském domově. 

- 
Muţ/ţena?? Pocit ţe mě ta paní zabít nebo min. ublíţit. Doufám, ţe se mi dnes o ní nebude zdát. Přitom ej to 

jen moţná nešťastný vdova. Důvod smrti manţela je pravděpodobně sebevraţda. 

- 

Na prvý pohľad milá teta, ale v mladosti bola čierna vdova. Ţila ako dieťa v chudobe a potom bola prostitútka. 

Nakoniec sa rozhodla vydať a bohatého muţa zabila. Keď peniaze minula, zabila dalšieho muţa atd... Zomrela 

vo väzení. 

- 
Prototyp hospodyně z anglických retrofilmů, která se plíţí po domě a kuje pikle. Případně také bytná, která 

tráví své nájemníky a zahrabává je ve sklepě. Ţivotem zkoušená, nenávistná bez příčiny. Nezná slitování. 

- 
Dívá se zvláštním nenávistným pohledem. Nejspíše nemá velmi šťastnou minulost. Je to pohled „staré panny“ 

nebo dlouholeté vdovy. Vypadá temně a upjatě. Na nic se netěší. 

- 

Tato ţena měla velmi brzy děti s muţem, kterého velmi milovala a on miloval ji. Potom ale potkala jiného 

muţe , a protoţe jí zákon nedovoloval od svého současného muţe odejít, otrávila ho (toho současného). Ten 

nový se ale zhrozil jejího činu a utekl od ní. Jedno její dítě záhy nato zemřelo při dopravní nehodě a to druhé 

onemocnělo, protoţe ţena samoţivitelka neměla prostředky na léčbu, musela se dívat, jak umírá. Ještě dlouho 

poté, co zemřelo, spala s rozpadající se mrtvolou v posteli. Tyto záţitky teď vyčítá všem lidem na světě. 

- 
Starší paní bez energie. Nikdy si nemohla jít za svým a jen se podřizovala ostatním. Chytrá, ale radši svoje 

názory nebo připomínky neříká. Pečlivá, potrpí si na detaily. Ovládá skvěle všechny domácí práce. 

 

K-FAKTOR 

I-1 

- 
Vypadá jako vraţedkyně. Jednu bych jí vrazila, tváří se jak mrtvola. Naprosto nesympatická a nahání strach. 

Musí mít pravdu pokaţdé. Je hrozně oblečená, stará panna. 

- 
Nedůvěřivá vůči okolí. Snadno zranitelná. V dětství mohla mít problémy s jinými dětmi a následky si s sebou 

nese i do dospělosti. Povolání asi pracovnice na farmě. 

- 
Nepříjemná paní, vypadá být na někoho naštvaná, zákeřnej pohled, moţná jí někdo ublíţil a ona mu to chce 

vrátit, i nějakým trestním činem. 

- 
Paní vypadá jako fúrie. Jako by jednala především na základě emocí, ne rozumu, zároveň je citlivá. V afektu 

by dokázala udělat cokoliv, i proti morálním zásadám. 

- 
Vypadá jako opice. Takovýho vzhledu docílila tím, ţe zaţila strasti a utrpení. Poslední záţitek byl tak 

intenzivní, ţe se stal její součástí do konce ţivota. 

- 
Tato ţena neproţila lehký ţivot. Na zaměstnání bych tipovala nějaká děvečka na statku. Práce od nevidím do 

nevidím. Uznání ţádné. V očích má zklamání a tuţbu po lepším ţivotě. 

- 

Vyrůstala na předměstí s rodiči a dalšími osmi sourozenci. Rodiče na ní kvůli práci a dalším dětem neměli 

moc času. Ve 13 letech utekla z domova, toulala se světem a ve svých patnácti letech porodila dítě, které po 

porodu zabila, za coţ byla zavřena. 

- 
Táto ţena nenávidí ľudí, hádţe na nich zákerné pohľady, a preto ju nemajú radi, je zamestnaná ako 

upratovačka, kde musí počúvať neustále nejaké príkazy a to v nej vzbudzuje ešte väčší hnev. 

- 
Připadá mi jako chladná hloupá tulačka. Má zavilý pohled. V dětství byla často bita. Pracovala jako kuchařka, 

ale momentálně je nezaměstnaná. Nemá ţádné příbuzné. 

- 
Holka, která se v mládí odlišovala, lidé ji moc nebrali. Nebyla vůbec dívčí. Nikdo ji nechtěl, provdali ji za 

někoho, koho nechtěla, měla s ním špatný ţivot. Dost plachá osoba. 

- 
Zdá se jako hloupá, nejistá, frustrovaná. Měla zlé dětství, má nízké sebevědomí. Dovedla by se mstít okolí za 

to, ţe je nešťastná. Nevěřila bych jí. „Zapšklá.“ 

- 

Ţena, jejíţ tvář vypadá starší neţ je její reálný věk. Tvrdý, trochu nedůvěřivý pohled můţe vyvolat úzkost a 

pocit, ţe tato osoba je pro okolí nečitelná. Ţivotem zkušená (snad smrt někoho blízkého), opuštěná, zrazená a 

zraněná (moţná opuštěna manţelem, nebo nešťastná nenaplněná láska). 

+ Cirkusačka, má ráda preclíky a pejsky. 

- 
Tato ţena trpí mírným pomatením smyslů. Měla pár nezávazných vztahů s vychytralými muţi, kteří ji jen 

vyuţívali. Proţívala pravou lásku jednou v mladém věku, její milenec ale zemřel a ona se z toho zbláznila. 

- 
Má podivné vykulené oči. Vypadá, ţe má strach. Něčeho se bojí. Nejspíše se bojí, ţe jí fotoaparát vezme duši. 

Ale stejně svojí duši nemá vůbec ráda. A proto se nakonec bojí jen, aby ji to nebolelo aţ jí duše uletí. 



- 

Kalamity Jane - Ţena věčně zamračená. Vypouklé oči budí vyděšeně přihlouplý výraz. Koutky úst mírně 

svěšené vyvolávají dojem pesimisty. Ţena bude jednoduchá a submisivní. V mysli však kritická ke všemu a 

všem. 

- 

Tento člověk, popravdě nevím, zda se jedná o muţe či ţenu. Ve mně na první pohled vyvolá pocit strachu. 

Svým výrazem mi připomíná a evokuje myšlenky na těţkého zločince, i kdyţ realita můţe být jiná. Dle mého 

názoru bude tento člověk recidivistou, kt. nemá rodinu a ţádné děti. 

- 

Na první pohled „nenormální“. Nevypočitatelný pohled, pravděpodobně dochází do ústavu, je schopna se o 

sebe postarat, ale musí být pod dozorem. Vrozené předpoklady, nízká inteligence, na druhé straně je však 

schopna obětavosti a vlídnosti k lidem. 

- 

40 let, velké oči, upracovaná, ustaraná, nešťastná, nedůvěřivá, proţila sloţité dětství a obecně má těţký ţivot, 

umí se o sebe postarat, má partnera, který jí ubliţuje. Mají hodně dětí, je k nim spíše přísná a často pouţívá 

fyzické tresty. 

- 
Zlý pohled, nevím, co se za ním skrývá, staţené obočí, vylezlé oči, pohled za fotografa, nedívá se do 

objektivu, rozpadla se jí rodina, trauma z dětství. 

- 

Těţké říci, zda je nesympatická, má jen špatný výraz. 40 let, tváří se ukřivděně, zlomená ţivotem, zemřel jí 

manţel, děti se odstěhovaly a nestarají se o ni, chodí se často modlit do kostela a ke zpovědi, není šťastná v 

ţivotě, nadává na něj, má ráda pravidla a jejich dodrţování. 

- 

Starší paní zničená ţivotem. Uţ od dětství si musela všechno tvrdě vybojovat. Nezná hranici, kdy si jít za 

svým a kdy ustoupit. Nedůvěřivá k ostatním lidem. Někdy aţ podezřívavá. Není zlá, ale neumí vyjadřovat své 

pozitivní emoce, takţe jako zlá působí. 

- 

Vrah. Člověk, který prošel vězením. Je psychicky nemocný. Nikdo nikdy neví, co ho napadne. Dětství měl 

ošklivé a doléhá to na něj teď. Asi si neuvědomuje své činy. Patří do léčebny. V dětství ho šikanovali, doma 

ho rodiče nepochválili. Moc se o něj nezajímali. Měl finančně vše, psychicky ale strádal. (Indián) 

- Ţena, která je psychicky narušená a labilní, nekomunikativní a nespolečenská. 

- 

Zloděj - Nejsem si jistý, jestli je na tomto portrétu muţ nebo ţena, ale přepokládám muţe. Hledí upřeně 

někam mimo fotografii, podobně jako „kovboj“ (V. 4). Nicméně je mi nesympatický a jeho pohled mi připadá 

zlověstný. Mám pocit, ţe by to mohl být zloděj. 

- 
Mírně hašteřivá (hádává). Snaţí se zabrat moje místo (nedá mi prostor). Zlá. Povolání-pracuje na statku jako 

pomocnice. Svobodná matka (ne v negativním slova smyslu). 

 

II-8 

+ 
Nevím, proč mi byla sympatická, pohled dolů, přemýšlí, má děti a manţela, který vydělává, ona se stará o 

jídlo, domácnost,...Submisivní ve vztahu, děti jsou její radost i starost, ţivot ji příliš netěší. 

- 
Bez ţivota. Buď zaţila ţivotní zklamání, nebo, a to spíš, ještě nenašla nikoho, kdo by ji udělal šťastnou. 

Introvertní, bez zájmu. 

 

III-5 

- 
Ona je nejchytřejší a ostatní úplně blbý. Připadá si jako mistryně světa. Nedokáţe se podívat 

upřímně někomu do očí. Chudá pradlena z vesnice. Nejspíš se dala na jeptišku. 

- 
Psychicky narušený. Trpí schizofrenií. Člověk neví, co od něho můţe čekat. Měl problémy v dětství. Vyrůstal 

v dětském domově. Zaţil šikanu. 

- 
Zvířecí ţena, někdy běhá po čtyřech. V hlavě jí zijí broučci. Usměrńuje jí její sestra, která ji myje. Je 

nebezpečná pudovostí bez inteligence. 

- 

Pocházela z velké rodiny a jak měla dalších pět sourozenců, tak nikdy nebyla středem pozornosti a to ani ve 

škole. Byla zvyklá na roli šedé myšky, ale jeden den měla příleţitost vzít oblíbené spoluţačce náušnice. Pak 

začala krást i v obchodech a konečně si jí ve škole kaţdý všímal a záviděl jí. Aţ jednou se přišlo na to, jak 

krade. Vyhodili ji z damu a určili částku, kterou musí splatit, aby nešla do vězení. 

- 
17 let, paranoidní, chudá děvečka, ve 13 letech byla znásilněna, pracuje na statku, má přítele, ale je vůči němu 

chladná a zdrţenlivá, je vypočítavá. 

- 
30 let, velké, nesympatické oči, hloupý výraz, vesničanka, pracuje na statku, má manţela, děti, její manţel je 

také hloupý, ţije omezený ţivot, nic moc ji netrápí, drbe s ţenskýma na vesnici. 

- 
Bláznivá ţena, která ţije na venkově, nedokáţe se začlenit do společnosti, budí na mě špatný dojem, je labilní 

a psychicky narušená, podobnost s I-1. 

- Je nespolehlivá. Typická oběť-staví se do role oběti. Nemá práci. Nedůvěryhodná. Nemá stálé bydliště. 

- 

Tato ţena mi nepřijde upřímná, nevěděla bych co od ní čekat. Zklamaná co ţivot přinesl. Pravděpodobně má 

rodinu ve, které není šťastná. Působí na mě unaveně, ale zároveň, ţe kdyţ někdo podá záchranou ruku tak 

šáhne aţ porameno. 

- Je nesmělá. Je bázlivá. Nerada se seznamuje. Jiným pomůţe jen po značném váhání. Má ráda peníze. 

- 
Mladší ţena. Moţná nepříliš chytrá, podezíravá. Ustrašená nejistá, moţná duševní porucha. Doma spíše 

utiskovaná, poslušná, nepříliš průrazná. Moţná trochu zlomená, rezignovaná na svůj osud. 



- 
Tato dívka je mladá, kdyţ vypadá staře. Je příbuzná s muţem 7III. Je prostá, nemá ţádné vzdělání. Bude 

nejspíš jako její sestry pracovat ve veřejném domě. Ne jako prostitutka, ale ani uklízečka či barmanka. 

- 

Tato ţena (moţná muţ), i kdyţ asi ţena, mi přijde velmi zádumčivá a pomstychtivá. V očích má výraz tvrdého 

a velmi těţce přístupného člověka, kt. je velmi tvrdý a panovačný k ostatním. Zároveň mi tato ţena přijde, ţe 

o sebe příliš nedbá a pro své okolí působí velmi odpudivě. Její děti, pokud teda nějaké má, ji asi příliš rády 

nemají. 

 

IV-4 

- 
Zvláštní úsměv. Vysmívá se. Je hrdý za to, ţe ho napadlo něco ošklivého, čím můţe ublíţit někomu ze své 

rodiny. 

 
V-6 

- 
Tato ţena má zlý a prázdný pohled. Působí na mě chladně a nepřátelsky. Po tragické smrti manţela jí 

přeskočilo a v afektu zabila své dítě. Nyní se léčí na psychiatrii. 

- Prázdny pohľad, vyhaslosť, únava, bolesť. 

+ 
Mařenka Konopníková, dcera z kšeftu pana Konopníka co má obchod na rohu Plzeňské a Rakouské má ráda 

hudbu. 

- 

50 let, babička, měla přiměřeně těţký ţivot, má rodinu, vnoučata, manţela, ruka, kterou si zakrývá tvář 

vypadá, jako by nebyla její, není příliš hodná na ostatní, nerozmazluje vnoučata, není „typickou babičkou“, 

vypadá jako zlý člověk. 

- 

Tato paní má asi těţkou depresi. Pořád v sobě něco řeší a moţná si stále vytýká nějakou svou dávnou chybu a 

protoţe si nedokáţe odpustit, otravuje jí to celý ţivot. Proto je takto zachmuřená do sebe a nevidí všechno 

krásné kolem sebe a nepoznala Boţí milosti, hlavně odpuštění. 

 

VI-3 

+ 
Vypadá jako obchodník. Optimista, který si uţíval ţivot. Vypadá zodpovědně se smyslem pro rodinu. Vypadá, 

ţe je po plastické operaci. Asi měl rád golf. 

+ 
Řídí se heslem „Také it easy“ . Umí manipulovat s lidmi. Ne, pro něho není odpověď. Snaţí se zbohatnout a 

moc se u toho nepředřít. Je materiálně zaměřený. 

- Vícenásobný trestanec za loupeţ. Kůli majetku byl schopen vraţdit i lidi. Nikomu se ho nepovedlo dolapit. 

- 

Ikdyţ se muţ usmívá, působí na mě strašidelně, vyvolává úzkost aţ strach. Tvář zbrázděná větrem, prací z 

pole nebo v lese. Seděl by mi k němu příběh vojáka, který byl ve válce. Snaţí se vrátit do ţivota, ale pořád je 

touto zkušeností poznamenán. 

+ 

Dělník - Tento muţ má jiskru v oku. Ostré rysy s vráskami mi naznačují, ţe má těţký ţivot. Nemyslím, ţe 

bude zvlášť vzdělaný, ale má rád ţivot a vše dělá s radostí. Ostře řezaný nos připomíná boxera, ale v jeho 

očích vidím laskavost. Moţná bude mít oblibu v hazardních hrách a alkoholu, kterým se můţe „čas od času“ 

oddávat, pak se ale zase pokorně vrací k práci. 

+ 
Tento muţ na mě působí velmi pozitivně svým úsměvem a jiskrou v oku. Má rád lidi a pomůţe kaţdému, kdo 

je v nouzi. Pracuje jako lékárník. Doma má milující ţenu a hodně dětí. Je to typický maloměšťák. 

- 

Tento člověk (muţ) mi podle výrazu ve tváři připadá jako člověk trpící nějakou mentální či duševní nemocí. 

Podle výrazu bych jej tipoval na muţe, kt. si nebude příliš uvědomovat realitu kolem sebe a vůči ostatním 

lidem bude naivní aţ hloupý. Myslím si, ţe potřebuje vedle sebe silnou osobnost, kt. by ho vedla, aby se 

nedopustil nějaké hlouposti a ukazovala mu správnou ţivotní cestu. 

+ 
Sice je na pohled vysmátý, ale doma zaţívá peklo. Být na jeho místě, jeho manţelce bych zaseknul sekeru do 

hlavy. 

- 

Alkoholik, tváří se jako vtipálek, ale je agresivní, ţiví se nelegální činností, krade, ţije na hromádce v 

nemanţelském svazku, Má děti, ale ani sám neví kolik a kde, pochází z nestabilní rodiny, otec agresor, těţké 

dětství, jeho přítelkyně je I-1 :) . 

- 

Podvraťák, který dělá podvody a ještě se tomu směje. Nesvěřila bych mu tajemství a v ničem bych mu 

nevěřila. Je schopný podrazit i kamaráda. Moţná i rodinu. Nic ho do takového chování nenutilo, prostě takový 

je. Asi se cítí být v bezpečí, kdyţ si dělá vše podle sebe a nekouká na ostatní. Jde přes mrtvoly. Podvraťák, 

alkoholik. 

- 
Má tiky. Je to neurotik. Je odporný a myslí jen na peníze. Při jídle hltá. Bije svoji ţenu. Doma děti mají peklo.  

(připomíná mi- namyšlený sobec. Je neurotický, nevyrovnaný. Nebere v potaz nikoho jiného. Všude se vetře) 

+ 

Ţebrák - První sympatickou postavou je veselý šlachovitý chlapík. Zatímco většina lidí se na portrétu mračí, 

nebo mají nepřítomný pohled, tento muţ je očividně veselý. Připomíná mi typ člověka, který si dokáţe udrţet 

pozitivní přístup a radostnou mysl navzdory vlastní bídě a nepohodlí. Mám dojem, ţe patří k niţší sociální 

vrstvě. Mohl by to být ţebrák, chudý dělník, nebo rolník. 

- 
V ţivotě má snahu bez práce přijít k prospěchu. Snaţí se mě napálit. Nemá stálé zaměstnání. Nedbá o 

sebe(zanedbaný zevnějšek). Jako partner mi pasuje k III-5. 

 



P-FAKTOR 

I-3 

- 
Osoba má zvláštní pitoreskní pohled. Směsice strachu a lhostejnosti. Lhostejnost je však jen předstíraná, aby 

zakrývala jeho strach. Ţiví se jako učetní. Je ve středních letech a není šťastný. Asi je osamělý. 

+ 

Tento muţ je mi sympatický, protoţe má v očích jiskru a vyvolává ve mně klid. Myslím si, ţe je přirozený a s 

mírou dbá o svůj zevnějšek. Podle mě ţije na venkově a lidé v okolí k němu mají úctu. Má velký statek a 

hodně koní. 

+ 

40 let, svobodný, sklon k alkoholismu, má náročnou práci, která mu bere hodně sil a proto se snaţí odreagovat 

se pitím. Pochází z neúplné rodiny, jeho otec zemřel a se svým otčímem má sloţitý vztah. Má také staršího 

nevlastního bratra, se kterým se nevídá. Po smrti otce se v rodině cítil odstrčený. 

 

II-6 

+ Bez rodiny, vědátor, americký dobyvatel, zlatokop, nekonfliktní, coţ je sympatické. 

 

III-8 

- 
Chuděra. Zapšklá, stará, zlá. Nemá ráda lidi kolem sebe. V důchodu ţije sama ve staré chalupě. Má tři kočky a 

dva psy. 

+ Připomíná mi tetu Marii. Měla těţké ţivotní podmínky, deprese. Zdá se být odevzdaná. 

+ 
Připadá mi hodná a spravedlivá. Kdyţ můţe, kaţdému pomůţe. Pronajímá svoji vilu hostům. Stará se o ně 

velmi hezky. Bohuţel nemá vlastní děti. 

+ 
Tato paní pochází původem z Peru, ale ţije tu uţ dlouhá léta. Ţije sama, muţ ji zemřel, ale často ji navštěvuje 

syn. 

- 
80 let, megera, rodinný tyran, autoritářská, má dceru, která je na ní závislá, přestoţe jí to vadí, na okolí však 

působí jako hodná paní - masky. 

 

IV-1 

+ 

Muţ pochází zhruba tak z přelomu 19. a 20. století. Je to filozof, ţijící na venkově se svojí manţelkou a 4 

dětmi. Často navštěvoval „vyšší“ společnost. Vydělává mnoho peněz, ptţ. vlastní pozemky a nemovitosti. 

Nikdy se neoţenil z lásky, ale z důvodu tlaku rodičů. Byl zamilovaný do dcery své vychovatelky. 

+ Ctihodný pán. Profesor hudby na universitě. Pedant. Dbá na svůj zevnějšek. Rád jí zdravě. Ţije sám. 

+ Celý ţivot strávil nad knihama. Hodně teoretických poznatků. Nemá přátele. Nezaţil skutečný ţivot. 

+ 
Pan umřel na nějaké stroskotané lodi. Byl velice bohatý. Nenastoupil do záchranného člunu. Místo chtěl 

přenechat ţeně a dítěti. 

+ 
Honosný pán, který ještě někdy má přístup ke svému laskavému srdci. Volil přísnou výchovu a nechápal, proč 

jeho děti odešly. Zemřel v bohatství v naducaných peřinách. 

+ Lekár, vedec, vzdelaný, rozhľadený. 

+ 
Narodil se na vesnici, ale pochází z bohaté rodiny. Připadá mi velmi inteligentní. Je to spisovatel. Píše svoje 

díla o samotě uprostřed nocí. Přednáší na vysoké škole. 

+ 

Moudrý starší váţený pán. Vzdělaný a váţený gymnaziální profesor (nebo jiný vyučující) nebo městský rada, 

úředník. Ţije na určité stabilní (a spíše vyšší) ţivotní úrovni, velice spořádaný ţivot. Přísný, ale spravedlivý. 

Ke své ţeně pozorný, kultivovaný gentleman. 

+ 
Muţ na obrázku se jmenuje Ignác Neumann. Je to učitel dějepisu a etiky na gymnáziu v Hradci Králové. 

Vypadá přísně a inteligentně. Rád čte poezii a píše do místních novin. 

+ 

Myslím si, ţe tento člověk bude nějakým továrníkem. Podle obleku, který můţeme vidět, bude v tom, co dělá, 

velmi úspěšný. Zároveň má však ve svém výrazu přísnost, proto si myslím, ţe má rád věci tak, jak si vymyslí 

a velmi těţko svoji pravdu a názor opouští. Domnívám se, ţe by k ostatním pro svůj názor mohl být i zlá a 

nepříjemný. 

+ 

Profesor. Osoba, která má za sebou vědeckou činnost Uznávaný vědec. Moţná trošku podivín, to ale 

významné osobnosti jsou. Má nad světem nadhled a drţí si odstup. Umí rozpoznat váţné situace od 

bezvýznamných. 

+ 
Vysokoškolák, mnoho titulů, budí na mě vědecký a společenský zájem, velice dbá na pečlivost, je důsledný, 

budí ve mně cílevědomého, společenského člověka. 

 

 



V-4 

+ 

Tento muţ dobře vystupuje před veřejností, má respekt a velký vliv. Díky svému vysokému jmění a 

charizmatickému zevnějšku je oblíben u ţen. Obchoduje s kávou a hodně cestuje. Nemá rodinu, jen plno 

milenek. 

+ 

Muţ se velmi podobá G. Claunymu a měl vţdy s ním hodně společného. Ţije na okraji města v 

nadstandartním domě. Má 3 děti, které navštěvují SŠ a ZŠ. Vlastní mnoho podniků po Praze, jinak je makléř. 

Je známí široko daleko s dobrým jménem. 

+ 
Líbí se mi jeho westernový profil. Právě pózuje před fotogr. do mód. časáku. Mezi jeho zájmy patří modeling. 

Je si jistý sám sebou ale v jádru si je nejistý. Je něţný. 

+ 
Má smysl pro humor. Je přátelský a společenský. Jako mladý byl hyperaktivní. Rád je středem pozornosti. 

Miluje svou rodinu. 

+ 
Velice inteligentný, kůli inteligenci mu ostatní nerozumí, moţná něco vynalezl, ale nikto mu to nevěří a 

povaţují ho za blázna. 

+ 

Vypadá jako herec ze sedmdesátých let. Od mala byl pěkně Kvítko, v pubertě uţ rodiče nevěděli co s ním, tak 

ho přihlásili na vojenskou školu, kde získá patřičnou disciplínu. Poté se přihlásil do legíí jako ţoldák, kde byl 

zabit v boji. 

+ Dobrodruh, ťaţko sa prebíja ţivotom, samotár, pracuje v ťaţkom priemysle, ukradol taxík v mladosti. 

+ Chlapík, ktorý je dumavý, a má dobrodruţného ducha, plánuje si ďalšiu cestu do zahraničia. 

+ 

Rozváţny muţ, mysliteľ. Skôr introvert, ţil sám a ľudí nevyhľadával. Ale bol to vzdelaný človek, v povahe 

dobrý. Podľa mňa niečo veľké objavil a preslávil sa tým. Ja ho nepoznám, ale v jeho kruhoch je povaţovaný 

za génia. 

+ Inteligentní, protřelý, sukničkář. Uměl se prosadit. Měl politické ambice. 

+ 

Tohoto člověka bych povoláním typoval na dělníka n. člověka zaměstnaného v nějakém závodě. Má velmi 

upřený a přísný pohled, kt. by mohl signalizovat jeho odměřenost k druhým lidem, ale zároveň hloubavost, se 

kterou přistupuje ke své práci. Dle mého názoru ţije v úplné rodině a se svoji ţenou má 4 děti. 

- 
Nemám rád lidi, kteří si při přemejšlení šahají na bradu ála Fanda Tikal. Ale asi to násilník nebude, spíš ten 

rváč, co z lidí na nádraţí tahá cigára. 

+ 

Vášnivý vynálezce. Všechno co se kolem něj děje potřebuje mít perfektně zmapované a všemu chce rozumět. 

V ţivotě se hodně věnuje studiu, ale pro svou nepraktičnost dělá metaře v ulicích. Po večerech pracuje na 

svých vynálezech, které jsou sice zajímavé a mají pozoruhodné funkce, ale v běţném ţivotě se nedají vyuţít. 

+ 
Kovboj - Další sympatickou osobou je zamyšlený muţ. Nevím proč, ale připomíná mi kovboje, pistolníka z 

divokého západu, přesněji kladného hrdinu z westernu. 

+ 

Gestikuluje-intelektuál. Obličej není na první pohled sympatický, ale je to člověk, který umí přemýšlet. Je 

racionální a proto čitelný (ve smyslu předvídatelný)-není to někdo, kdo naráz vybuchne. Hodně si toho proţil-

zkušený-chápavý (odvozuji ze svraštěného čela). 

 

VI-5 

- 
Pesimista. Namyšlený, zazobaný. Své přátele si vybírá podle jejich postavení a vlastnictví. Rád hraje golf. 

Navštěvuje luxusní restaurace, hotely, ţije v luxusu. 

- 
Čeká před školou na malé děti a snaţí se je nalákat k sobě domů. Sleduje dětskou pornografii. Moţná uţ 

nějakým dětem i ublíţil. Nemá zábrany, protoţe kůli nevinnému výrazu si ho nikdo nedovolí soudit. 

- 
Je rozhodný. Za svým názorem vţdy stojí. Nemá mnoho přátel. V zaměstnání je svědomitý. Jinak rád pomůţe, 

je-li o to poţádán. 

+ 
40 let, manuálně pracující, dělník, má rodinu, ale je často v práci a rodině se moc nevěnuje, je spíše méně 

inteligentní a necitlivý k potřebám rodiny a ostatních. 

+ 
Vystouplé lícní kosti, vyhublý boxer, 35-40 let, silná mimika obličeje, časté výkyvy nálady, nejspíš nemá 

rodinu, ţije ještě s matkou, samorost, čas od času si najde milenku. 

- Zamračený negativista. V ţivotě vidí jen práci a čeká, ţe ho to naplní. Introvertní pesimista. Je to neurotik. 

+ Nic moc, ale sportovní typ, hodné oči, jde z něj nejméně strachu, sportovec, bez rodiny, angaţuje se s dětmi. 

+ 
Tento pán vypadá jako rolník, zemědělec. Musí hodně pracovat, aby ve své chudobě dokázal uţivit rodinu. 

Tato starost zaměstnává celý jeho ţivot a mysl, není proto rozvinutý v jiných oblastech. 

+ Seriozní, pracovitý, spolehlivý, drţí dané slovo, ale moţná věci hodně řeší, nemá rád nejistotu. 

 

D-FAKTOR 

I-4 



- 
Kdyţ byl dítě, tak ho jeho otec týral. Teď chodí na dětská hřiště a nabízí dětem sladkosti, za účelem vlákat je k 

sobě do domu a znásilnit je. Celej dům má ověšený fotkami svých obětí. 

- 
Nemá rád společnost. Je spíše samotářské povahy. V zaměstnání spokojen není. Nemá rodinu. Ţije ve svých 

představách a snech. 

+ 
Hodná, plachá, ustrašená, ustaraná. 30 let, manţel, děti, milující matka v domácnosti, vaří, pere, submisivní, 

obětuje se pro rodinu. 

 

II-5 

+ 
Ustaraná ţena. Má rodinu, o kterou se musí starat. Nic jiného jí nezbývá. Prostě musí, jinak by se rodina 

rozpadla. Z očí jí kouká, ţe je ustaraná, zuţovaná smutkem a leţí na ní těţké břímě. Silná osobnost. 

 

III-6 

- 
Provokuje mě na ní to, ţe je ublíţená. Typická oběť domácího násilí. Nebyla by pro mě oporou, Nemá silnou 

vůli, silnou osobnost, submisivní, poddajná. 

 

IV-3 

- 
Vypadá jako patolízal. Nerozhodný člověk, blbec. Nemám ho ráda, od pohledu nesympatický. Nedá se na 

něho spolehnout. Připomíná mi píseň od Daniela Landy. Andílek - debílek. 

- 
Byl odsouzen za něco velmi zlé. Moţná i někoho zabil a vůbec ho to nemrzí. Je nešťastný, ţe ho odhalili a 

bude muset jít do vězení. 

+ 
Pochádza zo severu Anglicka, má tajnú úchylku, zomrela mu ţena a teraz sa sám stará o 3 deti, zachránil 

topiacu sa ţenu pri nehode parníku, nikdy nikoho nepodviedol. 

- 
Připadá mi jako zloděj. Vypadá, jako by mu bylo vše jedno. Nemá domov. Zdrţuje se hlavně na nádraţích. 

Všichni se ho bojí. 

- 

Arogantní synáček z lepší rodiny, který si myslí, ţe všechno můţe. Je zvyklý, ţe se vše děje tak, jak on si 

přeje. Pracuje v obchodě nebo v průmyslu v manaţerské funkci. Vydrţuje si milenku(y). Nepřístupný v 

jednání, nekompromisní. Manţelka je chudák, deptá ji psychicky, moţná i fyzicky. 

- Připomíná mi nějakou svini, kterou nemám rád. Kopnul bych ho do koulí. 

+ 
Vypadá „normálně“, kulatý obličej, svalnatý, moţná sportovec. 30 let, má mladší sestru, usedlý, má přítelkyni, 

s kterou plánuje rodinu, vyrovnaný, nezatěţuje se příliš problémy, neupřímný, má více milenek. 

- Hloupý, nájemný vrah, rozhodl se pro zlo sám. 

+ Záludný - Na první pohled je mi sympatický, ale připadá mi, ţe něco skrývá. 

 

V-2 

- 

Prototyp slizkého červa. Kariérista, ale ne tak úplně nápadný. Pořád má člověk pocit, ţe ho tento muţ sleduje, 

ví o všem, co se kde děje. Sexuálně frustrovaný. Má vyhlídlou svou oběť - nezaútočil by na ni, pouze ji 

neustále sleduje. 

- 
Smutná, unavená ţena, se sklony k depresím. Udřená spoustou práce a nepříliš spokojeným ţivotem. Jinak 

spíš normální ţivot, ale spíše zkomplikovaný nemocí a věc se hůře snáší kdyţ je toho moc najednou. 

 

 

VI-7 

- Ovdovělá matka viz. V-7. 

- Typická Dorota Máchalová, ještě ke všemu tlustá jako práce. FUJ! 

- 

Hnusná, kolem 50-ti let, vesničanka, má rodinu, vnoučata, má dlouhotrvající manţelství, ve kterém je 

dominantní, řídí manţela, stará se o finance, ráda si dopřává, umí dobře vařit, pečlivá, vše si schovává a 

kontroluje, autoritářská, nebere příliš v potaz cizí názor. 

- Zlá, uřvaná pavlačová bába, zlá tchýně, prototyp „proklaté tchýně“. 

 



M-FAKTOR 

I-7 

+ 
Milá babička. Má příjemný vzhled. Dobrák od kosti. Vzorná hospodyně. Má kladný vztah k dětem. Umí 

výborně vařit. 

+ 
Spokojená paní, působí klidným dojmem,  má rodinu a s láskou vychovává děti, v očích má smutek, přišla o 

manţela. 

+ 
Paní z venkova, která bydlí v chaloupce. Prototyp milé babičky, ke které se jezdí na prázdniny. Vypadá jako 

vlídná osoba ochotná pomáhat a starat se. Určitě má vţdycky připravené buchty na pohoštění. 

+ 

Ţeně na obrázku bych odhadla něco kolem 50/60 let, ale podle pěkné pleti spíše mladší. Její ţivot bych si 

představila na vesnici na čerstvém vzduchu. Vychovala tak 2-3 děti, pracovala na zahrádce na poli, v kuchyni. 

Ne vţdy to bylo jednoduché, ale dělala to s radostí, elánem a optimismem, který z ní vyzařuje. 

+ 

Babička - Ţena na mě působí velice příjemných dojmem. Tvář má relativně bez vrásek, coţ značí vyrovnanou 

povahu. Oči má laskavé a ústa naznačují nenucený úsměv. Šátkem na krku mi připomíná laskavou babičku B. 

Němcové. Předpokládám, ţe ţena je hodnou a moudrou a ráda bych ji měla za svoji babičku či babičku mých 

dětí. 

+ 

Z venkova, ţije s manţelem, o kterého se stará a hospodaří na statku, peče a vaří vnoučatům, má kladný vztah 

ke zvířatům. 60 let, věřící, chodí v neděli do kostela, je srovnaná se ţivotem, moudrá, vyrovnaná, pochází z 

vesnice. 

 

II-2 

+ 
Povoláním učitel. K dětem velmi laskavý. Doma bude mít pořádek. Mimoškolně bude chodit do knihovny. 

Příjemný společník. 

+ 
Je nepřístupný diskusi. Okrádá chudé. Je úlisný, coţ vyšší vrstva městských paniček. Zanechal za sebou 12 

dcer. Věci mu vychází, i kdyţ není spravedlivý. 

+ Hudební skladatel, sukničkář, bez rodiny. 

+ 

Měl milující rodiče, kteří ho odjakţiva učili, ať se k lidem chová tak, jak chce, aby se oni chovali k němu. Je 

cílevědomý, ochotný a miluje svoje vnoučata. Pracoval na ţelezničních drahách a pozdravy spojené s 

úsměvem jen rozdával. 

+ 
Starší muţ s vědomostmi, pravděpodobně nějaký profesor. Doma hlava rodiny, klidný. Určitě vlastní nějakou 

velkou knihovnu a z knih čerpá vědomosti. 

+ 
Pripomína mi známu osobu, ktorá mi je sympatická a ktorú mám rada, úsmev, radostné oči, pripisujem 

charakteristiky podobné ako tej známej osobe - veselý človek, humorný. 

+ 

Profesor - Rysy tváře tohoto muţe mi naznačují, ţe jde o srdečného člověka. Rád se směje a to se pozná uţ na 

očích, kolem kterých má jistě více vrásek. Z obrázku mám pocit, ţe se jedná o středoškolského profesora, 

který je u studentů oblíben pro svoji přátelskou povahu. Proč tomu je, však vysvětlit nedovedu. 

+ 

Domnívám se, ţe tento člověk je intelektuálně zaloţen. Typoval bych jej na malíře nebo spisovatele. Ve 

výrazu tváře vypadá spokojeně, proto si myslím, ţe jak v profesním tak osobním ţivotě bude šťastný a 

úspěšný. Vzhledem k věku typuji, ţe má doma 2 - 3 děti. 

+ 
Zaţil komunismus, jeho rodičům znárodnili všechny dvě krávy, takţe je teď nevolí, volí Top 09. Má manţelku 

a děti i s vnoučaty, má z nich radost. Za 5 let půjde do důchodu, nyní pracuje jako strojvedoucí. 

+ 
Vypadá, ţe má smysl pro humor. V ţivotě asi nedělal nijak těţkou práci a moc si nevydělal, ale byl v kontaktu 

s lidmi. Pravděpodobně to byl řidič a vtipkoval s kaţdým, kdo k němu nastoupil. 

+ 

45 let, pochází z vesnice, bydlí a pracuje na svém statku, má nemanţelský vztah se svou sluţkou, má své 

přátele, se kterými se schází v lokální hospodě, přes svou vřelost k lidem si drţí spíše odstup a chrání si svůj 

osobní ţivot. Prošel si válkou jako český legionář v Itálii, tato zkušenost ho velmi ovlivnila. 

 

III-4 

+ 
Typický bankéř s knírkem. Měl rád Elvise Preslyho. Byla mu často zima, kdyţ nosí šátky. Vypadá podle očí 

jako číňan. Hodně velkou pusu má. 

- 
Je to podvodník, který se obohacuje na úkor lidské důvěry (okrádá lidi). Jedná nečestně. Pracuje v politice. 

Umí si zařídit vše ve svůj prospěch. Vlastní hodně nemovitostí. 

+ Pozitivní. Plný ţivota. Šťastný a spokojený. Dělá něco, co ho baví. Moţná právě v něčem dosáhnul úspěch. 

+ Usmívá se, předpokládám, ţe bude majitel cirkusu. Má rád zmrzlinu. Mezi jeho záliby patří vodní pólo. 

+ 

Podle úsměvu na fotografii soudím, ţe je to zábavný člověk a nic moc si ze ţivota nedělá… Podle mého je to 

optimista, který se snaţí zvládat i těţší situace s úsměvem… Ţiví se jako herec od mlada, kdyţ odešel z 

domova… Jako chlapec neměl lehký ţivot => táta pouţíval i opasek a máma s ním mluvila jen v tajnosti. A 

neţ umřela, vnukla mu do hlavy ţe má talent… 

+ 
Je usměvavý, bere ţivot jak jde, vstřícný, Má rodinu o kterou se stará, ţenu, kterou bere jako partnerku. 

Zaměstnání do, kterého se těší a je jeho koníčkem. 



+ 
Funky fella , je to kúzelník, kaţdý večer vystupuje na javisku a ťahá z klobúka zajace, ale vyzerá, ţe dokáţe 

človeka odrbať  . 

+ 
Je veselý, optimista, má rád ţivot a ľudí. Uţ neţije, ale ked ţil, tak robil s ľudmi. Bud bol humorista alebo 

hudobník. Mal ţenu a veľa detí. Mohol byť aj kúzelník. 

+ 
Má optimistickou povahu. Rád se ukazuje, včetně svých vousů. K hlubšímu studiu sklony nemá. Je 

společenský. Zatím svobodný. 

+ Tento muţ je vynálezce.  Má vlastnoručně vyrobené auto. Je svobodný, bezdětný. 

+ 
Je veselé a radostné povahy. Je to student Filosofie. Rád posedává se svými přáteli po kavárnách. Čte 

existencialistické romány. Jmenuje se Antonín. 

+ 

Věděc badatel - Tento muţ ve mně budí dojem snílka či zapáleného vědce. Jeho přimhouřené oči jsou plné 

nadšení. Ústa i s knírkem značí odhodlání a přesvědčení. Domnívám se, ţe pro svůj  cíl je ochotný obětovat 

téměř cokoliv, i kdyţ nemyslím, ţe by šel „přes mrtvoly“. Neúspěch ho neodradí od dalšího bádání či 

zkoumání. 

+ 

Je to šibal. Asi hodně lidí v ţivotě napálil, ale vţdy to udělal tak, ţe se na něho nemohou otevřeně zlobit. 

Přesto ho spousta z nich nemá ráda a vyhýbá se mu. Jemu to ale nevadí. Tráví čas s lidmi, kteří ho berou 

takového, jaký je. 

+ 
27 let, student umělecké školy, bohémský, sebevědomý, uţívá si ţivota, veselý, dobromyslný, společenský 

typ, spíše samorost, ne rodinný typ, pochází ze stabilní rodiny, má mladšího bratra, se kterým má dobrý vztah. 

+ 

Z jeho výrazu mi připadá, ţe je to člověk, který se nikdy nenechá ničím rozhodit. Jeho heslem v ţivotě by 

mohlo být:“všechno špatné je pro něco dobré“. Poznal, jaké věci jsou pro něj v ţivotě důleţité a stará se, aby o 

ně nepřišel. Je vţdy obklopen spoustou mladých lidí, které skvěle baví. 

+ 
Tento pán vypadá nezakomplexovaně. Má asi menší inteligenci, ale díky ní aspoň nemá problémy, nebo si je 

nepřipouští. Nejde se s ním bavit váţně, protoţe není normální, ale není nebezpečný. 

+ 

Cirkusák - Tento muţ je veselý, podobně jako dříve zmíněný ţebrák. Působí ne mě jako přímý a 

dobrosrdečný. Má rád zábavu a legraci, mohl by pracovat v cirkusu. Zároveň mám pocit, ţe je světácký, rád se 

chlubí svými záţitky z cest (některé z nich jsou vymyšlené), občas je cynický. 

+ 

Usmívá se a není to škodolibý úsměv. Knírkem a malou hlavou připomíná kašpárka. Drobný, křepký chlapík, 

ale ne šašek. Čekal bych, ţe je moţná umělec. Moţná Francouz (má pod krkem šátek, který mi tak připadá). 

Určitě rád pije. 

 

IV-5 

+ Všechno mu je jedno. Z ničeho si nedělá těţkou hlavu. Nic ho nerozhodí. 

- 
Nepřitaţlivá, asexuální osoba, hovořit o sympatiích je jako lovit rukou v záchodě. Pravděpodobně je to 

velitelka uklízecího bloku uklízeček z koleje. 

- 
Je německé národnosti a neměl zrovna lehké dětství. Rodiče se jen hádali a na svého syna si moc času 

neudělaly. Proto uţ od mala začal být zlý na svoje spoluţáky a neustále se nad někým povyšoval. 

- 
Pohŕdačná sviňa, je to učiteľka, čo nenávidí svojich ţiakov a posiela ich do kúta za kaţdú maličkosť, jej 

obľúbeným trestom je trstenica. 

- 
Tato ţena se mi zdá hloupá, zlá, panovačná a pomstychtivá. Nemá ráda lidi. Stále někoho ze závisti pomlouvá 

a dělá naschvály. Má averzi proti muţům, protoţe jí jeden v mládí ublíţil. 

- 

Naditý hlupák - Tento muţ (či ţena) mi je nesymaptický pro svůj přísný pohled, kterým hledí na vše „s patra“. 

Úzké rty a odstáté uši mě utvrzují, ţe jde o člověka nepříjemného, zlého aţ despotického, který se však snaţí o 

dominanci ve společnosti. 

- 

Muţatka. Ţena s muţskými sklony. Tvrdá, drsná a schopna všeho. Nevadí jí, ţe se o ni lidi nezajímají. Ţe je 

sama. Na jednu stranu chce být sama. Nechce se o nikoho starat, nechce, aby jí někdo soudil. Kašle na vše 

kolem sebe. Myslí si: „Vy mi všichni můţete…“ Nemyslím si, ţe by v hloubce byla zlá, ale nejsem si jistá, ţe 

by nic neudělala. Rozhodně je hodně „vostrá“. Umí člověka usadit, odseknout mu a být na něj hnusná, 

nezdvořilá. 

- Namyšlený. Myslí si o sobě víc, neţ by měl. Je nezodpovědný. Nemá pravé přátele, jen kolegy. 

+ 
Gestikuluje, má poloţenou hlavu na ruce. Filosof, leţérní, v akci, intelektuálka. Těţko říct, jestli má vůbec 

rodinu. Je smířená, vyrovnaná (a kdyţ má člověk rodinu, tak takový většinou není). 

 

V-8 

+ 
Působí jako hodný dědeček. Má upřímné oči a upřímný úsměv. Tipuju ho na krejčího. Byl zastáncem 

komunismu. Měl rád poezii. 

+ 

Od malička smíšek, který našel v ţivotě, co si přál. Milující ţenu, hodně dětí i roztomilé vnoučata. Práce ho 

také velice bavila a pořád rád vypomáhá v chemické laboratoři. S chemií šel totiţ vţdy ruku v ruce, oproti 

dalším předmětům. Tam radši vymýšlel s rukama lumpárny. 

+ 
Pochádza zo zámoţnej rodiny, v mladosti ţil bohémskym ţivotom, vlastní sirotčinec, bol 3x ţenatý, nemá rád 

Američanov. 



+ 

Sympatický profesor. Učil na VŠ. Predpokladám, ţe humanitné vedy. Bol medzi ľudmi obľúbený a uznávaný. 

V mladosti bol veľký záletník a nikdy sa mu nepodarilo usadiť. Ţil v akademickom prostredí a to bol jeho 

ţivot - ľudia zo školy. 

+ Smysl pro humor. Poctivý a pracovitý člověk. Byl dobrosrdečný. Cholerik, uměl se dost dobře rozčílit. 

+ 
Je dobromyslný. Je jiţ v důchodu. Rád se baví s vnoučaty. Svým známým a přátelům rád pomůţe. Nemyslí na 

smrt. 

+ 
Tento pán se jmenuje Arnošt, má malý pivovar, ale daří se mu. Má krásnou ţenu a dvě děti. Doma sám udí 

maso. 

+ Je fakt v pohodě, chodíme spolu na pívo. Bere invalidní důchod, často mě zve na Bechera. 

+ 

To bude asi bezdomovec, který ţije na ulici celý ţivot. Stále se pohybuje ve stejné vesnici, kde uţ ho lidi znají 

a občas se s ním zastaví na kus řeči. Večer se staví v místní pekárně a dostane pár rohlíků, řezník mu občas 

schová kus masa. V hospodě mu hosti nechávají na dně půllitru pivo, které si slívá do své sklenice. 

+ 
Zábavný společník. Má rád své kamarády, se kterými sedí kaţdý večer u piva. Věčný optimista, se svojí 

manţelkou se nenudí. 

+ 
Laskavost, smysl pro humor. Člověk, který mi dá oporu, kdyţ budu potřebovat. Nebude dělat dusno (v případě 

nedostatků, provinění). 

 

VI-1 

+ Tieţ mi pripomína známu osobu, veselé oči, brada schováva úsmev, trochu ako námorník, dobrodruh. 

+ 
Melancholik a samotář. Byl chudý, vykonával náročnou práci. Ţil v chudých poměrech. Člověk na něm 

nepoznal, co si myslí. Byl podivín. 

+ Tento pán je dřevorubec. Jmenuje se Oldřich a jeho oblíbené jídlo je chleba s tvarohem. Má ţenu a 4 děti. 

+ 
Je to povoláním krejčí. Je členem místní ţidovské obce. Má velkou rodinu. Pět dětí a věrnou ţenu. Jeho dílna 

je ve výhodné části města v sousedství košer řezníka. Má klidnou a důkladnou povahu. 

+ 
Zahloubaný básník, který přemýšlí o ţivotě velice často. Nenašel dosud svoji ţivotní partnerku. Ţije sám a 

stará se o domácí zvířectvo. 

 

  



Příloha č. 6: 

Respondent č. 1: Ţena, 22, SŠ s maturitou 

4 sympatické: VI-3, V-1, V-8, III- 4 

4 nesympatické: I-1, VI- 6, III-7, III-5 

 

VI-3 „Vypadá jako obchodník. Optimista, který si uţíval ţivot. Vypadá zodpovědně se smyslem pro rodinu. Vypadá, ţe 

je po plastické operaci. Asi měl rád golf.“ 

V-1  „Tak trochu obtloustlej, asi má rád řízky, ale sympatický. Vypadá jako účetní. Má naprosto šílený vlasy a divný uši. 

Působí velmi spokojeně. Určitě to byl mazánek maminky.“ 

V-8  „Působí jako hodný dědeček. Má upřímné oči a upřímný úsměv. Tipuju ho na krejčího. Byl zastáncem komunismu. 

Měl rád poezii.“ 

III-4  „Typický bankéř s knírkem. Měl rád Elvise Preslyho. Byla mu často zima, kdyţ nosí šátky. Vypadá podle očí jako 

číňan. Hodně velkou pusu má.“  

I-1  „ Vypadá jako vraţedkyně. Jednu bych jí vrazila, tváří se jak mrtvola. Naprosto nesympatická a nahání strach. Musí 

mít pravdu pokaţdé. Je hrozně oblečená, stará panna. 

VI.6 – „Tváří se jako citrón. Hrozná pedantka bez smyslu pro humor. Tipuju jí na ţidovku. Má zlé a neupřímné oči. Má 

ošklivý a široký nos“ 

III-7  „Úchyl nebo spíš pedofil. Vzhledově naprostá katastrofa. Z očí mu kouká zlo. Odporný nos s velkými nosními 

dírami. Ošklivé srostlé obočí a velká hlava.“ 

III-5 „ Ona je nejchytřejší a ostatní úplně blbý. Připadá si jako mistryně světa. Nedokáţe se podívat upřímně někomu do 

očí. Chudá pradlena z vesnice. Nejspíš se dala na jeptišku.“  

Respondent 

VI.3  „Aţ na plastiku a golf mi to připomíná tátu. 

V-1 kamarád Andreas 

III-4  filmovou hvězdu Jackie Chan 

1-1 učitelka na angličtinu ve škole, i kdyţ mě nikdy neučila, ale jednou jsem se s ní setkala. 

III-7 připomíná mi jednoho slizkého muţe z baru 

III-5 kamarádka mojí kamarádky, Veronika“ 

Administrátor:  

- „Tato ţena je hodně zaměřená na vzhled. V kaţdé charakteristice popisuje, jak dotyčná osoba vypadá a je velmi 

kritická. Zdůrazňuje především nedostatky, chyby.  Popisuje, jak by rozhodně vypadat nechtěla. Sama o svůj vzhled 

velmi dbá. Chodí neustále namalovaná a upravená. Má ráda pořádek.  

- Zdá se mi, ţe u osoby VI.3 probandka projikovala svůj sen, kdy se chce stát úspěšnou obchodnicí, která si bude 

uţívat ţivota, hrát golf a zaloţí rodinu. Ta plastická operace si myslím je upozornění na to, jak důleţitý je pro ni její 

vzhled. 

- Sympatické osoby popsala jako vzorné, pracovité, spolehlivé osoby. Taková je nejspíš její představa, jaká by chtěla 

být nebo jaká se snaţí být. 

- Nesympatické osoby popisuje jako nejchytřejší, namyšlené a zlé. Jsou to vlastnosti, které se snaţí v sobě potlačit, 

ale občas se jí to nepodaří. Jiţ od několika lidí slyšela, ţe je na první pohled nesympatická a vypadá namyšleně“.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Respondent č. 2: Ţena, 22, SŠ s maturitou 

4 sympatické: I-2, V-7, VI-3, V-4 

4 nesympatické: III-5, II-7, III-4, VI-5 

 

I-2  „Ţiví se manuální prací. Ţije aktivně (sportuje, cestuje,…). Myslí pozitivně – optimista. Věnuje se své rodině. 

Řekla bych, ţe nedosáhl vysoké úrovně vzdělání.“ 

V-7  „Opečovávaný, rozmazlený mladík. Pochází z bohaté rodiny, mírně průbojný. Má dva starší bratry. Starší rodiče. 

Rád sportuje.“ 

VI-3  „Řídí se heslem „Také it easy“ . Umí manipulovat s lidmi. Ne, pro něho není odpověď. Snaţí se zbohatnout a 

moc se u toho nepředřít. Je materiálně zaměřený.“ 

V-4  „Má smysl pro humor. Je přátelský a společenský. Jako mladý byl hyperaktivní. Rád je středem pozornosti. Miluje 

svou rodinu.“ 

III-5  „Psychicky narušený. Trpí schizofrenií. Člověk neví, co od něho můţe čekat. Měl problémy v dětství. Vyrůstal 

v dětském domově. Zaţil šikanu.“ 

II-7  „Ve svém volném čase se věnuje spíše pasivnímu odpočinku. Neţije příliš zdravě. Zapojuje se do nelegálních 

aktivit. Není na něho spoleh. Je to flegmatik s cholerikem.“ 

III-4  „Je to podvodník, který se obohacuje na úkor lidské důvěry (okrádá lidi). Jedná nečestně. Pracuje v politice. Umí si 

zařídit vše ve svůj prospěch. Vlastní hodně nemovitostí.“ 

VI-5  „Pesimista. Namyšlený, zazobaný. Své přátele si vybírá podle jejich postavení a vlastnictví. Rád hraje golf. 

Navštěvuje luxusní restaurace, hotely, ţije v luxusu.“  

Respondent: 

I-2  „ Charakteristika mi připomíná mého strýce. 

VI-3  Charakteristika mi připomíná mou spoluţačku. 

V-4  Charakteristika mi připomíná mého bratrance a mou spoluţačku 

III-4  Charakteristika mi připomíná mého bývalého zaměstnavatele. 

VI-5  Charakteristika mi připomíná mého bývalého zaměstnavatele.“ 

Administrátor: 

- „Uvedené sympatické osoby jsou spíše nejméně nesympatické, jelikoţ probandka ţádného jasného sympaťáka 

nenašla. 

- Mezi sympatické vlastnosti řadí smysl pro humor, přátelskost, společenskost, aktivitu, lásku k rodině. Mám dojem, 

ţe přesně taková probandka je. Objevuje se tu ale i manipulace, rozmazlenost, neústupnost, lenost, malá 

průbojnost. Myslím si, ţe to jsou vlastnosti, které probandka má a na jednu stranu se jich chce zbavit, ale na 

druhou stranu s nimi je jakţtakţ vyrovnaná. Usuzuji z toho, ţe vybírala osoby nejméně nesympatické a ne zcela 

sympatické. Tudíţ se v charakteristice musí objevit i vlastnosti sice nesympatické ale přípustné.  

- Dle charakteristik nesympatických lidí je vidět, ţe probandka nemá ráda namyšlené, nečestné lidi, kteří zbohatli na 

úkor druhých. Myslím, ţe se to odvíjí od zkušenosti s lidmi ze soukromé vysoké školy, kterou právě studuje. Dále 

nemá ráda lidi pesimistické, lenošivé a ty, kteří nejedí zdravě. Ona sama upřednostňuje zdravou stravu, velmi ráda 

se věnuje sportu nebo jiným aktivitám a její pohled na svět je převáţně optimistický. Občas se jí však vše nedaří, 

jak by chtěla. Pesimismus, lenošivost a nezdravé stravování jsou nejspíš vlastnosti, které ji nejvíce vadí a snaţí se 

je ze svého ţivota odstranit.“  

 

 

 

 

 

 



Respondent č.3: Muţ, 21, SŠ s maturitou 

4 sympatické: V.7, I.8, III.2, IV.2 

4 nesympatické: I.1, II.7, V.5, V.1 

 

V-7  „Hodný, mladý muţ. Technicky nadaný. V dětství mohl mít problémy v rodině, ale dnes uţ je vše v pořádku. 

Připadá mi jako člověk se zájmem o okolí, starostlivý.“  

I-8  „Klidný člověk, moţná aţ příliš uzavřený do sebe, vůči svému okolí. Pohybuje se v úzkém kruhu svých přátel. 

Laskavý. V případě problémů dokáţe komukoliv poradit. „ 

III-2  „Hodně přemýšlivý člověk. Snaţivý. Povoláním moţná učitel nebo jiný humanitní obor. Má rád děti a svou 

rodinu.“ 

IV-2  „Starostlivá ţena se zájmem o domácnost. Extrovertní typ člověka. Spousta přátel okolo. Nemá ráda příliš 

inteligentní lidi. Hledá si přátele, dle svého instinktu, sobě rovné. Povolání ekonomka.“ 

I-1  „Nedůvěřivá vůči okolí. Snadno zranitelná. V dětství mohla mít problémy s jinými dětmi a následky si s sebou nese 

i do dospělosti. Povolání asi pracovnice na farmě.“ 

II-7  „Člověk, který je příliš extrovertní. Chce mít okolo sebe spoustu přátel, ale ve skutečnosti nemá ţádné opravdové. 

Nemá rád děti a myslí si, ţe spolknul všechen rozum.“ 

V-5  „Člověk se zájmem o techniku. Na první pohled bych tipoval na pyromana nebo ţháře. Tváři se, ţe je nápomocný 

svému okolí, ale osobně bych mu nevěřil.“ 

V-1  „Třídní šprt, co byl v dětství utlačován. Nebude mít rád ţeny ani děti. Rozhodně nebude rodinný typ. Bude 

podvádět své blízké a bude hodně zaměřený na sebe a na své ego. Člověk, který chce okolí dokázat, ţe on je někdo. Stojí o 

popularitu a o obdiv ostatních.“ 

Respondent: 

V-7  „Tato charakteristika sedí na mého kolegu z práce, který je technicky nadaný, má spoustu zálib, přátel a v dětství 

měl problémy v rodině – rozvod rodičů, rozhádání s otcem. Zájem o okolí mám i já. 

I-8  Jeden kamarád je takový. Příliš uzavřený, moc se nestýkáme.   

IV-2  Charakteristika celkem sedí na moji mamku. 

II-7  Připomíná mi jednoho kluka co studuje gympl. 

V-1  Tak tohle mi připomíná jednoho kluka (bývalého kamaráda).“ 

Administrátor 

- „Sympatickým osobám přidělil proband ty samé kladné vlastnosti, jako má on sám. Tento muţ je velice hodný, 

klidný, vyrovnaný, zručný a technicky zdatný. Má rád svůj klid, ale také kamarády kolem sebe a rodinu. Je zde 

náznak, ţe v dětství se objevily v rodině problémy (spory s bratrem). Teď uţ je však vše v pořádku a vycházejí 

spolu velice dobře. U poslední sympatické osoby IV.2 popisuje svoji matku - vzor dobrého chování, vlastností.  

- U popisu nesympatických osob si myslím, ţe je projektivní pouze charakteristika osoby I.1, kdy popisuje sám sebe, 

své vlastnosti jako nedůvěru a zranitelnost, které se snaţí potlačit. U dalších osob proband často zmiňuje 

nespolehlivost, falešnost, egoismus a vrací se také k problémům v rodině. Tyto vlastnosti souvisí spíše s jeho 

zkušenostmi s lidmi neţli s projikováním jeho vlastností na druhé. Například zklamání se v nejlepším kamarádovi. 

Byl to spoluţák ze střední školy automobilní. Velký extrovert, naoko se tvářil jako kamarád, ale ve skutečnosti 

nebyl. Nespolehlivý, egoistický, vyuţíval druhé lidi k vlastnímu prospěchu. Proband s tímto člověkem přátelství 

ukončil, ale nejspíš se s tím ještě příliš nevyrovnal. Vlastnosti tohoto „kamaráda“ se přesně shodují se zbylými 

charakteristikami nesympatických osob.“ 

 

 

 

 

 

 

 



Respondent č. 4: Ţena, 41, VŠ (Mgr.) 

4 sympatické: I.7, II.2, IV.1, IV.6 

4 nesympatické: VI.4, IV.3, I.2, III.8 

 

I-7  „Milá babička. Má příjemný vzhled. Dobrák od kosti. Vzorná hospodyně. Má kladný vztah k dětem. Umí výborně 

vařit.“ 

II-2 „Povoláním učitel. K dětem velmi laskavý. Doma bude mít pořádek. Mimoškolně bude chodit do knihovny. 

Příjemný společník.“ 

IV-1   „Ctihodný pán. Profesor hudby na universitě. Pedant. Dbá na svůj zevnějšek. Rád jí zdravě. Ţije sám.“  

IV-6  „Pan doktor s vlastní ordinací. Léčí nejen bohaté, ale i chudé. Je laskavý. Bydlí sám. Příliš nedbá na svůj zevnějšek 

– má nakřivo motýlka.“ 

VI-4  „Tupý pohled. Zdá se být nepřizpůsobivý, nepříjemný. Povolání boxer. Večer vyhazovač v šantánu.“ 

IV-3  „Vypadá jako patolízal. Nerozhodný člověk, blbec. Nemám ho ráda, od pohledu nesympatický. Nedá se na něho 

spolehnout. Připomíná mi píseň od Daniela Landy. Andílek – debílek.“ 

I-2  „Úchyl. Pobíhá po parku a přepadává ţeny. Pracuje v cirkuse se zvířaty – podkoní. Přepadává hlavně v noci. 

Nevypočitatelný člověk.“ 

III-8  „Chuděra. Zapšklá, stará, zlá. Nemá ráda lidi kolem sebe. V důchodu ţije sama ve staré chalupě. Má tři kočky a dva 

psy.“ 

Administrátor: 

- „V charakteristikách sympatických osob se často objevuje laskavost, smysl pro pořádek a hodnocení vzhledu. Mám 

pocit, ţe tyto charakteristiky odpovídají nejen kladným vlastnostem probandky, ale také popisu její babičky, která 

před pár lety zemřela, ale probandka na ní neustále vzpomíná a často o ní mluví. Doma má obrázek s její svatební 

fotografií pověšený v obývacím pokoji. Ţena na obrázku I.7 se ji velice podobá. Babička byla a je pro probandku 

vzorem. Ráda by byla stejná jako ona, tedy laskavá, dobrá hospodyně, s kladným vztahem k ostatním.   

-  V charakteristikách nesympatických lidí se ukazuje, ţe probandka nemá ráda vzdorovité, nepříjemné, hloupé lidi. 

Ona je přesným opakem. Ráda se neustále vzdělává, čerpá nové a nové informace. Většinou je velice příjemná, 

vyrovnaná, komunikativní osoba. Občas, tak jako kaţdý z nás, se však vymkne její chování kontrole a je vzdorovitá, 

nepříjemná, podráţděná. Později je jí to však líto a za své chování se někdy i omlouvá.“  

- Velký výskyt profesorů v charakteristikách je moţná důsledkem toho, ţe probandka nedávno dokončila studium na 

vysoké škole a má stále ţivé vzpomínky na profesory. S některými profesory ještě dnes udrţuje kontakt a občas 

s nimi konzultuje některé své práce. 

- Poslední charakteristika nesympatické osoby číslo III.8 se podobá vztahu prabandky k matce. Jejich vztah není 

nejlepší. Probandky matka je starší paní, která ţije na chatě v lese u rybníka. Většinu času tráví sama a nejeví 

zájem o svou rodinu. To se probandce jako dceři samozřejmě příliš nelíbí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respondent č. 5: ţena, 20, studentka VŠ  

Symp: I-7 m, V-7 h, III-4 m, V-4 p 

nesymp: I-1 k, IV-3 d, VI-4 s, IV-4 k 

 

 

I-7 - „spokojená paní 

     - působí klidným dojmem 

     - má rodinu a s láskou vychovává děti 

     - v očích má smutek 

     - přišla o manţela“ 

 

V-7 - „inteligentný mladý muţ 

       - hodně plánů do budoucna 

      - je nešťastně zamilovaný 

     - kůli smutku by si moţná byl schopen sáhnout na ţivot“ 

 

III-4 - „pozitivní 

- Plný ţivota 

- Šťastný a spokojený 

- Dělá něco, co ho baví 

- Moţná právě v něčem dosáhnul úspěch“ 

 

V-4  - „velice inteligentní 

- kůli inteligenci mu ostatní nerozumí, moţná něco vynalezl, ale nikto mu to nevěří a povaţují ho za blázna“  

 

I-1  - „nepříjemná paní 

      - vypadá být na někoho naštvaná 

      - zákeřnej pohled 

      - moţná jí někdo ublíţil a ona mu to chce vrátit, i nějakým trestním činem“ 

 

IV-3  - „byl odsouzen za něco velmi zlé 

- Moţná i někoho zabil a vůbec ho to nemrzí 

- Je nešťastný, ţe ho odhalili a bude muset jít do vězení“  

 

VI-4  - „vypadá, ţe má v plánu udělat nějakej trestní čin 

- Není spokojenej se svým ţivotem a tak nechce, aby s ním byli spokojeni ostatní 

- Moţná se chce někomu pomstít“ 

 

IV-4  -„ zvláštní úsměv 

       - Vysmívá se 

- Je hrdý za to, ţe ho napadlo něco ošklivého, čím můţe ublíţit někomu ze své rodiny“ 

 

Administrátor: 

 

„Respondentku znám uţ  asi deset let. Fotka I.7 se jí líbí pravděpodobně kůli tomu, jak bezbranně paní na obrázku 

vypadá- tak podobný postoj k ţivotu má i respondentka. Je plachá a raději se stáhne, neţ by za něco bojovala. Paní na 

obrázku připsala samotu a to, ţe jí opustil manţel. Respondentka zatím měla jenom dva krátkodobé vztahy a v lásce 

momentálně moc nemá štěstí. Fotka V.7 velice připomíná výzorem jejího dědečka za mlada. Právě proto mu asi připsala 

velké plány do budoucna, za které svého dědu obdivuje. Nešťastná zamilovanost můţe být přenesena taky z jejího 

momentálního ţivota. Inteligenci a úspěch v profesním ţivotě spomíná i u dalších dvou fotek- pravděpodobně to souvisí 

s Respondetčinou vysokou inteligencí a tím, ţe tento rok nastoupila na vyskou školu, která ji velmi baví. 

Negativním portretům připisovala většinou nějaký trestní čin. Neumím říct, proč si vybírala právě tyto tváře.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respondent č. 6: muţ, 22, středoškolské 

symp: VI-4 s, III-7 hy, IV-1 p, IV-5 m 

nesymp: IV-7 e, VI-5 p, V-5 s, VI-2 h 

 

VI-4  

- „Tvrdý výraz v obličeji 

- Zakrývá svoji citlivou duši 

- Před lidma nedává najevo svoje city 

- Je zklamaný z lásky“ 

III-7 

- „Nepřítomný pohled 

- Bez soucitu 

- Těţké dětství se podepsalo na jeho duševním vývoji 

- Táta ho týral a matka se jenom bezbranně koukala 

- On moţná teď dělá to samé“ 

IV.-1 

- „Celý ţivot strávil nad knihama 

- Hodně teoretických poznatků 

- Nemá přátele 

- Nezaţil skutečný ţivot“ 

IV-5 

- „Všechno mu je jedno 

- Z ničeho si nedělá těţkou hlavu 

- Nic ho nerozhodí“ 

IV-7 

- „Zatrpklý starý dědek 

- Musí mít vţdycky pravdu 

- Všechno musí být tak, jak on chce 

- S lidma nevychází dobře, jenom se svojí ţenou, která si uţ na něj zvykla“ 

VI-5  

- „Čeká před školou na malé děti a snaţí se je nalákat k sobě domů 

- Sleduje dětskou pornografii 

- Moţná uţ nějakým dětem i ublíţil 

- Nemá zábrany, protoţe kůli nevinnému výrazu si ho nikto nedovolí soudit“ 

V-5 

- „Ničím nevyčnívá ze společnosti 

- Lidi ho mají rádi 

- Je poctivý 

- Chodí do práce 

- Ale je to vrah, zabíjí lidi a moţná je i konzumuje“ 

VI-2 

- „Hodně času věnuje svému vzhledu 

- Svou orientaci  na stejné pohlaví dlouho tajil 

- Bál se odsouzení ze strany kamarádů a okolí“ 

 

Administrátor: 

Respondenta znám taky poměrně dlouhou dobu, asi 8 let. Odsuzuje homosexualitu, povaţuje ji za těţkou nemoc 

a kaţdý, kto má nějakou podobnou črtu s homosexuálem je pro něj špatný člověk. To je vidět i v jeho asociacích 

ke dvoum z fotografií. 

Velmi mi ho připomíná charakteristika, kterou popsal portrét VI.4- tvrdý výraz, kterým maskuje citlivou duši, před 

lidma nedává najevo svoje city. Soucit se objevuje i při popisu další osoby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respondent č. 7: muţ, 22, student VŠ 3. ročník 

symp: VI-6 hy, IV-1 p, II-3 e, I-2 s 

nesymp: IV-8 h, I-4 d, VI-3 k,  I-5 h 

 

VI-6 

- „Paní otěhotněla v 15 letech 

- O dítě se nedokázala postarat a tak ho nechala před dveřma cizího domu 

- Dodnes toho lituje 

- V současnosti pracuje jako chůva v dětském domově“ 

IV-1  

- „Pan umřel na nějaké stroskotané lodi 

- Byl velice bohatý  

- Nenastoupil do záchranného člunu 

- Místo chtěl přenechat ţeně a dítěti“ 

II-3 

- „Tato paní na sobě uskutečnila změnu pohlaví 

- Od mala se víc kamarádila s klukama 

- Nenáviděla svoje tělo a velká prsa“ 

I-2 

- „Workoholik 

- Nechodí z práce domů 

- Přestal komunikovat s okolím 

- Absolvoval léčení a práce ho uţ nebaví, je pořád doma, sociálně izolovaný“ 

IV-8 

- „Bývalý funkcionář KSČ 

- Po změně reţimu se nedokázal uplatnit ve společnosti 

- Je bez domova 

- Asi se mu uţ nepovede vrátit se k normálnímu ţivotu“ 

I-4 

- „Kdyţ byl dítě, tak ho jeho otec týral 

- Teď chodí na dětská hřiště a nabízí dětem sladkosti, za účelem vlákat je k sobě do domu a znásilnit je 

- Celej dům má ověšený fotkami svých obětí“ 

VI-3  

- „Vícenásobný trestanec za loupeţ 

- Kůli majetku byl schopen vraţdit i lidi 

- Nikomu se ho nepovedlo dolapit“ 

I-5 

- „Působí jako ctihodný člověk 

- Biolog v laboratoriu 

- Dělal pokusy na lidech 

- Kdyţ mu to zakázali a odsoudili ho, spáchal sebevraţdu“ 

 

Administrátor: 

„Respondenta znám asi 8 let a je z velmi soudrţné rodiny.  To se projevuje zejména v popisech prvních dvou 

sympatických osob, které svůj ţivot, nebo kariéru opětovali dětem, nebo pro něco prospěšné. 

On sám je velice laskavý člověk, hodně pracuje a studuje, no zároveň školu prodluţuje uţ 2 roky. Moc se ve skupině 

neprojevuje, spíš jenom humorem. Svoje city, pocity, myšlenky a nápady neříká. Tak jak je on sám tajemný, tak mi 

příde tajemný i jeho popis osob. Neumím z nich vyčíst nějakou analogii s jeho ţivotem, protoţe o důvernějších věcech 

nemluví.“ 

 

 

 



Respondent č. 8: Ţena, 45, VŠ 

4 sympatické: I-7 m, II-2 m, III-4 m, VI-3 k 

4 nesympatické:  II-7 s, IV-5 m, VI-4 s, I-1 k 

I-7 „Babička“ 

„Ţena na mě působí velice příjemných dojmem. Tvář má relativně bez vrásek, coţ značí vyrovnanou povahu. Oči má laskavé 

a ústa naznačují nenucený úsměv. Šátkem na krku mi připomíná laskavou babičku B. Němcové. Předpokládám, ţe ţena je 

hodnou a moudrou a ráda bych ji měla za svoji babičku či babičku mých dětí.“ 

II-2 „Profesor“ 

„Rysy tváře tohoto muţe mi naznačují, ţe jde o srdečného člověka. Rád se směje a to se pozná uţ na očích, kolem kterých má 

jistě více vrásek. Z obrázku mám pocit, ţe se jedná o středoškolského profesora, který je u studentů oblíben pro svoji 

přátelskou povahu. Proč tomu je, však vysvětlit nedovedu.“ 

III-4 „Věděc badatel“ 

„Tento muţ ve mně budí dojem snílka či zapáleného vědce. Jeho přimhouřené oči jsou plné nadšení. Ústa i s knírkem značí 

odhodlání a přesvědčení. Domnívám se, ţe pro svůj cíl je ochotný obětovat téměř cokoliv, i kdyţ nemyslím, ţe by šel „přes 

mrtvoly“. Neúspěch ho neodradí od dalšího bádání či zkoumání.“  

VI-3 „Dělník“ 

„Tento muţ má jiskru v oku. Ostré rysy s vráskami mi naznačují, ţe má těţký ţivot. Nemyslím, ţe bude zvlášť vzdělaný, ale 

má rád ţivot a vše dělá s radostí. Ostře řezaný nos připomíná boxera, ale v jeho očích vidím laskavost. Moţná bude mít 

oblibu v hazardních hrách a alkoholu, kterým se můţe „čas od času“ oddávat, pak se ale zase pokorně vrací k práci.“ 

III-7 „Zločinec“ 

„Tento muţ na mě dělá dojem zločince. Oči relativně blízko u sebe, hluboké, široké nadočnicové oblouky a zřejmě husté 

obočí. Široký, „rozpláclý“ nos a plné rty - zlý a surový člověk.“ 

IV-5 „Naditý hlupák“ 

„Tento muţ (či ţena) mi je nesymaptický pro svůj přísný pohled, kterým hledí na vše „s patra“. Úzké rty a odstáté uši mě 

utvrzují, ţe jde o člověka nepříjemného, zlého aţ despotického, který se však snaţí o dominanci ve společnosti.“ 

VI-4 „Násilník“ 

„Tento muţ mě děsí na první pohled. Husté obočí, svislá vráska mezi oběma očima, výrazná přepáţka mezi rty a nosem. Zlý 

pohled napovídá, ţe v mysli tohoto muţe kolují špatné myšlenky. Je bezcitný, surový a nevypočitatelný.“ 

I-1 „Kalamity Jane“ 

„Ţena věčně zamračená. Vypouklé oči budí vyděšeně přihlouplý výraz. Koutky úst mírně svěšené vyvolávají dojem 

pesimisty. Ţena bude jednoduchá a submisivní. V mysli však kritická ke všemu a všem.“ 

 

Administrátor:  

Sympatičtí - „Připadá mi, ţe se u těchto lidí hodně zaměřuje na vrásky, moţná proto, ţe sama je jiţ ve věku, který ţeny 

hodně řeší. U osoby III-4 mám dojem, jakoby mluvila o sobě. Často jedná a mluví tak jakoby si neuvědomovala, ţe druhám 

ubliţuje, často musí mít pravdu a pro svou pravdu je schopná udělat cokoliv. U popisu II-2mi zase přijde, ţe mluví o své 

starší dceři. Je velmi dobrosrdečná, usměvavá a přátelská.“ 

Nesympatičtí - „Tyto popisy mi projektivní nepřipadají, poněvadţ u nich není uveden ţádný příběh. Popisy mi připadají 

relativně objektivní, popisuje to, jak ty osoby zvnějšku vypadají, ne jaký by mohly mít osobní ţivot.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Respondent č. 9 : Ţena, 19, student (dokončené ZŠ) 

4 sympatické:  I-3 p, V-4 p, V-3 hy, VI-3 k 

4 nesympatické: III-3 s, IV-5 m, V-5 s, V-6 k 

I-3 „Tento muţ je mi sympatický, protoţe má v očích jiskru a vyvolává ve mně klid. Myslím si, ţe je přirozený a 

s mírou dbá o svůj zevnějšek. Podle mě ţije na venkově a lidé v okolí k němu mají úctu. Má velký statek a hodně koní.“ 

V-3 „Tato ţena je hezky oblečená a z jejího výrazu usuzuji, ţe má klidnou povahu. Je to ţena starosty města, takţe se 

stará o domácnost a nechodí do zaměstnání. Baví ji vyšívat a pěstovat květiny. Dobře se stará o své děti.“ 

V-4 „Tento muţ dobře vystupuje před veřejností, má respekt a velký vliv. Díky svému vysokému jmění a 

charizmatickému zevnějšku je oblíben u ţen. Obchoduje s kávou a hodně cestuje. Nemá rodinu, jen plno milenek.“ 

VI-3 „Tento muţ na mě působí velmi pozitivně svým úsměvem a jiskrou v oku. Má rád lidi a pomůţe kaţdému, kdo je 

v nouzi. Pracuje jako lékárník. Doma má milující ţenu a hodně dětí. Je to typický maloměšťák.“ 

IV-5 „Tato ţena se mi zdá hloupá, zlá, panovačná a pomstychtivá. Nemá ráda lidi. Stále někoho ze závisti pomlouvá a 

dělá naschvály. Má averzi proti muţům, protoţe jí jeden v mládí ublíţil.“ 

V-5 „Tento muţ mi nahání hrůzu. Od dětství se stranil společnosti a měl svůj vlastní svět. Nechoval k nikomu ţádné 

city a vše mu bylo jedno. Byl uvězněn za znásilňování dětí a ţen.“ 

V-6 „Tato ţena má zlý a prázdný pohled. Působí na mě chladně a nepřátelsky. Po tragické smrti manţela jí přeskočilo a 

v afektu zabila své dítě. Nyní se léčí na psychiatrii.“ 

II-3 „Tento muţ má bodavý pohled. Vyhýbá se lidem, ale tajně pozoruje ţeny. Stydí se k nim vůbec promluvit. Pracuje 

v pohřebním ústavu a ţije stále se svojí matkou.“ 

 

Administrátor:  

symp. „Myslím, ţe zde hodně čerpá ze svého povahy a ţivota. Sama je maloměšťačka, ráda pečuje o domácnost, miluje 

pečení a stará se o zvířata. Proto se domnívám, ţe popisy lidí, které onačila za nejvíce sympatické odráţí ji samotnou. Jediné, 

kde jsem nenalezla ţádnou projekci, je osoba V-4.“ 

nesymp. „Tyto odpovědi neshledávám nijak obzvlášť projektivní (na to tuto holčinu tolik asi neznám). Kaţdopádně příběhy, 

jeţ k osobám domýšlela, mi přijdou jako běţná témata, která se dnes objevuje ve zprávách a různých kriminálkách.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respondent č. 10 : Ţena, 19, student (dokončené ZŠ) 

4 sympatické:  V-4 p, IV-1 p, I-6 e, II-7 s 

4 nesympatické:  V-5 s, V-1 e, I-2 s, II-3 e 

V-4 „Muţ se velmi podobá G. Claunymu a měl vţdy s ním hodně společného. Ţije na okraji města v nadstandartním 

domě. Má 3 děti, které navštěvují SŠ a ZŠ. Vlastní mnoho podniků po Praze, jinak je makléř. Je známý široko daleko 

s dobrým jménem.“ 

IV-1 „Muţ pochází zhruba tak z přelomu 19. a 20. století. Je to filozof, ţijící na venkově se svojí manţelkou a 4 dětmi. 

Často navštěvoval „vyšší“ společnost. Vydělává mnoho peněz, ptţ. vlastní pozemky a nemovitosti. Nikdy se neoţenil 

z lásky, ale z důvodu tlaku rodičů. Byl zamilovaný do dcery své vychovatelky.“ 

I-6 „Muţ ţije v panelovém bytě. Má 2 dcery a 5 vnoučat. S manţelkou jezdí trávit víkendy na chalupu. Večer rád 

shlédne televizní noviny. Trpí bohuţel nemocemi, ale je velmi podporován rodinou.“ 

II-7 „Ţena působí klidně a nespolečensky. Hodně se straní společnosti. Ţije stále se svými rodiči. Je vystudovaná. Muţi 

o ni nejeví zájem, ale ona tomu nepomáhá. Nosí otrhané oblečení a je hodně šedivá.“ 

V-5 „Muţ ţil poklidným ţivotem ve větším městě. Jednou jel s manţelkou na chalupu, kde ji brutálním způsobem zabil. 

Několik dní trvalo neţ na to někdo přišel. Nyní se léčí v psychiatrické léčebně. Pobírá silné léky na sníţení agresivity.“ 

V-1 „Muţ pochází z rozbourané rodiny, která trpěla jiţ dříve depresemi a poruchami. Zhruba v 17-ti letech se projevila 

sexuální porucha - tj. sexuální maniak. „Rád“ pozoruje dívky, ţeny ve středním věku. Nikdy je však neznásilnil. Neví o své 

poruše.“ 

I-2 „Muţ pochází z dobře situované rodiny. S manţelkou má 21letého syna. Shlédává uspokojení s partou přátel 

v hospodě, kde občas neuhlídá svoji míru. Chodí domu pozdě, kde zmlátí svoji manţelku. Ta ho ovšem silně miluje a tají 

domácí násilí.“ 

III-3 „Muţ trpí pedofilií. Vţdy ve stejnou dobu čeká na malé holčičky před školou (věk 7-8 let). O své poruše víou i jeho 

blízcí. Léčil se s poruchou, ale neúspěšně. Pochází ze slušné rodiny, kde dbají na vzhled i vzdělání. Přes svoji poruchu i 

nenašel nikdy ţádnou přítelkyni.“ 

Respondent: 

„Podobný test jsem jiţ dělala, ale v uţším rozsahu, proto jsem volila takové formulace. Tušila jsem, ţe tito lidé mají nějakou 

poruchu. Asi to odehrávalo velkou roli.“ 

„U záporně hodnocených jsem je vybírala stylem, koho bych nechtěla potkat večer v parku, nebo raději nikdy. Jevili se mi 

jako devianti, protoţe je to aktuální téma, které je kaţdý den často omýváno v televizi nebo v médiích.“ 

V-4 „Tento muţ mi připomíná amerického herce G. Cloonyho, kterého mám ráda. Působí na mě klidně a vyrovnaně.“ 

II-7 „Tato ţena mi připomíná spoluţačku, kterou moc často ve škole nevidíme, protoţe se „bojí“  lidí. Nikdy s námi 

nikam nejde, hodně se straní. Je velmi pilná a chytrá.“ 

IV-1 „Muţ mi připomíná postavu z románů, které ráda čtu a sleduju.“ 

I-6 „I kdyţ muţ není zcela zdráv, pořád mají rodinu, která drţí pohromadě a můţe se na kohokoliv z nich spolehnout. 

Není to idylická rodina, ale něco takové bych chtěla mít taky, v kaţdý rodině je nějaký problém.“ 

 

Administrátor:  

nesymp. 

„Tato holčina vybrala všechny 4 osoby jako nejméně sympatické muţe. Všichni ti muţi mají určité deviantní chování vůči 

ţenám. Myslím, ţe takový scénář vybrala proto, ţe jako „malou“ ji a její kamarádku přepadl nahý chlap, který se před nima 

„nakrucoval“ (bylo to ve dne, tak v pořádku obě utekly domů). Jakým způsobem přišla na mlácení manţelky nevím, ale 

nemyslím si, ţe to má hlubší význam (spíš vliv TV apod.).“ 

symp. 

V-5 „Myslím, ţe v tomto popisu projikuje, jak by si sama představoval svůj budoucí ţivot.“ 

II.7 „Mám dojem, jakoby popisovala svou mámu - klidná a nespolečenská, ovšem aţ na to otrhané oblečení a šetření 

peněz.“ 

IV-1 „Domnívám se, ţe zde projikuje příběhy svým oblíbených filmů. Líbí se jí filmy ze starších dob, kde klíčovým 

podnětem a motivem je láska, avšak často nenaplněná (vit film Pokání).“ 

I-6 „Neznám souvislost.“ 

  



Respondent č. 11 : Muţ, 22, SŠ s maturitou 

4 sympatické:  II-2 m,  IV-1 p, V-7 h, V-4 p 

4 nesympatické:  I-1 k, VI-3 k, III-5 k, II-1 hy 

II-2 „Domnívám se, ţe tento člověk je intelektuálně zaloţen. Typoval bych jej na malíře nebo spisovatele. Ve výrazu 

tváře vypadá spokojeně, proto si myslím, ţe jak v profesním tak osobním ţivotě bude šťastný a úspěšný. Vzhledem k věku 

typuji, ţe má doma 2 - 3 děti.“ 

IV-1 „Myslím si, ţe tento člověk bude nějakým továrníkem. Podle obleku, který můţeme vidět, bude v tom, co dělá, 

velmi úspěšný. Zároveň má však ve svém výrazu přísnost, proto si myslím, ţe má rád věci tak, jak si vymyslí a velmi těţko 

svoji pravdu a názor opouští. Domnívám se, ţe by k ostatním pro svůj názor mohl být i zlá a nepříjemný.“ 

V-7 „Tento člověk vypadá na studenta, nejvíce bych jej tipoval na studenta filosofické fakulty n. společ. věd.  Myslím 

si, ţe k ostatním lidem bude přátelský a vnímavý. Zároveň mi však připadá jako ten typ člověka, kt. si nejdříve potřebuje 

udělat své věci a pak aţ si je schopen vyčlenit čas na druhé!“ 

V-4 „Tohoto člověka bych povoláním typoval na dělníka n. člověka zaměstnaného v nějakém závodě. Má velmi upřený 

a přísný pohled, kt. by mohl signalizovat jeho odměřenost k druhým lidem, ale zároveň hloubavost, se kterou přistupuje ke 

své práci. Dle mého názoru ţije v úplné rodině a se svoji ţenou má 4 děti.“ 

I-1 „Tento člověk, popravdě nevím, zda se jedná o muţe či ţenu. Ve mně na první pohled vyvolá pocit strachu. Svým 

výrazem mi připomíná a evokuje myšlenky na těţkého zločince, i kdyţ realita můţe být jiná. Dle mého názoru bude tento 

člověk recidivistou, kt. nemá rodinu a ţádné děti.“ 

VI-3 „Tento člověk (muţ) mi podle výrazu ve tváři připadá jako člověk trpící nějakou mentální či duševní nemocí. Podle 

výrazu bych jej tipoval na muţe, kt. si nebude příliš uvědomovat realitu kolem sebe a vůči ostatním lidem bude naivní aţ 

hloupý. Myslím si, ţe potřebuje vedle sebe silnou osobnost, kt. by ho vedla, aby se nedopustil nějaké hlouposti a ukazovala 

mu správnou ţivotní cestu.“ 

III-5 „Tato ţena (moţná muţ), i kdyţ asi ţena, mi přijde velmi zádumčivá a pomstychtivá. V očích má výraz tvrdého a 

velmi těţce přístupného člověka, kt. je velmi tvrdý a panovačný k ostatním. Zároveň mi tato ţena přijde, ţe o sebe příliš 

nedbá a pro své okolí působí velmi odpudivě. Její děti, pokud teda nějaké má, ji asi příliš rády nemají.“ 

II-1 „Tento muţ mi přijde jako několikanásobný vrah či sexuální deviant. To typuji podle toho, ţe mu chybí levé ucho a 

má poněkud zdeformovaný obličej jakoţto následek potyčky se svojí dřívější obětí. Nemá ţádné děti, protoţe by je pro svojí 

kriminální minulost nedokázal vychovat. Dle mého názoru je nepolepšitelným recidivistou a člověkem s předem urč. 

budoucností.“ 

 

Respondent: 

II-2 „manţel naší rodinné známé - kdyţ jsem přemýšlel, koho mi připomíná tento člověk, hned mě napadl náš známý, a 

to právě podle výrazu tváře, jeţ jsem na něm při kaţdém našem setkání mohl spatřovat. Přesně takový spokojený a 

bezstarostný výraz.“ 

IV-1  „rodinný známý - babiččin bratranec z Prahy, kterého podle tohoto popisu skutečně poznávám. Kdyţ jste s ním za 

dobře a člověk přitákává jeho názorům a napádům, je všechno v pohodě. Pokud by však člověk měl na něco poněkud odlišný 

názor, dokáţe mu dát najevo svůj nesouhlas a mnohdy také skáče do řeči. Nerad se totiţ vzdává toho, co si jednou vezme do 

hlavy.“ 

V-7 „kamarád z Brna, který studuje právě v příběhu zmíněnou filosofickou fakultu a je to přesně ten typ člověka, který 

nejdříve, neţ sám bude ochoten pomoci druhým, potřebuje mít své vlastní věci uspořádány tak, jak on sám si představuje. A 

aţ teprve potom je ochoten část svého času věnovat druhým, a to jak např. v tom studijním ţivotě (např. při pomoci s prací 

nebo úkolem), tak také v případě společenského ţivota (kdy si nejde popovídat do hospody s kamarády, protoţe zkrátka 

nestihl dokončit domácí úkol nebo celou práci, kterou si na ten který den stanovil)“ 

VI-3 „člověk, se kterým jsem se v dětství setkal,  a s nímţ jsem se dal do hovoru…byl ke mně velmi přátelský a 

kamarádský a já jsem měl radost, ţe si mohu s někým povídat ve chvíli, kdy moji rodiče vedli kousek ode mne rozhovor 

s někým jiným. Aţ poté jsem se dozvěděl, ţe tento člověk obchází společenské akce a vyhledává zde malé děti k tomu, aby 

z nich vytáhl adresu, kde tyto děti bydlí se svými rodiči a následně se svoji bandou byty, popřípadě domy na daných adresách 

vykrádal (naštěstí mne rodiče zavčasu zavolali k sobě).“ 

II-1 „tohoto člověka jsem popsal a typoval takto proto, ţe se domnívám, ţe obrázky či podobizny deviantů , které máme 

moţnost leckdy vidět v médiích, napovídají, ţe by právě tento člověk jím mohl být také. Jsou to zpravidla, neříkám ţe vţdy, 

lidé, kteří si dle mého názoru svoji nespolečenskou či fyzickou nepřitaţlivost vybíjejí na bezmocných a bezbranných obětech. 

Bohuţel takovýto trend dnešní společnosti máme před očima čím dál tím často a snad i právě takto si představuji většinu 

takovýchto násilníků.“ 



 

Administrátor:  

II-2 „Připadá mi, jakoby zde popisoval sám sebe - intelektuální, šťastný, úspěšný. Rád píše básně a v boudoucnu chce 

mít rodinu (viz 2 - 3 děti).“ 

IV-1 „Působí to na mně jako popis jeho dědy, který má svou malou firmu, je velmi ostrý a rázný člověk. Mélokdy 

připustí, ţe se spletl.“ 

V-7 „Nevím, zda-li je v tom projektivní odpověď. On si udělá čas na druhé kdykoliv, i kdyţ nemá své věci dokončeny.“ 

V-4 „Neznám spojení.“ 

nesymp. - „Tyto odpovědi na rozdíl od „nejvíce sympatické“ na mne projektivně nepůsobí. V předchozích situacích jsem 

měla dojem, ţe popisuje své nebo své rodiny vlastnosti. V této části spíše vyuţil fantazie ovlivněné TV nebo knihami.“ 

 

 

Respondent č. 12: Ţena, 20, SŠ s maturitou (student VŠ) 

4 sympatické: I-6 e, I-7 m, IV-1 p, V-7 h 

4 nesympatické: I-1 k, III-5 k, V-2 d, VI-3 k 

I-6 „Pohledný mladík, moţná student. Tváří se váţně, ale neutrálně. Vypadá to, ţe za sebou nemá moc výrazný příběh. 

Řekla bych, ţe je to příběh mladého člověka, který toho má více před sebou.“ 

I-7 „Ţeně na obrázku bych odhadla něco kolem 50/60 let, ale podle pěkné pleti spíše mladší. Její ţivot bych si 

představila na vesnici na čerstvém vzduchu. Vychovala tak 2-3 děti, pracovala na zahrádce na poli, v kuchyni. Ne vţdy to 

bylo jednoduché, ale dělala to s radostí, elánem a optimismem, který z ní vyzařuje.“ 

IV-1 „Moudrý starší váţený pán. Vzdělaný a váţený gymnaziální profesor (nebo jiný vyučující) nebo městský rada, 

úředník. Ţije na určité stabilní (a spíše vyšší) ţivotní úrovni, velice spořádaný ţivot. Přísný, ale spravedlivý. Ke své ţeně 

pozorný, kultivovaný gentleman.“ 

V-7 „Mladý studentík, gymnazista, okolo 17 let. Slušný, spořádaný, poslušný, pěkný. V minulosti asi ţádný výrazný 

příběh. Normální a spokojené dětství a dospívání. Celý ţivot a osud před sebou. A má krásné zářivé oči, které se dívají 

dopředu.“ 

I-1 „Ţena, jejíţ tvář vypadá starší neţ je její reálný věk. Tvrdý, trochu nedůvěřivý pohled můţe vyvolat úzkost a pocit, 

ţe tato osoba je pro okolí nečitelná. Ţivotem zkušená (snad smrt někoho blízkého), opuštěná, zrazená a zraněná (moţná 

opuštěna manţelem, nebo nešťastná nenaplněná láska.)“ 

III-5 „Mladší ţena. Moţná nepříliš chytrá, podezíravá. Ustrašená nejistá, moţná duševní porucha. Doma spíše 

utiskovaná, poslušná, nepříliš průrazná. Moţná trochu zlomená, rezignovaná na svůj osud.“ 

V-2 „Smutná, unavená ţena, se sklony k depresím. Udřená spoustou práce a nepříliš spokojeným ţivotem. Jinak spíš 

normální ţivot, ale spíše zkomplikovaný nemocí a věc se hůře snáší kdyţ je toho moc najednou.“ 

VI-3 „I kdyţ se muţ usmívá, působí na mě strašidelně, vyvolává úzkost aţ strach. Tvář zbrázděná větrem, prací z pole 

nebo v lese. Seděl by mi k němu příběh vojáka, který byl ve válce. Snaţí se vrátit do ţivota, ale pořád je touto zkušeností 

poznamenán.“ 

 

Administrátor:  

Sympatické: 

I-6 „Muţ má poměrně jemné rysy, tato ţena má slabost pro mírně zţenštělé muţe.“ 

I-7 „Sama pochází ze 2 dětí, jejich matka vyrostla na vesnici (v horách => čerstvý vzduch) Sama často optimistická, 

s elánem do ţivota.“ 

IV-1 „Studovala gymnázium, její matka je učitelka a otec úředník. Její přítel se k ní vůbec nechová jako gentleman.“ 

V-7 „Viz I - 6.“ 

Nesympatické: 

I-1 „Často byla opouštěná partnery, strach ze samoty.“ 

III-5 „Nejistotu sama proţívá. Má pochyby ohledně své inteligence.“ 

V-2 „Sama má mnoho práce. V minulosti zdravotní problémy.“ 

VI-3 --- 



 

Respondent č. 13: Ţena, 24 let, studentka VŠ 

4 sympatické: I-1 k, I-5 h, III-2 e, V-6 k 

4 nesympatické: VI-8 e, V-7 h, VI-7 d, V-1 e 

I-1 „Cirkusačka, má ráda preclíky a pejsky.“ 

I-5 „Biolog co nadrţuje některým studentům u zkoušek.“ 

III-2 „Strýc František, rád kouří dýmku.“ 

V-6 „Mařenka Konopníková, dcera z kšeftu pana konopníka co má obchod na rohu plzeňské a rakouské má ráda 

hudbu.“ 

VI-8 „Rozmazlená dceruška továrníkova, co si myslí, ţe všemu rozumí, ale není tomu tak.“ 

V-7 „Syn ovdovělé matky, která se k němu upíná i kdyţ je úplně nudnej a přitom jeho mladší sestra je mnohem 

chytřejší.“ 

VI-7 „Ovdovělá matka viz. V-7.“ 

V-1 „Má radši jídlo neţ dobrou literaturu.“ 

 

Administrátor:  

Zajímavé, ţe nerespektovala pokyn k rozsahu. 

Sympatické: 

I-1 „Sama je excentrická, ráda se předvádí.“ 

V-6 „Hudba - přítel hraje v kapele, úzký vztah k hudbě.“ 

Nesympatické: 

V-7 „Lidé u kterých bydlí mají stejnou rodinou situaci, ale sama by to takhle nepojmenovala. Do zmíněného syna byla 

zamilovaná, ale neměla odvahu mu to říct.“ 

 

 

Respondent č. 14: Ţena, 18 let, studentka 

4 sympatické: VI-1 m, III-4 m, III-8 p, V-8 m 

4 nesympatické: V-1 e, III-7 hy, I-1 k, III-5 k 

VI-1 „Tento pán je dřevorubec. Jmenuje se Oldřich a jeho oblíbené jídlo je chleba s tvarohem. Má ţenu a 4 děti.“ 

III-4 „Tento muţ je vynálezce. Má vlastnoručně vyrobené auto. Je svobodný, bezdětný.“ 

III-8 „Tato paní pochází původem z Peru, ale ţije tu uţ dlouhá léta. Ţije sama, muţ ji zemřel, ale často ji navštěvuje 

syn.“ 

V-8 „Tento pán se jmenuje Arnošt, má malý pivovar, ale daří se mu. Má krásnou ţenu a dvě děti. Doma sám udí maso.“ 

V-1 „Tento muţ je ve vězení drţen za znásilnění a vraţdu. Má úchylné sklony. Aţ do 30 let ţil s matkou. Byl 

nezaměstnaný, teď je uţ 2 roky ve vězení.“ 

III-7 „Tento muţ je nezaměstnaný, přivydělává si drobnými krádeţemi. Ţije s celou svou rodinou v malém bytě 

v Karlíně.“ 

I-1 „Tato ţena trpí mírným pomatením smyslů. Měla pár nezávazných vztahů s vychytralými muţi, kteří ji jen 

vyuţívali. Proţívala pravou lásku jednou v mladém věku, její milenec ale zemřel a ona se z toho zbláznila.“ 

III-5 „Tato dívka je mladá, kdyţ vypadá staře. Je příbuzná s muţem 7III. Je prostá, nemá ţádné vzdělání. Bude nejspíš 

jako její sestry pracovat ve veřejném domě. Ne jako prostitutka, ale ani uklízečka či barmanka.“ 

 

Administrátor:  

Sympatické: 

VI-1 „Ţena je z rodiny, kde není příliš vysoko hodnocena manuální práce. Ona ale rebeluje proti hodnotám rodiny. Sama 

je ze 4 sourozenců.“ 



III-4 „Velmi nedávno získaný řidičák, nemá ale co řídit.“ 

III-8 „Její matka je vdova, má syna který uţ s nimi nebydlí. Ale často je navštěvuje.“ 

V-8 „Vegetariánka.“ 

Nesympatické: 

V-1 --- 

III-7 „V Karlíně má školu, často se zde pohybuje.“ 

I-1 --- 

III-5 „Snaţí se sehnat práci barmanky.“ 

 

 

Respondent č. 15 : Muţ, 20 let, gymnázium, nyní VŠ 

4 sympatické: IV-1 p, V-3 hy, III-4 m, VI-1 m 

4 nesympatické: I-1 k, VI-4 s, I-3 p, VI-6 hy 

IV-1 „Muţ na obrázku se jmenuje Ignác Neumann. Je to učitel dějepisu a etiky na gymnáziu v Hradci Králové. Vypadá 

přísně a inteligentně. Rád čte poezii a píše do místních novin.“ 

V-3 „Mladá spisovatelka dekadentní literatury. Ţiví se jako poštovní doručovatelka v Praze-Libni. Bydlí se svými rodiči 

v třípokojovém bytě. Má ráda kočky. Je sebevědomá a nezávislá.“ 

III-4 „Je veselí a radostné povahy. Je to student Filosofie. Rád posedává se svými přáteli po kavárnách. Čte 

existencialistické romány. Jmenuje se Antonín.“ 

VI-1 „Je to povoláním krejčí. Je členem místní ţidovské obce. Má velkou rodinu. Pět dětí a věrnou ţenu. Jeho dílna je ve 

výhodné části města v sousedství košer řezníka. Má klidnou a důkladnou povahu.“ 

I -1 „Má podivné vykulené oči. Vypadá, ţe má strach. Něčeho se bojí. Nejspíše se bojí, ţe jí fotoaparát vezme duši. Ale 

stejně svojí duši nemá vůbec ráda. A proto se nakonec bojí jen, aby ji to nebolelo aţ jí duše uletí.“ 

VI-4 „Dřevorubec Igor ze sibiřské tajgy nemá rád uředníky, protoţe nepracují manuálně. Závidí jim, ţe nemusejí dřít, 

aby se uţivili. Sám totiţ má svou práci rád, ale je si vědom, ţe na víc nemá. Nikdy nechodil do školy, a ani s ostatními lidmi 

by nedokázal dojít souladu. Moc inteligence nepobral, ale ví jak jde ţivot.“ 

I-3 „Osoba má zvláštní pitoreskní pohled. Směsice strachu a lhostejnosti. Lhostejnost je však jen předstíraná, aby 

zakrývala jeho strach. Ţiví se jako učetní. Je ve středních letech a není šťastný. Asi je osamělý.“ 

VI-6 „Dívá se zvláštním nenávistným pohledem. Nejspíše nemá velmi šťastnou minulost. Je to pohled „staré panny“ 

nebo dlouholeté vdovy. Vypadá temně a upjatě. Na nic se netěší.“ 

 

Administrátor:  

Sympatické: 

IV-1 „Muţ orientovaný na vzdělání, sám studoval gymnázium. Dějepis i etika jsou jeho oblíbené předměty. Sám ţije 

téměř asketicky a přísně dodrţuje své zásady. Sám píše poezii a rád ji čte.“ 

V-3 „Literatura - oblíbený předmět. Koček se bojí.“ 

III-4 „Jedna z disciplín, kterou chtěl studovat je filosofie.“ 

VI-1 „Muţ má známé v ţidovské obci a chtěl konvertovat k ţidovství. Jeho povaha lze také popsat jako klidná a 

důkladná.“ 

Nesympatické: 

I-1 --- 

VI-4 „Muţ má málo příleţitostí k manuální práci a není příliš zručný v silové práci. K manuálně pracujícím má obecně 

přezíravý a povýšený postoj.“ 

I-3 „Stud - brání mu vykonávat mnoho věcí v ţivotě.“ 

VI-6 --- 

 

 



Respondent č. 16: Muţ, 17, student gymnázia 

4 sympatické:  I-5 h, III-8 p, IV-1 p, V-7 h 

4 nesympatické:  I-1 k, II-7 s, III-7 hy, IV-3 d 

I-5 „Pochází z bohaté rodiny. Připadá mi velmi inteligentní. Vystudoval práva. Je přísný, ale spravedlivý. Má 

manţelku a dvě děti. Narodil se ve velkoměstě.“ 

III-8 „Připadá mi hodná a spravedlivá. Kdyţ můţe, kaţdému pomůţe. Pronajímá svoji vilu hostům. Stará se o ně velmi 

hezky. Bohuţel nemá vlastní děti.“ 

IV-1 „Narodil se na vesnici, ale pochází z bohaté rodiny. Připadá mi velmi inteligentní. Je to spisovatel. Píše svoje díla o 

samotě uprostřed nocí. Přednáší na vysoké škole.“ 

V-7 „Student. Vyrostl v bohaté rodině ve městě. Vystudoval gymnázium a teď je na vysoký škole. Má dívku a chová se 

k ní velmi hezky. Po škole ho čeká vojna. Jednou bude pracovat jako lékař.“ 

I-1 „Připadá mi jako chladná hloupá tulačka. Má zavilý pohled. V dětství byla často bita. Pracovala jako kuchařka, ale 

momentálně je nezaměstnaná. Nemá ţádné příbuzné.“ 

II-7 „Vypočítavý zmetek. Kaţdého šidí. Na první pohled vypadá hloupě, jinak je ale chytrý. Vypadá škodolibě. 

Několikrát byl ve vězení za podvody.“ 

III-7 „Připadá mi hloupý. Měl špatné dětství. Vyrostl v dětském domově. Je velice chladný a uzavřený. Nemá ţádné 

přátelé a je nezaměstnaný.“ 

IV-3 „Připadá mi jako zloděj. Vypadá, jako by mu bylo vše jedno. Nemá domov. Zdrţuje se hlavně na nádraţích. 

Všichni se ho bojí.“ 

Respondent: 

nikoho z rodiny ani pratel mi to nepripominalo. jen podle prvniho dojmu jsem neco vymyslel.. treba jakej ma uces, nebo jestli 

ma brejle a podle toho jsem usoudil. 

 

Administrátor:   

I-5 „Jeho dědeček je velmi inteligentní a byl to právník. Jeho otec je velmi přísný, ale také spravedlivý. Respondent má 

ještě jednoho sourozence. Jeho sestra se narodila ve velkoměstě.“ 

III-8 „Jeho matka je taková, ţe je velmi hodná, kdykoliv někdo potřebuje, pomáţe mu. O své děti se stará velmi hezky a 

s láskou.“ 

IV-1 „nevidím projekci“ 

V-7 „Respondent také studuje na gymnáziu a po maturitě chce jít na VŠ a studovat medicínu.“ 

I-1 „nevidím souvislost“ 

II-7 „Jeho spoluţák, se kterým si vůbec nerozumí, má podobné vlastnosti, Tváří se hloupě, dělá, ţe spoustě věcem 

nerozumí, ale opak je pravdou. Je to vypočítavý „hajzlík“, který pije, kouří, krade, lţe lidem okolo sebe a vše mu vychází. Uţ 

několikrát měl potyčky s policií.“ 

III-7 „nevidím souvislost“ 

IV-3 „Respondent nemá rád bezdomovce. Vţdy ho hodně vytočí, kdyţ k němu přijde cizí otrhaný člověk, který prosí o 

peníze či o něco jiného.“ 

 

Peníze - jsou pro něho momentálně důleţité. Právě  řeší brigádu, moţnost získat někde peníze, za které by si mohl koupit, co 

chce, které si našetří na letní prázdniny. Bohuţel jediné peníze, které dostává, jsou kapesné a s tím málo kdy vyjde.  

Rodina je pro něj nejdůleţitější. I kdyţ vztahy, které v rodině má, nejsou moc dobré. Je hodně fixovaný na svoji matku. Je 

mladší ze sourozenců, často je nařknut z toho, ţe se „fláká“ a ţe jeho starší sestra je daleko lepší, neţ on. Také mu často 

připomínají jeho školní výsledky, které nejsou takové, jaké by si přály, aby byly. 

Vzdělání je pro něj také důleţité. Po gymnáziu chce jít na VŠ a studovat práva a být úspěšný ve svém oboru.  

 

 

 

 

 



Respondent č. 17: Ţena, 21, student (práva UK) 

4 sympatické:  I-6 e, V-4 p, V-8 m, VI-1 m 

4 nesympatické:  I-1 k, II-7 s, III-3 s, V-2 d 

I-6 „Mohl by být sportovec. Není moc komunikativní, uzavřený. Ne moc intelektuál. Slušný jedinec. Dělal práci, která 

ho nebavila. Stala se mu v ţivotě nějaká tragická událost.“ 

V-4 „Inteligentní, protřelý, sukničkář. Uměl se prosadit. Měl politické ambice.“ 

V-8 „Smysl pro humor. Poctivý a pracovitý člověk. Byl dobrosrdečný. Cholerik, uměl se dost dobře rozčílit.“ 

VI-1 „Melancholik a samotář. Byl chudý, vykonával náročnou práci. Ţil v chudých poměrech. Člověk na něm nepoznal, 

co si myslí. Byl podivín.“ 

I-1 „Holka, která se v mládí odlišovala, lidé ji moc nebrali. Nebyla vůbec dívčí. Nikdo ji nechtěl, provdali ji za někoho, 

koho nechtěla, měla s ním špatný ţivot. Dost plachá osoba.“ 

II-7 „Vesnický balík. Má stupidní humor, směje se vlastním vtipům. Není zlý, ale je hrozně omezený. Nevytáhl nikdy 

paty z vesnice.“ 

III-3 „Úředník, v práci dost pečlivý, moc se nebaví, dělá si svou práci. Neprojevuje city. V soukromí sexuální deviant, 

navštěvuje nevěstince. Má trauma z dětství.“ 

V-2 „Prototyp slizkého červa. Kariérista, ale ne tak úplně nápadný. Pořád má člověk pocit, ţe ho tento muţ sleduje, ví o 

všem, co se kde děje. Sexuálně frustrovaný. Má vyhlídlou svou oběť - nezaútočil by na ni, pouze ji neustále sleduje.“ 

Respondent: 

U osob, které jsem označila jako sympatické jsem si vymyslela některé vlastnosti, které já sama mám, nebo které mají lidé z 

mého blízkého okolí. Osoba I-6 a V-8 mi připomínají konkrétní lidi, zajímavé ale je, ţe ty, které mi připomínají, bych za 

sympatické asi neoznačila. Myslím, ţe mě ovlivnily i postavy z filmů a knih, které jsem četla a viděla.  

U osob nesympatických, jsem se zřejmě snaţila vytvořit prototypy osob, jaké nemám ráda. Aţ na II-7 mi však nikoho 

konkrétního z mého okolí nepřipomínají. Opět zde můţe být vliv filmových nebo kniţních postav.  

Dva hlavní znaky, které lze u mnou vymyšlených osob najít, je a) vztah k práci, motivace k ní, ambice ("dělal práci, která ho 

nebavila", "uměl se prosadit", "vykonával náročnou práci", "pečlivý, dělá si svou práci", "kariérista"), b) sexualita, partnerské 

vztahy ("sukničkář", "provdali ji", "sexuální deviant", "sexuální frustrace"). Myslím, ţe je to dáno tím, ţe práce a partnerské 

vztahy jsou pro mě v ţivotě důleţité, přemýšlím o nich u sebe i u ostatních lidí, vnímám je jako jednu z hlavních náplní 

ţivota. 

 

Administrátor:   

I-6 „Respondentka právě dělá práci, která ji nebaví a nenaplňuje, ale jak sama říká - peníze potřebuje.“ 

V-4 „Její spoluţák, o kterém se často bavíme, je přesně takový.“ 

V-8 „Její otec je velmi cholerický a často ho naštve maličkost a vybuchne. Jinak je to ale skvělý člověk. Pracovitý, 

dobrosrdečný a má skvělý smysl pro humor.“ 

VI-1 „Nevidím projekci.“ 

I-1 „Nevidím projekci“ 

II-7 „Myslím si, ţe osoba respondentce připomíná jednoho člověka z města, ve kterém ţije. Omezený, směje se 

vlastním vtipům, hloupý, „rejpavý“, ve městě hodně neoblíbený.“ 

III-3 aV-2 „Respondentka ráda čte knihy s touto tematikou - sex. deviant, sledování oběti, trauma z dětství, 

frustrovanost,…“ 

 

Má teď novou práci a není v ní moc spokojená. Dost často na ni nadává a chtěla by dělat něco jiného. Ale potřebuje peníze, 

rodiče jí nedávají tolik, kolik by chtěla a s čím by vystačila na měsíc. Dále teď pracuje na své SVOČ do školy a tráví nad ní 

spoustu času.  

Uzavřená ani plachá není. Je spíš opakem. U ostatních tyto vlastnosti nehodnotí ani kladně ani záporně. Myslí si, ţe člověk 

tyto vlastnosti můţe „ztrácet“ při kontaktu s lidmi, které zná a které mu jsou blízcí.  

 

 

 

 



Respondent č. 18: Muţ, 84, důchodce (právník) 

4 sympatické:  I-6 e, III-4 m, V-1 e, V-8 m 

4 nesympatické:  I-4 d, III-7 hy, III-5 k, VI-5 p 

I-6 „Vypadá inteligentně. Patrně má za sebou i vysokoškolské studium. Je zaměřen na technické obory. Ţije ve 

spokojeném manţelství. Má děti.“ 

III-4 „Má optimistickou povahu. Rád se ukazuje, včetně svých vousů. K hlubšímu studiu sklony nemá. Je společenský. 

Zatím svobodný.“ 

V-1 „Je cílevědomý. Snaţí se svých cílů dosáhnout a nelituje námahy s tím spojené. Příliš spokojený sám se sebou ale 

není. Rád cestuje. Spoří.“ 

V-8 „Je dobromyslný. Je jiţ v důchodu. Rád se baví s vnoučaty. Svým známým a přátelům rád pomůţe. Nemyslí na 

smrt.“ 

I-4 „Nemá rád společnost. Je spíše samotářské povahy. V zaměstnání spokojen není. Nemá rodinu. Ţije ve svých 

představách a snech.“ 

III-7 „Má urputnou povahu. Je k lidem tvrdý a to, co chce, si vynucuje. Neumí se chovat vlídně. Není společenský. Je 

podnikatelem.“ 

III-5 „Je nesmělá. Je bázlivá. Nerada se seznamuje. Jiným pomůţe jen po značném váhání. Má ráda peníze.“ 

VI-5 „Je rozhodný. Za svým názorem vţdy stojí. Nemá mnoho přátel. V zaměstnání je svědomitý. Jinak rád pomůţe, je-

li o to poţádán.“ 

Respondent: 

Neměl jsem na mysli ţádnou konkrétní známou osobu.Vodítkem pro mě byla jen vizáţ osob.  

 

Administrátor:   

I-6 „Sám respondent je velmi inteligentní, vystudoval VŠ (ale ne techniku). Ţil ve velmi spokojeném manţelství a měl 

děti.“ 

III-4 „Projekce pouze v tom, ţe respondent je belý optimista a má rád společnost.“ 

V-1 „Sám respondent byl a je vţdy velmi cílevědomý, za tím, čeho chce dosáhnout, si vţdy tvrdě jde. Také rád cestuje, 

navštívil a procestoval uţ spoustu míst jak v ČR, tak ve světě.“ 

V-8 „Respondent je uţ několik let v důchodu. Vţdy si rád hrál se svými vnoučaty, chodil s nimi na výlety, četl a 

vyprávěl jim pohádky. Má kolem sebe dobré přátele i rodinu, kterým vţdy rád pomůţe. I přes svůj věk a fakt, ţe spoustu jeho 

blízkých, kamarádů i spoluţáků jiţ zemřelo, sám respondent na smrt nemyslí.“ 

I-4 „Nevidím ţádnou souvislost.“ 

III-7 „Jeho zeť má takovouto povahu. Je k lidem často tvrdý a nevlídný a to, co chce, si vynucuje.“ 

III-5 „Nevidím projekci.“ 

VI-5 „Projekce v tom, ţe jeho dcera i vnučka jsou v práci dost svědomité. Stojí si pevně za svým názorem. Pokud někdo 

potřebuje pomoct, jsou tu pro něj.“ 

 

Hodně vzdělaný i pracovitý. 

„Nesmělost - vyjadřuje povahový nedostatek, který vede ke škodám a projevuje se pro subjekt vesměs negativně. Na druhé 

straně se však takový subjekt můţe vyvarovat nebezpečí plynoucí z neuváţenosti. V případě, ţe by svoji nesmělost potlačil a 

odhodlal se k něčemu, co je spojeno s rizikem. Jako kaţdá věc má i tato povahová vlastnost své dobré a špatné stránky.“ 

Cílevědomost - vlastnost pozitivní i kdyţ je třeba zváţit míru, v níţ se projevuje. Cílevědomost jakoţto znalost cílů a snahy je 

dosáhnout nesmí přesahovat jisté meze, které obtěţují například i rodinné prostředí.  Často souvisí se snahou po absolutním 

pořádku a po absolutním dokonalém plnění všem DÚ, coţ zbývající členy rodiny můţe frustrovat. Proto si cílevědomosti 

váţím, pokud nepřesahuje neúnosnou míru. 

Uzavřenost do jisté míry omezuje ţivotní moţnosti, protoţe vylučuje některé aktivity, které jsou přístupné jen při jejich 

otevřeném projevu. Ani otevřenost nesmí vyústit v napadání, netoleranci a v jiné nevhodné chování vůči okolí.   

 

 

 



Respondent č. 19: Ţena, 54, učitelka ZŠ 

4 sympatické:  I-6 e, I-7 m, VI-2 h, VI-8 e 

4 nesympatické:  I-1 k, III-3 s, VI-6 hy, IV-3 d 

I-6 „Fešák. Z menšího města, významná osoba v městské radě. Dovede okouzlit a přesvědčit. Mohl by být také 

sňatkový podvodník.“ 

I-7 „Paní z venkova, která bydlí v chaloupce. Prototyp milé babičky, ke které se jezdí na prázdniny. Vypadá jako 

vlídná osoba ochotná pomáhat a starat se. Určitě má vţdycky připravené buchty na pohoštění.“ 

VI-2 „Milé bezelstné děvčátko. Vyrostlo v pohodové rodině, pak pobývalo v penzionátě. Stará se o děti v útulku nebo 

jako soukromá vychovatelka v rodině. Touţí se vdát a mít vlastní rodinu.“ 

VI-8 „Chudá dívka z venkova, není příliš inteligentní. Pracuje jako děvečka nebo sluţebná. Je dobrohloupá, ochotná, 

snadno zneuţitelná, udělá, co se jí řekne. Není zlá. ale pro toho, koho má ráda, by i vraţdila.“ 

I-1 „Zdá se jako hloupá, nejistá, frustrovaná. Měla zlé dětství, má nízké sebevědomí. Dovedla by se mstít okolí za to, 

ţe je nešťastná. Nevěřila bych jí. „Zapšklá“.“ 

III-3 „Vyuţívá toho, ţe je celkem pohledný, aby si získal důvěru lidí. Snaţí se jimi manipulovat. Dovedu si ho představit 

jako zločinného lékaře odebírajícího chudákům orgány. Má studený pohled, měla bych se před ním na pozoru.“ 

VI-6 „Prototyp hospodyně z anglických retrofilmů, která se plíţí po domě a kuje pikle. Případně také bytná, která tráví 

své nájemníky a zahrabává je ve sklepě. Ţivotem zkoušená, nenávistná bez příčiny. Nezná slitování.“ 

IV-3 „Arogantní synáček z lepší rodiny, který si myslí, ţe všechno můţe. Je zvyklý, ţe se vše děje tak, jak on si přeje. 

Pracuje v obchodě nebo v průmyslu v manaţerské funkci. Vydrţuje si milenku(y). Nepřístupný v jednání, nekompromisní. 

Manţelka je chudák, deptá ji psychicky, moţná i fyzicky.“ 

Respondent: 

Nikoho mi to nepřipomíná, byl to jen pocit. Inspirovala jsem se literaturou a filmem, ţádnými konkrétními osobami. Nic 

aktuálního, s čím bych se v poslední době setkala (ani kdykoli jindy). Stavěla jsem na obecných představách o různých 

typech lidí. 

 

Administrátor:  

I-6 „Nevidím ţádnou souvislost“ 

I-7 „Zde vidím projekci. Respondentka měla takovou tchýni. Matka jejího manţela bydlela v chaloupce na vesnici, 

byla velmi hodná, o všechny se ráda starala a pekla ty nejlepší švestkové buchty.“ 

VI-2 „Vidím projekci v tom, ţe respondentka také vyrůstala jako milé děvčátko v pohodové rodině. Od mala snilo o tom, 

ţe se jednou vdá a bude mít vlastní rodinu.“ 

VI-8 „Projekce pouze v tom, ţe sama respondentka je velmi ochotná, a pro toho, koho má ráda, by i vraţdila.“ 

I-1 „Nevidím ţádnou projekci.“ 

III-3 „Myslím si, ţe si respondentka vzpomněla na jejího známého, který svůj vzhled vyuţívá k manipulaci s lidmi.“ 

VI-6 „Respondentka má ráda filmy s touto tematikou, ráda čte detektivky.“ 

IV-3 „Syn respondentky je zrovna ve věku, kdy si myslí, ţe vše můţe. Je arogantní, nepřístupný v jednání, chce, by se 

vše dělo tak, jak by si přál.“ 

 

Bydliště a péči o druhé povaţuje za hlavní hodnoty ve svém hodnotovém ţebříčku. Celý ţivot bydlela ve velkoměstě (Praha) a 

po svatbě se přestěhovala do RK. Tento přesun byl pro ni velmi stresující a dost dlouho si zvykala. Ted je tu však štastnější 

neţ v Praze. Je velmi empatická, pro své děti a nejbliţší by udělala vše, dokázala by se pro ně rozdat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respondent č. 20: Ţena, 23, vysokoškolské 

4 Sympatické: II-2 m, IV-7 e, IV-1 p, VI-1 m 

4 Nesympatické: VI-8 e, V-3 hy, V-6 k, I-5 h 

II-2 „pripomína mi známu osobu, ktorá mi je sympatická a ktorú mám rada, úsmev, radostné oči, pripisujem 

charakteristiky podobné ako tej známej osobe - veselý človek, humorný“ 

IV-7 „vyzerá ako vedec, odborník, autorita, prísny človek, vedomosti, pečlivý (súmerná brada, vlasy na cestičku)“ 

IV-1 „lekár, vedec, vzdelaný, rozhľadený“ 

VI-1 „tieţ mi pripomína známu osobu, veselé oči, brada schováva úsmev, trochu ako námorník, dobrodruh“ 

VI-8 „nesympatická, neúprimný úsmev, niečo skrýva, neúprimný, posmešný - na 1 stranu“ 

V-3 „prázdny pohľad, pery prezrádzajú mierne znechutenie, únava, manţelka násilníka“ 

V-6 „prázdny pohľad, vyhaslosť, únava, bolesť“ 

I-5 trochu ako spaľovač mrtvol, lekár, krutý, pretvarujúci - navonok iný ako v skutočnosti“ 

 

Administrátor:  

Probandka je študentkou psychologie, jej odpovede sú preto značne zamerané na popis konkrétnej emócie resp. výrazu 

(vyhýba sa špekuláciám o ţivotnom príbehu osôb na fotografiách). V prípade nesympatických osôb uvádza opakovane ako 

jednu z charakteristík neúprimnosť. Probandku poznám pomerne dobre a viackrát som sa stretla u nej s odporom k ľuďom, 

ktorí sa v niečom pretvarujú, hrajú na dve strany. Naopak pri sympatických osobách uvádza opakovane povolanie vedca. Je 

pre ňu dôleţité vzdelanie a rada sa obklopuje rozhľadenými ľudmi. 

 

Respondent č. 21:  Muţ, 24, vysokoškolské 

4 Sympatické osoby - V-4 p, IV-3 d, V-8 m, I-6 e 

4 Nesympatické osoby - III-7 s, I-2 s, VI-4 s, VI-2 h 

V-4 „dobrodruh, ťaţko sa prebíja ţivotom, samotár, pracuje v ťaţkom priemysle, ukradol taxík v mladosti“ 

IV-3  „pochádza zo severu Anglicka, má tajnú úchylku, zomrela mu ţena a teraz sa sám stará o 3 deti, zachránil topiacu 

sa ţenu pri nehode parníku, nikdy nikoho nepodviedol“ 

V-8 „pochádza zo zámoţnej rodiny, v mladosti ţil bohémskym ţivotom, vlastní sirotčinec, bol 3x ţenatý, nemá rád 

Američanov“ 

I-6 „ţije utiahnutým ţivotom, po prvom neúspechu sa väčšinou vzdáva, je nápomocný, v mladosti trpel srdcovými 

ťaţkosťami, pracuje ako zdravotník“ 

III-7 „mierne dementný, ţije so svojou matkou, nedokončil základné vzdelanie, má silný vzťah k zvieratám, nemá rád 

ľudí“ 

I-2 „exhibicionista, vypočítavý, rád jazdí na bicykli, chová holuby, nenávidí svojich rodičov“ 

VI-4 „rázny človek, čo chce, to si vydobije, v zamestnaní zastáva vyššiu funkciu, týra svoju ţenu, obdivuje svoje 

trénované telo“ 

VI-2 „vetroplach, nestará sa o problémy ľudí vo svojom okolí, v detstve mamičkin obľúbenec, najmladší z početnej 

rodiny, slabozraký“  

 

Administrátor:  

Proband si vybral zo všetkých ponúknutých fotografií samých muţov, ani jednu ţenu. Môţe to byť spôsobené tým, ţe 

v škole, práci i pri športe sa stýka prevaţne s muţmi. Podľa jeho odpovedí sú mu sympatické osoby, ktoré majú ťaţký 

ţivotný príbeh (napr. jednému zomrela ţena, iný trpel srdcovými ťaţkosťami, atd.). Nie som si istá, ale myslím, ţe proband 

v ţivote nepreţil nejakú katastrofu, no i napriek tomu dokáţe oceniť, ak sa niekto „ťaţko prebíja ţivotom“. Sympatické 

osoby majú v jeho podaní tieţ určité altruistické sklony (zachránil topiacu sa ţenu, vlastní sirotčinec, zdravotník, atd.). 



Proband moju prosbu o vyplnenie tohto dotazníka okomentoval mierne ironickou poznámkou o vzájomnej pomoci, takţe mu 

zrejme následne napadali samé ušľachtilé činy  ... 

Nesympatickým osobám proband pripisuje charakteristiky ako „nemá rád ľudí, nenávidí svojich rodičov, atd.“. Je pre neho 

dôleţité, aby vychádzal s ľudmi, sám je však podľa môjho názoru viac introvertný. V podstate k sympatickým osobám 

napísal „samotár, ţije utiahnutým ţivotom“ - toto na môjho probanda sedí.  

 

Respondent č. 22: Ţena, 21, vysokoškolské 

4 Sympatické osoby : V-7 h, V-4 p, III-4 m, I-6 e 

4 Nesympatické osoby : II-7 s, V-1 e, IV-5 m, I-1 k 

V-7 „mladý učeň, ktorý ţije v 19. stol. a učí sa za obuvníka. Je bojazlivý, lebo jeho majster je k nemu hrubý.“ 

V-4 „chlapík, ktorý je dumavý, a má dobrodruţného ducha, plánuje si ďalšiu cestu do zahraničia“ 

III-4 „funky fella , je to kúzelník, kaţdý večer vystupuje na javisku a ťahá z klobúka zajace, ale vyzerá, ţe dokáţe 

človeka odrbať  

I-6 „vojak, ktorý bojuje za svoju vlasť, keď sa vráti z vojny, ak to preţije, nájde si job a zaloţí si rodinu“ 

II-7 „mäsiar, zabíja vepř a robí mu to dobre, doma bije svoju ţenu a stále ţerie“ 

V-1 „to isté ako II 7, ale tento je ešte viac úlysný a nechutný a neni mäsiar, ale kuchár, mnoţstvo jedla, ktoré 

skonzumujú je ale rovnaké“  

IV-5 „pohŕdačná sviňa, je to učiteľka, čo nenávidí svojich ţiakov a posiela ich do kúta za kaţdú maličkosť, jej 

obľúbeným trestom je trstenica“ 

I-1 „táto ţena nenávidí ľudí, hádţe na nich zákerné pohľady, a preto ju nemajú radi, je zamestnaná ako upratovačka, 

kde musí počúvať neustále nejaké príkazy a to v nej vzbudzuje ešte väčší hnev“ 

 

Administrátor:  

Probandka uviedla niekoľko projektívnych odpovedí. Za sympatické povaţuje, ak je niekto dobrodruh, sama rada cestuje do 

zahraničia (podobne ako osoba V 4). Tieţ sa jej páči, ak niekto dokáţe ľudí dobehnúť (ako spomínaný kúzelník). Musím na 

svoju probandku poţalovať, ţe jazdí na falošnú zľavu českých dráh ... Nesympatické jej je, ak niekto veľa konzumuje 

(mäsiar, kuchár). V nedávnom rozhovore mi probandka prezradila, ţe by nikdy nechcela pracovať s jedlom, ako dôvod 

uviedla, ţe by sa bála, ţe pokrm nepripraví správne, no zrejme je tu ešte nejaký hlbší skrytý zmysel. Veľmi ma zaujala jej 

charakteristika nesympatickej osoby IV 5. S probandkou som chodila na strednú školu a viem, ţe nemá rada učiteľky. Je 

veľmi inteligentná, ale necíti sa dobre, ak ju niekto do niečoho núti (čo učiteľky na strednej škole robili často). Toto sa 

prejavilo i v popise osoby I 1 - upratovačka, ktorá musí poslúchať príkazy a to v nej vzbudzuje hnev.  

Zo všetkých probandov uviedla táto probandka najviac projektívnych odpovedí. Môţe to však byť spôsobené aj tým, ţe ju 

veľmi dobre poznám (na rozdiel od ostatných osôb).  

  



Respondent č. 23: Ţena, 24, vysokoškolské 

4 Sympatické osoby - III-4 m, V-8 m, V-4 p, I-8 hy 

4 Nesympatické osoby - I-2 s, III-7 hy, VI-4 s, VI-6 hy 

III-4  „je veselý, optimista, má rád ţivot a ľudí. Uţ neţije, ale ked ţil, tak robil s ľudmi. Bud bol humorista alebo 

hudobník. Mal ţenu a veľa detí. Mohol byť aj kúzelník.“ 

V-8 „Sympatický profesor. Učil na VŠ. Predpokladám, ţe humanitné vedy. Bol medzi ľudmi obľúbený a uznávaný. 

V mladosti bol veľký záletník a nikdy sa mu nepodarilo usadiť. Ţil v akademickom prostredí a to bol jeho ţivot - ľudia zo 

školy.“ 

V-4 „Rozváţny muţ, mysliteľ. Skôr introvert, ţil sám a ľudí nevyhľadával. Ale bol to vzdelaný človek, v povahe dobrý. 

Podľa mňa niečo veľké objavil a preslávil sa tým. Ja ho nepoznám, ale v jeho kruhoch je povaţovaný za génia.“ 

I-8 „Podľa mňa na obrázku je mrtvy. Za ţivota bol obyčajný človek ţijúci na dedine s početnou rodinkou a zvieratami. 

Zomrel na nejakú zlú chorobu. Mal ťaţký ale pekný ţivot so svojimi najbliţšími.“ 

I-2  „“Vrah“ č. 1 dostal sa do väzenia, lebo obťaţoval mladé deti - pedofil. Vţdy ich hľadal na kúpalisku a potom ich 

odviedol domov. Niektoré aj zabil. Na fotke sa usmieva lebo vie, ţe všetky jeho zločiny ešte neboli odhalené.“ 

III-7 „Bachar v Osvienčime. Jeho úloha bola dohliadať na ľudí pri prácach a trestať ich. Nebol t Nemec, ale dostal sa 

k ním, lebo mal dobré nápady a vedel čítať a hovoriť po Poľsky. Nikoho nezabil, ale podieľal sa na genocíde a preto je zlý.“ 

VI-4 „Vojak, Američan. Bol poslaný do vojny proti Vietnamu. Dostal vyznamenanie za to, ţe vyslobodil najviac 

amerických zajatcov a zabil najviac Vietnamcov. V noci nemohol spávať, lebo mal sny o tom, ako vraţdí. Má jazvu na čele 

od mračenia, ked sa sústredil na strieľanie. Zomrel na dôchodku.“ 

VI-6 „Na prvý pohľad milá teta, ale v mladosti bola čierna vdova. Ţila ako dieťa v chudobe a potom bola prostitútka. 

Nakoniec sa rozhodla vydať a bohatého muţa zabila. Keď peniaze minula, zabila dalšieho muţa atd... Zomrela vo väzení. 

 

Administrátor:  

Môj komentár k odpovediam : 

Probandka študuje 5. ročník na vysokej škole (matfyz), ktorá ju podľa môjho názoru baví a prináša jej uspokojenie. Toto sa 

značne prejavuje v jej odpovediach. Za sympatické povaţuje postavenie profesora na Vš - sama túţila byť doktorandkou 

a prednášať vo svojom obore. Momentálne píše diplomovú prácu. Ľudia o nej tvrdia, ţe je génius vo svojom obore (tak to 

uviedla i pri osobe V 4).  

Jej druhá stránka osobnosti je spoločenský, veselý človek. Túto stránku však neprejavuje príliš často, no myslím si, ţe je 

hlboko v jej podstate prinášať druhým radosť. Moţno práve preto sa táto charakteristika objavila v jej odpovedi pri 

sympatickej osobe III 4. 

Pri nesympatických osobách často uvádza kriminálne príbehy o vraţdách, pedofílii, historických udalostiach ako genocída... 

Nepričítala by som týmto extrémnym odpovediam zvláštny význam, pretoţe probandka sa ma niekoľko krát spýtala, či ide 

o osoby, ktoré majú nejaké úchylky a či viem, aké. Ja som jej odpovedala, ţe má napísať, čo ju k nim napadá, je však moţné, 

ţe z môjho výrazu usúdila, ţe nejde o celkom „zdravé“ osoby. Smrť a vraţda však figuruje v kaţdom z popisov 

nesympatických osôb. Verím, ţe tu probandka neprojikovala...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respondent č. 24: Ţena, 17, ZŠ (studentka střední odborné školy zemědělské) 

4 sympatické: III-4 m, II-2 m, V-7 h, V-8 m 

4 nesympatické: IV-5 m, IV-2 hy, VI-4 s, III-5 k 

III-4 „Podle úsměvu na fotografii soudím, ţe je to zábavný člověk a nic moc si ze ţivota nedělá… Podle mého je to 

optimista, který se snaţí zvládat i těţší situace s úsměvem… Ţiví se jako herec od mlada, kdyţ odešel z domova… Jako 

chlapec neměl lehký ţivot => táta pouţíval i opasek a máma s ním mluvila jen v tajnosti. A neţ umřela, vnukla mu do hlavy 

ţe má talent…“ 

II-2 „Měl milující rodiče, kteří ho odjakţiva učili, ať se k lidem chová tak, jak chce, aby se oni chovali k němu. Je 

cílevědomý, ochotný a miluje svoje vnoučata. Pracoval na ţelezničních drahách a pozdravy spojené s úsměvem jen 

rozdával.“ 

V-7 „Je to mladý student, který má v plánu si hned po škole najít dobrou práci a zabezpečit svou velkou rodinu. Má 

pocit, ţe jim něco dluţí a chce jim, co nejvíce pomáhat. Hlavně se tu snaţí být pro své mladší sourozence, kteří kvůli jeho 

studiu ţijí v chudobě.“ 

V-8 „Od malička smíšek, který našel v ţivotě, co si přál. Milující ţenu, hodně dětí i roztomilé vnoučata. Práce ho také 

velice bavila a pořád rád vypomáhá v chemické laboratoři. S chemií šel totiţ vţdy ruku v ruce, oproti dalším předmětům. 

Tam radši vymýšlel s rukama lumpárny.“ 

IV-5 „Je německé národnosti a neměl zrovna lehké dětství. Rodiče se jen hádali a na svého syna si moc času neudělaly. 

Proto uţ od mala začal být zlý na svoje spoluţáky a neustále se nad někým povyšoval.“ 

IV-2 „Zákeřná ţena, která vţdy chtěla mít to nejlepší jen pro sebe. Nikomu jinému nepřála úspěch a dávala to dost znát. 

Nedokázala ani vyznat lásku, protoţe ani jako malá neslyšela tu jednu z nejkrásnějších vět: „Máme Tě rádi!“ 

VI-4 „Jako malý si povšimnul, jak otec mlátí matku. Ale uţ nezaregistroval, jak velkou ránu dává a za co. Jinak to byl 

úţasný táta, a proto ho měl za vzor. Kdyţ vyrostl, tak se oţenil a i své manţelce vlepil pořádnou facku. Bohuţel to ale 

opakovat a manţelku uhodil znovu, ale ještě větší silou. Manţelka musela být ošetřována a manţel byl odsouzen k trestu 

odnětí svobody na 5 let.“ 

III-5 „Pocházela z velké rodiny a jak měla dalších pět sourozenců, tak nikdy nebyla středem pozornosti a to ani ve škole. 

Byla zvyklá na roli šedé myšky, ale jeden den měla příleţitost vzít oblíbené spoluţačce náušnice. Pak začala krást i 

v obchodech a konečně si jí ve škole kaţdý všímal a záviděl jí. Aţ jednou se přišlo na to, jak krade. Vyhodili ji z damu a 

určili částku, kterou musí splatit, aby nešla do vězení.“ 

Administrátor: 

III-4 „Fiktivní příběh a probandka se shodují v tom, ţe oba jsou zábavní lidé s úsměvem na tváři. Probandka je také 

optimistka a s tímto přístupem se snaţí zvládat i těţší situace. V příběhu se také odráţí její touha stát se herečkou. Kvůli 

občasným konfliktům s otcem také přemýšlela a často mluvila o odchodu z domova. Nikdy jej ale neuskutečnila. V tomto 

příběhu se také odráţí podpora, kterou sama vnímá od své matky. Co se týče plánů do budoucna otec zůstává velmi 

racionální, ale matka podporuje i její tajné sny, k nimţ patří i herectví.“ 

II-2 „Opět se zde projevuje projekce v oblasti rodinných vztahů. Od obou rodičů totiţ probandka od mala cítila lásku a 

podporu a také přístup chování k ostatním lidem zmíněný v příběhu se shoduje s tim, který jí byl vštěpován. Je velmi 

usměvavá a ochotná. Vţdy ji dlouho trvá určit si cíl, ale poté se snaţí ho dosáhnout, i kdyţ má tendenci vzdávat se, po 

prvních neúspěších.“ 

V-7 „Jako projekci zde vnímám touhu najít si po škole dobrou práci. Studium ji totiţ příliš nebaví a ráda by sobě i svým 

blízkým kupovala věci, které nutně nepotřebují, ale líbí se jim. I pocit, ţe své rodině něco dluţí můţe být do značné míry 

projektivní. Její rodina je totiţ kvůli váţné nemoci otce závislá na sociálních dávkách, proto můţe cítit určitou potřebu se o 

ně starat a pomoci jim.“ 

V-8 „Jako projektivní zde hodnotím vyjádření, ţe se jedná o smíška, který našel v ţivotě, co si přál. Probandce je teprve 

17 let, ale svou současnou situaci hodnotí kladně a je velmi spokojená. Zmínka o chemické laboratoři a zálibě v chemii můţe 

být spojena s jejím dědou, který ji velmi často vypráví příběhy z práce, vysvětluje chemické zákonitosti a je z toho stále 

nadšený.“ 

IV-5 „V tomto příběhu se můţe jednat o projekci názoru na kamarádku, se kterou měla probandka několik konfliktů. Na 

tuto kamarádku rodiče neměli čas a často doma poslouchala jejich hádky. Poté byla ale velmi zlá na spoluţáky a 

spoluţačky.“ 

IV-2 „Probandka má ráda hezké věci, ale umí se o ně rozdělit nebo je půjčit bez větších problémů. Rozhodně se nejedná 

o zákeřnou osobu, ale lidem kolem sebe upřímně přeje úspěch a raduje se s nimi. Dokonce i poté, co jí tito lidé nějakým 

způsobem ublíţili. Ráda také slyší, ţe ji má rodina ráda a potřebuje ho nejen poznat z chování, ale také to slyšet.“ 

VI-4 „V tomto případě hodnotím projektivně pouze její odpor k domácímu násilí. Ve skutečnosti se osobně s domácím 

násilím nesetkala, ale razantně ho odmítá a prosazovala by, co nejtvrdší tresty.“ 

III-5 „Probandka má pouze jednoho sourozence a je mladší. Proto se nedá říci, ţe by nebyla středem pozornosti, ale 

často na svou sestru ţárlila a mohla si takto připadat. Ve škole vţdy patřila k oblíbeným a nikdy nic neukradla. V tomto 

příběhu se také odráţí fakt, ţe si uvědomuje a přijímá jako samozřejmost, ţe kaţdý prohřešek by měl být potrestán.“ 



Respondent č. 25: Ţena, 40 let, stření odborné 

Sympatické: III-4 m, II-2 m, I-6 e, V-7 h 

Nesympatické: III-7 hy, I-1 k, III-5 k, VI-4 s 

III-4 „Je usměvavý, bere ţivot jak jde, vstřícný, Má rodinu o kterou se stará, ţenu, kterou bere jako partnerku. 

Zaměstnání do, kterého se těší a je jeho koníčkem.“ 

II-2 „Starší muţ z vědomostmi, pravděpodobně nějaký profesor. Doma hlava rodiny, klidný. Určitě vlastní nějakou 

velkou knihovnu a z knih čerpá vědomosti.“ 

I-6 „Mladý muţ mohl by být pilot, ve tváři má cíl za kterým jde. Ţivot bere s humorem tak jak si on myslí, ţe se má 

dít. Ale k váţným věcem přistupuje s chladnou hlavou a rozmyslem. Pravděpodobně není ţenatý a teprve tu pravou hledá.“ 

V-7 „Pohledný mladík, asi student. Má upřímné oči, pečuje o sebe. Rodina, v které vyrůstal, byla harmonická a celá. 

Jde za svým přesvědčením a chce dělat nějakou čestnou a zásluţnou práci. Byl doma milován a proto je to hodný člověk.“ 

III-7 „V rysech je něco, co způsobuje, ţe nahání strach. Mimika obličeje naznačuje, ţe je buď zlý a nebo zaţil něco 

otřesného co zanechalo následky. Tento člověk je určitě sám a přátelství nezná. Pravděpodobně vyrůstal v neúplné rodině.“ 

I-1 „Tato ţena neproţila lehký ţivot. Na zaměstnání bych tipovala nějaká děvečka na statku. Práce od nevidím do 

nevidím. Uznání ţádné. V očích má zklamání a tuţbu po lepším ţivotě.“ 

III-5 „Tato ţena mi nepřijde upřímná, nevěděla bych co od ní čekat. Zklamaná co ţivot přinesl. Pravděpodobně má 

rodinu ve, které není šťastná. Působí na mě unaveně, ale zároveň, ţe kdyţ někdo podá záchranou ruku tak šáhne aţ 

porameno.“ 

VI-4 „Tento muţ na mě působí jako hrubián. Pravděpodobně se ţiví v ringu. A nebo jako zlodějíček. Nemá rád legraci a 

vše bere nesmírně váţně. Na obličeji je vidět odhodlanost a neústupnost. Nedokáţu si představit, ţe má rodinu.“ 

 

Administrátor: 

III-4 „Tento příběh hodnotím projektivně. Jelikoţ probandka je usměvavá, vstřícná a i přes všechno, co ji jiţ potkalo, 

bere ţivot takový jaký je. O svou rodinu se stará velmi dobře a manţela vnímá jako partnera a touţí po tom, aby tak byla také 

vnímána.“ 

II-2 „Probandka je velmi klidná a i konflikty se snaţí řešit bez zbytečných hádek. Jako hlavu rodiny vţdy vnímala 

muţe.“ 

I-6 „Zde se opět vyskytuje zmínka o braní ţivota s humorem, který se shoduje s přístupem probandky a k váţným 

věcem se také snaţí přistupovat v klidu. Probandka by ovšem na rozdíl od „pilota“ pro své blízké obětovala své cíle.“ 

V-7 „V tomto příběhu se odráţí přesvědčení probandky, ţe kdyţ dítě vyrůstá v harmonické rodině, stane se z něj slušný 

člověk. Sama vţdy chtěla pomáhat druhým lidem, proto se moţná v popisu objevila čestná a zásluţná činnost.“ 

III-7 „V tomto příběhu nehodnotím jako projekci nic.“ 

I-1 „V tomto případě se mi jako projekce jeví jiţ zmínka o tom, ţe ţena neměla lehký ţivot. Ani probandka svůj ţivot 

tak nevnímá. Při výchově se nejvíce projevoval její otec, který ji i ostatní sourozence aţ přehnaně zapojoval. Přijeli ze školy a 

opravdu dlouho pracovali a nedostalo se jim ani pochvaly ani ţádného jiného ocenění. Jako kaţdý člověk touţí po zlepšení 

situace, ale nepřevládá u ní pocit zklamání.“ 

III-5 „Zde se „objevuje“ naráţka na původní rodinu, ve které probandka nebyla šťastná. Vzhledem k náročné náplni své 

práce se často cítí unavená, sama má problém poţádat o pomoc, ale pokud jí pomoc někdo nabídne, ráda ji přijme.“ 

III-4 „V tomto příběhu můţu jako projekci zhodnotit pouze větu, ţe si nedokáţe představit, ţe by tento člověk mohl mít 

rodinu. Je totiţ hluboce přesvědčena, ţe děti potřebují harmonický domov a rodiče musí mít schopnost jim toto poskytnout.“ 

  



Respondent č. 26: Muţ, 25 let, střední odborné 

Sympatické: I-6 e, II-4 h, V-4 p, IV-1 p 

Nesympatické: I-1 k, I-2 s, II-3 e, III-3 s 

I-6 „Od malička sportovec, v dospělosti profesionální fotbalista za Duklu Praha a povoláním voják. Kdyţ byl 

v pubertě, tak mu umřela matka, s čímţ se nikdy nevyrovnal a nedokázal ţádnou ţenu nikdy milovat. Umřel náhle na zástavu 

srdce v nedoţitých 45 let.“ 

II-4 „Jako malého chlapce ho otec přihlásil na atletiku, které se věnoval celý svůj ţivot. Nejvíce vynikal se skoku o tyči. 

V této disciplíně získal mnoho úspěchů. Většinu ţivota trávil na cestách, čímţ neměl moc kamarádů. „ 

V-4 „Vypadá jako herec ze sedmdesátých let. Od mala byl pěkně Kvítko, v pubertě uţ rodiče nevěděli co s ním, tak ho 

přihlásili na vojenskou školu, kde získá patřičnou disciplínu. Poté se přihlásil do legíí jako ţoldák, kde byl zabit v boji.“ 

IV-1 „Velmi nadané dítě, ve studiu předčil své vrstevníky. Celý svůj ţivot zasvětil studiu, ve kterém ho rodiče plně 

podporovali, bohuţel tragicky zesnuli, tak vyrůstal s babičkou. Stal se z něj politik a fylozof.“ 

I -1  „Vyrůstala na předměstí s rodiči a dalšími osmi sourozenci. Rodiče na ní kvůli práci a dalším dětem neměli moc 

času. Ve 13 letech utekla z domova, toulala se světem a ve svých patnácti letech porodila dítě, které po porodu zabila, za coţ 

byla zavřena.“ 

I-2 „Vyrůstal v dětském domově(sirotčinci). Kdyţ byl plnoletý začal pracovat na stavbě, ale začal hodně pít. Propadl 

alkoholu, který nezvládal a začali se v něm objevovat násilnické sklony. Znásilnil pět ţen za coţ byl popraven.“ 

II-3 „Vyrůstala ve slušné rodině, dokončila i své vzdělání s vyznamenáním. Ve dvaceti letech se vdala a měla dvě děti. 

Manţel jí po pěti letech opustil. Dostala děti do své péče, které nezvládala a začala je týrat. Sociální úřady jí je vzali a ona 

spáchala sebevraţdu.“ 

III-3 „Uţ od mala měl kladný vztah ke zvířatům – vystudoval kvůli tomu i zemědělskou školu. Šťastně se oţenil, ale po 

pár letech začalo manţelství skřípat. Časem začal zjišťovat, ţe jeho kladný vztah ke zvířatům není jen tak a stal se z něj 

zoofil. Ţena ho opustila a on zemřel sám ve stáří na své farmě.“ 

 

Administrátor: 

I-6 „V prvním příběhu hodnotím projektivně odpověď, ţe muţ byl od mala sportovec. V případě probanda se jednalo 

od mládí o fotbal a také dostal nabídku hrát za Duklu Praha, ale rodiče mu to zakázali. Dlouho také nebyl schopen navázat 

dlouhodobější vztah se ţenou a zamilovat se.“ 

II-4 „V popisu druhé osoby se mi jako projektivní zdá pouze zmínka o otci, který pro něj byl především v dětství velmi 

důleţitý a podnikali spolu různé aktivity.“ 

V-4 „Tento popis se mi jeví jako projektivní v části, kde píše, ţe byl od mala pěkné kvítko a v pubertě rodiče jiţ 

nevěděli, co s ním. V té době mu chyběla disciplína a pevný řád, proto moţná fiktivní situaci řeší vojenskou školou.“ 

IV-1 „Jako projektivní zde hodnotím pouze zmíněnou výchovu babičky, u které trávil a v současnosti také tráví mnoho 

času a podílela se na jeho výchově. Co se týče studia tak vynikal v matematice, ale jinak se studie příliš nevěnoval.“ 

I-1 „Proband má pouze starší sestru a z domova nikdy neutekl. Je ale pravda, ţe rodiče měli málo času, ale na společně 

strávený čas má hezké vzpomínky. Jelikoţ byl kluk měl více volnosti neţ jako sestra a velmi rád se s kamarády „toulal“ po 

městě.“ 

I-2 „V tomto příběhu se mi jako projektivní jeví pouze fakt, ţe začal jako plnoletý pracovat. Proband také začal 

pracovat okamţitě po ukončení střední odborné školy. Problémy s alkoholem se u něj nikdy neobjevily stejně jako se u něj 

neobjevovaly závaţnější násilnické sklony. Jako asi téměř kaţdý kluk za sebou má pár rvaček, ale většinou se jednalo o 

sebeobranu nebo obranu přátel.“ 

II-3 „Proband vyrůstal ve slušné rodině. K dětem má velmi pozitivní vztah, proto v tomto mini příběhu nevidím větší 

sebeprojekci.“ 

III-3 „V tomto příběhu se podle mého názoru nejedná o projekci. Příběh a proband se podobají pouze v tom, ţe i sám 

proband si jednou přeje se šťastně oţenit, ale bojí se toho, ţe ho ţena opustí. Myslím, ţe v tomto je ovlivněn především 

rozvodem rodičů a nevěrami ve vztazích jeho přátel, kteří spolu chodí několik let.“ 

 

 

 

 

 

 



Respondent č. 27: Ţena, 22 let, studentka VŠ 

4 sympatické: I-6 e, III-4 m, IV-6 s, V-7 h 

4 nesympatické: I-1 k, III-7 hy, II-3 e, VI-6 hy 

I-6 „Vypadá jako moudrý člověk se smyslem pro humor, který ale většina lidí v jeho okolí nechápe. Schopný 

nezabývat se maličkostmi. To ale můţe být i jeho mínusem, protoţe se nedokáţe snadno radovat z malých obyčejných věcí. 

Nikdy by nenechal nedokončenou práci a nezačal se zabývat další.“ 

III-4 „Z jeho výrazu mi připadá, ţe je to člověk, který se nikdy nenechá ničím rozhodit. Jeho heslem v ţivotě by mohlo 

být:“všechno špatné je pro něco dobré“. Poznal, jaké věci jsou pro něj v ţivotě důleţité a stará se, aby o ně nepřišel. Je vţdy 

obklopen spoustou mladých lidí, které skvěle baví.“ 

IV-6 „Postarší vyrovnaný muţ. Ve svém oboru byl velkým odborníkem. Svou práci povaţuje za to nejdůleţitější a těţko 

se dá přesvědčit, ţe i ostatní oblasti mohou mít svou hlavu. Moţná trochu tvrdohlavý a neústupný. Ale pro své blízké by byl 

schopný udělat všechno, v mezích zákonů a pravidel.“ 

V-7 „Moţná ještě trochu naivní mladý muţ. Dobrosrdečný a poctivý, vychovaný pevnou otcovou rukou. Mohl by mít 

zájem o sport, protoţe rád tráví čas v kolektivu. Nebojí se zodpovědnosti. Chce ostatním ukázat, ţe dokáţe být úspěšný, 

potřebuje ale čas a ochotu ostatních mu případně poradit. 

I-1 „Starší paní zničená ţivotem. Uţ od dětství si musela všechno tvrdě vybojovat. Nezná hranici, kdy si jít za svým a 

kdy ustoupit. Nedůvěřivá k ostatním lidem. Někdy aţ podezřívavá. Není zlá, ale neumí vyjadřovat své pozitivní emoce, takţe 

jako zlá působí.“ 

III-7 „Tato osoba vypadá, jako by neuměla být šťastná. Moţná se jí ve škole ostatní posmívali. Na všechno potřebuje víc 

času neţ ostatní, coţ je většinou problém, a tím se dostává do stresu, který moc neumí zvládat. Jedináček a introvert. Miluje 

přírodu a zvířata. 

II-3 „Vypadá, ţe se cítí ukřivděně. Někomu z jejích blízkých se stala tragedie, která nebyla nikdy vyřešena – potrestána. 

Odmítá jakoukoli pomoc od ostatních, vţdycky si chce všechno vyřešit sama. Plýtvá ale tak svou energií. Myslí si, ţe jí nikdo 

nemůţe pochopit. Na všem vidí jen to negativní a straní se ostatních.“ 

VI-6 „Starší paní bez energie. Nikdy si nemohla jít za svým a jen se podřizovala ostatním. Chytrá, ale radši svoje názory 

nebo připomínky neříká. Pečlivá, potrpí si na detaily. Ovládá skvěle všechny domácí práce. 

 

Respondent 

III-4 „Herec z filmu pro pamětníky. Srandista, hrál kladnou postavu.“ 

V-7 „Máme společné - Zájem o sport, čas v kolektivu“ 

III-7 „Připomíná mi vojáka z nějaké pohádky. Byl zlý a záškodnický. Škodil hlavně proto, aby se zavděčil a zalíbil 

svému nadřízenému.“ 

„U zbytku lidí jsem spíš popisovala vlastnosti, které já nemám“ 

 

 

Administrátor:  

V-7 „Tenhle popis podle mého názoru na respondentku sedí ještě o něco víc – taky byla vychovaná přísným, i kdyţ 

hodným otcem. Zodpovědnosti se také nebojí.“ 

III-7 „Myslím, ţe s touto osobou má respondentka společné to, ţe na všechno potřebuje víc času neţ ostatní a pak se 

dostává do stresu – ale je to spíš její pocit, neţ ţe by to tak chápalo její okolí.“ 

 

„Myslím, ţe se v jejím hodnocení (zvláště u nesympatických obličejů) hodně ukazuje, ţe se v kaţdém snaţí najít něco 

dobrého. Špatné chování lidí si spíš vysvětluje tím, ţe se jim přihodilo něco zlého, neţ ţe by byli sami od sebe špatní (nebo 

ţe by měli zlý úmysl).  

Některé vlastnosti, se kterými u sebe není spokojená,přiřadila nesympatickým lidem - např. to, ţe podle svého mínění na 

všechno potřebuje víc času, nebo taky to, ţe jí lze poměrně snadno vystresovat. (např. u zkoušky často neudělá jen proto, ţe 

si z nervozity nedokáţe na nic vzpomenout, i kdyţ to dobře umí). Naopak vyrovnanost a to, ţe se člověk nenechá rozhodit 

přiřazovala kladným osobám. (Ale sama tvrdila, ţe všem dávala spíš vlastnosti, které sama nemá).“ 



Respondent č. 28: Ţena, 22 let, studentka VŠ 

4 sympatické: I-8 hy, II-5 d, IV-1 p, I-6 e 

4 nesympatické: I-1 k, IV-5 m, VI-3 k, III-7 hy 

I-8 „Moudrý člověk, který má za sebou spoustu dobrého i zlého. Uţ si své zaţil. Teď uţ spíš odpočívá a uţívá si ţivota 

v jeho pravém smyslu. Filosof. Uţívá si přírody. Kdyţ k němu přijdu s otázkou, vţdy mi dobře poradí.“ 

II-5 „Ustaraná ţeny. Má rodinu, o kterou se musí starat. Nic jiného jí nezbývá. Prostě musí, jinak by se rodina rozpadla. 

Z očí jí kouká, ţe je ustaraná, zuţovaná smutkem a leţí na ní těţké břímě. Silná osobnost.“ 

IV-1  „Profesor. Osoba, která má za sebou vědeckou činnost Uznávaný vědec. Moţná trošku podivín, to ale významné 

osobnosti jsou. Má nad světem nadhled a drţí si odstup. Umí rozpoznat váţné situace od bezvýznamných.“ 

I-6 „Pracant. Kluk, který není příliš cílevědomý. Nechce toho o ţivotě moc. Jen si uţívat své. Nepotřebuje rozšířit 

obzory. Je rád ve svém světě – jít přes den do práce (která ho nikam neposune), večer jít s kamarády. Přes víkend fotbal. 

Moţná nudný ţivot a moţná pohodový. Za ničím a nikým se nehoní, ale ničeho nedosáhne.“ 

I-1 „Vrah. Člověk, který prošel vězením. Je psychicky nemocný. Nikdo nikdy neví, co ho napadne. Dětství měl ošklivé 

a doléhá to na něj teď. Asi si neuvědomuje své činy. Patří do léčebny. V dětství ho šikanovali, doma ho rodiče nepochválili. 

Moc se o něj nezajímali. Měl finančně vše, psychicky ale strádal. 

IV-5 „Muţatka. Ţena s muţskými sklony. Tvrdá, drsná a schopna všeho. Nevadí jí, ţe se o ni lidi nezajímají. Ţe je sama. 

Na jednu stranu chce být sama. Nechce se o nikoho starat, nechce, aby jí někdo soudil. Kašle na vše kolem sebe. Myslí si: 

„Vy mi všichni můţete…“ Nemyslím si, ţe by v hloubce byla zlá, ale nejsem si jistá, ţe by nic neudělala. Rozhodně je hodně 

„vostrá“. Umí člověka usadit, odseknout mu a být na něj hnusná, nezdvořilá.“ 

VI-3 „Podvraťák, který dělá podvody a ještě se tomu směje. Nesvěřila bych mu tajemství a v ničem bych mu nevěřila. Je 

schopný podrazit i kamaráda. Moţná i rodinu. Nic ho do takového chování nenutilo, prostě takový je. Asi se cítí být 

v bezpečí, kdyţ si dělá vše podle sebe a nekouká na ostatní. Jde přes mrtvoly. Podvraťák, alkoholik.“ 

III-7 „Studený čumák. Kouká z něj agresivita. Tichá agresivita, kdy nikdo nikdy neví, co se mu honí v hlavě. Vše si tiše 

promýšlí, moc se nevyjadřuje, ale tichá voda břehy mele. O sobě nemluví, nechce, aby o něm někdo něco věděl. Nechce si 

nikoho pustit k tělu. Zaţil chvíle, kdy mu bylo těţko a neměl nikoho, kdo by mu  porozuměl. Nikdo ho nevyslechl ani mu 

nepomohl, a kdyţ uţ se někdo našel, tak mu ublíţil. Tak se radši uzavřel vůči okolí.“ 

 

Respondent: 

II-5 „Viktorka bláznivá z Babičky B.Němcové – připomíná mi jí jen vzhledem, ne vlastnostma“ 

I-6 „táta, kamarád – nic neřeší. Nemyslí na budoucnost, ale je to pohodář. Je s ním sranda.“ Táta – podoba v tom, ţe je 

mu to jedno. Nic neřeší. Jede si po svém, ale je to svým způsobem „chlap“. Své si zařídí, o své se postará. Kdyţ je potřeba, 

tak si zavře, ale o rodinu se nestará.)“ 

III-7 „Trošku se ve vlastnostech vidím – v tom, ţe občas chci být sama. Nezajímat se o okolí a nechci, aby se někdo 

zajímal o mě. Potřebuju si odpočinout. Nejsem povaha, ţe by mi byli lidi jedno, jen občas potřebuju vypustit. Nemám ráda 

lidi, kteří nemyslí do budoucnosti a kteří se nezajímají o rodinu. Kteří jsou neurotici a nerváci. „ 

 

 

Administrátor:  

IV-5 „(Myslím, ţe téhle osobě je respondentka poměrně podobná – většinou působí hodně tvrdě a drsně, rozhodně umí 

být i „vostrá“  a odsekávat. Působí jako člověk, který je se vším rychle hotový a nic neřeší, ale ve skutečnosti je hodně citlivá 

a  mnoha věcech , které jí někdo řekl hodně dlouho přemýšlí a bere si je k srdci.)“ 

III-7 „(Tady uţ bych asi jenom dodala, ţe respondentka při psaní příběhů prohlásila, ţe podle ní všichni tihle lidé patří 

do léčebny  )“ 

 

„Myslím, ţe svoje projekce docela dobře popsala. 

Řekla bych, ţe se trochu shoduje s pozitivními postavami tím, ţe si ráda uţívá ţivota, ale teď je spíš ve fázi, kdy má na sobě 

spoustu povinností (snaţí se vydělat si peníze, aby si mohla o prázdninách uţívat) a taky si asi připadá dost ustaraně kvůli 

partnerskému vztahu, který je dost nestabilní - chvíli je všechno v pořádku a chvíli to nestojí za nic). Spokojená není, ale 

ukončit to taky nechce.“ 



Respondent č. 29: Ţena, 21, studentka VŠ  

4 sympatické: IV-7 e, V-7 h, V-8 m, VI-1 m 

4 nesympatické: IV-5 m, VI-3 k, II-8 k, VI-5 p 

IV-7 „Hloubavý, klidný, moudrý, učitel. Uţ ví, co chce od ţivota. Má rád svoji manţelku a svoje děti. Má rád svou 

kaţdovečerní pohodu.“ 

V-7 „Mladík, který je plný ţivota, vše má před sebou. Zamilovaný, chodí ještě do školy, má tedy povinnosti. Čeká ho 

vojna odloučení od milé (povinnost).“ 

V-8 „Zábavný společník. Má rád své kamarády, se kterými sedí kaţdý večer u piva. Věčný optimista, se svojí 

manţelkou se nenudí.“ 

VI-1 „Zahloubaný básník, který přemýšlí o ţivotě velice často. Nenašel dosud svoji ţivotní partnerku. Ţije sám a stará se 

o domácí zvířectvo.“ 

IV-5 „Namyšlený. Myslí si o sobě víc, neţ by měl. Je nezodpovědný. Nemá pravé přátele, jen kolegy.“ 

VI-3 „Má tiky. Je to neurotik. Je odporný a myslí jen na peníze. Při jídle hltá. Bije svoji ţenu. Doma děti mají peklo. 

II-8 „Bez ţivota. Buď zaţila ţivotní zklamání, nebo, a to spíš, ještě nenašla nikoho, kdo by ji udělal šťastnou. 

Introvertní, bez zájmu.“ 

VI-5 „Zamračený negativista. V ţivotě vidí jen práci a čeká, ţe ho to naplní. Introvertní pesimista. Je to neurotik.“ 

 

Respondent 

VI-1 „máme společné – k úplnému štěstí mi chybí partner“ 

VI-3 „připomíná mi- namyšlený sobec. Je neurotický, nevyrovnaný. Nebere v potaz nikoho jiného. Všude se vetře“ 

 

 

Administrátor:  

„Tady moc nevím.Tahle respondentka je většinou s názorem na ostatní lidi docela rychle hotová (coţ je podle mě vidět i na 

těch popisech), ale o sobě přemýšlí hodně často a hodně do detailů (a občas si proto bere komentáře ostatních hodně osobně, i 

kdyţ tak vůbec nejsou myšleny). Myslím, ţe u II.8. trochu popisuje svoje obavy - bojí se, ţe uţ zůstane sama a ţe není 

schopná najít si partnera.“ 

 

Respondent č. 30: Muţ, 21, SŠ s maturitou 

4 sympatické: IV-1 p, V-7 h, IV-7 e, III-1 h 

4 nesympatické: III-7 hy, III-5 k, VI-4 s, I-1 k 

IV-1 

- „vysokoškolák, mnoho titulů 

- budí na mě vědecký a společenský zájem 

- velice dbá na pečlivost, je důsledný 

- budí ve mně cílevědomého, společenského člověka“ 

V-7 

- „mladý člověk, který je cílevědomý, slušný, dobře vychovaný 

- podle mě je společenský a cílevědomý 

- působí na mě velice vůdcovsky 

- chce něčeho dosáhnout v ţivotě“ 

IV-7 

- „vědecký člověk, který je velmi zahlouben do bádání, vědění a má velice mnoho titulů 

- hodně se uzavírá do sebe a hodně bádá 

- chytrý muţ, zabývá se definicemi 

- hodně dbá na slušnost, oblečení“ 

III-1 

- „mám zde u něj smíšené pocity: vraha a normálního člověka 

- na obrázku vypadá velice slušně, dbá na duševní hodnoty, slušné chování, vzhled, vzdělanost 

- na druhé straně na mě působí jako deviant a narušený člověk“ 



III-7 

- „vrah, z tváře a z očí jde strach 

- samotář 

- ţije odděleně“ 

III-5 

- „bláznivá ţena, která ţije na venkově 

- nedokáţe se začlenit do společnosti 

- budí na mě špatný dojem 

- je labilní a psychicky narušená 

- podobnost s I. 1“ 

VI-4 

- „vrah, který budí respekt 

- působí na mě velice chytře“ 

I-1 

- „ţena, která je psychicky narušená a labilní 

- nekomunikativní a nespolečenská“ 

 

Administrátor:  

„Tento mladý muţ je velice ctiţádostivý a je ve věku, kdy touţí po co největších úspěších ve škole. To se mu skutečně docela 

daří a je na to hrdý, vlastnosti s tím spojené oceňuje.  

Je zaloţením společenský člověk, avšak není si zcela jist svým společenským postavením, bojí se odmítnutí či 

posměchu.“Respondent č. : Muţ, 24 let, SŠ s maturitou 

 

Respondent č. 31, muţ, 25 

4 sympatické: IV-7 e, II-6 p, II-2 m, VI-1 p 

4 nesympatické: VI-8 e, VI-7 d, IV-3 d, IV-6 s 

IV-7 

- „cílevědomý, přísný, despotický 

- má rodinu, tam je jednoznačný vládce 

- „duch starých časů“ “ 

II-6 

- „bez rodiny, vědátor, americký dobyvatel, zlatokop 

- nekonfliktní, coţ je sympatické“ 

II-2 

- „hudební skladatel 

- sukničkář, bez rodiny“ 

VI-1 

- „nic moc, ale sportovní typ 

- hodné oči, jde z něj nejméně strachu 

- sportovec, bez rodiny, angaţuje se s dětmi“ 

VI-8 

- „deviantní, úchylná 

- vraţedkyně, zlodějská, zákeřná (tváří se nevinně)“ 

VI-7 

- „zlá, uřvaná pavlačová bába, zlá tchýně 

- prototyp „proklaté tchýně“ “ 

IV-3 

- „hloupý, nájemný vrah 

- rozhodl se pro zlo sám“ 



IV-6 

- „inteligentní, manipulační, mafián 

- ve společnosti oblíbený, mocný“ 

 

Administrátor:  

„Respondent je hodně muţný typ, který si na své muţskosti zakládá. Předpokládala bych, ţe se to nějak v projekci projeví, 

ale není to moc výrazné, jednou oceňuje „sportovní typ“, jednou despotického a dominantního vládce v rodině. Naproti tomu 

chválí bezkonfliktnost (coţ není jeho případ). 

K nesympatickým osobám projevil opravdu vášnivý odpor, obzvláště k té první. Na ní mu hodně vadila právě ta pouze  

zdánlivá nevinnost - to samé zdůrazňuje i u poslední tváře. Nedokáţu posoudit, nakolik s tím má problém on sám… 

Pozn.: respondent odmítl psát, musela jsem poznámky sama zapisovat, není to tedy doslovná formulace.“ 

 

Respondent č. 32 : Ţena, 21 let 

4 sympatické: III-4 m, VI-5 p, VI-8 e, III-2 e 

4 nesympatické: V-1 e, V-6 k, VI-4 s, III-7 hy 

III-4 „Tento pán vypadá nezakomplexovaně. Má asi menší inteligenci, ale díky ní aspoň nemá problémy, nebo si je 

nepřipouští. Nejde se s ním bavit váţně, protoţe není normální, ale není nebezpečný.“ 

VI-5 „Tento pán vypadá jako rolník, zemědělec. Musí hodně pracovat, aby ve své chudobě dokázal uţivit rodinu. Tato 

starost zaměstnává celý jeho ţivot a mysl, není proto rozvinutý v jiných oblastech.“ 

VI-8 „Tato dívka není zcela mentálně vyvinutá, ale je hodná a dobrosrdečná.“ 

III-2  „Tento pán je tichý a plachý. Ţije spíše svůj vnitřní svět - ačkoliv ani ten asi není příliš vyvinutý, neboť na mě 

nepůsobí moc inteligentně. Je hodný a jeho ţivot zaplňuje práce v zemědělství - obţiva.“ 

V-1 „Tento pán na mě působí, tak, ţe kdybych ho potkala, tak ve mně vzbudí strach, jestli mi něco neprovede. Vyzařuje 

z něho zlost a zuřivost, kterou jako by skrýval pod lehkým úsměvem. Asi se před lidmi dokáţe víceméně kontrolovat, ale 

jeho negativní energie potřebuje někdy vybuchnout.“ 

V-6 „Tato paní má asi těţkou depresi. Pořád v sobě něco řeší a moţná si stále vytýká nějakou svou dávnou chybu a 

protoţe si nedokáţe odpustit, otravuje jí to celý ţivot. Proto je takto zachmuřená do sebe a nevidí všechno krásné kolem sebe 

a nepoznala Boţí milosti, hlavně odpuštění.“ 

VI-4 „Tento pán v ţivotě rovněţ nenašel milost, odpuštění a nedošel poznání, ţe láska a dobro (Bůh) je nade vším a ţe 

vţdycky vítězí, ačkoli peripetie mohou být plné zla  a špatnosti. Stala se mu nějaká těţká křivda a protoţe u Boha nenalezl 

pokoj, má ji stále před sebou a uţírá ho to vevnitř. Nedokáţe se radovat a k lidem je nedůvěřivý, uzavřený.“ 

III-7 „Tento pán má asi podobnou diagnózu jako předchozí pán. Moţná s tím rozdílem, ţe je se svým neutěšeným 

stavem smířenější, je u něj větší rezignace. Proto jeho pohled není tak pronikavý - s tou křivdou se vnitřně nepere tolik jako 

předchozí pán. Nebo vlastně asi taky dost, ale projev tohoto nesouladu je na první pohled víc maskovanější, ale o to se pak 

můţe projevit s větší náhlostí a zuřivostí.“ 

 

Administrátor:  

„Respondentu velice dobře znám a vím, ţe ona sama dost bojuje s křivdou, která se jí před časem stala. Racionálně si ji 

víceméně vyřešila, ale stejně na to ještě často přijde řeč a ona se neubrání rozhořčení. Je věřící a to jí hodně pomáhá právě 

takovéto těţkosti řešit, má proto pochopení a soucit pro druhé, kteří se nacházejí v podobné situaci, avšak tu podporu víry 

nemají.“ 

 

 

 

 

 



Respondent č. 33: Muţ, 24 let, SŠ s maturitou 

4 sympatické: VI-3 k, III-4 m, V-4 p, IV-3 d 

4 nesympatické: V-1 e, VI-8 e, I-1 k, III-7 hy 

VI-3 ŢEBRÁK 

„První sympatickou postavou je veselý šlachovitý chlapík. Zatímco většina lidí se na portrétu mračí, nebo mají 

nepřítomný pohled, tento muţ je očividně veselý. Připomíná mi typ člověka, který si dokáţe udrţet pozitivní přístup a 

radostnou mysl navzdory vlastní bídě a nepohodlí. Mám dojem, ţe patří k niţší sociální vrstvě. Mohl by to být ţebrák, chudý 

dělník, nebo rolník.“ 

III-4 CIRKUSÁK 

„Tento muţ je veselý, podobně jako dříve zmíněný ţebrák. Působí ne mě jako přímý a dobrosrdečný. Má rád zábavu a 

legraci, mohl by pracovat v cirkusu. Zároveň mám pocit, ţe je světácký, rád se chlubí svými záţitky z cest (některé z nich 

jsou vymyšlené), občas je cynický.“ 

V-4 KOVBOJ 

„Další sympatickou osobou je zamyšlený muţ. Nevím proč, ale připomíná mi kovboje, pistolníka z divokého západu, 

přesněji kladného hrdinu z westernu.“ 

IV-3 ZÁLUDNÝ 

„Na první pohled je mi sympatický, ale připadá mi, ţe něco skrývá.“ 

V-1 TOVÁRNÍK 

„Muţ na tomto portrétu je v určitém směru protikladem „ţebráka“ (VI.3). Není šlachovitý, naopak jeho baculaté tváře 

naznačují, ţe je dobře ţivený. Působí jako sebevědomý a úspěšný člověk. Můţe být třeba továrník nebo řezník. Mám pocit, 

ţe je lakomý a chová se nadřazeně.“ 

VI-8 OŠKLIVÁ 

„Hlavní důvod, proč je tato osoba nesympatická, je ţe mi připadá ošklivá. Krása je relativní, kaţdý má jiný vkus, já to 

vnímám takhle. Myslím, ţe oproti „cirkusákovi“ (III.4) je spíš domácí typ. Nemá tolik zajímavých historek k vyprávění. 

Připadá mi taková nemastná neslaná. Nezajímavá.“ 

I-1 ZLODĚJ 

„Nejsem si jistý, jestli je na tomto portrétu muţ nebo ţena, ale přepokládám muţe. Hledí upřeně někam mimo fotografii, 

podobně jako „kovboj“ (V. 4). Nicméně je mi nesympatický a jeho pohled mi připadá zlověstný. Mám pocit, ţe by to mohl 

být zloděj.“ 

III-7 NEBEZPEČNÝ 

„Od pohledu mi je nepříjemný. Myslím, ţe má násilné sklony.“ 

Respondent: 

„Ţádná z osob mi nepřipomíná nikoho z nejbliţšího okolí. 

ţebrák - připomíná mi bezdomovce, se kterým jsem se dal jednou do řeči 

ţebrák - také mi připomíná ţebráka, otce od Zilvara z filmu Bylo nás pět 

továrník - jeho rysy v obličeji mi připomínají spoluţáka ze základní školy, kterého jsem uţ přes 10 let neviděl a ani jsme se 

moc neznali 

továrník - také mi připomíná "Oťáska ocáska" z filmu Bylo nás pět 

ošklivá - připomíná mi Marfušu, ošklivou sestru z filmu Mrazík 

ošklivá - také mi připomíná kamarádku před 8 lety, které jsem se líbil, ale ona mi připadala nepřitaţlivá 

kovboj - připomíná mi postavu "limonádový Joe" z filmu Limonádový Joe 

cirkusák, záludný, nebezpečný - mám pocit jako bych je někdy uţ potkal, ale nevím koho mi připomínají 



zloděj - nikoho mi nepřipomíná“ 

 

Administrátor:  

IV-3  „U této tváře se respondent rozhodoval, zda ji přiřadí k sympatickým či nesympatickým, ale kaţdopádně jej 

zaujala.“ 

 

„Respondent hodně kladně hodnotí veselé tváře, coţ je pro něj příznačné, on sám je bodrý mladý muţ. U záporných postav 

jsem ţádnou projekci nerozpoznala.“ 

 

Respondent č. 34: Muţ, 30 let, student VŠ 

4 sympatické: V-7 h, III-4 m, II-2 m, I-3 p 

4 nesympatické: I-1 k, I-2 s, III-7 hy, III-5 k 

V-7 

 „student, 18 let 

 Vypadá relativně „normálně“, inteligentně. Je sebevědomý, pečlivý, starostlivý a cílevědomý 

 racionálně uvaţující.“ 

III-4 

 „27 let, student umělecké školy.  

 bohémský, sebevědomý, uţívá si ţivota. 

 veselý, dobromyslný, společenský typ.  

 spíše samorost, ne rodinný typ. 

 pochází ze stabilní rodiny, má mladšího bratra, se kterým má dobrý vztah.“ 

II-2 

 „45 let, pochází z vesnice, bydlí a pracuje na svém statku. 

 má nemanţelský vztah se svou sluţkou 

 má své přátele, se kterými se schází v lokální hospodě, přes svou vřelost k lidem si drţí spíše odstup a chrání si svůj 

osobní ţivot. 

 Prošel si válkou jakou český legionář v Itálii, tato zkušenost ho velmi ovlivnila.“ 

I-3 

 „40 let, svobodný 

 sklon k alkoholismu, má náročnou práci, která mu bere hodně sil a proto se snaţí odreagovat se pitím.  

 Pochází z neúplné rodiny, jeho otec zemřel a se svým otčímem má sloţitý vztah. Má také staršího nevlastního 

bratra, se kterým se nevídá. 

 Po smrti otce se v rodině cítil odstrčený.“ 

I-1 

 „na první pohled „nenormální“ 

 nevypočitatelný pohled,  

 pravděpodobně dochází do ústavu, je schopna se o sebe postarat, ale musí být pod dozorem. 

 Vrozené předpoklady, nízká inteligence, 

 na druhé straně je však schopna obětavosti a vlídnosti k lidem.“ 

I-2 

 „pohled šílence, schizofrenik 

 nevypočitatelný, cholerický, dominantní 

 má rád malé pejsky 

 má submisivní partnerku, se kterou nemá a nechce mít děti. 

 Vyrůstal s dominantní matkou, na které je stále částečně závislý.“ 

III-7 

 „30 – 35 let, boxer trpící duševní poruchou. 

 Není příliš intelektově vybaven 

 nevyjadřuje emoce, chladný 

 narodil se do bohaté rodiny, která ho odloţila 

 dělá jednoduché nenáročné práce – zahradník, v prádelně“ 

III-5 

 „17 let, paranoidní 

 chudá děvečka, ve 13 letech byla znásilněna 

 pracuje na statku, má přítele, ale je vůči němu chladná a zdrţenlivá 

 je vypočítavá“ 

 



Administrátor: 

V-7 „Tato tvář u mých respondentů jednoznačně zvítězila, jako sympatickou ji označili všichni čtyři. U Honzy mě 

nenapadá ţádný jiný důvod proč by s ji vybral, neţ ţe vypadá ze všech tváří nejmladší a „nejnormálnější“ :).“ 

III-4 „Zde jsem si všiml nápadné podoby této tváře a Honzovy tváře. Jisté rysy si jsou velmi podobné. Honza má 

podobný typ vousů, i kdyţ o něco kratší a i celkový výraz obličeje je podobný Honzovu.“ 

II-2 „Stejně jako v předchozím obrázku, i zde je na tváři jemný úsměv. Myslím, ţe Honza si tvář vybral právě proto. 

Vypadá dobrácky a usměvavě a to Honzu zaujalo.“ 

I-3 „Tento výběr mne trochu zaskočil. I v popise se objevilo mnoho negativních věcí, přestoţe si ji Honzna vybral jako 

sympatickou. Je moţné, ţe Honza do něj trochu promítl svoje myšlenky, ale neznám ho natolik, abych něco takového mohl 

tvrdit.“ 

I-1 „Stejně jako mladíček z páté řady, i tato tvář vede ve výběru nesympatických. Myslím si, ţe je to dáno hlavně 

výrazem jaký má. Jeden z respondentů si to také uvědomil, ţe její negativní vnímání je ovlivněno zejména zamračeným 

výrazem, který na fotografii má. U Honzy byl hlavní důvod její „hloupý výraz“. Nepovaţuje tvář za příliš inteligentní. Mohlo 

by to projikovat jeho názor na zamračené lidi..:)“ 

I-2 „Zde je důleţizté zejména Honzovo zdůraznění nevypočítaltelnosti a dominance. Tyto znaky povaţuje za negativní 

a nevyhledává společnost příliš dominantních a cholerických lidí.“ 

III-7 „Pro Honzu je to nebezpečná tvář a stejně jako u předchozí, nachází zde znaky dominance, agresivity a niţší 

inteligence. Coţ jsou vlastnosti, které příliš neoceňuje.“ 

III-5 „V jejím pohledu Honzovi vadila vypočítavost a chladnost. Neznám jeho přítelkyni, ale určitě má raději vřelý a 

upřímný vztah, čehoţ by se mu s touto tváří asi nedostalo.“ 

 

Respondent č. 35 : Ţena, 26 let, VŠ vzdělání 

4 sympatické: V-7 h, III-3 s, I-4 d, VI-5 p 

4 nesympatické: I-1 k, III-5 k, V-6, k, VI-7 d 

V-7 

 „student, 20 let, inteligentní, technický typ 

 bezproblémový, dobře vychází se svou sestrou 

 „milý chlapec“ “ 

III-3 

 „30 let 

 pracuje, svobodný, bezdětný 

 upřímný, sebevědomý“ 

I-4 

 „hodná, plachá, ustrašená, ustaraná 

 30 let, manţel, děti 

 milující matka v domácnosti, vaří, pere 

 submisivní, obětuje se pro rodinu“ 

VI-5 

 „40 let 

 manuálně pracující, dělník 

 má rodinu, ale je často v práci a rodině se moc nevěnuje 

 je spíše méně inteligentní a necitlivý k potřebám rodiny a ostatních“ 

  

I-1 

 „40 let, velké oči 

 upracovaná, ustaraná, nešťastná, nedůvěřivá 

 proţila sloţité dětství a obecně má těţký ţivot, umí se o sebe postarat 

 má partnera, který jí ubliţuje. Mají hodně dětí, je k nim spíše přísná a často pouţívá fyzické tresty“ 

III-5 

 „30 let 

 velké, nesympatické oči, hloupý výraz 

 vesničanka, pracuje na statku 

 má manţel, děti, její manţel je také hloupý 

 ţije omezený ţivot, nic moc ji netrápí 

 drbe s ţenskýma na vesnici“ 

V-6 

 „50 let 

 babička, měla přiměřeně těţký ţivot, má rodinu, vnoučata, manţela 

 ruka, kterou si zakrývá tvář vypadá, jako by nebyla její 



 není příliš hodná na ostatní, nerozmazluje vnoučata, není „typickou babičkou“ 

 vypadá jako zlý člověk“ 

VI-7 

 „hnusná, kolem 50-ti let 

 vesničanka, má rodinu, vnoučata 

 má dlouhotrvající manţelství, ve kterém je dominantní, řídí manţela 

 stará se o finance, ráda si dopřává, umí dobře vařit 

 pečlivá, vše si schovává a kontroluje 

 autoritářská, nebere příliš v potaz cizí názor“ 

  

 

Administrátor: 

VI-5 „Radka se moc nedokázala rozmluvit, nebyl to úplně vhodný výběr respondenta. Připadalo jí, ţe z tváří se nic 

vyčíst nedá a ţe je tím neprávem odsuzuje. Na moje pobídky většinou reagovala slovem „nevím“. 

První výběr byl stejný jako v případě Honzy. Milý chlapec, jednoznačná volba. Další byla sebevědomá tvář svobodného 

bezdětného muţe, která jí přišla sympatická.  

Dále ustrašená tvář milující matky v domácnosti, se kteoru předpokládám, soucítila a sympatizovala s její obětí pro rodinu 

Posledním byl dělník, který ji, myslím, přitahoval vzhledem, ostrými rysy a tvrdým pohledem.“ 

VI-7 „Nesympatické tváře byly Radce pouze ţenské. Nejvíce nesympatická byla tvář VI.7. Často pouţívala výraz hloupá 

vesničanka, coţ by mohlo projikovat její názor na lidi z vesnice. Radka sama pochází z Prahy. Nesympatické jí  také bylo 

dominantní postavení ţeny v domácnosti. Zřejmě má radějí dominantní muţe, coţ se i projevilo ve výběru sympatických 

tváří.“ 

 

Respondent č. 36: Ţena, 29 let, studentka VŠ 

4 sympatické: IV-3 d, V-7 h, II-8 k, VI-5 p 

4 nesympatické: I-1 k, III-7 hy, III-8 p, VI-6 hy 

IV-3 

 „vypadá „normálně“, kulatý obličej, svalnatý, moţná sportovec 

 30 let, má mladší sestru 

 usedlý, má přítelkyni, s kterou plánuje rodinu 

 vyrovnaný, nezatěţuje se příliš problémy 

 neupřímný, má více milenek“ 

V-7 

 „mladíček, gymplák, 18 let 

 neúplná rodina, zemřel mu otec 

 snaţivý, cílevědomý, inteliegentní 

 zamyšlený pohled, nekouká přímo 

 upřímný, čistý, ve vztazích je v začátcích, zaměřuje se spíše na studium, neţ na holky“ 

II-8 

 „ „Nevím, proč mi byla sympatická“ 

 pohled dolů, přemýšlí 

 má děti a manţela, který vydělává, ona se stará o jídlo, domácnost,... 

 submisivní ve vztahu, děti jsou její radost i starost 

 ţivot ji příliš netěší“ 

 

VI-5 

 „vystouplé lícní kosti, vyhublý boxer, 35-40 let 

 silná mimika obličeje, časté výkyvy nálady 

 nejspíš nemá rodinu, ţije ještě s matkou 

 samorost, čas od času si najde milenku“ 

I-1 

 „zlý pohled, nevím, co se za ním skrývá, staţené obočí, vylezlé oči 

 pohled za fotografa, nedívá se do objektivu 

 rozpadla se jí rodina 

 trauma z dětství“ 

III-7 

 „vrah, násilník, sadista 

 moţná měl rodinu, ale projevily se jeho násilnické sklony a to manţelství nevydrţelo 

 40-45 let“ 



III-8 

 „80 let 

 megera, rodinný tyran, autoritářská 

 má dceru, která je na ní závislá, přestoţe jí to vadí 

 na okolí však působí jako hodná paní – masky“ 

VI-6 

 „vylezlé oči 

 55 let 

 je ve vztahu více asertivní, není pod dominantou manţela 

 pracuje, nestará se pouze o domácnost 

 emancipovaná, ve vztahu je spíše chladná, ne příliš romantický vztah“ 

 

Administrátor: 

VI-5 „Opět to byly zejména muţské tváře, které si Petra vybrala za sympatické. Líbila se jí dominance, síla a upřímnost. 

Upřímnost a milý pohled mladíka z páté řady. Síla a sebevědomí tváří čtvré a šesté řady. Výběr tváře z druhé řady sama 

následně nedokázala odůvodnit. Spíše si myslím, ţe s ní soucítila, připadalo jí, ţe má těţký ţivot.“ 

VI-6 „Převaha ţenských tváří. Nejnegativněji hodnotila zlý pohled, vylezlé oči, autoritářství a chladnost ţen. Muţskou 

tvář si vybrala muţe, kterého povaţovala za vraha, sadistu, násilníka. Petra je spíše submisivní, takţe, myslím, ţe nemá ráda 

dominantní ţeny a příliš sebevědomé a agresivní muţe.“ 

 

Respondent č. 37: Muţ, 21, student (chemicko-technologická fakulta) 

4 sympatické: I-6 e, II-2 m, V-8 m, VI-3 k 

4 nesympatické: VI-1 m, IV-3 d, V-4 p, VI-7 d 

I-6 „V mládí chtěl být popelářem. Nyní je profesionální fotbalista v týmu Girondins Bordeaux. Protoţe je finančně 

zajištěn, kupuje si kaţdý měsíc nové auto. Chodí k týmovému psychologovi, proto nemá problémy.“ 

II-2 „Zaţil komunismus, jeho rodičům znárodnili všechny dvě krávy, takţe je teď nevolí, volí Top 09. Má manţelku a 

děti i s vnoučaty, má z nich radost. Za 5 let půjde do důchodu, nyní pracuje jako strojvedoucí.“ 

V-8 „Je fakt v pohodě, chodíme spolu na pívo. Bere invalidní důchod, často mě zve na Bechera.“ 

VI-3 „Sice je na pohled vysmátý, ale doma zaţívá peklo. Být na jeho místě, jeho manţelce bych zaseknul sekeru do 

hlavy.“ 

III-1 „Od pohledu vypadá jak buzerant. Ještě ke všemu otravuje malé děti na hřištích a nabízí jim bonbóny, mňam, všem 

doporučuji!“ 

IV-3 „Připomíná mi nějakou svini, kterou nemám rád. Kopnul bych ho do koulí.“ 

V-4 „Nemám rád lidi, kteří si při přemejšlení šahají na bradu ála Fanda Tikal. Ale asi to násilník nebude, spíš ten rváč, 

co z lidí na nádraţí tahá cigára.“ 

VI-7 „Typická Dorota Máchalová, ještě ke všemu tlustá jako práce. FUJ!“ 

 

Administrátor:  

I-6 „Proband hraje od mládí (dětství) fotbal, teď se mu jiţ věnuje méně. Přesto tuto svou zkušenost jistě do zmíněného 

příběhu promítl. Fotbal je stále jeho koníček, hraje aktivně, je zaměřený proti homosexuálům, ale ne nějak výrazně“ 

II-2 „Nevidím ţádnou souvislost s jeho ţivotem.“ 

V-8 „Respondent má teď v oblibě Becherovku a v hospodě v podstatě nepije nic jiného.“ 

VI-3 „Dotazovaný se doma moc nezdrţuje, protoţe s rodiči nemá příliš dobrý vztah. To bude zřejmě, to peklo, které 

uvádí v příběhu.“ 

III-1 „Ţádnou projekci de nevidím.“ 

IV-3 „Samozřejmě je více lidí, které nemá zmiňovaný muţ rád, ale souvislost s konkrétními osobami nevidím.“ 

V-4 „Vzhledem k tomu, ţe proband ej kuřák, vadí mu, kdyţ z něj ostatní tahají cigarety. Souvislost s třením brady moc 

nevidím, pouze zmiňovaný Fanda Tikal je člověk, který našeho probanda často vytáčí svým přemoudřelým chováním a 

způsobem vyjadřování. Ten člověk pro něj není důleţitý, ani se s ním nevídá, vadí mu jeho chytré poznámky, protoţe mu 

přijde, ţe se tak povyšuje nad ostatní“ 

VI-7  „Zřejmě je zaujatý proti silným ţenám, zkušenost osobní - intimní s nimi ale ţádnou nemá.“ 

 



„Respondent má často vtipnou náladu a ani u tohoto testu to nebylo jinak. 

-kdyţ vyplňoval ten test, tak si hodně dělal srandu,coţ já u něj povaţuji za obranný mechanismus, má problémy dávat najevo 

emoce,proto si často ze všeho dělá srandu, i kdyţ se to tak úplně nehodí 

-ten člověk pro něj není důleţitý, ani se s ním nevídá, vadí mu jeho chytré poznámky, protoţe mu přijde, ţe se tak povyšuje 

nad ostatní“ 

 

Respondent č. 38: Muţ, 22, student (ekonomie) 

4 sympatické: II-2 m, III-4 m, V-8 m, V-4 p 

4 nesympatické: III-7 hy, V-1 e, V-5 s, VI-6 hy 

II-2 „Vypadá, ţe má smysl pro humor. V ţivotě asi nedělal nijak těţkou práci a moc si nevydělal, ale byl v kontaktu 

s lidmi. Pravděpodobně to byl řidič a vtipkoval s kaţdým, kdo k němu nastoupil.“ 

III-4 „Je to šibal. Asi hodně lidí v ţivotě napálil, ale vţdy to udělal tak, ţe se na něho nemohou otevřeně zlobit. Přesto ho 

spousta z nich nemá ráda a vyhýbá se mu. Jemu to ale nevadí. Tráví čas s lidmi, kteří ho berou takového, jaký je.“ 

V-8 „To bude asi bezdomovec, který ţije na ulici celý ţivot. Stále se pohybuje ve stejné vesnici, kde uţ ho lidi znají a 

občas se s ním zastaví na kus řeči. Večer se staví v místní pekárně a dostane pár rohlíků, řezník mu občas schová kus masa. 

V hospodě mu hosti nechávají na dně půllitru pivo, které si slívá do své sklenice.“ 

V-4 „Vášnivý vynálezce. Všechno co se kolem něj děje potřebuje mít perfektně zmapované a všemu chce rozumět. 

V ţivotě se hodně věnuje studiu, ale pro svou nepraktičnost dělá metaře v ulicích. Po večerech pracuje na svých vynálezech, 

které jsou sice zajímavé a mají pozoruhodné funkce, ale v běţném ţivotě se nedají vyuţít.“ 

III-7 „Tento pán má těţký ţivot. Je to velký hromotluk a nemohl se dobře učit, protoţe jeho rodiče se stále hádali. 

Vrstevníci si z něho od malička jenom utahovali. Potom si začal vybíjet svůj vztek na zvířatech, který dodnes mučí.  Ţije na 

okraji vesnice, kam chodí sbírat psy, které potom bije ve svím domě a nakonec jejich mrtvoly pohazuje u cest.“ 

V-1 „Tento muţ je vrah. Zabil svoje děti a manţelku. Pracuje jako řezník a kdyţ se jeho obchodu přestalo dařit, protoţe 

nedaleko otevřel jiný řezník, který lidi „mokválal???“ a usmíval se na ně, dal se na pití. Jednou přišel opilý domů se svou 

řeznickou sekerou a povraţdil celou rodinu.“ 

V-5 „Doktor, anesteziolog, který zabíjí svoje pacienty brilantním a neodhalitelným způsobem. Nemá vyhraněný typ 

oběti, zabíjí muţe, ţeny, staré i mladě. Vychutnává i pocit, ţe má v rukou jejich ţivot, který jim potom nemilosrdně bere.“ 

VI-6 „Tato ţena měla velmi brzy děti s muţem, kterého velmi milovala a on miloval ji. Potom ale potkala jiného muţe , 

a protoţe jí zákon nedovoloval od svého současného muţe odejít, otrávila ho (toho současného). Ten nový se ale zhrozil 

jejího činu a utekl od ní. Jedno její dítě záhy nato zemřelo při dopravní nehodě a to druhé onemocnělo, protoţe ţena 

samoţivitelka neměla prostředky na léčbu, musela se dívat, jak umírá. Ještě dlouho poté, co zemřelo, spala s rozpadající se 

mrtvolou v posteli. Tyto záţitky teď vyčítá všem lidem na světě.“ 

Respondent: 

III-4 „trochu se projektuju, protoţe mám rád úzký okruh svých přátel.“ 

V-8 „tady se mi moc líbí ten bezstarostný styl ţivota“ 

III-7 „inspirace O myších a lidech“ 

V-1 „volná inspirace - povídka Černý kocour (E.A.Poe)“ 

V-5 „inspirace film Pradátoři“ 

 

Administrátor:  

II-2 „V této odpovědi se proband lehce projektoval. Má velmi rád kontakt s lidmi a neustále se snaţí vtipkovat. Řidič 

není, řídí jen „rekreačně“.  “ 

III-4 „Zde je také projekce. Občas udělá něco, za co by ho kamarádi nejradši neznali. Většinou mu to ale rychle odpustí. 

Opravdu tráví čas jen s lidmi, kteří ho mají rádi takového, jaký je.“ 

V-8 „Zde se nejedná o ţádnou projekci. Občas se stan, ţe po ostatních dojí nebo dopije, ale nestává se to často.“ 

V-4 „Projekce. Kolem sebe musí všemu rozumět, mít přehled. Ale zbytek o vynálezech a jejich nevyuţitelnosti uţ 

projekce není.“ 

III-7 „Částečná projekce. Jeho rodiče se občas hádají. Na zvířatech si nic nevybíjí.“ 

V-1 „Zřejmě ţádná projekce nebude. 1x týdně chodí do hospody, maxl. 3x týdně, ne pravidelně, ale to nebude mít 

souvislost s příběhem.“ 

V-5 „Nejedná se o projekci. Není agresivní ani sadistický.“ 



VI-6 „Jediné, v čem by se mohla projevit projekce, je dítě, které si přeje mít brzy po škole.“ 

 

Respondent č. 39: Muţ, 34 let, VŠ (pedagogická fakulta-dějěpis, český jazyk) 

4 sympatické: III-1 h, III-4 m, IV-5 m, V-4 p 

4 nesympatické: I-2 s, III-7 hy, V-6 k, VI-4 s 

III-1 „Mírně se usmívá. Fotografie je rozmazaná, takţe mi připomíná staré fotografie příbuzných. Je to šikovný dělník. 

Nezkazí ţádnou zábavu.“ 

III-4 „Usmívá se a není to škodolibý úsměv. Knírkem a malou hlavou připomíná kašpárka. Drobný, křepký chlapík, ale 

ne šašek. Čekal bych, ţe je moţná umělec. Moţná Francouz (má pod krkem šátek, který mi tak připadá). Určitě rád pije.“ 

IV-5 „Gestikuluje, má poloţenou hlavu na ruce. Filosof, leţérní, v akci, intelektuálka. Těţko říct, jestli má vůbec rodinu. 

Je smířená, vyrovnaná (a kdyţ má člověk rodinu, tak takový většinou není)“ 

V-4 „Gestikuluje-intelektuál. Obličej není na první pohled sympatický, ale je to člověk, který umí přemýšlet. Je 

racionální a proto čitelný (ve smyslu předvídatelný)-není to někdo, kdo naráz vybuchne. Hodně si toho proţil-zkušený-

chápavý (odvozuji ze svraštěného čela)“ 

I-2 „Má veselý obličej a je malý. Cítím z něj negativní sexuální energii. Tipoval bych ho na sadistu-např. Sadistického 

otce, který chodí po bytě nahý.“ 

III-7 „Má zamračené oči, upřený pohled, široký nos. Jde z něj strach. Myslím, ţe je dělník. Je moţná Rom (nebo jiné 

národnosti-ne běloch). Spíš násilná povaha. Zedník nebo pomocný dělník.“ 

V-6 --- 

VI-4 „Ţena je utrápená ze svého ţivota. Je unavená a nespokojená. Někdo ji trápil (=ona za to ve skutečnosti nemůţe). 

Nebere si za své trable zodpovědnost-obvinuje ostatní (mohou za její problémy). „Obviňovací matka“ “ 

 

Administrátor:  

III-1 „Respondent nedávno scanoval pro svého otce staré fotografie příbuzných. V kolektivu se rád staví do role baviče.“ 

III-4 „Respondent bývá v pozici „kašpárka“-staví se na venek silným a ostatní si z něj dělají legraci(v dobrém úmyslu), 

protoţe mají pocit, ţe mu to nevadí, ale ve skutečnosti se ho to často dotkne. (projekci vidím ve vyjádření „křepký chlapík, 

ale ne šašek“). Většina našich společných přátel jsou spíše sportovní a respondent se někdy cítí jiný (má rád poezii, 

výstavy,..) -jeho slovy „intelektuál“ (to moţná vyjadřuje „čekal bych, ţe je umělec“). Respondent je z Moravy a opravdu rád 

pije.  “ 

IV-5 „ „filosof, leţérní, v akci, intelektuál“-myslím, ţe přesně takhle vidí respondent sám sebe. Momentálně řeší sloţitou 

situaci se svou přítelkyní-chce s ní být, ale nechce s ní bydlet a uţ vůbec ne mít děti (v tuto chvíli) a ona mu to klade jako 

podmínku setrvání ve vztahu s ní.“ 

V-4 „Celý popis mi připadá jako velmi přesná projekce toho, jak se respondent vidí. Obzvlášt na své „čitelnosti“ si 

velmi zakládá a dokonce přímo toto slovo pouţívá, kdyţ popisuje proč něco udělal/neudělal („abych byl pro tebe čitelný“).“ 

I-2 „První věta je prostě popis obrázku a s respondentem nemá nic společného. Ostatní mi jako projekce připadají-pro 

respondenta je sexualita velmi důleţité a nevyřešené téma. Má hodně velkou sexuální apetenci a je velmi vzrušivý a 

nedokáţe si proto udrţet stálý vztah (a trápí ho to). Měl i nejistoty se svojí sex. Orientací. Naráţka na nahotu je taky 

zajímavá-nerad se sprchuje a převléká s ostatními muţi (při sportu).“ 

III-7 „Kdyţ jsme měli s respondentem bliţší vztah, ţárlil na mé dva blízké kamarády-jeden z nich je Rom a jeden z 

Turecka-myslím, ţe tato naráţka se respondentovi vybavila proto, ţe jsem mu test zadávala já-kdybychom se neznali, nejspíš 

by tuto asociaci neuvedl. Násilí respondent odmítá, ale nevidím v tom projekci nebo pojmenování nějakého problému.“ 

V-6 --- 

VI-4 „Myslím, ţe by to mohla být projekce respondentovy partnerky (ale obrázek není podobný)- v tuto chvíli má 

respondent pocit, ţe jej obvinuje za jejich společné problémy (a on má pocit, ţe za ně mohou oba a ţe si svůj díl „viny“ 

nepřipouští). Ale s tímto si nejsem jistá-popis je mnohem extrémněji negativní, neţ jak respondent vnímá svoji partnerku-je 

to spíš jen „stejný směr“.“ 

 

 

 

Respondent č. 40: Muţ, 35 let, VŠ (FEL ČVUT) 

5 sympatických: IV-6 s, V-8 m, V-1 e, VI-5 p, IV-2 hy 



5 nesympatických: III-5 k, I-1 k, VI-3 k, III-6 d, V-5 s 

IV-6 „Seriozní, moudrý, laskavý, oceňuji na něm inteligenci a spolehlivost + konzervativní přístup.“ 

V-8 „Laskavost, smysl pro humor. Člověk, který mi dá oporu, kdyţ budu potřebovat. Nebude dělat dusno (v případě 

nedostatků, provinění).“ 

V-1 „Velmi podobný V.8, ale mladší. Kamarád, laskavý, smysl pro humor. Člověk, kterému bych půjčil peníze a který 

by mi půjčil, kdyby měl.“ 

VI-5 „Seriozní, pracovitý, spolehlivý, drţí dané slovo, ale moţná věci hodně řeší, nemá rád nejistotu.“ 

IV-2 „Je to ţena (vybral jsem uţ 4 z 5 muţů, tak jsem chtěl tentokrát ţenu a tato je z nich „nejlepší“)seriozní, spolehlivá, 

drţí slovo-kdyţ mi něco slíbí, opravdu to splní, pracovitá.“ 

III-5 „Je nespolehlivá. Typická oběť-staví se do role oběti. Nemá práci. Nedůvěryhodná. Nemá stálé bydliště.“ 

I-1 „Mírně hašteřivá (hádává). Snaţí se zabrat moje místo (nedá mi prostor). Zlá. Povolání-pracuje na statku jako 

pomocnice. Svobodná matka (ne v negativním slova smyslu).“ 

VI-3 „V ţivotě má snahu bez práce přijít k prospěchu. Snaţí se mě napálit. Nemá stálé zaměstnání. Nedbá o 

sebe(zanedbaný zevnějšek). Jako partner mi pasuje k III.5.“ 

III-6 „Provokuje mě na ní to, ţe je ublíţená. Typická oběť domácího násilí. Nebyla by pro mě oporou, Nemá silnou vůli, 

silnou osobnost, submisivní, poddajná.“ 

V-5 „Kult těla. Sportovec, který se tak snaţí vystupovat. Asociuje mi sportovce arijského typu. Pocit-jsem dokonalý 

zvenku, proto jsem dobrý i uvnitř. Jsem lepší něţ ty-nadřazený.“ 

 

Administrátor:  

III-5 „Pro respondenta je velmi důleţité, ţe je spolehlivý, pracovitý, zajištuje svojí prací zázemí („stálé bydliště“) své 

rodině a je stabilním bodem pro okolí. Celý popis je negací základních jistot respondenta. Zajímavá je zmínka o „typické 

oběti“-o respondentově manţelce se dá říct, ţe se staví do role oběti („on je hlava rodiny-já nemůţu nic, a kdyţ jsem byla 

mladá, nemohla jsem nic, protoţe mě utlačovala moje silná matka“..přitom to není úplně pravda)“ 

I-1 „Myslím, ţe by to mohla být projekce respondentovy tchýně (určitě „haštěřivá“, „snaţí se zabrat moje místo, nedá 

mi prostor“, ostatní výroky si nejsem jistá)“ 

VI-3 „Respondent si velmi zakládá na své pracovitosti, čestnosti, preciznosti-celý popis je negací těchto hodnot.“ 

III-6 „Zase nejspíš projekce manţelky. Vím, ţe respondent má problém s její submitivitou-bojí se, aby ji svoji dominancí 

neublíţil-aby neprosazoval svůj názor „silou“(duševní). Musí se proto stále kontrolovat.“ 

V-5 „Nejsem si jistá, jak si vysvětlit zmínku o tělesnosti. Respondent je velmi silná osobnost a určitě si to uvědomuje. 

Myslím, ţe můţe zaţívat pocit, ţe je mnohem silnější neţ ostatní a má nad nimi moc a musí se bránit pocit nadřazenosti, 

snaţí se být pokorný (to mi ale nikdy takhle přímo neřekl, takţe je to spíš můj odhad)“ 

IV-6 „Respondent popisuje vlastnosti, kterých si na sobě váţí“ 

V-8 „Opět velmi trefná charakteristika respondenta“ 

VI-5 „Pořád doslovný popis sama sebe“ 

IV-2 „Popis všech osob zvolených jako sympatické velmi přesně vyjadřuje respondentovy vlastnosti (a ani tam není nic 

„navíc“, jako u ostatních respondentů). Napadá mě několik vysvětlení-(1)respondent je velmi inteligentní a má přesný náhled 

sám na sebe,(2) respondent velmi dbá na to, aby se choval dle svých zásad-je to pro něj velmi důleţité a hodně o tom 

přemýšlí, (3)respondent uţ u popisu druhé sympatické osoby pochopil smysl testu -řekl přímo „aha, já vlastně popisuju sám 

sebe, ţe?“.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent č. 41 : Muţ, 21, SŠ 

4 sympatické: III-4, I-8, V-4, IV-8 



4 nesympatické: I-1, III-1, IV-5, VI-6 

III-4 „Usmívá se,  předpokládám ţe bude majitel cirkusu, má rád zmrzlinu. Mezi jeho záliby patří vodní pólo.“ 

I-8 „Je sympatický, protoţe je v rovnováze se svým nitrem. Mezi jeho záliby patří zen-budhismus. V současné době 

plánuje cestu do Indie.“ 

V-4 „Líbí se mi jeho westernový profil. Právě pózuje před fotografií do módního časáku. Mezi jeho zájmy patří 

modeling. Je si jistý sám sebou, ale v jádru si je nejistý. Je něţný.“ 

IV-8 „Je tak normální, ţe otázka zda se líbí nebo nelíbí vpodstatě není důleţitá. Protoţe si tak představuju svého 

bankovního úředníka, coţ je osoba, kterou vídám jednou ročně a posléze ji totálně zapomenu. Má neuvěřitelně nudnou práci, 

vzhledem k tomu ţe i on je nudný, si svou nudnost neuvědomuje. Tím pádem je spokojený.“ 

I-1 „Vypadá jako opice. Takového vzhledu docílila tím, ţe zaţila strasti a utrpení. Poslední záţitek byl tak intenzivní, 

ţe se stal její součástí do konce ţivota.“ 

III-1 „V důsledku jeho nadzvednutého obočí, jeho výraz naznačuje povýšenost. Kdyţ byl malý, v důsledku incidentu s 

lízátkem, přišel o nohu v kolotoči, od té doby kompenzuje svůj hadicap pozdviţeným obočím.“ 

IV-5 „Nepřitaţlivá, asexuální osoba u níţ hovořit o sympatiích, je jako lovit rukou v záchodě. Pravděpodobě je to 

velitelka uklízecího bloku, uklízeček z koleje.“ 

VI-6 „Muţ nebo ţena??? Pocit, ţe mě ta paní chce zabít nebo minimálně ublíţit. Doufám, ţe se mi o ní dnes nebude 

zdát. Přitom je to moţná jen neštastná vdova, důvod smrti manţela je pravděpodobě sebevraţda.“ 

Respondent: 

Odpověď na dodatečnou otázku administrátora: „Zdá se ti, ţe jsou odpovědi projektivní?“: 

„Z odpovědí asi lze dedukovat určité obecné informace o respondentovy, tedy o mě. Budou nicméně právě tak projektivní 

pro mě osobně, jako pro osobu, která je bude vyhodnocovat, pokud k vyhodnocování nepouţije nějaké normativní hodnocení, 

škály a podob, ale pouze vlastní interpretační úsudek.“ 

Odpověď na dodatečnou otázku administrátora: „Odpovídají tobě nebo někomu z tvého okolí?“: 

„Samozřejmě, ţe ano, protoţe některé části mých odpovědí se budou strefovat velmi pravděpodobně i do popisu o některých 

mých známých nebo jiných lidí, ale ta asociace je jako kdyţ čtete horoskop.“ 

Odpověď na dodatečnou otázku administrátora: „Jsou zmiňovaná témata pro tebe aktuální, řešíš je aktuálně?“: 

„Aktuální je příliš vágní formulace. Ve chvíli, kdy se nad tématem zamyslím jej logicky řeším, protoţe o něm přemýšlím. 

Něco aktuálního samozřejmě je (stejně jako to můţe s někým souviset, viz výše), něco je zcela mimo a je to výplodem mé 

fantazie.“ 

 

Administrátor: 

„Odpovědi jdou hodně po povrchu. Jediná zajímavá věc je odpověď V-4, do které si dle mého názoru proband projikuje sám 

sebe.“ 

 

Respondent č. 42: Muţ, 27 let, učitel na ZŠ 

4 sympatické: V-7 h, I-7 m, IV-6 s, VI-2 h 

4 nesympatické: VI-3 k, V-1 e, I-1 k, I-2 s 

V-7 

 „student medicíny, vysokoškolák, 20 let 

 cílevědomý, inteligentní, má dobrý prospěch ve škole 

 dobrý charakter,není zlý 

 extravert, pochází z dobré rodiny 

 moţná snoubenka, přítelkyně“ 

I-7 

 „z venkova, ţije s manţelem, o kterého se stará a hospodaří na statku 

 peče a vaří vnoučatům, má kladný vztah ke zvířatům 

 60 let, věřící, chodí v neděli do kostela, je srovnaná se ţivotem, moudrá, vyrovnaná 

 pochází z vesnice“ 



IV-6 

 „vzdělaný, chytrý člověk 

 profesor fyziky a matematiky na univerzitě 

 ţije sám, starý mládenec, zasvětil ţivot vědě 

 má kladný vztah ke studentům, je přísný, ale spravedlivý 

 cholerický, umí se naštvat, kdyţ se mu něco nelíbí 

 má své denní rituály, které striktně dodrţuje“ 

VI-2 

 „atletka, běhá, je čerstvě vdaná, 25 let 

 je zamilovaná, má první dítě 

 řeší rozpor kolik času věnovat rodinně a kolik sportu 

 uvědomuje si, ţe rodina je nejdůleţitější 

 je náladová, trochu sebelítostivá, pláče nad ztracenou karierou“ 

VI-3 

 „alkoholik, tváří se jako vtipálek, ale je agresivní 

 ţiví se nelegální činností, krade 

 ţije na hromádce v nemanţelském svazku, Má děti, ale ani sám neví kolik a kde 

 pochází z nestabilní rodiny, otec agresor, těţké dětství 

 jeho přítelkyně je I.1 :) “ 

V-1 

 „křivák, navenek se tváří úsluţně a mile, ale přitom se za ním skrývá uzurpátor, agresor a násilník 

 je pro něj důleţité, co si o něm ostatní myslí 

 je ţenatý, má hodně dětí, finančně zajišťuje rodinu, ale emocionálně s nimi neţije 

 pracuje v řeznictví, v neděli chodí do kostela, aby se o něm smýšlelo dobře“ 

I-1 

 „Těţké říci, zda je nesympatická, má jen špatný výraz 

 40 let 

 tváří se ukřivděně, zlomená ţivotem 

 zemřel jí manţel, děti se odstěhovaly a nestarají se o ni 

 chodí se často modlit do kostela a ke zpovědi 

 není šťastná v ţivotě, nadává na něj 

 má ráda pravidla a jejich dodrţování“ 

I-2 

 „je nahý, divný, zločinec, vrah, úchyl, úlisný 

 má uţ třetí manţelku, je majetnický 

 není schopen pracovat, působí jako sňatkový podvodník 

 pochází ze střední třídy 

 má nevlastního mladšího bratra, který je knězem 

 jeho matka se k němu nehlásí, dělá, ţe ho nezná“ 

 

Administrátor: 

VI-2 „Josef kladně hodnotil, vzdělanost, dobrosrdečnost, pracovitost a kladný vztah k lidem. On sám je učitel, takţe, 

myslím, ţe tyto hodnoty jsou pro něj důleţité. Má přítelkyni, se kteoru také nemá jednoduchý vztah neboť ona studuje a bydlí 

v jiném městě, takţe se často nevídají a oba se věnují více vzdělávání, neţ jeden druhému. 

Josef je věřící, je pro něj pozitivním znakem navštěvování kostela, moudrost, vyrovnanost. On má mnoho otázek a 

pochybností ohledně své víry.“ 

I-2 „U nesympatických tváří převaţovaly negatovní vlastnosti jako nevypočítavost, agresivita, majetnickost, 

zločinnost, nevěra. Všechno to jsou hodnoty, které velmi odsuzuje a neslučují se s Josefovým ţivotem. Vybral si tedy tváře, 

které povaţoval za zločince, násilníky, podvodníky.  

Výjimkou je ţena z první řady, kterou povaţuje za zlomenou ţivotem a nešťastnou, která nachází oporu ve víře, ale jinak je v 

ţivotě nespokojená. Myslím, ţe by to mohlo být něco, z čeho má on sám obavy.“ 

 

 


