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1. Některé interpretační a snovací systémy pro apercepční techniky

1. Hodnocení autorů (Murray a Morgan) 

Původní hodnocení testu vychází z analýzy obsahu příběhů. U každého příběhu 

protokolujeme následující oblasti: 

- Hrdinu – tj. postavu, s níž se vyšetřovaná osoba identifikuje,

- Motivy, tendence a city hrdiny,

- Vnější síly, které se vyskytují v hrdinově okolí, 

- Rozuzlení,

- Témata. 

Z tohoto hodnocení vychází taktéž Bellakovo interpretační schéma (1950), jímž je 

inspirováno mnoho dalších skórovacích systémů (Jenkins, 2008).

2. Steinovo hodnocení

Stein přináší techniku klinické analýzy, jejímiž důležitými body jsou:

- Hrdina,

- Podněty prostředí – celkové uspořádání, všeobecná situace, specifické podněty,

- Chování hrdiny – činnost, ke které dal hrdina podnět vzhledem k objektům a 

situacím, aktivity, ke kterým dal hrdina podnět vzhledem k druhým lidem a 

hrdinovy reakce na podněty druhých,

- Cathexis (citový přízvuk podnětů),

- Vnitřní stavy,

- Způsob, jimž se projevuje chování – hrdina může reagovat na různých úrovních: 

fantazie, nemotorické úrovni, brzdění chování, motorické úrovni,

- Závěry, 

- Oblasti problémů – rodina, láska a sexualita, sociální vztahy, práce a 

zaměstnání, vlastní „já“, hodnoty a světonázor.

3. Tomkinsovo hodnocení

Podstata metody spočívá ve vyhledávání různých úrovní abstrakce v naději, že 

významné aspekty protokolů budou detekovány užitím pojmů, které přecházejí od 



úrovně široké obecnosti k vysokým stupňům diferencovanosti. Skórují se 4 hlavní 

kategorie:

- Vektory – psychologické směry charakteristického chování, pudů a citů,

- Roviny – úroveň, na které se příběh vyvíjí,

- Podmínky, okolnosti – jde o jakékoliv psychické, fyzické nebo sociální stavy, 

které nejsou samostatným chováním, snahou nebo přáním, je to podmínková 

kvalita chování.

- Kvalifikátory – specifické aspekty prvních tří kategorií. 

Jednotlivé věty se rozepíší na významové jednotky a každá kategorie se boduje 

samostatně. 

4. Interpretační schéma H. Teglasiové 

Při interpretaci se zaměřujeme na následující základní komponenty:

- Stimulační komponenty – např. postavy, centrální objekty, detaily, vzájemné 

vztahy,

- Charakteristiky obsahu obrázků – např. typ scén, základní téma, podobnost 

s probandem,

- Charakteristiky struktury obrázků – emoční ladění, víceznačnost, komplexnost, 

intenzita, univerzalita.

5. Skórovací systém P. Cramerové

Jedná se o systém, který má pevně daná kritéria pro bodování, proto nemůže do 

interpretace tolik vstupovat subjektivita psychologa, jako tomu bylo u předchozích 

Interpretačních systémů. Tento systém je založen na hodnocení obranných mechanismů:

- Popření

- Projekce 

- Identifikace

Každý obranný mechanismus může nabývat formy od primitivní po zralou.

6. Skórovací systém R. Fineho

Systém je zaměřen na identifikaci a hodnocení manifestního obsahu projektivního 

materiálu. Zaměřujeme se na 3 kategorie:



- Pocity

- Závěry

- Interpersonální vztahy

Autor též pracuje s indexem patogeneze aplikovaným na zvláštní příběhy (vražda, trest 

atp.)

7. Skórovací systém D. Westena - SCORS

Systém se zaměřuje na zpracování sociálních informací a na objektní vztahy. Autor 

sám uvádí, že jeho nástroj je aplikovaný dobře na jakýkoliv narativní materiál. Tento 

systém jsem se rozhodla aplikovat v diplomové práci, proto je blíže představen 

v kapitole 1.3.3.



2. Soubor Nedokončených vět dle PI

Naši si o mně myslí, že

Dítě je v rodině

Myslím, že maminka většinou 

Máme maminku rádi, ale

Kdyby náš táta

Tatínkové někdy

Můj bratr (sestra)

Kdyby také někdy bratr (sestra)

Myslím, že hodně lidí

Děti s nimiž si hrávám

Býváme mezi dětmi, ale 

Moji kamarádi mě často

Když myslím, na školu, tak

Kdyby nemusila být škola

Můj učitel (učitelka, mí učitelé)

Jsem dost šikovný/á, abych

Nejslabší jsem

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím

Někdy se celý třesu, když 

Nemocné dítě

Přál bych si, abych neměl

Byl bych moc šťasten, kdybych

Až budu starší

Vždycky si tajně přeju



3. Informovaný souhlas pro zákonné zástupce dětí s onkologickým 

onemocním

Vážení rodiče,

jmenuji se Karolína Klasová a studuji psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. 

Tématem mé diplomové práce je „Projektivní interview u onkologicky nemocných dětí“ 

a ráda bych Vás touto cestou požádala o pomoc se sběrem dat. Dětem budu zadávat 2 

části diagnostické metody, a to apercepční část „Můj svět“ a „Nedokončené věty“. 

Jedná se o standardizovaný test a vyhodnocování proběhne pod supervizí vedoucí práce 

Dr. Soukupové. Výsledky budou zpracovávány anonymně pouze s údaji o věku, pohlaví 

a diagnóze dítěte. Budou sloužit výhradně pro zpracování diplomové práce a nebudou 

dále předávány. Vhodnost zadání testu bude vždy komunikováno s personálem Kliniky 

dětské hematologie a onkologie FN Motol a přizpůsobeno potřebám dítěte. Výsledky 

budou uveřejněny v elektronické podobě na stránkách univerzity pravděpodobně od 

ledna 2015.

Tímto souhlasím se zadáním testu u svého dítěte.

Jméno dítěte:………………………………………..

Věk:……………….

V……………dne………………..                                ………………………….

                                                                                     Podpis zákonného zástupce



4. Informovaný souhlas pro zákonné zástupce dětí z kontrolního 

vzorku – ze základní školy

Vážení rodiče,

jmenuji se Karolína Klasová a studuji psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. 

Tématem mé diplomové práce je „Projektivní interview u onkologicky nemocných dětí“ 

a ráda bych Vás touto cestou požádala o pomoc se sběrem dat. Dětem budu zadávat 2 

části diagnostické metody, a to apercepční část „Můj svět“ a „Nedokončené věty“. 

Jedná se o standardizovaný test a vyhodnocování proběhne pod supervizí vedoucí práce 

Dr. Soukupové. Výsledky budou zpracovávány anonymně pouze s údaji o věku a 

pohlaví dítěte. Budou sloužit výhradně pro zpracování diplomové práce a nebudou dále 

předávány. Vaše dítě bude součástí kontrolního vzorku pro porovnání výsledků 

onkologicky nemocných dětí, nejedná se tedy přímo o cílovou skupinu mé diplomové 

práce. Výsledky budou uveřejněny v elektronické podobě na stránkách univerzity 

pravděpodobně od ledna 2015.

Tímto souhlasím se zadáním testu u svého dítěte.

Jméno dítěte:………………………………………..

Věk:……………….

V……………dne………………..                                ………………………….

                                                                                     Podpis zákonného zástupce



5. Protokol pro projektivní interview - formulář

Projektivní 
interview

Jméno:

Datum:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr
Diferencovanost Self
Kvalita očekávaných vztahů
Kvalita vyjadřovaných vztahů
Vztah k morálním hodnotám
Porozumění sociální kauzalitě
Prožívání a zvládání agresivních impulsů
Sebedůvěra
Identita a soudržnost Self



6. Schéma pro skórování Škály sociální kognice a objektních vztahů 

dle Soukupové a Goldmanna (2007)



7. Záznamy příběhů z administrace PI – děti s onkologickým 

onemocněním

Projektivní 
interview

Jméno:  Adam, 13 let

Datum: 9. 4. 2014

Diagnóza:

1 Šli maminka a tatínek a chlapeček na procházku ven. Tatínek je starý a 
tak si unavený sedl na pařez. Jak se cítí a co si myslí? Tatínek je 
unavený, maminka je na něj naštvaná, že zdržuje. Jak to bude dál?
Odpočinou si a chlapec mezitím otrhá jablka ze stromu. 

2 Učitelka šla se školou na výlet asi. Asi do ZOO. Všichni poslušně 
pozorovali zvířata v ZOO, jen jeden chlapec zlobil. Místo, aby 
pozoroval zvířata, pobíhal kolem a narážel do lidí okolo. Co si myslí a 
jak se cítí? Myslí si, že jsou hrozní. Že už s nima víckrát do ZOO nebo 
někam nejdu. Co jsem to sem asi přivedla. Jak to bude dál? Půjdou 
radši pryč. 

3 Tady je nějakej vyhublej jedinec. Vypadá, že mu to moc nejde. Asi 
sport. Ti ostatní se mu posmívaj. Netrefí koš, nedá branku. Posmívají 
se mu. Jak se cítí? Je smutnej. Jak to bude dál? Ten kluk dostane 
z matiky jedničku a ti dva propadnou. 

4 Latence 7s. Sedí dva lidi ve vlaku a baví se. Chlapeček tam přiběhl a 
chce jim prodat něco – bonbon nebo něco. Je z nadace a vybírá 
všechno možný. Bonbóny, peníze, cédéčka. Jak to bude dál? Každej 
mu dá 10 nebo 20 Kč. Jak se cítí a co si myslí? Dobře. Udělali dobrý 
skutek a skoro nic je to nestálo. 

5 Latence 5s. Nějaká holka, co se přišla podívat na fotbal. Na kluky na 
fotbal. Tenhle kluk se chtěl předvést a něco si udělal. Vyvrkl si kotník.
Jak se cítí a co si myslí? Měl šanci a propásl ji. Ztrapnil se. Jak to bude 
dál? Ta holka se bude smát a odejde. 

6 Spousta dětí, co jdou do školy. Těší se, až půjdou domů. Jak to bude 
dál? Půjdou domů, až skončí vyučování. Jak se cítí a co si myslí? 
Myslí si zas ta škola…

7 Kluk, co má něco s nohou. Je o berli. Kouká na kamarády, co tam 
poskakují a cyklistu, co jede kolem. Je mu smutno, že nemůže dělat to 
samé jako kamarádi a cyklista. Jak to bude dál? Uzdraví se a bude si 
hrát jako oni. 

8 V nemocnici. Jsou tam sestřičky a děti zraněný. A potom asi doktorka. 
Sestřičky se tam starají o děti a doktorka pouští holčičku domů. Jak to 
bude dál? Uzdraví se a budou chodit do školy. 

9 Tělocvikář. Kouká na žáky, jak hrají fotbal. Nevidím branky, ale asi 
hrají fotbal. Myslí si, že hraje líp než druhý a ten druhý si myslí, že 
hraje líp než první. Jeden dá potom gól a dokáže, že je lepší než druhý.



10 Člověk u okna. To okno je dokořán. Jak se cítí a co si myslí? Je mu 
zima. Chladno. Chce ho zavřít. Jak to bude dál? Zavře okno a půjde 
spát. 

Projektivní 
interview

Jméno: Damián

Datum:

Diagnóza:

1 Tady je nějaká paní učitelka a hraje asi na květináře. On je smutnej, že 
na něj řve, že špatně udělal rostlinu. Je tam smutnej kluk. Nevím, proč. 
Jak to bude dál? Nevím. Tenhle kluk mu pomůže. Tomu pánovi.

2 Tady je máma a syn. Ta mamka se ho ptá, jestli nechce jít někam ven. 
Jak se cítí a co si myslí? Nevím. Ten kluk je starší. Jak to bude dál?
Nevím. On tu má kamarády. Půjdou do kina.

3 Tady jsou smutný, protože ten pán na ně řve. Udělali něco špatnýho. 
Nevím, co. Asi se poprali s tím klukem o tu holku. Jak se cítí a co si 
myslí? Jsou smutný, že udělali špatnou věc. Jak to bude dál? Ta holka 
dostane vynadáno od toho pána, protože je nazastavila. 

4 Tady je mamka a taťka a dítě a ten kluk je uklidňuje, protože jsou 
smutní. Ten pán zapomněl na jejich výročí. Jak to bude dál? Koupí ji 
růži a bude to dobrý. 

5 Ten kluk hraje asi fotbal. Ta holka bude chtít hrát taky a oni si ji 
nebudou chtít vzít. Jak se cítí a co si myslí? Nechápe, proč si myslí, že 
holka neumí hrát fotbal. Nakonec půjde hrát a porazí je.

6 Tomu klukovi se nechce do školy, protože ho bijou děti a nemá to tam 
rád. Co si myslí a jak se cítí? Smutně, protože  ho zase budou bít. Jak 
to bude dál? Řekne to paní učitelce a ta to bude řešit s policajtama. Ti 
to vyřeší a dají děti do děcáku za šikanu. 

7 Ten kluk si chce hrát, ale nemůže, protože má něco s nohou. Jak se cítí 
a co si myslí? Smutnej je a chtěl by být zdravej. Jak to bude dál?
Půjde domů spát.

8 To je někde v nemocnici. Tady jsou paní sestřičky. Paní sestřička si 
povídá s maminkou. Asi o nemoci. Baví se o tý holce, že má zlomenou 
ruku. Jak se cítí a co si myslí? Smutná. Chtěla by být zdravá. Jak to 
bude dál? Ten kluk se s ní bude kamarádit a ona nebude smutná. 

9 Tady hrajou fotbal a tenhle kluk je smutnej, že ho nechtěj vzít s sebou. 
Protože to neumí. Jak to bude dál? Půjde k druhým dětem a  oni si s 
ním zahrajou. 



10 Kluk se bojí. Bojí se otevřenýho okna. Jak to bude dál? Bude se 
koukat z okna a spadne. Potom půjde do nemocnice. 

Projektivní 
interview

Jméno: David – 13 let

Datum:

Diagnóza:

1 Jsou asi v parku. Jeden je smutnej. Je to nějaká rodina. Asi se mu něco 
stalo, proto je smutnej. Asi se ztratili. Přemýšlí, jak to udělají. Jak to 
bude dál? Skončí to dobře. Dostanou se zpátky.

2 Asi nějaká třída ve škole s paní učitelkou. Říká něco klukovi. Tři 
koukají z okna. Cítí se dobře. Jak to bude dál? Nevím. Pustí je 
ze školy a půjdou domů.

3 Tady jsou asi někde venku. Jsou takoví smutní. Mají hlavy dolů. Asi si 
nemají kde hrát. Mohlo by to dopadnout dobře. Postaví jim hřiště.

4 Tady nějak á rodina asi. Jsou na zahrádce. Syn jim něco říká. Mohlo 
by se něco stát. Všechno se může stát. Třeba nemá syn kamarády.  Asi 
se cítí dobře. Co si myslí? Nevím. Nic. Dobře to skončí. Nic špatnýho 
se nestane. 

5 Tady jsou na fotbalovým zápase. Jeden se obouvá do kopaček. Tady 
mu přišla fandit máma. Bude se asi hrát nějakej zápas. Je nervozní, má 
strach, že prohrajou. Jak to bude dál? Skončí to zážitkem. Zahraje si a 
tak.

6 Tady jde do školy a je zklamanej, že musí jít do školy. Těší se na to, 
jak škola skončí. Jak to bude dál? Půjde ze školy domů a bude rád, že 
je pryč.

7 Táta se synem. Syn je smutnej, že  má berli. Kouká na děti, jak si hrají 
a jezdí na kole a on nemůže. Těší se, až nebude mít berli a bude moc 
hrát s nima. Jak to bude dál? Skončí to dobře. Dají mu pryč berli a on 
si bude hrát s dětma.

8 Tady jsou asi někde v nemocnici. Sestřičky a nemocní. Jak se cítí a co 
si myslí? Asi ne nejlíp. Ani ne špatně ani ne dobře. V nemocnici se lidi 
necítí dobře,když jim něco je.  Skončí to tak, že půjdou z nemocnice. 
Budou doma. 

9 Tady hajou fotbal v blátě. Maj míč celej od bahna. Baví je to asi. 
Skončí to tak, že budou celí špinaví, až dohrajou. Co si myslí a jak se 
cítí? Dobře, že hrajou, že nejsou doma. Jak to bude dál? Půjdou domů 
a vypere se to.

10 Tady je kluk v pyžamu. Má otevřený okno. Asi se bojí něčeho. Tmy. 
Jak to  bude dál? Zavře okno a půjde spát. 



Projektivní 
interview

Jméno: Filip – 13 let

Datum:

Diagnóza:

1 Lat 15s. Ti jsou asi na procházce. Pán si uďál něco s nohou, tak teď 
odpočívá. Co si myslí a jak se cítí? Nevím. Lat. 20s. Jak to bude dál?
Lat 10s. Přileze tam had a ten pán se lekne, že vyskočí. 

2 To je ve škole. Paní učitelka říká tomu klukovi, ať nedělá blbiny a 
sedne si do lavice. Jak se cítí a co si myslí? Nevím. Lat 20s. Trapně 
mu je. Jak to bude dál? Posadí ho s poznámkou. 

3 Ty se spolu bavěj. Jak se cítí a co si myslí? Nevím. Tak jako 
normálně. Jak to bude dál? Tenhle řek vtip a ten se tam směje, že se 
málem počůrá. 

4 Kluk chce přes ně třeba udělat kotrmelec, tak se tam rovná, aby uďál 
salto. Jak se cítí a co si myslí? Nevím. Lat 20s. Napnutě. Jak to bude 
dál? Táta mu řekne, ať nedělá blbiny a radši se jde učit.

5 Mně už to nebaví. Lat 10s. Kluk jde jako hrát fotbal. Jak se cítí a co si 
myslí? Nevím. Lat 15s. Jak to bude dál? Půjde hrát a uvidí se, jestli 
vyhrajou nebo prohrajou.

6 Ten jde do školy. Jak se cítí a co si myslí? Lat 20s. No, netěší se tam. 
Jak to bude dál? Chce dělat automechanika, takže tam bude muset.

7 Lat 30s. Ty si spolu hrajou a víc už nevím. Jak to bude dál? Tenhleten 
má berli, takže nemůže hrát a je smutnej, tak půjde domů.

8 Nemocnice. Sestřičky jdou dát dětem injekci. Jak se cítí a co si myslí?
Nevím. Lat 20s. Jak to bude dál? Tyhle budou řvát jak pominutý.

9 Tyhle zas hrajou fotbal a tenhle člověk je kontroluje, aby nefaulovali.
Jak se cítí a co si myslí? Nevím. 20s. Jak to bude dál? Řekne jim, že 
jsou ztracený, ať jdou radši hrát šachy. (smích)

10 Ten kluk má asi noční múru a vzbudil se a … Jak se cítí a co si myslí?
Nevím. Lat 20s. Ospale. Jak to bude dál? Zas si půjde lehnout. 



Projektivní 
interview

Jméno: Honza – 11 let

Datum:

Diagnóza:

1 Tady se asi někomu něco stalo. Něco má s kolenem. Jak se cítí a 
myslí? Špatně, bolí ho to. Jak to bude dál? No, asi ho tam někdo najde 
a zavolá pomoc 

2 (pozn. pokračování obrázku 1) Potom někam dojde. Řekne to a teď 
jdou za ním mu pomoct.  Jak se cítí a co si myslí? Bolí ho to. Špatně. 
Jak to bude dál? Asi dobře to dopadne. Uzdraví se.

3 (pozn. pokračování obrázku 1 a 2) Tady jde za někým, aby mu 
pomohli. Asi se jim moc nechce. Jak se cítí a co si myslí? No, trochu 
smutně. Jak to bude dál? Asi tam za ním půjdou. 

4 (pozn. pokračování obrázku 1 ,2 a 3) Tak ho tam asi najdou a teďka si 
povídaj, co se mu stalo. Jak se cítí a co si myslí? No, nějak smutně. 
Jak to bude dál? Asi mu to nějak ošetřej.

5 Tady asi nějak hrajou fotbal. Jak si cítí a co si myslí? Asi jsou veselí.
Jak to bude dál? Asi je tam zkontroluje paní učitelka. 

6 Asi jdou do školy. Jak se cítí a co si myslí? Říkaj si asi, co se bude dít. 
Jak to bude dál? Někdo se těší nebo je zase naštvanej. Jak to bude 
dál? Půjdou do školy, přijdou do školy a budou se učit. 

7 Tady asi nějakej kluk jde s tátou a má zlomenou nohu a vidí, jak si tam 
děti hrajou s míčem a jezdí na kole a je mu to líto. Jak to bude dál?
Asi půjdou domů. 

8 Tady se asi někomu něco stalo a oni zavolali záchranku a přišla tam 
sestra. Jak se cítí a co si myslí? Divně. Jsou takový vyděšený asi. Jak 
to bude dál? Asi dojdou to tý sestře ukázat, kde se to stlalo. 

9 Tady asi děti hrajou fotbal a je tam ještě někdo a chce si nim hrát a oni 
nechtěj. Jak cítí a co si myslí? Je mu to líto, že ho asi nemaj rádi. Jak 
to bude dál? Asi odejde a bude si hrát s někým jiným. 

10 No. Tady asi někdo chce zavřít okno. Jak se cítí a co si myslí? Jestli to 
okno zavře, jestli to na něj nebude třeba moc těžký. Jak to bude dál?
Tak asi to okno zavře a bude dělat něco jinýho.



Projektivní 
interview

Jméno:  Karolína, 13 let

Datum: 9. 4. 2014

Diagnóza:

1 Latence 5s . Tihle jsou smutní. Asi se něco stalo. Co se stalo? Asi 
nehoda. Nevím. Jak to bude dál? Budou to řešit. Nevím, jak.

2 Latence 10s.  Nevím. (Ani přes opakované motivování a doptávání 
nebyla sdělena odpověď)

3 Ženská je asi těhotná. Nemá radost, vypadá smutně. Jak to bude dál?
Nevím. Asi porodí. 

4 Rodiče se hádají a ta naproti je usmiřuje. Nevím, proč by se mohli 
hádat. Jak to bude dál? Skončí to dobře. Přestanou se hádat.

5 Tyhle si kopou. Tenhle dostal do kolena asi. Jak se cítí a co si myslí?
Blbě, bolí ho to. Jak to bude dál? Půjdou si zase za chvíli hrát. 

6 Jdou do práce nebo do školy. Jdou do práce. Nechce se jim tam. Jak se 
cítí a co si myslí? Budou naštvaní a budou dělat špatně svoji práci. 
Nebaví je to. 

7 Sportovci. Chlapeček nemůže chodit bez hole. Je smutnej. Má něco 
s nohou. Asi spadl. Jak to bude dál? Vyléčí se.

8 Nemocnice. Uzdravujou se. Co si myslí a co cítí? Nevím. Asi se 
nemají dobře. Jak to bude dál? Vyléčí se. 

9 Kopou si fotbal kluci. Fotbal hrajou. Kouká na ně chlápek. Vypadá to, 
že má jen jednu nohu. Jak se cítí? Chce si taky s nima hrát. Jak to 
bude dál? Budou si s ním hrát. 

10 Otevřený okno. 5s latence Kluk se bojí, aby nevypadl. Jak se cítí a co 
si myslí? Bojí se. Jak to bude dál? Přijde ho zavřít máma, se kterou 
žije. Je mu totiž 50.



Projektivní 
interview

Jméno: Klára, 11 let

Datum: 18. 4. 2014

Diagnóza:

1 Ten pán  je smutnej, protože mu v lese pokáceli stromy. Ty lidi kolem 
tam chodili taky. A ty stromy jim prokáceli, proto jsou smutný. Jak to 
bude dál? Vysázejí tam nový.

2 Latence 10 s. To by mohlo být třeba, že se nějaký děti učej před 
školou. Tváří se jako unuzeně. Co si myslí a jak se cítí? Nudí se ve 
škole. Radši by dělaly něco jinýho.Jak to bude dál? Mohly by jít třeba 
dělat jinej předmět, třeba biologii. Mě baví pozorování přírody. Mohly 
by se usmívat, protože by je to bavilo.

3 Latence 7s. Tady to vypadá, že tyhle dva jsou smutní a přišli za tím 
pánem se o něčem poradit. Jsou smutní, protože  nemají dostatek 
prostoru doma na různý věci, že maj domov, ale nemaj dostatek místa, 
nebo by je mohlo trápit, že nemají dost peněz, aby si koupili sportovní 
potřeby. Jak to bude dál? Pán by se s nima mohl na něčem domluvit. 
Třeba jim půjčí peníze nebo vymyslí na čem ušetřit.

4 Tady to mi přijde jako, když jdou dva. Paní s pánem jdou na schůzku a 
ta paní uprostřed je chce zarazit, aby si nepovídali. Jak se cítí a co si 
myslí? Smutně, když je ta paní přerušila. Mohl by tam přijít ještě 
někdo, kdo by tý paní vysvětlil, co tam dělaj, nebo by jí to mohli 
vysvětli oni, nebo se k nim paní přidá a bude si povídat s nima. Budou 
se bavit všichni. 

5 Na obrázku vypadá, že oni si hráli a takhle holka je osamělá a ten kluk 
ji přišel rozveselit. Povídat si s ní nebo by to taky mohlo být, že ona 
bude jako startovní rozhodčí  a on zrovna vybíhá, kdyby si hráli na 
závody. Holčička kouká spíš smutně a chce si s nima hrát. Jak to bude 
dál? Mohla by si s nima domluvit, aby siss nima mohla hrát. Nebo ten 
kluk si s ní bude hrát kopanou. 

6 Tady ty lidi vypadaj jako kdyby spěchali do školy nebo do práce, ale 
nemůžou. Je tam kopec a už nemůžou. Co si myslí a jak se cítí? Jak to 
stihnou, že dostanou vynadáno, když nepřijdou včas nebo jak to 
vysvětlí, proč jdou pozdě. Nebo jak zavolat taxíka nebo má sehnat 
auto. Jak to bude dál? Můžou narazit na autobusovou zastávku a dojet 
autobusem nebo je sveze kamarád, který jede kolem. Stihnou to 
nakonec.

7 To vypadá, že tenhle kluk má něco zlomenýho na rukách a chtěl by 
sportovat nebo si hrát si těmahle holkama nebo jezdit na kole. Myslí si, 
že je mu to moc líto, že tam nemůže být s nima. Je hodně smutnej. Jak 
to bude dál? V budoucnu se uzdraví. Mohl by si najít něco, co by mohl 
dělat s nima. Třeba si házet s míčem, ale nechodil by u toho nebo by 
prostě mohli, kdyby bylo zranění natrvalo, sehnat vozíček, aby to měl 
vynahrazený. 

8 Tady to vypadá, jako by lidi byli za nějakou budovou a přišla by tam 
za nima kuchařka nebo by to být v čekárně u doktora a mohla by to být 
sestřička, která jim řekne, ať jdou dál. Lidi se asi necítí moc šťastně. U 
doktora se většinou necítí šťastně, když tam jdou s problémem. Jak to 
bude dál? U doktora – napíše jim prášky, aby jim bylo dobře a budou 
potom šťastní nebo jim dá ruku do sádry. 



9 To vypadá, že hrajou fotbal nebo nějakou hru prostě a tenhle stojí u 
zdi, protože se bojí zeptat, jestli si s ním chtějí hrát. Stydí se jich 
zeptat, moc si s nima, ale chce hrát. Přemýšlí, jestli tam má jít nebo 
nemá. Jak to bude dál? Půjde se jich zeptat, nebo oni by si ho mohli 
všimnout, jak tam stojí, tak by se ho mohli zeptat, jestli si nechce 
zahrát. 

10 Jako kdyby ráno vstal člověk a po noci by měl rád tmu a otevřel by 
okno a sluníčko by na něj zasvítilo. Nebo dítě, které se bojí v noci a 
má otevřený okno nebo na něj tím oknem táhne a on se ukrývá 
rukama, aby mu nebylo zima. Jak to bude dál? Ráno – ošmudlá si oči a 
nebude mu to vadit nebo s tím průvanem, tak by mohl okno zavřít. 



Projektivní 
interview

Jméno: Kryštof-11

Datum:

Diagnóza:

1 Otec se s mamkou hádaj a děti brečí. Nevím, proč se hádaj. Jak se cítí 
a co si myslí? To dítě je smutný, že se mamka s tátou pohádali. Jak to 
bude dál? Se rozvedou. 

2 Paní učitelka si vybrala kluka k tabuli. Všichni děti na něj koukaj. Jak 
e cítí a co si myslí? Myslí si, že nic neví. Smutně se cejtí ten kluk. Jak 
to bude dál? Najednou to řekne správně a všichni budou žasnout. 

3 Tohle nevím. Nevím, jestli to jsou dospělí nebo děti. Asi děti se mi 
zdá. Ten je unavenej, že běhal a tenhle kluk se baví s jednou holkou a 
ten kluk jde za nima. Jak se cítí a co si myslí? Cítěj se dobře, jak se 
baví. Jak to bude dál? Pak půjdou společně do školy, že by…

4 Mamka s tátou jsou smutný, ten chlapec je utěšuje. Jak se cítí a co si 
myslí? Smutně. Myslí si, že by je měl utěšit, aby byli spolu šťastní. Jak 
to bude dál? Už nevím. Asi si zajdou na večeři a budou šťastní. 

5 Tady si chlapec zavazuje botu. Vzadu hrajou kluci fotbal. U toho 
chlapce, jak si zavazuje boty, stojí holka a kouka, jak hrajou fotbal. 
Jak se cítí a co si myslí? Že to hrajou špatně. Jak to bude dál? Půjdou 
za nima a budou hrát s nima. 

6 Že by šel kluk do školy a vidí, že už tam je hodně školáků, tak 
pospíchá. Jak se cítí a co si myslí? Že jde pozdě. Jak to bude dál?
Přišel jako akorát.  

7 Já nevím, co to je. To je asi hůl. Tatínek vede dítě s berlí. To dítě se 
kouká, jak dvě holky hrajou volejbal a jak jede kluk na kole. Je mu to 
líto, že si s nima nemůže hrát. Jak to bude dál? Se těší, až se uzdraví a 
že si s nima zahraje.  

8 Tak mamka šla s dětma za sestřičkou a tady vzadu je taky sestřička 
s dětma. Ta sestřička říká něco mamince. Nevím, co. Mamka je z toho 
šťastná. Jak to bude dál? Lat 10. Najednou jedno dítě onemocní, tak 
půjde zpátky a bude maminka smutná. 

9 Tady chlap stojí u zdi. Opírá se o ní. Řve na fotbalistu, ať to dohrajou. 
Jak se cítí a co si myslí? Jsou naštvaní, že na ně ten chlap tak řve. Jak 
to bude dál? Pak to dohrajou a vyhrajou. 

10 Si dítě otevře okno a je mu pak strašná zima a nemá tam nic, čím by se 
přikryl ani a nic, kam by si lehnut. Jak se cítí a co si myslí? To nevím 
právě. Že je zmrzlej, že se třepe strašně. Jak to bude dál? Zavře to 
okno a půjde s lehnout na madračku. 



Projektivní 
interview

Jméno: Kuba

Datum:

Diagnóza:

1 Jsou smutní. Pánovi se něco stalo. Něco s kolenem. Spadl a bolí ho to. 
Co si myslí a jak se cítí? Jsou smutní. Jak to bude dál? Přijede 
záchranka a odveze ho do nemocnice. Tam se uzdraví.

2 Jsou v divadle. Líbí se jim to. Co si myslí a jak se cítí? Šťastně. Líbí se 
jim tam. Jak to bude dál? Půjdou se podívat do zákulisí. 

3 Se tady hraje nějaká hra. Nějaká opera. Co si myslí a jak se cítí? Jsou 
smutní, protože že se stalo něco špatnýho. Jak se na ty dva dívám, tak 
se asi spolu rozešli. Jak to bude dál? Najde si jinýho a bude ráda.

4 Sedí ve vlaku. Kluk přijde, rodiče se hádají. Říká, aby se už nehádali. 
Je smutnej, že to vidí. Jak to bude dál? Přestanu se hádat a bude to 
všechno dobrý.

5 Jeden hráč z fotbalu si zavazuje tkaničky a trenérka se dívá, jak hrajou. 
Jak se cítí a co si myslí? Dobře. Baví je to. Jak to bude dál? Vyhrajou 
a budou mít radost. 

6 Jde do školy. Těší se, jak na učení, tak na kamarády. Má rád učení. 
Matiku. Jak to bude dál? Přijde do školy, zazvoní, přijde učitel. Řekne 
jim, aby si otevřeli pracovní sešit. Pak jim řekne, co mají dělat, začnou 
pracovat.

7 Lat. 10 s. Jsou na pláži, hrají si s míčem, kluk se na ně dívá, jak si 
hajou, ale nemůže taky, protože má berli.  Jak se cítí a co si myslí? Že 
se mají a že by rád taky si hrál. Jak to bude dál? Pak půjde na kontrolu 
do nemocnice a tam mu řeknou, že to má dobrý. Pak přijde na pláž a 
tam si bude hrát.

8 Jsou v nemocnici s holčičkou, která má problém s rukou a tak je 
přijmou na pokoj. Pak budou mít rentgen a zjistí, že je to už dobrý. Jak 
se cítí a co si myslí? Je jí blbě, má strach. Jak to bude dál? Bude to 
dobrý, půjde domů.

9 Hajou si na nějakým hřišti s míčem mezi sebou. Asi fotbal. Pak ji míč 
odletí daleko, kde si hraje 5 dětí a pak si s ním začnou hrát. Přijdou 
tam ti dva a vezmou si míč. Jak se cítí a co si myslí? Dobře než si ti 
dva vezmou míč. To je naštve. Jak to bude dál? Vezmou si ho zpátky 
nebo si budou hrát spolu.

10 Je večer. Jde zavřít okno, a pak jde spát. Je ráda, že jde spát. Je 
unavenej a brzo usne.



Projektivní 
interview

Jméno: Lenka 11 let

Datum:

Diagnóza:

1 Ten pán je smutnej, že ho bolí noha. Paní s holčičkou se na něj dívaj a 
jsou smutný taky. Jak to bude dál? Bude muset na operaci, ale dobře 
to skončí. Jen chvíli bude nosit sádru.

2 To je jako na hodině. Děti se tvářej unuzeně a ten vepředu je 
zkoušenej. Jak se cítí a co si myslí? Myslím, že všechno ví a dostane 
jedničku podle toho jak se tváří. Jak to bude dál? Těší se na hodinu, 
kdy budou mít tělocvik, kterej je dobrej.

3 Děti přišly za tatínkem mu něco říct. Tvářej se smutně as i potřebujou 
poradit. Jak to bude dál? Dá jim ňákou radu, nebo když něco provedli, 
tak jim dá trest. Nebudou moct třeba 2 týdny na počítač.

4 Tady si tři povídaj. Jak se cítí a co si myslí? Ta holčička jim chce něco 
říct, tak se snaží upoutat pozornost. Jak to bude dál? Povede se jí to a 
budou se bavit i s ní. Budou hrát tichou poštu spolu.

5 Holka kouká na kluky, jak hrajou fotbal. Chtěla by taky hrát, ale říkaj 
jí, že to je klučíčí sport a že není tak dobrá.  Jak se a co si myslí? Bude 
tajně trénovat a potom jim ukáže, jak je dobrá. Jak to bude dál? Kluci 
to uvidí a budou ji chtít do týmu.

6 Ten kluk spěchá do školy, protože jde pozdě. Ráno mu nezazvonil 
budík, tak ho budila až mamka. Jak se cítí a co si myslí? Jak to 
stihnout, aby nepřišel pozdě. Jak to bude dál? Začne utíkat a přijde 
pozdě jenom o chvíli. Paní učitelka má taky zpoždění, takže si toho ani 
nevšimne.

7 To vypadá, že kluk má něco zlomenýho a je moc smutnej, že si 
nemůže hrát s holkama. Co si myslí? Kdy se uzdraví, aby si taky mohl 
hrát. Jak to bude dál? Sundají mu sádru a si zase hrát.

8 Sestřička jde říct nějakou zprávu mamince. Nevypadaj moc šťastně, 
takže asi nebude dobrá. Řekne jí, že musej za paní doktorkou. Co si 
myslí? Myslí si, co jim asi řekne paní doktorka. Jak to bude dál?
Nakonec jim dá sádru a pustí je domů. 

9 Tady hrajou fotbal a ten se na ně dívá a chtěl by hrát taky. Jak se cítí a 
co si myslí? Asi se ostýchá jim říct, ať ho vemou k sobě nebo ho nemaj 
rádi. Jak to bude dál? Nakonec se odhodlá a bude hrát s nima. Budou 
rádi, že mají dalšího člena.

10 Ten kluk jde asi spát a trochu se bojí, co je za oknem, aby na něj něco 
v noci nebaflo. Jak to bude dál? Zavře okno a zachumlá pod peřinu. 



Projektivní 
interview

Jméno:  Lucie, 13 let

Datum: 11. 4. 2014

Diagnóza:

1 Latence 7s. Prostě je to v přírodě. Tohle je žena, matka a zlobí se na 
muže a tady je někdo, kdo se cítí smutně. Smutně, jak se na to kouká. 
Žena se zlobí. nevím, proč. Hodně věcí to může být. Třeba muž nic 
nedělá, nechodí do práce. Ten muž sedí, přemýšlí a poslouchá ženu. 
Jak to bude dál? Bude ji poslouchat a najde si práci. 

2 To je na výstavě. Jsou tam děti a prohlížejí si něco. Paní učitelka. Žák 
se na to kouká – do toho okna. Je to výstava uměleckých děl. Jak se 
cítí a co si myslí? Když jsem já byla na výstavě, tak to bylo hezký. 
Líbilo se mi to. Jak to bude dál? Asi pak půjdou domů ze školy.

3 Je to zajímavý…Přijde mi to jako na hřišti. Je tu pan učitel tělocviku. 
Ten chlapec je smutnej nebo vydejchává po běhu. Holce je taky špatně 
z námahy. Jak to bude dál? Půjdou do školy na další hodinu. 

4 Působí to jako u doktorky v čekárně. Holka je neposedná a vběhla 
mezi rodiče. Co si myslí a jak se cítí? Rodiče se zlobí, že je neposedná 
a holce je to jedno. Jak to bude dál? Bude vyšetření. Za chvíli si je 
zavolá doktorka dovnitř. 

5 Vzadu hrajou fotbal. Běžec tu je a holka, co se dívá na fotbal. Co si 
myslí a jak se cítí? Myslí si, že jim to jde, nebo spíš že támhle je 
hezkej kluk. Jak to bude dál? Bude dělat to, co má. Půjde běhat s tím 
klukem. 

6 Jdou do školy. Jsou znudění. Netěší se. Jak to bude dál? Půjdou do 
šatny, poté do třídy a budou se učit. 

7 Pán s dítětem, které má berli. Má něco s nohou. Dívají se na volejbal. 
Je mu smutno, že taky nemůže hrát volejbal nebo jezdit na kole. Jak to 
bude dál? Půjdou pryč, půjdou dál. 

8 Sestřička. Třeba v nemocnici a víc mě nenapadá. Co si myslí a jak se 
cítí? Jak bych to řekla…jsou vystresovaný z výsledku. Je lepší být 
doma než v nemocnici. Jak to bude dál? Půjdou k doktorce pro 
výsledky a pak domů. 

9 V pozadí hrajou kluci fotbal. Ten kluk si připadá odstrčeně, opírá se o 
zeď. Chtěl by si hrát s nima. Jak to bude dál? Kluci skončí s fotbalem 
a ten kluk půjde dál. Třeba do školy se vrátí.

10 To je zajímavý. Kluk má na sobě pyžamo. Má divně ruce. Co by mohl 
dělat venku? Asi se něčeho venku lekl, když se otevřelo najednou 
okno. Jak to bude dál? Zavře ho.



Projektivní 
interview

Jméno: Lukáš – 12 let

Datum:

Diagnóza:

1 Ten kluk vypadá smutně. Něco se mu stalo. Nevím, co by to mohlo 
být. Co si myslí? Že kdyby se to nestalo, tak je asi všecko jinak. Jak to 
bude dál? Nevím. Lat 15s. Prostě asi půjde dělat jiný věci, aby na to 
zapomněl. 

2 Tady ten kluk něco někomu říká. Možná to špatný, co se stalo. Jak se 
cítí a co si myslí? Tady vypadá líp. Asi se to ještě dá zachránit. Jak to 
bude dál? Nevím. Pak bude hodina. 

3 Tady to říká i kamarádům. Budou to řešit a potom půjdou pryč. Jak se 
cítí a co si myslí? Tady zas vypadá docela zničeně (pozn. za hlavní 
postavu považuje chlapce vpravo). A jak to bude dál? No, půjdou pryč. 

4 Tady to řeší zase asi s rodičema. Říká jim o tom problému. Oni ho 
vyslýchaj. Jak se cítí a co si myslí? Smutně, tak jako nešťastně. Jak to 
bude dál? Možná ho vyhoděj z domu.

5 Tak jde venkem a vidí hrát děti na hřišti. Mrzí ho, že je tak sám, že ani 
rodiče se nemaj rádi. Jak to bude dál? Nevím, mám o něj strach, aby si 
třeba nechtěl něco udělat.

6 Jde do školy. Netěší se tam. „Proč?“ Nemá tam kamarády a učitelé 
jsou taky divný. Jak to bude dál?  Dojde tam, musí se chodit do školy.

7 Tady si děti hrajou. Asi se maj dobře a nevím, jak to bude dál. Prostě 
si budou hrát. (Rovnou odkládá tabuli.)

8 Asi sestřičky a děti. Budou u doktorky na vyšetření. Co si myslí a jak 
se cítí? To záleží, jestli je to vážný nebo ne. Jak to bude dál? Nevím, 
jaký budou výsledky. A co myslíš?  Spíš dobrý. Půjdou pak domů.

9 Tady hrajou fotbal. Možná nějaký spadne na tom blátě. Jak se cítí a co 
si myslí? Normálně. Jak to bude dál? Dohrajou zápas a půjdou domů, 
protože bude tma.

10 Asi má strach ze tmy. Jak to bude dál? Okno se zavře. Buď vítr nebo 
něco jinýho. 



Projektivní 
interview

Jméno: Lukáš – 11. let

Datum: 

Diagnóza:

1 Maminka s tatínkem a klukem si povídají. Možná rodinná porada. Co 
si myslí a co cítí? Vypadaj trochu smutně. Co myslíš, že se stalo? Něco 
špatnýho. Podle toho obličeje možná někdo umřel. Jak to bude dál?
Půjdou na pohřeb tomu co umřel. 

2 To ten kuk říká úče, že jde na ten pohřeb a nebude ve škole. Jak se cítí 
a co si myslí? Je smutnej, že mu umřel děda a zároveň trochu šťastnej, 
že nemusí na češtinu. Jak to bude dál? Další den už do školy bude 
muset a dostane diktát.

3 To nevím. Lat 20s. Vypadá to jako děti na hřišti. Bavěj se spolu o 
něčem, o zájmech. Co si myslí a jak se cítí? Ta holka ne moc dobře, 
protože se drží za břicho, asi ji bolí. Ten kluk, co něco říká nevím, 
protože kouká zády a ten poslední je taky nějakej divnej. Takovej 
shrbenej. Jak to bude dál? Ten kluk v černým je asi vedoucí party a 
řekne jim, že půjdou někam jinam, když jim je špatně e nemůžou bejt 
na hřišti. 

4 Ty dva se asi hádaj a tenhle je usmiřuje. Chce, aby se dali znovu 
dokupy, hrozně moc to chce. Jak se cítí a co si myslí? Smutně. Všichni 
jsou smutný. Jak to bude dál? Buď se usmířej nebo se rozejdou. 
Myslím, že se usmířej. 

5 Kluk si zavazuje tkaničku a připravuje se na hru. Řek bych, že je na 
střídání a těší se, až dá góla. Jak to bude dál? Za chvíli písknou a on 
vběhne na hřiště. Udělá kličku a dá góla. 

6 Kluk jde poprvý do školy. Bojí se, co se tam bude dít, jestli tam bude 
mít kamarády, jaký budou učitelé. Jak to bude dál? Bude se mu tam 
nakonec líbit. Všichni budou dobrý a on bude ráda, že přestoupil na 
sportovku. 

7 Kluk si uďál něco s nohou a má berli. Jde s tatínkem a je mu líto, že si 
nemůže hrát jako ty děti vzádu. Jak to bude dál? Radči půjde pryč, aby 
se na to nemusel dívat. Až bude zdravej, tak si bude hrát s nima.

8 To jsou sestřičky v nemocnici a asi vedou děti na vyšetření. Jak se cítí 
a co si myslí? Jsou takový vyjukaný, jako že neví, co je čeká. Jak to 
bude dál? Záleží, jak to bude dál, jestli to bude něco vážnýho tak 
budou smutný.

9 Tyhle  hrajou fotbal a ten u stromu se na ně dívá. Je smutnej, že 
nemůže hrát taky. Asi je odstrčenej, že ho nechtěj mezi sebe. Možná 
ho i šikanujou. Jak to bude dál? Půjde si radši někam pryč. 

10 Kluk má na sobě pyžamo a jde spát. Je mu zima, takže nejdřív musí 
zavřít okno. Jak se cítí a co si myslí? Nevím. Je mu zima. Jak to bude 
dál? Zavře okno.



Projektivní 
interview

Jméno:Magda - 13

Datum:

Diagnóza:

1 Myslím, že tyhleti kluci byli spolu venku a za tím větším přišla máma, 
protože byl venku dlouho a přes zákaz. Jak se cítí a co si myslí? Stydí 
se, že neposlechl. Jak to bude dál? Maminka si ho odvede domů a 
tomu druhými řekne, ať se s ním nestýká. Možná to taky může být 
maminka s tatínkem a ten kluk je z toho smutnej. Pohádali se kvůli 
blbostem. Zase se usmíří.

2 To vypadá jako učitelka, která zřejmě vynadala klukovi a chce mu dát 
přes ruku a on si ji dává za záda. Dal si ruku za záda a ona mu napíše 
poznámku, že neposluchá. Kluk si myslí, že to nic tak hroznýho 
neudělal a možná se za to trochu stydí. Jak to bude dál? Přijde domů a 
zřejmě mu vynadají rodiče za poznámku.

3 Lat 5. To vypadá, ž ten kluk přišel za těma dětma a ta holka se mu 
snaží zalíbit, proto má nakloněnou hlavu. Ostatní poslouchají, co se 
děje. Kluk je nervní a neví, co má dělat. Jak to bude dál? Těžko říct. 
Asi odejdou někam si hrát.

4 Tadyto jsou nějaký rodiče s dítětem a vypadá to, že jsou na sebe 
naštvaný a ten chlapeček se je snaží usmířit. Ten chlapeček se 
rozmýšlí, s kterým rodičem bude žít. Bojí se, je to těžký rozhodnutí. 
Jak to bude dál? Vybere si mámu.

5 Tady je asi paní učitelka a hrajou při tělocviku fotbal a tomu jednomu 
se něco stalo. Sedí u paní učitelky a kouká na ostatní. Bolí ho to a je 
mu líto, že si nemže hrát s rukama. Jak to bude dál? Po tělocviku 
půjde k doktorovi.

6 Tady jdou děti do školy. No všechny se spolu baví a čekají na sebe 
party kamarádů. Ten kluk vyhlíží svoji partu nebo je ve škole nový a 
neví ke komu se přidat. Proto jde sám. Cítí se nervózně, nesvůj, neví, 
kam jít. Je mezi cizími. Jak to bude dál? Najde si svoji partu.

7 No tady je tatínek a s dítětem venku. Ten je hendikepovaný a jdou 
v parku. Vidí děti, jak si hrají a on jak je hendikepovaný, tak nemůže 
vydávat pohyb, tak je smutný, že nemůže být normální a řekne si, že to 
zvládne a přežije to. Až se uzdraví, tak to bude za se dobrý.

8 Lat  10. vypadá to, že se potkali venku maminky s dětma. Jedna je asi 
sestřička  a jde z práce. Povídají si spolu a děti stojí u nich. Maminky 
je odvádí ze školy a zapovídají se spolu. Potom se vrací zpátky do 
práce.

9 No tady hrajou děti fotbal. Povídají si spolu, běhaj. S tímhle se nikdo 
nechce bavit, proto stojí u zdi, aby ho nikdo neviděl a dívá se na ně. Je 
smutnej, protože ho nepřijímaj. Je zvláštní, je novej, rodič má 
povolání, které děti nemají rádi nebo něco takovýho. Jak to bude dál? 
Bude se jim snažit zalíbit, aby ho vzali do party. Snad se to povede.

10 To je zřejmě, že chlapeček se bojí tmy a otevře se okno. Fouká na něj 
vítr. Bojí se, čeká, co se stane. Uteče za mamkou a řekne ji, ať okno 
zavře. 



Projektivní 
interview

Jméno: Martin 

Datum:

Diagnóza:

1 Jsou smutní. Třeba ten kluk něco udělal. Třeba vysklil okno. Jak to 
bude dál? Pak se na to přišlo a dostal vynadáno.

2 Lat 30. Mě nic nenapadá. Tady jsou třeba děti v dětským domově. 
Koukaj se ven a ten jeden říká, že už tady nebude a uteče. Přijde na to 
učitelka. Bude na něj dohlížet, pak mu zaklepe na rameno a on ji dá 
ránu do břicha. On uteče, vysklí okno. Oni na něj zavolají policii. Po 2 
km se ho snaží chytit, ale on zatočí doleva na most a říká, ať ho 
nechají bejt nebo skočí. Jak to bude dál? Pomalu se bude blížit jeden 
policajt, chytne ho za břicho a strhne ho na zem. Pak se kouknou na 
něj, jestli není psychicky podrážděný a zjistí, že nebude a půjde zpátky 
do dětského domova. Jak se cítí a co si myslí? Jsou smutní, že jsou 
v dětským domově a nechtěj tam být.

3 Tady třeba je ten kluk a holka smutní, protože jim zrovna ten táta 
vynadal. Třeba ten kluk je závislej na drogách a dcera je těhotná. Jak 
to bude dál? Dcera jde na porod a narodí se miminko a nechá si ho 
pak. Pak ta dcera najde přítele a budou spolu žít a ten kluk ten se 
z toho vyléčí a bude pracovat jako policajt. 

4 Tady třeba drží rodiče, že dostali špatnou zprávu, že má ňákou nemoc 
a tak šel do nemocnice. Tam tejden ležel, pak šel na operaci. Zjistilo se 
to, že to je třeba nádor a pak měl ty chemoterapie, pak šel na operaci, 
že mu to vyndali a pak doktorka říkala, že možná půjde ještě na 
ozařování, ale nešel, protože to bylo dobrý. Jak se cítí a co si myslí?
Asi se cítí hezky, že nemusel na ozařování. 

5 Tady třeba kluk chce hrát fotbal, ale ti kluci mu to nedovolej, protože 
toho kluka třeba každej mlátí, a proto mu to nechtěj dovolit. Jak se cítí 
a co si myslí? Asi se cejtí blbě, protože nemůže hrát. Jak to bude dál? 
Pak se poradí s tou paní a ta mu poradí, jak se k nim dostat, aby mohl 
hrát. Tak on to zkusí a nakonec si s nima bude hrát. Rada bude, aby na 
ně byl hodnej, tak se dostane do toho týmu. Bude brankář, začnou ho 
mít rádi a bude všechno dobrý.

6 Tady třeba žáci jdou do školy a nechce se jim tam. Jak se cítí a co si 
myslí? Asi ne moc šťastně. Jak to bude dál? Třeba přijdou do školy, 
zjistí , že to tam je hezký, zalíbí se jim tam i učitelé budou hodní a i 
rodičům se ta škola zalíbí a pak ten kluk třeba přijde domů a řekne, jak 
to tam bylo hezký a pak až půjde spát, tak si řekne, že to tam není tak 
hrozný. 

7 Tady třeba je kluk se zlomenou nohou, že má třeba kovový nohy. A 
kouká na ty děti, jak skáčou a jak ten pán jezdí na kole. Jak se cítí a co 
si myslí? Ty holky cítí radost, když si hrajou s míčem a ten kluk se jel 
jen tak projet. Jak to bude dál? A ten kluk pak zkusí chodit a nakonec 
zjistí, že to nebolí a už bude taky skákat a jezdit na kole. A ten táta 
ještě třeba jeho mu řekne „no vidíš, bylo to jenom v tvojí hlavě“. 

8 Tady je třeba mamka, táta, dcera a syn. A nemají peníze, žijou na ulici 
a tak mamka jde dělat službu do nějaký restaurace a nakonec ji dá 
peníze 20 Kč. Jak se cítí a co si myslí? Mají radost, že mají aspoň 
nějaký peníze. A  třeba táta si hledá taky nějakou práci, aby jeho žena 
nemusela pracovat, aby se starala o děti a nakonec najde práci kováře. 



Tam dostane třeba 500 Kč a vytesá něco pro děti, pro matku a budou 
rádi, že maj nějaký peníze  že jim třeba ten táta to hezký vykoval.

9 Tady třeba v tom pozadí hrajou fotbal a ten jeden kluk tam nechce 
hrát. Bere drogy. Pak třeba mu řeknou, aby s tím přestal. On 
nepřestane. Nakonec to naučí ještě jednoho. Brát drogy. Potom se to 
dozvědí všichni kluci, tak mu chtějí pomoci. Jednomu pomůžou a ten 
začne hrát zase fotbal. Pak druhej den to zkusej i na toho druhýho a 
taky přestane brát drogy a začne znovu s fotbalem. Za dva roky bude 
mistr světa ve fotbalu. 

10 Tady třeba je vězeň, kterej utekl. Chce něco vyloupit, aby šel do toho 
okna a on se furt přemlouvá, aby tam nelezl. On tam začne lízt, ale 
přijde na něj majitel, který ho strhne a zavolá policii. Vězeň půjde zase 
do vězení a ukázalo se, že za ten čin, co udělal předtím, je nevinnej. 
Tak ho soud nechá, aby mohl jít za rodinou a jak už nebude vězeň, tak 
se majiteli omluví, že nechtěl a bude všechno dobrý. 



Projektivní 
interview

Jméno: Matuš

Datum:

Diagnóza:

1 Neposlouchal svoje rodiče. Něco špatně udělal. Nevím co. Jak se cítí a 
co si myslí? Nevím. Že něco neměl dělat a udělal to. Jak to bude dál? 
Bude rodiče poslouchat a bude vše dobrý.

2 To ani nevím. Je to třída. Jeden dospělý a děti. Jako kdyby učitel a 
žáci. Nevím, co tam dělají. Učitel asi něco hovoří. Co si myslí a jak se 
cítí? Nevím. Přemýšlí, co učitel říká. Jak to bude dál? Něco jim 
ukazuje učitel, co mají dělat. Potom to udělají to. 

3 Jako kdyby si hráli venku chlapci a děvčata. Něco tam dělají. Co cítí a 
co si myslí? Jsou šťastné se mi zdá. Jak to bude dál? Nevím ani. 
Budou si dál hrát nebo něco takového.

4 Jako kdyby otec a máma byli tam a chlapec a povídají si. Ptá se jich, 
jestli si může zaběhat nebo zahrát něco venku. Jak se cítí a co si myslí?
Dobře. Jak to bude dál? Asi mu to dovolí, když je oblečený 

5 Hrajou fotbal a nebo něco takového a bude střídání a chlapec půjde 
hrát také. Jak se cítí a co si myslí? Že je rád, že půjde si také zahrát 
fotbal. Jak to bude dál? Bude hrát a vyhrajou.

6 Jde chlapec do školy například a všichni mají nějaké tašky a jdou do 
školy. Jak se cítí a co si myslí? Asi se jim nechce se učit. Jak to bude 
dál? Půjdou do školy a poté budou rádi, až skončí škola. 

7 Lat 15 Co bych o tom povídal…sportují například mají tam jako by 
volejbal, kolo, potom jdou někam. Už nevím. Ten kluk má hůl, musí o 
holi chodit. Je smutný, že musí nosit hůl, že bez toho nedokáže chodit. 
Jak to bude dál? Uzdraví se a bude si hrát s nima.

8 Kuchařka. Něco říká dětem, co by chtěli k jídlu. Vaří někdy dobře a 
někdy ne. Děti si objednají, co mají rádi. Třeba kuře a hranolky nebo 
rýži. Jak se cítí a co si myslí? Ani nevím. Dobře. Jak to bude dál? 
Budou rádi, když dostanou, co chtěli.

9 Tam sportují, hrajou fotbal a jsou rádi, že mohou hrát. Že jsou venku. 
Nejsou tam branky, takže nikdo nemůže vyhrát. Někdo s e na ně dívá, 
jestli hrajou dobře nebo ne. Asi učitel. Jak se cítí a co si myslí? Dobře. 
Jsou rádi, že hrajou. Jak to bude dál? Hodina skončí. Přestanou hrát.

10 Končí den a jde se spát. Kluk je unavený ze všeho, co dělal za ten den. 
Vypadá velmi unavený. Těší se na spaní. Jde spát. 



Projektivní 
interview

Jméno: Matyáš

Datum:

Diagnóza:

1 Tady se ty rodiče asi hádaj a jejich syn je z toho nešťastnej.  Třeba 
jeden si myslí, že je lepší, že vydělává víc peněz než táta třeba. Jak to 
bude dál? Dohodnou se, že ten, který vydělává míň si najde jinou 
práci, kde bude vydělávat víc.

2 Lat 20s. Paní učitelka se zlobí na žáka, že něco uďál. Něco hroznýho. 
Třeba rozbil okno ve třídě. Jak se cítí a co si myslí? Strašně – cítí se 
trapně, že to ví celá škola a … Jak to bude dál? Dozví se to rodiče a on 
dostane trest – zaracha.

3 Lat 30s.Že ten kluk jí říká něco milýho a ty ostatní se úplně diví. Říká 
jí, že je krásná, že se dobře učí. Co si myslí a jak se cítí? Tohle ji nikdy 
nikdo neřekl. Má z toho radost. Jak to bude dál? Začnou spolu 
kamarádit, budou si spolu hrát.

4 Lat 15s. Kluk říká rodičům, že by chtěl koupit novou televizi a rodiče 
s tím nesouhlasí, protože na to nemají peníze. Jak se cítí a co si myslí?
Je hodně naštavanej. Myslí si, že si na to bude radši vydělávat sám. 
Jak to bude dál? Potom si ty peníze a vydělá a koupí si ji sám. Rodiče 
se budou cítit hrozně, protože si syn na ni vydělal sám a nekoupili ji 
oni, protože se nedohodli.

5 Kluci hrajou fotbal a jeden se k nim chce přidat, ale jeho máma říká, 
že ne, že si tam může něco udělat, že by ho mohli třeba trefit do hlavy 
míčem. Jak se cítí a co si myslí? Docela naštvaně, protože mu to 
máma nechce dovolit a on si to chtěl vždycky zkusit. Jak to bude dál?
Kluk dostane rozum a nakonec si zahrát nepůjde.

6 Asi kluk jde do školy. Poprvé a stydí se jít mezi ostatní školáky. Myslí 
si, že udělá ve třídě nějakou chybu a všichni se mu budou smát a 
potom se rozhodne, že tam nakonec půjde, a že když se mu budou 
smát, tak si bude myslet, že jsou hloupí. 

7 Že si tam jeho kamarádi hrajou házenou a kluk jde se zlomenou nohou 
a je mu líto, že si zahrát nemůže a jeho táta mu říká, že až se uzdraví 
,může si zahrát házenou znovu. Cítí se smutně. Jak to bude dál?
Uzdraví se a bude zase hrát házenou.

8 Lat 30. Že ty děti čeká ve škole nějaký vystoupení a maj tam rodiče, 
kteří je pořád opravujou a oni se cítí strašně trapně, protože je máma 
pořád opravuje a oni si myslí, že by se dokázali opravit sami. Děti to 
nakonec řekli rodičům, že se umí opravit sami a rodiče odešli a šli se 
dívat.

9 Že kluci hrajou fotbal a jeden kluk se na ten fotbal dívá. Šel tam jeho 
kamarád hrát a on mu řekl, že se mu něco stane a teď ten kamarád šel 
do souboje a upadl a zlomil si nohu a ten kluk se mu smál, protože mu 
řekl, aby do toho fotbalu nešel a on tam šel. Ten kluk se zlomenou 
nohou se cítil hrozně, že neposlechl svého kamaráda. Jak to bude dál? 
Jeho kamarád mu řekl, že už se spolu nebudou kamarádi, protože mu 
nic nevěřil, a pak už se nikdy neviděli.



10 Že chlapeček je doma sám a ono bylo nahoře otevřený okno a on se ho 
bál zavřít, protože se bál, že na něj vyskočí nějaká příšera. Jak se cítí a 
co si myslí? Pořádá se rozmýšlí, jestli má okno zavřít nebo ne. 
Rozhodne se ho zavřít, zavře ho a nic na něj nevyskočí, takže se 
přestane bát.

Projektivní 
interview

Jméno: Míša

Datum:

Diagnóza: 13 let

1 Tady ten, co sedí tak sedí. Nevím, co byl jak by mělo být. Ten co je 
vzadu vypadá smutně. Tamten vepředu taky nevím.  Jsou někde 
venku, v parku. Jak se cítí a co si myslí? Nevím, smutně. Jak to bude 
dál? Nevím. Mohli by někam jít. Nevím, kam.

2 Vypadá to jako když jsou někde a prohlížej si něco. Třeba obrazy si 
pohlížej. Jak se cítí a myslí? Zajímá je to, prohlíží si je. Jak to bude 
dál? Nevím. 

3 Tady jsou někde venku a tamta osoba vypadá nějak sklesle (pozn. 
dívka). Nevím, co se jí mohlo stát. Má hlavu dolů, proto vypadá 
sklesle. Nic mě nenapadá. Jak to bude dál?? To taky nevím. 

4 Tady to vypadá jako rodiče s holčičkou třeba někde doma a že se s ní 
bavěj. Třeba o problémech ve škole. Jak se cítí a co si myslí? Nic. Jak 
se cítí? Nijak. Normálně. Ani ne smutně ani ne vesele. Jak to bude 
dál? Nevím.

5 Vypadá to jako děti na hřišti, kteří hrajou fotbal. Jak se cítí a co si 
myslí? Vesele, když si hrajou. Jak to bude dál? Nevím.

6 Tady ten na kraji vypadá, že jde do školy a je u školy. Jak se cítí a co 
si myslí? Netěší se do školy. Jak to bude dál?  (rovnou odkládá tabuli 
a bere si další, tudíž bez odpovědi)

7 Tak tady nevím teda. Jsou tam nějaký děti, co si hrajou. Nějaký jede 
na kole. Nějaký dítě s berlí. Jak se cítí a co si myslí? Ti co si hrajou 
vesele, ten s berlí vesele ne. Jak to bude dál? Nevím. 

8 To nevím. Vypadá to jako když jsou u nějaký doktorky. Jak se ctí a co 
si myslí? Asi ne moc dobře. Co si myslí? Nevím. Jak to bude dál?
Nevím.

9 Tady jsou na hřišti a hrajou si. Jak se cítí a co si myslí? Jsou veselí. 
Jak to bude dál? Nevím.



10 Kluk u okna otřevřenýho. Stojí, no nevím, co. Jak se cítí a co si myslí?
Nevím. Vypadá jako by se něčeho bál. Nevím čeho. Jak to bude dál?
Nevím. Zavře ho.

Projektivní 
interview

Jméno:  Michal

Datum:

Diagnóza:

1 Tadyten člověk je smutnej. Sedí ztrouchnivěle. Kluk je našťastnej. 
Stalo se něco někomu z rodiny. Jak to bude dál? Musí to dopadnout 
dobře. Mám rád dobrý konce. Zachrání ho doktoři. 

2 Vypadá to jako doktorka, že se ptá na něco nějakýho pána. Ten pán 
vypadá překvapeně jako to jste oslovila mě ? asi to bude něco 
důležitýho. Vůbec nic mě nenapadá. Ptá se, jestli byl někdy nemocnej, 
něco vážnýho. Řekne, že nikdy vážně nemocnej nebyl. Ona odejde 
k němu jinýmu.

3 Tady ten vypadá jakože potřebuje čůrat. Tadyten se ptá té paní, asi je 
těhotná. Cítí se normálně. Ptá se jí, jestli je těhotná. Ona řekne, že jo. 
Vzádu běží pán. Tady jsem se splet. (pozn. myslí osobu, kterou označil 
za čůrající)Tady ten si oddychává, protože spolu běželi. Doběhl dřív, 
tak si oddychává. Jak to bude dál? Asi spolu choděj. Budou spolu.

4 Rodiče sedí ztrouchnivěle. Jakoby se rozešli. Něco špatnýho se stalo. 
Kluk se jich ptá, co se děje. Co si myslí a jak se cítí? Kluk má strach, 
co se stalo. Co bude teď, jestli se třeba nebude muset stěhovat. Jak to 
bude dál? Dopadne to tak, že mu všechno řeknu. Nebude moc rád, ale 
časem se s tím smíří.

5 Hm… Fotbal. Tady ten si obouvá kopačky, že bude hrát na hřišti. 
Tady to je mamka, co ho bude sledovat. Jak se cítí a co si myslí? Těší 
se na hru a má trochu strach, aby se neztrapnil. Dopadne to tak, že dá 
gól.

6 Tady to vypadá, že jde na nějakou školu. Že tam jde první den. Jak se 
cítí a co si myslí? Těší se na nové kamarády a tak. Jak to bude dál?
Dostuduje a najde si práci.

7 Kluk s berlemi sleduje s tátou, jak hrajou fotbal a jezděj na kole. Je 
neštastnej, že nemůže nic se sportem. Jak to bude dál? Uzdraví se a 
bude si s nimi hrát. Všechno co chce dělat. 

8 Ježíš…to vpadá jako nějaká nemocnice, protože tam jsou 2 sestřičky, 
maminka a děti. To jsou asi na kontrole. Jak se cítí a co si myslí? Na 
běžnou prohlídku  jdou a cítí se tak normálně. Jak to bude dál? 
Dopadne to tak, že jsou všichni zdraví.

9 Hm…fotbal. Kluci hrajou fotbal a tady mají trenéra a tenhle vykopává 
jakoby a tenhle se snaží ho zablokovat. Ten vzadu si nabíhá. Jak se cítí 
a co si myslí? Normálně. Baví je to. Jak to bude dál? Jeden z těch 
týmů vyhraje. 



10 Kluk je v pyžamu a má otevřené okno, protože tam je teplo. Chce si 
vyvětrat, aby v noci usnul a už rukama dává najevo, že na něj fouká 
vítr a jde okno zavřít. 

Projektivní 
interview

Jméno: Michaela -12 let
Datum:

Diagnóza:

1 Holčicče se chce na záchod, ale je na hřišti. Šla to říct paní a ta ji 
odvedla za jejím tátou. Jak se cítí a co si myslí? Chce se jí čůrat, tak na 
to myslí. Jak to bude dál? Půjdou domů.

2 Děti šly bez dospělých do kina a neví, jak si koupit lístek. Ptají se 
nějaké cizí paní. Ta jim poradí. Jak to bude dál? Budou se dívat na 
film. Třeba na Tři bratři.

3 Dva kluci jsou zlý na holku a ona je z toho smutna. Jde k nim její 
bratr, tak přestanou, ale ona je furt smutná. Jak to bude dál? Brat je 
zmlátí.

4 Holčička vyhrála soutěž ve skákání přes švihadlo a je ráda, tak se 
chlubí rodičům a oni maj z toho taky radost. Jak to bude dál? Půjdou 
to oslavit do cukrárny na zákusek.

5 Kluci hrají fotbal, ale jednomu z nich se něco stalo s nohou, tak šel na 
kraj hřiště a tam je jeho kamarádka, co se na něj chodí koukat, jak 
hraje. Co si myslí a co cítí? Že se ztrapnil před holkou. Jak to bude 
dál? Ta kamarádka mu to ošetří. 

6 Kluk by měl jít do školy, ale nechce se mu, tak jde i s taškou na zádech 
do města. Lidi chodí do práce a bojí se, aby ho nikdo neviděl. Jak to 
bude dál? Někdo ho uvidí a on dostane doma na prdel.

7 Táta vzal syna do parku, aby se pozdravil s kamarády. Ty si ale hrajou 
a bez něj, protože on nemůže, protože má zlomenou nohu a berlu. 
Jemu to je líto. Chce hrát taky, ale nemůže kvůli tý noze. Jak to bude 
dál? Táta ho pak odvede domů. Až se uzdraví, bude si taky hrát s nima 
zas.

8 Děti už jsou zdravý a jejich maminka si pro ně přišla do nemocnice. 
Loučí se s nima i sestřička. Jak se cítí a co si myslí? Jsou rádi, že jdou 
domů. Jak to bude dál? Budou se tam muset vracet na kontrolu. 

9 Venku na hřišti je bláto, ale kluci chtěli hrát fotbal. Jenom jeden se 
nechtěl ušpinit od bláta, tak na ně jen koukal. Jak se cítí a co si myslí?
Myslí si, že asi některej z nich spadne do bahna a bude špinavej nebo 
si něco udělá. Třeba něco s nohou a bude muset do nemocnice. Jak to 
bude dál? Vidím, jak ten jeden padá, tak bude muset do nemocnice. 



10 Nějakýmu pánovi bylo v noci horko, tak si otevřel okno, ale foukal 
silný vítr a on se leknul. Jak to bude dál? Půjde spát do jinýho pokoje 
asi rači. 

Projektivní 
interview

Jméno: Míša

Datum:

Diagnóza:

1 Tady sedí nějaký pán a tady sedí nějaká paní. Asi mluvěj nebo se 
hádaj. Třeba on nechce jít do parku a chce tam zůstat a ona chce. Cítí 
se normálně. Skončí to tak, že půjde do parku.

2 Tady je nějakej pán a pán nebo paní. Asi šli do toho parku. Myslím, že 
šli do krámu. Pro bonbóny. Myslí si, kolik to bude stát a kolik jim 
zbyde. Jak to  bude dál? Potom si koupí čokoládu a rozdělí se a 
půjdou si někam sednout. Asi do parku. Jo, do parku.

3 Tady jsou v parku. Snědli tu čokoládu, tak si jdou zahrát fotbal. 
Smějou se. Jak se cítí a co si myslí? Nevím. Dobře. Jak to bude dál? 
Hrajou kopanou.

4 Tady seděj a je tam jedna holka. Oni dva si povídaj a holka na ně 
nadává. Že asi má jít někam s nima. Chce, aby šli a oni nechtěj. Říkaj 
jí, ať jde pryč a ona nechce. Holka se cítí špatně, je divná. Ty dva se 
cítí dobře. Jak to bude dál? Furt tam budou sedět a hádat se.

5 Tady je chlapec a holčička. Jsou teď na ledu a bruslí tam a kopou si 
nebo co tam dělaj. Smějou se. Povídají si tam. Potom půjdou do parku 
a potom do krámu, jak tam byly všecky děti a budou hrát puzzle.

6 Dvě děti jdou do školy. A možná i pozdě nebo dřív. Čekají tam na ně 
nějaké děti a učitelka tam je a nedává jim, že přišel pozdě. Oni se tomu 
smějou. Nevadí ji, že jdou pozdě. Jak to bude dál? Potom si sednou do 
lavice a budou se učit.

7 Je tam pán a nějaká holčička a má nějakou berli se mi zdá. Tady je pán 
na kole, nějaká paní… ne, tady někdo hraje s míče a na kole. Ta holka 
,co má zlomenou nohu by si chtěla s nima hrát, ale nemůže, protože 
má něco s nohou. Tatínek ji vzal z parku do krámu a řekl ji, že bude 
moc si hrát, až bude zdravá. Jak se cítí? Špatně. Mrzí jí to.

8 Tady je nějakej kluk a nějaká sestřička. Ta sestřička na kluka nadává, 
že něco provedl. Teda kuchařka to je. Kluk jí vzal vařečku z kuchyně a 
utekl s ní ven. Kuchařka mu nadává, proč krade, že se to nesmí. Cítí se 
špatně. Jak to bude dál? Vrátí ji vařečku a ona mu řekne, že příště to 
nemáš dělat.

9 Tady jsou kluci na hřišti. Kopou míčem a tady jeden stojí. Je v brance. 
Smějou se. Dobře se cítí. Jak to bude dál? Budou se smát, mít se 
dobře.



10 Tady je ráno a každý ráno ten pán otevře okno a začne cvičit. Potom se 
nasnídá, oblékne se, jde do práce. Potom se vrátí, zase si zacvičí a jde 
spát. Baví ho to.

Projektivní 
interview

Jméno:Patrik - 12

Datum:

Diagnóza:

1 Tady ten kluk je z něčeho smutnej. Asi se s někým pohádal. Jak to 
bude dál? Teď jde za kamarádem nebo domů a asi si o tom bude chtít 
s někým popovídat. 

2 Tak tady ty 2 postavy jsou zamyšlený. Někam  koukaj. Tady ta 
postava vypadá spíš taky zamyšleně. Asi si někde něco čte. Jak se cítí 
a co si myslí? Tak asi se cítí divně, protože podle ostatních postav to 
vypadá, že tam jsou samé ženy a on je tam jediný chlap. Jak to bude 
dál? Asi někam půjde. Asi někam za partou.

3 Tady ty 2 osoby se asi pohádali a ta dívčina je z toho smutná. Pohádali 
se, že něco provedla. Jak to bude dál? Dostane asi nějaký trest a asi 
půjdou domů. 

4 Tadyten prostřední klučina ten asi přišel pro ostatní, aby s ním někam 
šli.  Asi někam do lesa nebo tak. Jak se cítí a co si myslí? Lat 30 – ten 
klučina se asi cítil osamělý, tak přišel za těma většíma a myslí si, že 
oni mu pomůžou. Jak to bude dál? Ty starší s ním někam půjdou, a on 
se pak bude cítit líp. Bude se s těma staršíma, když budou na 
vycházce, cítit bezpečněji a asi půjdou někam po památkách nebo tak.

5 Tak tady jsou spíše mužské postavy. Kopou si a jiný klučina si s nima 
chce jít taky zakopat. Tak se připravuje. Dívčina se na ně kouká  a ten 
kluk za ním už chvíli půjde a dívčina odejde. Jak se cítí a co si myslí?
Myslí s, že jsou silnější a lepší než ostatní a cejtí se jako větší.

6 Tady jsou postavy do školy, pak klučina se tam netěší. Kouká po 
ostatních, jestli neuvidí nějakého kámoše, a až dojede ke dveřím, tak 
za dveřma uvidí svoje kámoše, začne se víc těšit a zrychlí krok, a 
potom až se sejdou, tak si popovídaj.

7 Tady mladý klučina si asi zlomil nohu a kouká na ostatní, kteří jsou 
zdraví, jak si můžou hrát a on nemůže. Cítí se odstrčený, osamocený a 
jak na ně kouká, tak starší osoba se s ním pokouší navázat kontakt. On 
jak je zamyšlený, tak nereaguje a těší se na to, až se uzdraví, že si 
s nima  bude moct hrát. Jak to bude dál? Půjdou pak a on se uzdraví, 
bude si s nima hrát a bude jim pak vyprávět svoje zážitky, když měl 
zlomenou nohu. 

8 Lat 15. Tady je asi nějaká parta, která si někam vyšla a teď čekají před 
panelákem na svého kamaráda. Jak se cítí a co si myslí? Přemýšlí nad 
tím, kam půjdou, co budou dělat a cejtěj se silnější, protože jsou 
v kolektivu větším. Jak to bude dál? Počkaj než ten kamarád vyjde a 
potom půjdou někam do klubovny.



9 Kluci hrajou fotbal a u něj se cítí, že jsou větší, navyšujou se, protože 
je vzali do týmu. Pak tady stojí opřený o zeď jinej klučina, který je 
smutnej, že ho nevzali. Cítí se slabší a asi se pak na hřišti něco stane. 
Někdo si vyvrkne kotník. Hráči nebudou mít náhradu, tak toho klučinu 
vezmou. On se pak bude cítit líp a oni se předním budou snažit co 
nejvíc ukázat, aby mu ukázali, že jsou lepší. Potom, když trenér uvidí, 
jak on hraje taky, tak se rozhodne, že ho nakonec vezme do týmu.

10 Tady je asi noc. Klučina je v pyžamu. Kouká z okna. Něco nebo 
někoho tam viděl. Lekl se toho. Teď se cítí hrozně vystrašeně, 
přemejšlí o tom, co to bylo a co má udělat. Potom zavře okno a půjde 
za maminkou a tatínkem do kuchyně, řekne jim, co viděl. Oni mu
řeknou, že to nic nebylo a on půjde v klidu spát. Potom ráno, když se 
probudí, tak si bude myslet, že večer se nic nestalo, nic neviděl a bude 
se cítit silnější, bude se míň bát a třeba a potom v budoucnu, když 
bude dospělej, tak se mu zjeví nějaký ufo. On si vzpomene na to, co 
v mládí viděl a řekne si, že když už byl malej, tak viděl ufouny. 



Projektivní 
interview

Jméno: Petr – 13 let

Datum:

Diagnóza:

1 Myslím, že kluk něco provedl a máma s tátou mu za to vyhubovali, a 
proto se tváří tak smutně. Jak to bude dál? Nevím. Asi dostane trest 
nebo něco takovýho. Třeba nebude moct ven nebo na počítač.

2 Děti s paní učitelkou šly na procházku. Paní učitelka něco říká. 
Všichni poslouchají. Jenom jeden kluk se pořád vyptává a skáče jí do 
řeči. Jak se cítí a co si myslí? Je naštvaná, že ji ruší. Jak to bude dál?
Pošle ho pryč třeba.

3 Kluk a holka spolu chodí. Asi tajně a táta té holky je načapal a vynadal 
jim. Jak se cítí a co si myslí? Táta je naštvanej a oni smutný. Jak to 
bude dál? To nevím. Možná se rozejdou.

4 Máma s tátou si spolu povídají a pak přiběhne jejich syn a začne jim 
něco vyprávět. Oba dva ho poslouchají. Jak se cítí a co si myslí?
Zajímá je to asi. Jak to bude dál? Půjdou třeba k babičce.

5 Kluci hrají fotbal a holka je pozoruje a taky by si chtěla zahrát, ale oni 
ji mezi sebe nechtěj. Ona je z toho smutná. Jak to bude dál? Bude ně 
koukat.

6 Kluk jde do školy. Asi se mu moc nechce. Jde sám a pomalu. Všichni 
už jsou před školou. Jak to bude dál? Třeba se bojí, že ho tam nemá 
nikdo rád. Je tam osamělej. Jak to bude dál? Půjde tam.

7 Děti si hrají s míčem nebo jezdí na kole. Ale ten má zlomenou nohu a 
nemůže si s nima hrát. Přišel s tátou na hřiště, ale jen se kouká. Jak se 
cítí a co si myslí? Je mu to líto. Závidí jim. Jak to bude dál? Uzdraví 
se a pak bude hrát taky. 

8 Sestřička v nemocnici si povídá s mámou, která tam přivedla nemocné 
dvě děti. Je tam ještě jedna sestřička s jinými dětmi. Jak se cítí a co si 
myslí? Smutně to vypadá. Jak to bude dál? Sestřička řekne mámě 
výsledky a ta bude smutná, že jsou děti nemocný. Budou tam muset 
zůstat na chemoterapii.

9 Dva kluci si mezi sebou kopou a třetí je pozoruje. Asi by chtěl taky 
hrát. Je mu smutno. A dál asi půjde pryč.

10 Pán stojí u otevřeného okna a asi se něčeho leknul a bojí se. Jak to 
bude dál? Zavolá na mámu, aby šla okno zavřít. Ta přijde a zavře ho.



Projektivní 
interview

Jméno: Petra – 12 let

Datum:

Diagnóza:

1 To vypadá, jako mám s tátou a holka. Sedí někde v parku na pařezu. 
Teda táta myslím. Co si myslí a jak se cítí? Smutně. Holka možná 
něco provedla a dostane na prdel. Jak to bude dál? Bude ji to líto, že je 
táta tak zlej. 

2 Škola asi. Kluk něco říká učitelce. Že třeba mu je špatně chce jít domů. 
Jak se cítí a co si myslí? No, špatně od břicha mu je. Jak to bude dál?
Zavolají mámě a půjde domů. 

3 To nevím. Lat 15s. Asi nějaká parta. Něco si povídaj nebo nevím. Jak 
se cítí a co si myslí? Myslí si, co dneska budou dělat venku, kam 
půjdou. Jak to bude dál? Půjdou třeba na lavičky na sídlák. 

4 To je zase nějaká hádka. Rodiče se asi hádaj a holka je chce dát 
dohromady zase. Jak se cítí a co si myslí? Všichni jsou smutný a ty 
rodiče asi taky naštavaný na sebe, že si něco uďáli. Jak to bude dál?
Možná se rozvedou a pak se budou hádat o to dítě. Holka chce zůstat u 
mámy si myslím.

5 To je na hřišti. Hrajou fotbal. Jak se cítí a co si myslí? Normálně. Jak 
to bude dál? Tyhle se k nim přidaj až se obujou. 

6 Ten jde do školy. Asi jde pozdě, proto je tam sám. Cejtí se ve stresu, 
že nestihne školu. Jak to bude dál? Stihne to.

7 Tam děti sportujou. Jezdí tamten na kole a tady si hrajou s míčem. 
Volejbal si myslím. Tomu to je líto, že nemůže taky hrát, páč má něco 
s nohou. Jak to bude dál? Půjde asi domů, aby se tam nerozbrečel 
třeba. To by se mu pak smáli.

8 To vypadá jako v nemocnici. Sestřičky si berou děti na vyšetření. Jak 
se cítí a co si myslí? Možná mají strach, že budou nějak vážně 
nemocný. Jak to bude dál? Nakonec budou mít třeba jen angínu.

9 Zase fotbal. Tyhle hrajou fotbal a ten se na ně dívá. To je asi trenér. 
Jak se cítí a cos i myslí? Dobře. Jak to bude dál? Někdo musí dát gól.

10 Kluk stojí u okna a nechce ho zavřít. Co si myslí a jak se cítí? Asi má 
strach, že tam bude něco děsivýho. Jak to bude dál? Půjde spát rači a 
budou se mu zdát nějaký noční můry o tom , co se děje venku.



Projektivní 
interview

Jméno: Samuel – 13 let

Datum:

Diagnóza:

1 Tady je nějaká rodina. Nevím, co se stalo. Máma, táta a chlapeček. Asi 
řešej nějakej problém. Asi chlapeček něco uďál. Zlobil rodiče. Třeba 
ho nemá nikdo rád. Jak se cítí a co si myslí? Smutně. Jak to bude dál?
Dobře to dopadne. Usmíří se.

2 Tady na obrázku je asi škola. Učitelka a děti.  Něco mu říká, nadává 
mu, že něco řekl. Jak se cítí a co si myslí? Vypadá to, že je na něj 
naštvaná a on se směje. Jak to bude dál? Nevím. Třeba se on omluví.

3 Připadaj mi nějaký unavený, Nebo se spolu jenom bavěj. Ta holka je 
smutná. Asi se jí líbí nějakej  kluk a neví, co dělat. Jak se cítí a co si 
myslí? Myslí si, že neví, co dělat. Koho si vybrat. Jak to bude dál?
Vybere si.

4 Tady se asi rodiče hádaj. Kluk je usmiřuje. Říká jim, ať se nehádaj. 
Jak se cítí a co si myslí? Smutně. Jak to bude dál? Usmíří se.

5 Tady hrajou fotbal. Baví je to. Jak to bude dál? Půjdou pak domů.

6 Tady jde kluk do školy poprvý. Jak se cítí a co si myslí? Bojí se, co 
bude. Jestli to tam bude dobrý nebo špatný. Jak to bude dál? Bude se 
mu tam líbit. 

7 Tady hrajou něco s míčem, jezdí kluk na kole. Chlapeček by si chtěl 
taky hrát, ale nemůže. Má berli, asi něco s nohou. Jak se cítí a co si 
myslí? Smutně. Chtěl by si taky hrát. Jak to bude dál? Půjde s tátou 
domů.

8 To vypadá jako nemocnice. Sestřičky a děti tam jsou. Jak se cítí a co si 
myslí? Blbě jim je v nemocnici. Jak to bude dál? Asi jim doktorka 
řekne, co maj za nemoc. Pokud bude něco vážnýho, tak tam zůstanou a 
budou muset chodit na vyšetření a chemoterapii.

9 To je zase fotbal. Hrajou si a ten na ně kouká. Cejtí se sám, odstrčenej. 
Jak to bude dál? Začne si hrát s nima. 

10 Tady je kluk v pyžamu. Asi se bojí zavřít okno. Jak se cítí a co si 
myslí? Bojí se něčeho a přemýšlí, co dělat. Jak to bude dál? Zavře ho.



Projektivní 
interview

Jméno: Tadeáš, 12 let

Datum: 

Diagnóza:

1 Myslím, že tam je jeden dospělej a dvě děti. A děti se na něco ptaj a 
ten vepředu jim dal otázku a ten jeden odpověděl správně a ten druhej 
špatně. Cítí se smutně, že udělal chybu. Jak to bude dál? Položí jim 
další otázku a on zase odpoví špatně a potom půjde na vyšetření a 
zjistí, že je dyslektik. 

2 Tam jsou 3 děti, jedna je holka a pak je tam paní a chlap. Kluci 
vypadaj, že stojí na hanbě. Paní učitelka se baví s nějakým tátou tý 
holčičky o problému ve škole, že ji něco kluci provedli. Jak se cítí a co 
si myslí? Táta je naštavanej, že kluk je na hanbě. Jak to bude dál?
Kluci si to odpykaj a půjdou zase ven. Učitelka se pohádá s tím tátou, 
že jí neprovedli nic hroznýho a že zavolá jejím rodičům.

3 Lat 10 s. Tady to vypadá, že jsou 3 kamarádi, jedna z nich je holka. 
Jeden dělá blbosti a poskakuje kolem. Druhej se kouká na nějakou 
holku a pak je tma čtvrtý, který je úplně vzádu a jde za nima a neví, 
jestli se s ním budou bavit nebo ne. Jak se cítí a co si myslí? Ten, se 
cítí, že všechny rozesmívá, ten je smutnej, tamten taky smutně. Jak to 
bude dál? Přijde k nim ten kluk, co dělá blbinky a bude je odstrkovat a 
ten v tom černým triku, tomu to bude jedno. A ta holka se bude bavit 
s tím, co přišel. Nakonec odejdou a půjdou jenom ten, co přišel a ta 
holka. Potom spolu začnou chodit.

4 Tohle vypadá jako, že tam jsou rodiče, který se hádaj. A syn, kterej se 
snaží je dát dohromady. Jak se cítí a co si myslí? Špatně. Jak to bude 
dál? Podle toho jestli to má být happy end nebo ne. Myslím, že tady 
uzná táta svoji chybu a potom ji přizná máma a dají se zas dohromady.

5 Tohle vypadá jako… to je jeho hlava nebo další? Je tam holka a kluk a 
kluk přišel pozdě na fotbal, takže ho odtamtud vyhodili a holku tam 
nechtěj, tak se dívaj z povzdálí. Cítí se odstrčeně. Myslí si, že je to 
nefér. Jak to bude dál? Myslím, že kluk si vezme zase normální boty a 
půjdou si jen tak zakopat s míčem spolu.

6 Tohle vypadá jako kluk, co jde poprvý do školy a stydí se a bojí, že se 
mu budou smát. Myslím, že přijde do školy a zjistí, že ostatním je 
jedno, jak vypadá nebo jak se chová a těm co ne, tak ty buď ignoruje 
nebo se na ně vykašle.

7 Tohle vypadá jako, že táta jde se synem, který je po operaci asi nohy. 
A chodí s berlí, o berlích. A teď se kluk kouká, jak tam hrajou, jezdí na 
kole prostě dělaj všechno možný. Jak se cítí a co si myslí? Závidí jim, 
že se můžou hýbat a tak. Jak to bude dáll? Táta ho uklidňuje, že bude 
moct taky. Jen co se mu to zahojí.  Zahojí se mu to a bude hrát jako 
předtím.

8 Tohle vypadá jako figuríny v obchodě. Támhlectu paní opravuje a víc 
tam nevidím. Jak se cítí a co si myslí? Paní práce nebaví. Jak to bude 
dál? Paní obleče všechny figuríny do nových oblečení, co se prodává a 
vystaví je do vitríny. 

9 Tohle vypadá jako utkání ve fotbale. Tady je rozhodčí a jeden do toho 
chce kopnout a druhej taky. Rychlejší bude ten vpravo, ale ten potom 
upadne, takže gol dá ten druhej. Toho kluka někdo podkosí. Je 
naštvanej, smutenej. Bude to jako faul.



10 Tohle vypadá jako kluk, co se bojí tmy. Bojí se jít k oknu a zavřít ho. 
Má strach. Jak to bude dál? Jak se přiblíží k tomu oknu, zavře jednu 
půlku, potom druhou. Bude to obráceně, takže to bude muset znovu 
otevřít. Uvidí, že se venku nic neděje, takže to v klidu zavře. A už se 
nikdy nebude bát večer otevřít okno. 



Projektivní 
interview

Jméno: Tomáš – 11 let

Datum:

Diagnóza:

1 To je maminka, tatínek a syn. Ztratili se v lese, když šli na houby. Jak 
se cítí a co si myslí? Myslí si, že neví, co dál, že si měli vzít mapu. Jak 
to bude dál? Tatínka pak napadne, že musí jít podle červený značky na 
stromě a najdou cestu.

2 Žák se ptá na něco paní učitelky. Neví, co má dělat za domácí úkol.
Jak se cítí a co si myslí? Je mu trochu blbý, že neposlouchal na hodině. 
Jak to bude dál? Učitelka mu řekne, ať příště dává pozor a ukáže mu, 
kterou stranu v pracovním listě doplnit. 

3 Kluci si povídají s holkou. Tomuhle (pozn. ten ve světlém tričku) a 
holka si líbí, tak si ji namlouvá. Jak se cítí a co si myslí? Bojí se, že ho 
odmítne. Jak to bude dál? Ona se do něj taky zamiluje a budou šťastní 
až do smrti.

4 Syn něco říká rodičům. Tvářej se vážně, takže se asi něco stalo. Jak se 
cítí a co si myslí? Oni ho podpoří a všechno se dobře dopadne.

5 Ten kluk jde hrát fotbal a trenérka mu říká, jak má přesně hrát. Jak se 
cítí a co si myslí? Cítí se jakože odvážně, že vyhrajou. Jak to bude 
dál? Dá branku a budou se s trenérkou radovat, že plán vyšel.

6 Tady jde kluk do školy. Asi se mu tam nechce, tak se loudá. Jak se cítí 
a co si myslí? Normálně. Netěší se tam. Jak to bude dál? Dojde do 
šatny a potom do třídy, kde se bude učit.

7 Tenhle kluk má berli, protože ho bolí noha. Asi jde s tatínkem na 
čerstvý vzduch. Jak se cítí a co si myslí? Mrzí ho, že si nemůže taky 
hrát s ostatníma. Jak to bude dál? Tatínek mu řekne, ať není smutnej, 
že se mu to brzo srovná a bude si zase hrát jako ty děti. To pak bude o 
maličko šťastnější. 

8 Maminka si vyzvedává syna z vyšetření a ještě tam je jiná maminka se 
synem. Jak se cítí a co si myslí? Dobře. Je šťastnej, že jde domů. Jak 
to bude dál? Doufám, že už se tam nebude muset nikdy vracet. 

9 Tady stojí opřený trenér a dává pozor na hráče, aby neuklouzli 
v bahně. Jak se cítí a co si myslí? Doufá, že se jim nic nestane, protože 
by mu pak rodiče vynadali. Jak to bude dál? Naštěstí se nic nestane. 
Jemu s pak uleví jako ufff, nic se nestalo.

10 Ten kluk se asi něčeho bojí. Myslí si, že je venku nějaká příšera, tak 
chce zavřít okno, al  bojí se. Jak to bude dál? Přijde k němu maminka 
a zavře okno. Pak se bude cejtit bezpečnějc.



Projektivní 
interview

Jméno: Vojta – 11 let

Datum:

Diagnóza:

1 Maminka, tatínek a klučina. Asi jsou na výletě a teď opočívaj. Jak se 
cítí a co si myslí? Myslí si třeba, že by si mohli dát svačinu. Maj už 
trochu hlad. Jak to bude dál? Maminka jim dá housku se šunkou a 
potom budou pokračovat. 

2 Klučina asi říká učitelce něco. Nemá třeba úkol. Jak se cítí a co si 
myslí? Je z toho nervní. Nechce dostat poznámku. Jak to bude dál?
Učitelka mu řekne, že mu to jednou promine. 

3 Děti asi po sportu. Vypadaj, že vydechujou. Po běhu by to mohlo být.
Jak se cítí a co si myslí? Unavení jsou po tom běhu. Jak to bude dál?
Skončí trénink a půjdou domů. 

4 Tady se asi něco řeší. Maminka s tatínkem se hádaj a tomu uprostřed 
je to líto. Snaží se je usmířit, aby byli spolu. Jak to bude dál? Usmíří 
se a budou zase všichni šťastný. 

5 To bude zase trénink. Ten klučina si zavazuje tkaničku a chce jít hrát. 
A tohle je nějaká trenérka a říká mu, jak má dát gól, aby vyhráli. Jak 
se cítí a co si myslí? Je možná ve stresu, aby to zvlád. Jak to bude dál? 
Podaří se mu to.

6 Kluk jde do školy poprvý a říká si, jaký tam asi budou děti a učitelé a 
jak se mu tam bude líbit. A jak se cítí? Má trochu strach. Jak to bude 
dál? Najde si hned kamarády a bude se mu tam líbit.

7 Tady vede tatínek klučinu od doktora. Stalo se mu něco s nohou a má 
teď berli. Jdou přes park a jemu to je líto, že si nemůže hrát s dětma.
Jak to bude dál? Tatínek mu řekne, že až se uzdraví, bude si zase taky 
hrát. 

8 To jsou sestřičky a nějaký děti. Asi jim říkají, kde se na oddělení 
nesmí chodit. Říkaj jim pravidla. Jak se cítí a co si myslí? Asi se jim 
v nemocnici moc nelíbí. Bojí se těch operací. Jak to bude dál? Tahle 
sestřička povolí dětem, že tam s nima bude maminka, aby se míň bály. 

9 Trenér kouká na kluky, jak si kopou. Myslí si, že jim to jde a vyhrajou 
proti základní škole Zderaz. Jak se cítí? Jakoby hrdě. Jak to bude dál?
Vyhrajou nakonec. 

10 Klučina jde spát po dlouhým dni a nemá brejle, tak nevidí na cestu a 
dává ruce před sebe. Jak se cítí a co si myslí? Myslí si, kde je asi 
nechal. Jak to bude dál? Najde je v koupelně na umyvadle. 



Projektivní 
interview

Jméno:  Zdeněk, 13 let

Datum: 11. 4. 2014

Diagnóza:

1 Rodiče se o něčem bavili. Kluk tam přišel a něco se mu stalo. Kluci 
mu venku řekli něco špatnýho. Třeba že si s ním nechtěj hrát. On je 
z toho smutnej. Rodiče mu dají radu, ať si s nima promluví. Jak to 
bude dál? Rada pomůže. 

2 Latence 9s. Žáci a učitelka. Ukazuje, vyučují se. Jak se cítí a co si 
myslí? Nudně. Chtějí, aby to skončilo. Jak to bude dál? Vyvolá kluka 
k tabuli a vyzkouší ho. Kluci se mu začnou posmívat, protože se spletl. 
Bude z toho smutnej. 

3 Parta a bavěj se spolu a ten kluk jde kolem nich. Cítí se trapně, aby se 
mu nesmáli. Kvůli tomu zkoušení. Myslí si, že je hloupej. Jak to bude 
dál? Budou se mu smát. On radši uteče.

4 Rodiče. Kluk se ptá, co má dělat, aby se mu kluci nesmáli. Rodiče mu 
dají radu. Kluk se cítí líp – dají mu radu, aby si s nima třeba promluvil. 
Jak to bude dál? Kluci si ho budou všímat. 

5 Kluci si kopou. Tenhle se k nim jde přidat. Holka může být trenérka. I 
když to asi ne…Spíš jde kolem. Jak to bude dál? Přijmou ho nebo ne. 
Jak se cítí a co si myslí? Divnej pocit, jestli ho přijmou nebo 
odkopnou.

6 Jde do školy. Myslí si, jestli se s ním budou bavit po včerejším fotbale. 
Má trochu strach. Jak to bude dál? Kluci ho osloví, jestli si s nima 
půjde popovídat nebo zakopat. 

7 Latence 20s. Nevím. Kluk jezdí na kole, jdou z parku. Ten jde s tátou 
na ulici. Kluk se ptá, jestli si s nima půjde večer zajezdit. Tomu se to 
nelíbí, že teď nevnímaj jeho. Půjde s nima zajezdit si a ti dva se 
pohádají, protože zkazil partu.

8 Sestřička. Něco se mu muselo stát. Jak jezdil na kole, tak mu muselo 
něco stát. Je u doktorky a dávají mu ortézu. Jak se cítí a co si myslí?
Cítí se blbě, divně, ztrapni se před klukama. Jak to bude dál? Uzdraví 
se. Dopadne to dobře. 

9 Už je zdravej. Jde si zase s klukama zakopat. Jak se cítí a co si myslí?
Nejistě, jestli mu něco neřeknou, že se ztrapnil a spadnul. Jak to bude 
dál? Přijmou ho a budou si kopat. 

10 Je doma. Má otevřený okno. Zavolá na kluky, jestli si s ním ještě 
půjdou povídat nebo zahrát počítačové hry. Co si myslí a jak se cítí?
Neví, jestli přijdou nebo ho zase odkopnou. Jak to bude dál? Asi 
přijdou. 



8. Záznamy příběhů z administrace PI – děti ze základní školy

Projektivní 
interview

Jméno: Adéla

Datum:

Diagnóza:

1 Tak tady asi tomu jednomu se něco stalo a ten druhý kouká a nejde mu 
pomoct a ta paní se ho ptá, proč tam sedí. Jak se cítí a co si myslí? 
Jeden neví, co má dělat. Bojí se, že mu neumí pomoc. Tomu druhýmu 
je smutno, že mu nikdo nepomůže. Paní ta se někoho ptá, co dál. Jak 
to bude dál? Myslím, že mu paní pomůže a odvede ho do nemocnice. 

2 Tady je že tenhle kluk neposlechl. Paní učitelka jim říká, aby se otočili 
a on to neudělal. Děti se cítí poslušné a paní učitelka je naštvaná. Jak 
to bude dál? Vynadá mu a on se taky otočí stejně jako děti.

3 Tyhle dva se spolu baví a tenhle je poslouchá. Je takový nakloněný a 
poslouchá je. Cítí se tak, že by chtěl taky vědět, o čem se baví. Je 
zvědavej. Holčička říká něco tomu učiteli. Holčička by mu to chtěla 
říct o samotě, protože to je soukromý. Jak to bude dál? Učitel řekne 
klukovi, aby odešel, že chtějí mluvit o samotě.

4 Tady je to asi, že dva lidi řeší něco důležitýho. Rodiče něco řeší a toho 
kluka by to taky zajímalo a oni mu to nechtějí říct. Jak se cítí a co si 
myslí? Myslí si, že před ním něco tají. Je z toho smutnej a naštvanej. 
Pak mu řeknou, ať odejde a on se bude cítit smutně ještě víc. 

5 Děti hrají fotbal a tomu jednomu se něco stane. Holčička za ním přijde 
a on ji řekne, že spadl a ona mu pomůže. On je rád, že tam není sám a 
že mu pomohla. Jak to bude dál? Kluk bude dál hrát a ona se bude 
dívat.

6 Tady kluk jde do školy a je podle mě smutnej, že tam jde sám. 
Kamarádi si hrajou a on tam nikoho nemá. On tam přijde a zeptá se 
holčičky, co je taky venku, jestli by s ním kamarádila a skamarádí se.

7 Děti hrají volejbal, kluk jezdí na kole. Všichni sportují. Kluk co má 
berli, je mu to líto, že taky nemůže sportovat. Má zranění, mrzí ho to. 
Jak to bude dál? Řeknou mu, že se dají dělat jiný věci než sportovat -
třeba kreslit a nakonec bude taky šťastný.

8 Tady nějaká paní přijde s holčičkou do nemocnice a ta holčička nemá 
kamarády a přijde tam s maminkou a je smutná, že je nemocná. Uvidí 
tam kluka a skamarádí se spolu a nakonec si spolu budou hrát a budou 
šťastni.

9 Tady dva kluci hrajou fotbal a ten jeden tam stojí a myslím, že se 
zeptá, jestli může hrát taky. Oni ho odmítnou, protože není tak dobrej 
jako oni a on je smutnej. Jak to bude dál? Najde si někoho jinýho a 
půjdou si taky kopat. 

10 Nějaká holčička je sama doma a otevřela okno a venku je bouřka a ona 
se bojí okno zavřít. Jak to bude dál? Zavolá rodičům nebo poprosí 
sousedku, aby ho zavřela. 





Projektivní 
interview

Jméno: Adéla

Datum:

Diagnóza:

1 No. Tak tady třeba sedí na lavičce nějakej pán, kterýho bolí noha a 
paní za ním přijde, jestli potřebuje pomoct a ten pán říká, že jestli 
může třeba zavolat záchranku a přijde tam ta holčička a taky zavolá 
záchranku. Jak se cítí a co si myslí? Pána to bolí a ta paní neví, co 
dělat. Zavolá mu tu záchranku.

2 Tady jsou děti ve škole a ten kluk přijde za paní učitelkou, že ti kluci 
mu nějak ublížili. Je z toho smutnej, bojí se jich. Paní učitelka mu 
řekne, ať jde s ním do třídy. Řeknu mu, jak se má chovat a že to má 
říct rodičům. Ty pak přijdou do školy a seřvou toho kluka.

3 Hm. Tady je třeba nějaká paní na nějakým hřišti a kolem ní jsou ty 
páni a ona jim jde říct, že třeba jestli by ji nemohli doprovodit nějak na 
lavičku, že jí je špatně. Jak se cítí a co si myslí? Jí je špatně a myslí si, 
že ji snad ty páni pomůžou.  Jak to bude dál?  Oni ji doprovodí a 
řeknou, jestli jí nemá zavolat sanitku. 

4 Lat 10s. No tak tady ten kluk jde někam domů ze školy a ty dva lidi 
tam sedí na lavičce a on se jich zeptá, řekne „s dovolením“ a oni ho 
nebudou chtít pustit a budou mu nějak říkat „sedni si k nám“. On pak 
radši to obejde a půjde dál. Jak se cítí a co si myslí? Nechce si jim 
sednout, protože je nezná. 

5 Tady teď ten kluk hraje fotbal a on si zvrkne kotník a půjde za 
trenérkou a ona mu řekne, ať si jde sednout na lavičku a ošetří ho.  Jak 
se cítí a co si myslí? Smutně, že nemůže hrát.

6 Tady jde nějakej kluk do školy a třeba vidí tam tu holku a chce za ní jít 
a na něco se zeptat. Spadne a zlomí si ruku a holka za ním půjde a 
zavolá mu záchranku. Jak se cítí a co si myslí? Bolí ho ta ruka. Ona se 
lekne a zavolá mu záchranku.

7 Tady jde nějaká holčička a má něco s nohou. Jde o berlích. Zastaví ji 
tři páni a řeknou ji, ať jde s nima, že jinak jí něco udělaj. Jede kolem 
pán na kole a zavolá policie a policie holčičku zachrání. Jak se cítí a 
co si myslí? Holčička má strach z těch pánů. Je vyděšená.

8 Tady jsou dvě děti, kteří jsou ve škole a jdou něco říct paní uklízečce, 
že se něco rozlilo a přijde tam ten pán a řekne uklízečce, že on to 
uklidí, ať ona si dělá svoji práci a děti jdou domů. Jak se cítí a co si 
myslí? Uklízečka je ráda, že to nemusí uklízet.

9 Tady zase někdo hraje fotbal a jeden uklouzne po blátě a ten druhej mu 
pomůže a dostane ho za dalšíma lidma. Jak se cítí a co si myslí? Myslí 
si, že maj zavolat záchranku pro toho kluka. 

10 Tady je nějakej kluk v nouzi a něco vidí z okna, a tak půjde za 
rodičema a rodiče mu řeknou, že se nemá čeho bát a že je to dobrý. Jak 
se cítí a co si myslí? Pak už dobře, že ho rodiče uklidní.



Projektivní 
interview

Jméno: aneta, 13

Datum:

Diagnóza:

1 Tady ty dva kluci udělali nějaký průšvihy a paní učitelka je napomene, 
že to nemají dělat. Třeba něco rozbili nebo tak. Jak se cítí a co si 
myslí? Smutně podle výrazu kluka. Myslí si, že to neměli dělat. Jak to 
bude dál? Spolu to nějak vyřeší. Omluví se a už budou hodní.

2 Tak tohle to vypadá jako nějaká hodina tělocviku. To je učitelka a po 
klukovi chce, aby něco předvedl z tělocviku. Jak se cítí a co si myslí? 
Přemýšlí, co zase bude muset dělat. Jak to bude dál? On to kluk udělá, 
co mu řekne učitelka. 

3 Tady to vypadá, že ty lidi podle toho, jak tam stojí, jsou unavený po 
něčem. Už je to nebaví. Jak se cítí a co si myslí? Unaveně a unuděně. 
Jak to bude dál? Nevím, asi si budou povídat a půjdou potom domů. 

4 Tady to asi ten kluk vysvětluje něco rodičům. Jak se cítí a co si myslí? 
Tak asi udělal nějaký průser, tak jim to vysvětluje a oni nad tím 
přemýšlí, co budou dělat. Jak to bude dál?  Vyřeší to. Popovídají si o 
tom a domluví se.

5 Ta holka se kouká na nějaký  kluky, co jsou na fotbalu a tady ten vedle 
ní zřejmě nemůže hrát ten fotbal a má něco s nohou. Jak se cítí a co si 
myslí? Smutně. Bolí ho noha. Jak to bude dál? Asi už nebude hrát ten 
fotbal teďko a udělá  si něco s nohou. Ošetří si ji.

6 Tady to jsou děti, co jdou do školy. Nejsou tam obličeje, tam se nedá 
nic poznat. Jak se cítí a co si myslí? Myslí si „zase do školy“. Jak to 
bude dál? Půjdou do školy a budou se učit.

7 Tak to je rodič s holčičkou, kterej ji vede někam sportovat. Těší se, až 
bude sportovat. Holčička má něco v ruce na sport. Jak to bude dál?
No, bude dělat ten sport.

8 Tady to vypadá jako v nemocnici. Sestřička, doktor a děti nemocný. 
Nejspíš jdou po chodbě třeba na pokoj. Jak se cítí a co si myslí?  
Nemocně. Chtějí jí domů. Jak to bude dál? Chvíli tam budou a potom 
půjdou domů.

9 Tady kluci taky hrajou fotbal a jednoho to tam nebaví a stojí tam u 
sloupu. Jak to bude dál? Ten kluk bude furt stát u zdi a koukat na ně a 
oni budou hrát fotbal.

10 Tady to je noc a kluk má asi pyžamo a chystá se spát. Ještě se mu 
nechce. Jak se cítí a co si myslí? Nechce se mu spát. Radši by dělal 
ještě něco jinýho. Třeba se díval na televizi. Jak to bude dál? Chvíli se 
bude dohodovat s rodiči a potom půjde spát . 



Projektivní 
interview

Jméno: Anna

Datum:

Diagnóza:

1 Tady se posmívaj tomu uprostřed. Jak se cítí a co si myslí? Je mu to 
líto, že ho nemaj rádi. Myslí na to, že by to měl někomu říct, ale bojí 
se. Jak to bude dál? Lat 20s. Nakonec budou všichni kamarádi. 

2 Tohle je učitel a žák a povídají si asi o jeho chování. Žák asi něco 
proved. Jak se cítí a co si myslí? Smutně to vypadá. Učitel je naštvaný. 
Jak to bude dál? Dostane poznámku a doma mu vynadaj.

3 Lat. 30s Tady kluk říká, že jim chcíp pes. Jak se cítí a co si myslí? 
Smutně, že jim chcíp. Jak to bude dál? Půjdou domů. 

4 Tady ty dva se chtěl rozejít. Tohle je jejich syn a poslouchá je. Jak se 
cítí a co si myslí? Myslí si, že to není dobře, aby se rozešli.  Bude 
z toho smutnej. Jak to bude dál? Nerozejdou se.

5 Tady asi hrajou fotbal nebo s ní nechtěj hrát. Jak se cítí a co si myslí? 
Smutně, že ji nechtěj mezi sebe. Chtěla by taky hrát. Jak to bude dál?
Zahraje si.

6 Tady pouštěj draka nebo to možná bude před školou. Jak se cítí a co si 
myslí? Jsou šťastní. A tenhle jde asi pozdě. Jak to bude dál? Půjdou do 
školy.

7 Tady má zlomenou nohu. Tyhle si hrajou a jemu je to líto, že nemůže 
taky. Jak se cítí a co si myslí? Uzdraví se a bude hrát taky.

8 Tady jsou asi u doktorky nebo kde a léčí se tam. Jak se cítí a co si 
myslí? Nemocně. Nelíbí se jim tam, protože to tam smrdí. Jak to bude 
dál? Půjdou domů.

9 Tady ty dva běží pro míč a tenhle asi hraje. Jak se cítí a co si myslí? 
Šťastně. Jak to bude dál? Budou hrát všichni.

10 Tady asi jde zavřít okno, aby mu tam nelítali komáři. Jak se cítí a co si 
myslí? Asi je trochu smutnej nebo se bojí. Jak to bude dál? Zavře ho.



Projektivní 
interview

Jméno: Dita

Datum:

Diagnóza:

1 No tak třeba že tady je nějaká maminka a tatínek a tady je holka a oni 
jí pak řeknou, že třeba nepůjdou s ním na hřiště. Ta je smutná. Jak to 
bude dál? Že třeba se nebude s rodičema bavit. 

2 Tohle je třeba nějaký chlapeček  a že jsou třeba ve škole a že vlastně to 
je nějaká paní a říká mu, co nemá dělat a ten chlapeček si myslí „Co to 
je, proč mi to říká?“. Jak to bude dál? Že ten chlapeček řekne, že to 
tak nebylo, že to bylo jinak. 

3 Že vlastně ten se stydí před tímhle a ta holčička je smutná. Že se jí líbí 
tamten a ona se musí rozhodnout. Jak se cítí a co si myslí? Smutně. 
Jak to bude dál? Tohohle si vybere a potom bude mít trest, že si 
nevybrala tamtoho.

4 Tady jsou třeba rodiče a holka. Ona jim něco říká. Jak se cítí a co si 
myslí? Smutně, protože jim třeba říká, že má poznámku nebo špatnou 
známku. Jak to bude dál? Dostane trest.

5 Tady mají třeba tělocvik a běhají. Jak se cítí a co si myslí? Kluk si 
rozvázal tkaničku a ona se mu směje. Jak to bude dál? Že třeba ji 
řekne, že je kráva a půjdou pryč.

6 Tady jdou do školy. Jak se cítí a co si myslí? Netěší se. Chtějí jít radši 
na nákup. Jak to bude dál? Půjdou do školy. 

7 Tady sportujou. Hrajou fotbal a jezdí na kole. A ten kluk má berli, tak 
se na ně dívá. Jak se cítí a co si myslí? Mrzí ho, že nehraje taky. Že 
nemůže. Jak to bude dál? Půjdou jinam. Domů.

8 To je v nemocnici nebo někde, kde se léčí. Sestřičky a děti tam jsou. 
Jak se cítí a co si myslí? Smutně. Bojí se, že jim něco je. Jak to bude 
dál? Půjdou domů.

9 Tady hrajou fotbal. Ten se na ně dívá a chce hrát taky. Jak se cítí a co 
si myslí? Chce hrát taky a ono ho nechtěj, že ho nemaj rádi. Smutnej 
je. Jak to bude dál? Půjde pryč.

10 Kluk stojí u okna a bojí se. Jak se cítí a co si myslí? Bojí se tmy asi. 
Jak to bude dál? Půjde spát.



Projektivní 
interview

Jméno: Ela

Datum:

Diagnóza:

1 No tak asi to je táta a ona mu říká něco špatnýho. Ten je naštvanej ten 
táta, syn je smutnej a mámě je to jedno. Jak to bude dál? Usmíří se.

2 Tohle je učitelka a tady je žák a tady jsou spolužáci. A kluk zlobí a ona 
mu říká, co nemá dělat. Jak se cítí a co si myslí? Učitelka je naštvaná. 
Kluk se směje. Jak to bude dál? Myslím, že dostane ten žák 
poznámku.

3 No tak tam mě napadlo, že to je tělocvik a učitelka jim říká, co mají 
dělat. A oni nechtějí. Jak se cítí a co si myslí? Znuděně. Jak to bude 
dál? Udělají to.

4 Tak tady mě napadlo, že to je otec a matka a on jim řekl, aby se 
posadili, že jim chce něco říct. Asi nějakej průšvih ve škole. Jak se cítí 
a co si myslí? Rodiče zklamaně a chlapeček se cítí taky smutně. Jak to 
bude dál? Že jim to řekne a oni nebudou tak smutní.

5 No tak tady je fotbalista a tady je nějaká holka, která trénuje toho 
fotbalistu nebo rozhodčí to je. Ani nevím, jestli to je holka a tomu 
fotbalistovi se chce jít na pole a ona ho tam nepustí, protože tam jsou 
lepší než on. Jak se cítí a co si myslí? Smutně. Chce tam jít a hrát taky.
Jak to bude dál? No že ho posadí na lavičku

6 Tady to jde do školy tenhle žák a nechce se mu tam. Jak to bude dál?
Dojde tam. 

7 Tady jsou nějaký děti, kteří si užívaj zábavu a tenhle ten tam nechce jít 
za nima. Jak se cítí a co si myslí? Docela špatně, že se necítí, aby tam 
šel. Jak to bude dál? Půjde tam, protože táta mu řekne, že tam má jít, 
že se mu tam bude líbit a takhle.

t 8 Tohle je sestřička a děti jsou nemocní a ona jim říká, co jim je. Jak se 
cítí a co si myslí? Děti se cítí se smutně, že půjdou do nemocnice. Jak 
to bude dál? Nakonec to bude dobrý a půjdou domů. 

9 To je taky asi fotbal. A tady mě napadlo, že chce hrát fotbal a nemůže. 
Jak se cítí a co si myslí? Smutnej. Není tam dobře. Nebo tam chce jít a 
oni ho tam nepustí. Jak to bude dál? Půjde taky hrát s nima.

10 No že je v pyžamu a nechce se mu jít spát. Jak se cítí a co si myslí? 
Není unavenej. Jak to bude dál? Asi nepůjde spát a bude se koukat na 
televizi. 



Projektivní 
interview

Jméno: Flavie

Datum:

Diagnóza:

1 Tady je nějakej smutnej chlapeček s rodičema. Asi se na něj zlobí, že 
udělal průšvih. Jak to bude dál? Tak možná mu jenom vynadaj. 

2 Tady je asi ve škole. Tohle je učitelka nejspíš. Učitelka mu něco říká, 
co má dělat. Jak se cítí a co si myslí? Já vůbec nevím. Asi normálně. 
Jak to bude dál? Možná mu řekne, aby byl zticha. 

3 Tady se s nima hádá s těma kamarádama. Jsou smutní. Jak to bude 
dál? Každej půjde někam jinam a potom se usmíří.

4 Tady něco vykládá rodičům a asi jaký to bylo ve škole. Jak se cítí a co 
si myslí?  Asi je v pohodě. Ve škole to bylo celkem dobrý. Jak to bude 
dál? Budou se na něj zlobit, protože má špatný známky. Poté půjde do 
pokoje.

5 Tady si něco udělal při fotbale. Jak se cítí a co si myslí? Je mu líto, že 
nemůže hrát s ostatníma. Jak to bude dál? Bude prostě hrát.

6 Tady jdou do školy a to je všecko. Jak se cítí a co si myslí? Těší se na 
kamarády a netěší se na učení. Jak to bude dál? Půjdou do školy.

7 Tady má zlomenou nohu a dívá se, jak všichni hrajou a závidí jim. Jak 
to bude dál? Jestli se s nima zná, tak je pozdraví a potom půjde domů 
s tátou.

8 Ten kluk se s někým potká a tak se spolu baví. Jak se cítí a co si 
myslí? Možná by to mohlo být v nemocnici. Přišel si vyzvednout děti a 
ptá se, jak to na tom jsou. Jak to bude dál? Sestřička mu to vysvětlí, co 
jim je.

9 Tady ostatní hrajou a ten chlapeček nehraje a tak se na ně dívá. Je mu 
smutno, že je sám. Jak to bude dál? Bude se na ně dívat dál.

10 A tady to je kluk v pyžamu, co se něčeho bojí. Jak to bude dál? Asi 
někoho zavolá, že se bojí, že nemůže spát. 



Projektivní 
interview

Jméno: Honza

Datum:

Diagnóza:

1 Tak muž seděl na pařezu sklíčený a jeho syn byl taky sklíčený. Potom 
přišla mamka a řekla, že se to v životě stává, že když začíná škola, tak 
je vždycky smutno. Jak to bude dál? Potom si řekli, že učení je někdy 
zábava a někdy ne. Potom půjde do školy. 

2 Učitelka ve škole řekla studentovi, ať nedělá čurbes. Jak se cítí a co si 
myslí? Ten student se netváří moc nadšeně, že ho poučuje. Jak to bude 
dál? Jo tak ten student říká, že se to nebude už opakovat.  A učitelka 
řekne“ no jen aby“.

3 Takže lat. 10. Ten muž se rozčiluje a ta žena je z toho smutná a potom 
přijde kamarád toho muže, že se nemusí rozčilovat, že mu pomůže. 
Rozčiluje, že mu nejdou udělat papíry. Jak to bude dál? Muž mu 
pomůže a ten druhej bude rád a ta žena bude šťastná, že není naštvaný.

4 Takže maminka a tatínek sedí po hádce a potom přijde syna řekne jim, 
že se nemusí hádat, že stačí, aby se poslouchali a respektovali a potom 
budou všichni šťastní. 

5 Tohle konečně vím. Kluci hráli fotbal a hráli zápas. Mamka se 
koukala. Syn si udělal něco s kolenem a mamka měla strach a se ho 
zeptala, jestli je všechno dobrý, jestli nechce skončit. On řekne, že to 
je dobrý, že to dohraje.

6 No tohlencto. Kluk jde do školy a je rád, protože to je poslední den ve 
škole a potom začínají prázdniny a ten je rád, že dostane vysvědčení, 
ale trochu se i bojí známek. Jak to bude dál? Bude to dobrý a pak 
budou prázdniny.

7 Jo. Muž se svou dcerou jeli do parku a ta dcera měla něco s nohou a 
nemohla tam skoro nic dělat. Ostatní jezdí na kole, hrají si s balonem a 
jí to bylo hodně moc líto. Jak to bude dál  Potom ji ten muž řekl, že až 
se vyléčí, tak tam znova pojedou. 

8 Hm. Tak jsou tady dvě děti, který jim nechutnaj jídla ve škole, tak si 
mamka šla promluvit s kuchařkou a zeptala se, co jim tam dávaj v tý 
škole. Kuchařka jim řekla, že nic špatnýho, že si jenom nevybíraj 
obědy a mamka potom řekla, že si musí pikat obědy. Jak se cítí a co si 
myslí? Děti jsou naštvaný, protože jídla nemaj  v jídelně rády.

9 Hm. Nějací muži hrajou fotbal a nechcou pustit třetího, aby taky hrál. 
Protože potom by to byl lichý počet. Ten muž přemýšlel, co dělat. 
Nakonec najde někoho, kdo by taky mohl, hrát aby byl sudý počet.

10 Tady je kluk v noci se pobudil, že mu je v noci zima, ta zavře okno. 
Jak se cítí a co si myslí? Ospale a je mu zima.



Projektivní 
interview

Jméno: Johana

Datum:

Diagnóza:

1 Myslím si, že se rodiče hádaj. Holka je z toho smutná. Jak to bude 
dál? Bude se je snažit usmířit. Možná se to povede. To nevím.

2 Tak možná je to ve škole. To je vychovatelka a říká něco žákovi, který 
něco udělal.  Jak se cítí a co si myslí? Asi jsou naštvaní. Jak to bude 
dál? Vychovatelka ho odbije, že to je jeho problém, že ví, že to nemá 
dělat.

3 Tak tady je nějaká holka a je smutná, že se s klukem rozešla. Jak to 
bude dál? Rozejde se s ním. Bude to konec.

4 Tak tady se je dítě snaží usmířit. Stejně jako na prvním obrázku. 
Rodiče se hádaj a ona se je snaží usmířit. Jak se cítí a co si myslí?
Smutná je. Jak to bude dál? Usmíří se.

5 Tady asi hráli fotbal a tomu jednomu se něco stalo. Jak se cítí a co si 
myslí? Bolí ho koleno. Jak to bude dál? Asi si půjde zavázat koleno. 

6 Tady jsou děti do školy. Jak se cítí a co si myslí? Smutný jsou. Ve 
škole je nuda, tak tam nechtěj jít. Jak to bude dál? Dojdou tam.

7 Tak tady je chlapeček s tatínkem a je smutnej, že nemůže běhat a hrát 
si. Tak se na ně s tatínkem kouká. Jak to bude dál? Až se mu noha 
zahojí, tak bude zase běhat nebo něco.

8 Lat 7s. Tohle vypadá jak nějaká maminka nebo kuchařka nebo sestra. 
Asi šli na přeočkování. Jak se cítí a co si myslí? Mají trochu strach. 
Jak to bude dál? No tak asi jim dá injekci a oni půjdou domů a budou 
mít zalepený rameno.

9 Tak tady asi nějak je chlapeček odstrčenej a oni si kopou nebo hrajou 
fotbal a on na ně smutně kouká, že nemůže hrát taky. Jak to bude dál?
Pořád na něj bude smutně koukat.

10 Tohle vypadá, že se trochu bojí tmy. Nemá tam žádnou postel, takže 
asi spát nepůjde. Jak to bude dál? Nezavře okno, bojí se. 



Projektivní 
interview

Jméno: Julie

Datum:

Diagnóza:

1 Tak na tom prvním si myslím, že jako tatínek něco provedl. Maminka 
je naštvaná a kluk je smutnej. Jak to bude dál? Rozvedou se rodiče a 
kluk zůstane s maminkou. Ne,  bude ve střídavý péči.

2 Asi ve škole. Paní učitelka, děti stojí u okna asi na hanbě tam stojí jak 
to bylo ve starodávnu. Vyvolala toho kluka, ať ji řekne vyjmenovaná 
slova. Cítí se nervózní, že to nezvládne. Bojí se, že dostane špatnou 
známku a rodiče budou vyvádět. Jak to bude dál? Dostane trest od 
rodičů.

3 Je tam holčička s klukem. Holčička se neusmívá, to vypadá. Další jsou 
bočně. Asi se chce prát s tím klukem, na kterýho se usmívá holčička. 
Holčička ho má ráda, líbí se jí. Asi na něj vystartuje  a se a začnou 
prát.

4 Tam vidím maminku s tatínkem, jak si povídaj a kluk mezi ně vstoupí 
a má asi špatnej výraz. Cítí se nevolně. Maminka s tatínkem se hádaj, 
on je chce utěšit, ať se nehádaj. Jak to bude dál? Podle mě se tatínek a 
s maminkou daj dohromady. Kluk je utěší. Je mu to líto.

5 Vidím dvě děti, jak se koukaj na fotbalový zápas. Kluk sedí jako by 
chtěl hrát taky. Holčička je smutná, že nemůže hrát, protože je to 
klučičí fotbal, protože ho má ráda. Jak to bude dál? Kluk půjde hrát a 
holčička si tam sedne a bude smutná. 

6 Vidím kluka, jak jde do školy. Tam kouká na ostatní děti a nevidím 
jeho výraz, ale myslím si, že se bojí něčeho. Asi ho čeká pololetní 
písemka. Bojí se a nevím. Bude ve velkým stresu, nakonec písemku 
udělá a bude šťastnej

7 Vidím kluka s tátou zřejmě. Jak jdou okolo a koukaj se jak ostatní 
hrajou něco s míčem. Okolo jede cyklista. Klukovi je líto, že si taky 
nemůže zahrát, protože má zlomenou nohu. Jak to bude dál? Kluk se 
bude dívat a přijde mu to smutný. Potom odejdou s tatínkem domů.

8 Tady vidím paní sestřičku s nějakým klukem a jeho 4 kumpánama. 
Druhá sestřička má jiný dva kluky. Jedna sestřička je naštvaná, protože 
kluci házeli kameny do oken. Rozbili okno. Zlobí se. Jak to bude dál? 
Dá jim trest. Musí koupit nové okno a třeba tam týden budou uklízet 
v nemocnici. 

9 Vidím kluka, jak se opírá o strom a ostatní hrajou fotbal. Kluk na ně 
kouká a je mu to líto, má něco s nohou zřejmě. Je mu to líto. Posléze 
odejde, protože mu to bude už fakt líto.

10 Vidím kluka u otevřenýho okna a asi tam přišli rodiče a on chtěl skočit 
z okna. Přišli s baterkou na něj, on se brání, tak se brání, protože mu 
baterka svítí do očí. Chytí toho zloděje policie a dají ho do vězení, a 
když to bude kluk, tak dostane trest. Nebude mít týden televizi.



Projektivní 
interview

Jméno: Kačka

Datum:

Diagnóza:

1 Tady se ten chlapeček se cítí smutně nebo uraženě a ten pán sedí na 
kmenu u stromu a já nevím, jak to mám popsat. Třeba je smutnej, že se 
ten strom chtěj pokácet. Jak to bude dál? Řeší to s někým, aby ho 
nepokáceli a zůstane smutnej.

2 Tak tady jdou se školou na výlet nebo jsou ve škole. A teď paní 
učitelka mluví s klukem a ostatní je pozorují. Jak se cítí a co si myslí? 
Že třeba se bojí, co se stane, když s ním učitelka mluví a oni neví, co 
se děje. Jak to bude dál? Třebas ho pochválí.

3 Tady jsou na hřišti a ten kluk si s nima chce hrát a oni nechtějí, aby si s 
nima hrál, a prostě na něj začnou křičet, že ho tam nechtějí. Jak se cítí 
a co si myslí? Smutnej, že se s ním nechtěj hrát. Jak to bude dál?
Nevím už. Ten kluk k němu přijde, že s ním bude hrát, ať si z toho nic 
nedělá.

4 Tady jsou třeba rozvedení rodiče a ten jejich syn se je snaží dát 
dohromady. Oni říkají, že už k sobě nic necítí. Kluk je přivede na to, 
že jak si vzpomenou, jak si spolu hráli a dají se znovu dohromady. Jak 
se cítí a co si myslí? Šťastní jsou pak.

5 Tady hrajou fotbal a ta holčička se bojí, že se ztrapní, že neumí fotbal. 
Kluk ji podporuje, že to je jedno, že každý něco neumí, že se má šanci 
se zlepšit. Jak to bude dál? Pozná, že ji fotbal jde a bude šťastná.

6 Jde asi ten kluk poprvý do školy. Bojí, že on tam nezapadne a že ti 
kamarádi na něj budou zlí. Jak to bude dál? Najde jinýho, co jde taky 
poprvý do školy se skamarádí se. Rychle se skamarádí a všechno 
dokáže.

7 Tady ten kluk má zlomenou nohu a ty děti sportujou, mohou se hýbat. 
Jemu je líto, že nemůže jezdit a kole a hrát hry. Říká to tatínkovi. Jak 
to bude dál? Tatínek mu říká, že až si vyléčí nohu, tak si bude taky 
moc hrát, ale teď to neprojde, protože by si s tím něco udělal. 

8 Tady jsou asi v nemocnici a třeba tyhle dvě děti si nesednou. Pohádaj 
se a přijdou tam 2 dospělí, aby to vyřešili. Jak se cítí a co si myslí? Že 
ty děti si vaděj vůči vlastnosti. Snaží se to vyřešit, aby si nevadili. Jak 
to bude dál? Že nakonec zjistěj, že jsou stejní a budou kamarádi. 
Budou se mít hodně rádi.

9 Tady hrajou zase fotbal a tady ten se bojí, že tady na tom blátě 
uklouzne a něco udělá. Tady ten vypadá, že padá a on tam doběhne, 
zachrání ho, aby si neudělal třeba otřes mozku. On mu bude vděčný a 
naučí ho hrát líp fotbal.

10 Tady se ten kluk bojí tmy a chce se zbavit toho strachu, že jo. On jde 
k oknu, jak tam je venku všude tma a vidí tam všude ten svůj strach, že 
tam jsou bubáci. Postaví se svému strachu a poté si bude říkat, proč se 
toho bál, že tam nic není. 



Projektivní 
interview

Jméno: Klára

Datum:

Diagnóza:

1 Vypadá to, že se ztratili v lese. Všichni vypadají unaveně a smutně. 
Jak to bude dál? Nevím, jestli někdo má mobil, tak někomu zavolá a 
ten je zachrání.

2 To vypadá jako ve škole. Protože přísná učitelka něco říká dětem. Jak 
se cítí a co si myslí? Že je zlá a přísná a jsou smutní, protože jim 
nadává. Jak to bude dál? Bude je tam držet celou dobu na chodbě a 
nadávat jim. 

3 Jako kdyby ty děti měly cvičit, ale necvičí. Nechce se jim cvičit a zase 
jsou takoví smutní a kluk vypadá unaveně. Jak to bude dál? Zazvoní a 
skončí hodina. 

4 Tady že rodiče něco vysvětlují holce. Asi udělala něco špatnýho. 
Všichni jsou smutní a naštvaní. Skončí to tak, že bude mít domácí 
vězení.

5 Tady to vypadá jako odstrčený děti, kteří si nechtějí spolu hrát, protože 
se nemaj rádi. Nesnáší se. Takže vypadají smutně. Jak to bude dál?
Asi si pak budou hrát spolu ty dvě velký děti. 

6 Tady že jdou teda do školy a tenhle vypadá, že šel dlouhou cestu a 
skončí to tak, že bude ve škole. Jak se cítí a co si myslí? Že přišel 
pozdě do školy a že je unavený.

7 Tady děti si hrají a kluk si s nima nemůže hrát, protože má zlomenou 
nohu. Je smutný a otrávený. Skončí to tak, že půjde domů a bude hrát 
na počítači.

8 Tady to je v nemocnici někde a děti jsou nemocný, taky mají něco 
zlomenýho. Skončí to tak, že se vyléčí. Jak se cítí a co si myslí?? Jsou 
smutní, nemohou si v nemocnici hrát.

9 Tak taky si děti hrají a ten kluk je odstrčený a cítí se špatně no. A pak 
asi půjde pryč

10 A tady vypadá to jako by se kluk v noci něčeho bát ve svém pokoji. 
Nebo mu je zima. Skončí to tak, že zavře okno a schová se v posteli. 



Projektivní 
interview

Jméno:  Kuba

Datum:

Diagnóza:

1 Tak tady na tom obrázku je nejspíš podzim a ona holka se s tím 
klukem vzadu rozešla. Tipuju. Nebo ta holka se líbí tomu vzadu a 
holka má ráda toho vepředu. Jak se cítí a co si myslí? Holka neví, 
koho si vybrat. Ten vepředu je smutnej, že s ním třeba nebude. Jak to 
bude dál? Ta holka bude s tím klukem vepředu. 

2 Tohle vypadá jako nějaký školní výlet. Jsou ve škole podle okna a asi 
tam je nějaká přestávka. Jak se cítí a co si myslí? Nevím. Normálně 
jako ve škole. Nuda tam je. Jak se cítí a co si myslí? Budou dál ve 
škole.

3 Vůbec nevím. Ta holka vypadá jako, že se stydí a je i trochu smutná. 
Že nemá žádný kamarády asi si myslím. Jak to bude dál? No, podle 
mě se s ním nějak skamarádí. 

4 To je v nějaký šatně před nějakým zápasem asi fotbalovým. Povídaj si 
a povzbuzuju se, že to dobře dopadne. Jak se cítí a co si myslí? Jsou 
trochu nervózní si myslím. Jak to bude dál? Že to vyhrajou. 

5 Tady už je to na tom zápase fotbalovým a oni jako že čekaj. Tohle 
bude brankářka a tohle bude obránce. Jak se cítí a co si myslí? Fotbal 
není moje parketa. Asi je to baví. Jak to bude dál? Že vyhrajou.

6 Tady to bude před školou a bude to ráno. A nevypadaj moc nadšeně. 
Jak to bude dál? Půjdou nějak do šatny a podle mě si to potom užijou 
ten den.

7 Tohle bude v nějakým parku, kde je hřiště a je tam nějaký tatínek 
s jeho synem a koukaj se, jak tam jedna holka hraje basketbal a jak ten 
kluk tam jezdí na tom hřišti. Jak se cítí a co si myslí? Ta holka se cejtí 
tak jako napnutě, jestli ten koš dá a ten táta se ptá toho kluka jako, 
jestli se mu procházka líbí. Jak to bude dál? No ten chlapeček se k nim 
asi přidá. Počkat nenene. Ten chlapeček je smutnej, protože má 
zlomenou ruku a mrzí ho, že si nemůže zahrát.

8 Tohle bude v nějaký kavárně. Ne. To je u doktora a přišla tam 
sestřička, aby tam vzala další dítě na kontrolu. Tam vzadu ještě jedna 
sestřička a utěšuje holčičku, která se bojí. Jak to bude dál? Vezme se 
holčička i s maminkou, aby se nebála.

9 Tady to bude na školním hřišti, kde hrajou fotbal a tady jeden u tý zdi, 
kterej nemá úplně rád fotbal, tak se na ně kouká. Jak se cítí a co si 
myslí? Já s nima asi hrát nebudu, protože bych jim pokazil. Jak to 
bude dál? Ten kluk asi se fotbal naučí jednou.

10 Tady to je někde v noci a ten chlapeček je v pyžamu a něčeho se bojí, 
co je venku v tý tmě. Jak to bude dál? Přijde tam jeho maminka a 
řekne mu, že tam nic není, že to bylo třeba jenom kočka nebo netopýr 
vzadu na stromě. 





Projektivní 
interview

Jméno: Majda

Datum:

Diagnóza:

1 To by mohlo být , že se  rodiče hádaj. Kluk na ně kouká a je smutnej. 
Jak to bue dál? Nevím, třeba se pohádaj, protože ten kluk nemá dobrej 
výraz a že tam sedí ten pán a je unavenej a ta na něj křičí, ať pracuje 
dál. Ona chce, aby to dělal dál. Kluk je smutnej, protože nechce, aby 
se hádali. Kluk jim řekne, at se nehadaj nebo maminka donutí tatínka, 
ať jde pracovat nebo tatínek odmítne a odejde. Rozejdou se.

2 To by mohla být výloha a on kouká na oblečení a moc se mu nelíbí. 
Nebo je ve škole a kouká na učitelku a nemá ji rád. Zasedla si na něj. 
Jak to bude dál? Jestli je to figurína tak půjde pryč a jestli je to 
učitelka, tak pozdraví a odejde.

3 To by mohla být šikana, že se jí smějou ty kluci. Ona je smutná a ten 
se drží a směje se. Jak to bude dál? Ta postava jim to zatrhne nebo se 
k nim přidá. 

4 Tady jsou rodiče a ten kluk si chce hrát. Má nijak ý výraz. Jak se cítí a 
co si myslí? Smutnej, že si s ním nehrajou.  Jak to bude dál? Jeden se 
zvedne a budou ho ignorovat.

5 Tady jako sleduje holka fotbal. Chtěla by hrát taky nebo se jí líbí ten 
kluk nebo je to v bublině, že třeba se mu to zdát. Říká to holce, že 
bude chtít být fotbalista, že pak to bude jeho sen. Jak to bude dál?
Holka ho vyslyší nebo bude hrát fotbal a bude dobrej ona ho bude 
povzbuzovat. 

6 Tohle je že kluk jde do školy. Všichni jsou mrzutí, když jdou do školy. 
Jak to bude dál? Dojde do školy.

7 Tady je kluk s rodičem a má berli. Závidí dětem, že si mohou hrát a 
jezdit na kole atd. Jak to bude dál? Tatínek ho bude utěšovat nebo si 
řekne, že až se vyléčí, tak si bude hrát taky. 

8 Tady je sestřička. To bude asi u doktorky. Tady prohlíží děti. Jak se 
cítí a co si myslí? Znuděně, když čekají. Mají trému z vyšetření. Jak to 
bude dál? Doktorka je vyšetří a dá jim očkování. 

9 Tady hrajou fotbal nebo něco. Chlápek je sleduje. To bude rozhodčí 
nebo někdo. Někdo, kdo nechce nebo nemůže hrát. Nebo ho nemají 
rádi, že je odstrčenej, že ho nemají rádi. Chtěl by taky si hrát a povídat 
si. Je odstrčenej. Smutno mu je z toho. Mrzí ho to. Jak to bude dál?
Nepřijmou ho a budou se mu posmívat, že si hraje sám. 

10 Má otevřený okno a nechce ven. Něčeho se bojí, že něco po něm jde. 
Že třeba by chtěl vyskočit nebo je náměsíčnej. Je vystrašenej. Jak to 
bude dál? Vyleze z okna na zahradu nebo uteče. 





Projektivní 
interview

Jméno: Marián

Datum:

Diagnóza:

1 Třeba maj nějakou rodinnou poradu. Baví se o něčem, kluk se cejtí 
špatně. Něco udělal. Něco špatnýho. Jak to bude dál? Nějak se to 
vyřeší. 

2 Tak tady se pán asi diví nebo se kouká na paní nebo nevím. Jak se cítí 
a co si myslí? Myslí si…no, nevím. Mohla by to být figurína a on se 
kouká na oblečení. Jak to bude dál? Koupí ho manželce. 

3 Tady jsou kamarádi a spolu se bavěj.  Říkaj si, co zažili v poslední 
době. Jak se cítí a co si myslí? Paní asi blbě vypadá a ten pán je 
unavenej a ten poslední normálně. Jak to bude dál? Nevím. Půjdou 
potom domů.

4 Tak tady se asi maminka s tatínkem hádaj a chlapeček je uklidňuje. 
Něco si udělali. Všichni jsou z toho smutný.  Jak to bude dál?  
Chlapeček je uklidní. Vadí mu, když se hádaj.

5 Tak tady se asi lidi koukaj, že hrajou fotbal. Ten se oblíká, že jde hrát 
taky. Jak se cítí a co si myslí? Dobře. Těší se, až si zahrajou. Jak to 
bude dál? Kluk dá góla.

6 Tady kluk jde asi do školy. Vidí děti, tak běží za nima. Jak se cítí a co 
si myslí? Tak jestli píšou test, tak blbě. Na kamarády se ale těší. Jak to 
bude dál? Nevím. Pozdraví se s kamarádama a tak.

7 Jo. Tady si asi chlapeček zlomil nohu. Vidí děti, jak jezdí na kole, tak 
je mu to líto, že si taky nemůže hrát.  Jak to bude dál? Asi půjdou 
s tatínkem pryč.

8 Tady je sestřička. Maminka jede s dětma k doktorovi, že je třeba bolí 
zub. Jak se cítí a co si myslí? Že to bude bolet. Má z toho strach. Jak to 
bude dál? Půjdou k zubaři a vytrhnou jim zub.

9 Tady jsou asi děti nebo dospělí. Hrajou fotbal. Ten pán, jak se na ně 
kouká, tak je smutnej, že nemůže hrát. Jak to bude dál? Půjde s nima 
hrát.

10 Tady je asi lupič a něco chce ukrást v tom okně. Jak se cítí a co si 
myslí? Že by to mohlo být dobrý. Jak to bude dál? Chytěj ho. Pak si 
řekne, že krást se nemá.



Projektivní 
interview

Jméno: Michal

Datum:

Diagnóza:

1 Tak na tom prvním to vypadá, že ty rodiče se o dítě nezajímaj a že je 
takový samo. Rodiče se hádaj. Jak se cítí a co si myslí? Je mu špatně, 
že nevím, asi spáchá sebevraždu. Jak to bude dál? Rodiče se 
odstěhujou. Klukoj bude špatně.

2 Tam vidím, ale nevím kde to je. Je to ve škole. Děti tam jsou a koukaj 
se. Jeden kluk začne na paní učitelku mluvit sprostě. Nadává jí. 
Učitelce se to  nelíbí, ale on je frajírek. Jak se cítí a co si myslí? Děti 
se cítí divně a někdo se směje. Je to jako u nás ve třídě. Jak to bude 
dál? Paní učitelka ho vyhodí ze třídy. 

3 Tam si děti hrajou, ale s jedním dítětem si nechtějí hrát. Ono je samo a 
opuštěný. Má špatný pocit, že nemá kamarád. Jak to bude dál? Najde 
si jiný kamarády.

4 Dítě a rodiče. Dítě chce upoutat pozornost, protože spolu moc nejsou a 
teď se snaží, aby byli spolu. Jak se cítí a co si myslí? Cítí se tak, že 
chce, aby se to fakt povedlo. Jak to bude dál? Budou spolu.

5 To je zase fotbal a oni tam hrajou a oni zase teďkon nechtěj, aby jedna 
holka taky hrála.  Fotbal je klučičí sport. Jak se cítí a co si myslí? 
Hodně špatně, myslí si, že prostě nemá kamarády, je odvržená. Jak to 
bude dál? Potom ji dovolí si zahrát.

6 Kluk jde do školy a on tam jde a je to daleko. Je tam námraza a on 
uklouzl. Jde poslední. Je jedinej, co jde pozdě. Jak se cítí a co si 
myslí? Odvrženej, sám, špatnej pocit má. Jak to bude dál? Jedna 
holčička tam je taky sama. S ní si bude hrát.

7 Tam je kluk s tátou a on je prostře smutnej, protože nemůže 
poskakovat. Táta mu říká „neboj se, za chvíli se uzdravíš“. On se 
rozpláče, protože až bude zdravej, bude už zima a nemůže si hrát. Jak 
to bude dál? Půjdou v zimě třeba na lyže.

8 Tam je nějaká kontrola a oni stojí ve frontě. Jeden kluk předběhne 
celou frontu a jde k tý paní jako první. Podle mě ty děti jsou hodně 
naštvaný a nevím, co by mu udělali. Jak to bude dál? Paní učitelka si 
toho všimne a potom to dopadne dobře. On půjde zase nakonec fronty.

9 Oni hrají fotbal a jeden kluk nechtěl vůbec hrát. Je mu špatně hrozně. 
Oni nakonec ho pustí si zahrát aspoň na chvíli.

10 Je tam kluk, kterej prostě nemá nic. Je sám taky. Myslí si, že skočí z 
okna, ale někdo ho zadrží, aby neskákal. 



Projektivní 
interview

Jméno: Míša

Datum:

Diagnóza:

1 No tak teď nic nevím. Lat 5s.  No tak, že tam je pán. Něco se mu asi 
stalo. Holčička je smutná. Někdo je na ni zlej. Bojí se a doufám, že ji 
paní pomůže. Jak to bude dál? Holčička uteče pryč. 

2 Tak tady si myslím, že kluk se kouká na tu paní a přijde mu nějaká 
zvláštní nebo hezká a myslí si, proč se tam ta paní objevila. Jak se cítí 
a co si myslí? Je zvědavej a myslí si. No, líbí se mu. Jak to bude dál?  
Paní odejde a on taky půjde pryč.

3 Tady  si  myslím, že je nějakej spor mezi dětma. A že se asi hádaj. Ten 
černej kluk je uráží. Jak se cítí a co si myslí? Moc hezky ne. Bojí se 
toho černýho. Jak to bude dál?  Ten vzadu jim pomůže. 

4 Tady myslím. Že se rodiče hádaj a kluk se je snaží usmířit, že jim 
vysvětluje, že se nestalo nic strašnýho. Kluk je usmiřuje, že to není tak 
hrozný. Jak se cítí a co si myslí? Rodiče jsou neštastný  a ten kluk 
taky. Jak to bude dál?  Rodiče uvažujou, jestli tam bylo nutný tahat i 
dítě. Kluk je dál smutnej. 

5 Ta holka s klukem jsou nemocní, nebo se jim něco stalo. Koukaj se na 
lidi, jak hrajou fotbal a je jim to líto, že nemůžou hrát taky. Jak to bude 
dál? Pokusí se taky dostat mezi ně a oni je vyhodí, že nemůžou. 

6 Tady asi ten kluk jde do centra nebo do školy a jinak moc nevím. Jak 
se cítí a co si myslí? No, tak asi je sám, nemá moc kamarádů a doufá, 
že tam někoho najde. Jak to bude dál?  Najde tam někoho.

7 Tady to je asi kluk se zlomenou nohou s tatínkem a taky závidí těm 
dětem, jak si hrají s míčem a jezdí na kole. Jak to bude dál? Asi 
odejde, protože nemůže hrát, když má zlomenou nohu.

8 Tady mi to přijde jako to v nemocnici. Jsou tam sestřičky a domlouvá 
se maminka se sestřičkou kvůli vyšetření. Jak se cítí a co si myslí? 
Bojí se, aby se to nepokazilo. Aby se jí ruka uzdravila. Jak to bude 
dál?  Ruka se jí uzdraví.

9 Tady asi ten kluk nemůže hrát nebo ho kluci nemají rádi nebo tak. Je 
mu to líto. Jak to bude dál? Odejde.

10 A tady asi ten kluk se bojí, když je tma a myslí si, že když je okno 
otevřený, tak tam může vlítnout duch. Jak to bude dál? Půjde za 
rodičema, protože rodiče jsou v těhlech věcech dobrý, že jim 
pomůžou. Nebude se tolik bát.



Projektivní 
interview

Jméno: Ondřej

Datum:

Diagnóza:

1 Tohle jsou třeba moji rodiče a to jsem já. Zlobí se na mě, že jsem zase 
něco provedl. Něco jsem rozbil nebo dostal poznámku. Jak se cítí a co 
si myslí? Táta zuří, mámě je to líto a já jsem smutnej. Jak to bude dál?
Dostanu zaracha a půjdu spát.

2 Tohle je angličtina, jak se na mě učitelka zlobí. Asi jsem neudělal 
cvičení, co jsem měl. Jak se cítí a co si myslí? Ona je naštvaná a já 
jsem smutnej. Jak to bude dál? Řekne mi, abych si šel sednout. 

3 To nechápu tohle to. Ostatní děti toho chlapce šikanují. Jak se cítí a co 
si myslí? Ty děti ho urážej, protože se chtěl pomstít nebo si z něj 
udělaj srandu před ostatníma. Jemu to je líto. Jak to bude dál? Uteče 
nebo se bude bát to někomu říct. 

4 Tohle to je to nevím. Třeba je ten kluk o něco prosí. Třeba o hračku, o 
videohru, třeba aby mohl jít do kina. Rodiče mu to zakazují a on je 
smutnej. Jak to bude dál? On je bude přemlouvat dál a dál až povolí.

5 Tohle je fotbal nebo nějaká hra a on třeba něco pokazila, dali mu gola 
a je naštvanej, že to pokazil. Pak bude běhat rychle běhat a snažit se, 
aby to napravil.

6 To je ten kluk, co nechce jít do školy, protože tam má problémy 
s učitelema nebo kamarádka, ale bude tam muset jít a zase se mu 
budou smát. Pak to řekne rodičům nebo učitelce, aby mu pomohli.

7 To je ten kluk v parku s tátou a je mu líto, že je zraněnej. Je mu to líto, 
že si nemůže s nima hrát jezdit na kole. Jak to bude dál? Bude 
se muset uzdravit. Asi půjdou domů a daj mu antibiotika, aby to šlo 
rychleji.

8 To je nemocniční sestra a asi maminka. Že ho asi pustili z nemocnice. 
Sundali mu sádru. On je šťastnej, až bude s kamarádama a hned potom 
půjde do parku.

9 Jak oni hrajou fotbal. On chce hrát taky. Oni mu řekli „ne ty to 
neumíš, s tebou nebudeme hrát“. Je mu to je to líto, že ho nepustí. Jak 
to bude dál? Třeba si bude kopat sám do zdi.

10 To je jeho pokoj a slyší, jak se rodiče hádaj a bojí, se co bude dál. Je 
mu to líto, že se hádaj. Půjde si lehnout a nebude moct spát, protože na 
to bude muset myslet. Ráno bude muset do školy a bude unavenej. 



Projektivní 
interview

Jméno: Radim, 13

Datum: 26.92014

Diagnóza:

1 Tady asi se dva spolu bavěj a toho třetího asi odstrčili. A tohohle 
odstrčili, tak se cítí smutně. Jak to bude dál? Nevím, asi se k nim zkusí 
připojit. Vezmou ho k sobě. 

2 Tak tady asi je nějaká paní doktorka, lékařka, tady nějakej pacient. To 
jsou nějaký lidi v čekárně. Asi za ní jde protože ho něco bolí. Třeba 
chce nějakou radu. Jak se cítí a co si myslí? Bojí se, že má nějakou 
nemoc. Že se mu něco stane. Něco vážnýho. Jak to bude dál?
Doktorka mu pomůže. Vyléčí ho.

3 Tak tady asi je třeba trenér nějakýho týmu a trénuje ty 3 lidi ve sportu. 
Cítěj se nadšeně, že mohou hrát sport. Jak to bude dál? Přidají se na 
turnaj a vyhrají ho.

4 Nějaká matka otec a syn a povídaj si. Nevím, o čem si povídaj. Třeba 
o škole, syn dostal špatnou známku. Jak se cítí a co si myslí? Bojí se, 
že se naštvou rodiče a bude se to snažit napravit. Vysvětlí jim to.

5 Tak tady jsou nějaký děti, který si chtějí hrát s těma ostatníma a bojej 
se, že je tam nevemou. Jak to bude dál? Přijdou tam za nima a uviděj, 
že jsou dobrý, že se s nima dá bavit. Pak budou kamarádi.

6 Tady jde novej žák do školy. Jak se cítí a co si myslí? Asi se bojí, 
jestli tam nebudou nějaký zlí děti. Doufá, že ta m budou hodné děti. 
Najde si tam kamarády a zjistí, že to tam je dobrý.

7 Otec se synem. Syn má úraz. Tady asi závidí tomu klukovi, že může 
jezdit na kole. Uzdraví se a bude rád, že může jezdit na kole

8 Tady asi budou v nějakým v obchodě. Tady jsou prodavačky. Nějaký 
pekařství. Kupujou si rohlíky. Jak se cítí a co si myslí? Mají hlad a 
cejtěj se dobře, že třeba že jsou rádi, že si sami mohou něco koupit. 
Jak to bude dál? Něco si koupí, sní to a půjdou domů

9 Tady jsou nějaký dva sportovci, kteří tohohle nemají rádi, protože není 
tak dobrej. Ten asi začne trénovat a bude lepší než oni. Jak se cítí a co 
si myslí? Smutně a naštvaně, že ho neberou.

10 Tady je nějakej kluk, kterej se bojí, že tam něco z okna vybafne, má 
strach a cítí se vyděšeně. Jak to bude dál? Nakonec se tam podívá a 
uvidím tam jenom tátu, jak dělá něco na dvoře.



Projektivní 
interview

Jméno: Sára

Datum:

Diagnóza:

1 No tak tady asi na tom prvním tam jsou asi nějací kamarádi, který se 
na sebe naštvali. Asi dál to bude, že se nějak spřátelí. Naštvali se na 
sebe, protože si něco udělali. Nevím, třeba se začali hádat, něco si 
vzali. 

2 To vypadá jako škola. Asi je začátek vyučování a všichni tam přichází 
a někdo přišel pozdě, protože měla starosti s kamarádem. Jak se cítí a 
co si myslí? Asi jsou nervózní, co se bude dít. Jak to bude dál? Že tam 
potká ty kamarády a začnou se zase hádat.

3 Jéééé… lat 5s. No tak tady asi jak je ten jeden naštvanej, tak asi začne 
křičet na ostatní a naštve je a potom se cítí špatně, protože to neměl 
dělat. Jak to bude dál? Asi bude na sebe naštvanej sám potají doma 
nebo nebude šťastnej, protože nebude mít kamarády.

4 A pak to řekne svým rodičům a ty jeho rodiče mu řeknou, že to neměl 
dělat a že nebude mít teď kamarády a je mu smutno. Jak to bude dál?
Hmm…tak asi přestoupí na jinou školu, aby to tam mohl zkusit jinak.

5 Aha. Lat 10s. Tak tady to je ta druhá škola a oni hrajou fotbal a jeho 
tam nezapojujou a nenahrávaj mu míč. Jak se cítí a co si myslí? 
Smutně a myslí si, že už nikdy nebude mít žádný kamarády, protože na 
jedny křičel a tyhle ho nezapojujou. Jak to bude dál? Začnou ho 
zapojovat.

6 No a tak teď jdou na druhou hodinu, protože fotbal byla první hodina. 
Jdou zase do školy a bojí se, že tam s ním nikdo nebude chtít mluvit a 
bude sedět sám do konce školního roku. Jak to bude dál? Přijde 
k němu nějakej kluk a zeptá se, jestli nechtějí být kamarádi.

7 Tak tady asi jde zkusit najít sport, kde by našel kamarády, kde by měl 
kamarády. Zkouší volejbal a cyklistiku a tam si někoho najde a potom 
jsou kamarádi a cítí se líp a bude to dál, že bude mít s kým si povídat 
ve škole.

8 No tak to bude asi nějaká třídní schůzka nebo něco a tam si rodiče 
berou děti, aby nevím. No a teda tam na tý schůzce jim řekne, že přijde 
ještě jinej novej kluk a jestli by mu někdo nemohl ukázat školu a ten 
novej kluk, co už má kamaráda, pak řekne, že mu pomůže. 

9 Potom zase hrajou fotbal a už se cítí líp. Je zapojenej. Toho novýho 
kluka nezapojujou. Ten předtím nezapojenej mu pomůže, protože ví, 
jak se cítí. Pomůže mu, aby se cítil zase dobře. Pak jsou kamarádi. 

10 Že u sebe kamarádi spí a jsou nejlepší kamarádi a je zase šťastnej, že 
má nějakýho kamaráda a už si řekl, že nebude na nikoho křičet, aby ho 
nenaštval. A budou kamarádi až do konce. 



Projektivní 
interview

Jméno: Sara

Datum:

Diagnóza:

1 Tady u toho přesně nevím. Asi se cítí špatně. Paní že jako nějak na něj 
řve. Jak se cítí a co si myslí? Nevím. Smutnej je, že na něj řve. Jak to 
bude dál? Třeba on odejde a oni půjdou domů a pak se vrátí večer.  

2 Tady to je učitelka nebo něco. Koukaj ven na přírodu nebo něco. Jak 
se cítí a co si myslí? Kluk si povídá s paní učitelkou. Je to o přestávce. 
Dobře se cítí. Jak to bude dál? Bude zvonit a učitelka mu řekne, ať si 
jde sednout a bude hodina. 

3 To přesně nějak nevím. Tenhle sděluje nějakou špatnou zprávu a jsou 
z toho nějak smutní. Stalo se něco špatnýho, co je mrzí. Jak to bude 
dál? No a potom jim řekne nějakou lepší zprávu.

4 Tady se rodiče pohádali a ona je dává dohromady, aby se nehádali. Jak 
se cítí a co si myslí? Myslí si, že udělali špatně, že ta holka to slyšela, 
že se hádali. Neměla to slyšet. Jak to bude dál? Udobří se a půjdou na 
zmrzku. 

5 Tady hrajou fotbal a on spadl a ona mu chce pomoct. Jak se cítí a co si 
myslí? On se cítí špatně, že spadl před holkou, že se ztrapnil. Jak to 
bude dál? Přestane to bolet a začne znovu hrát a ona se bude na něj 
koukat, jak mu to jde.

6 Tady třeba že zvoní a on jde pozdě. Musí zrychlit, aby nedostal 
poznámku. Jak se cítí a co si myslí? Špatně, že dostane poznámku, že 
ho doma seřvou. Jak to bude dál? Přijde pozdě. Učitelka mu napíše 
poznámku a potom bude čeština.

7 Tady se hraje volejbal a tady táta s klukem, kterej si udělal něco 
s nohou. Ten je smutnej, že taky nemůže hrát, že nemůže ani jezdit ani 
na kole. Jak to bude dál? Půjde domů a zkusí chodit bez protézy.

8 Tady je sestřička nebo něco. Tady jsou děti tohohle a třeba jí říkaj 
špatnou zprávu, že se něco stalo. Třeba že je vážně nemocnej. Jak to 
bude dál? Asi jim řekne, ať se jdou na něj podívat nebo něco 
takovýho.

9 Jo tady je asi nějaká rvačka, že oni kopou do nějakýho malýho kluka 
se mi zdá. Šikanujou ho. Tenhle s tím nic nedělá, asi mu to přijde, že 
to je normální nebo se jich taky bojí. Jak to bude dál? Třeba si 
usmyslí, že to je špatný a pomůže ho a zvedne ho z bláta a řekne jim, 
ať jdou pryč. 

10 Bojí se, že je venku tma a že asi nechce jít spát. Jak to bude dál? Že 
mu mamka řekne, ať si jde lehnout, že ráno nebude chtít jinak vstávat 
do školy. 



Projektivní 
interview

Jméno: Sofie

Datum:

Diagnóza:

1 Dospělí si spolu povídaj. Chlapeček je smutnej,že se mu nevěnují. Jak 
to bude dál? Pokud si ten chlapeček řekne, ať se mu věnujou, tak se 
mu budou věnovat, jinak si ho všímat nebudou. 

2 Tady ten obrázek no. Třeba to je paní učitelka a děti před školou a 
tomu chlapečkovi něco vysvětluje nebo ho napomíná. Jak se cítí a co 
si myslí? Chlapeček si myslí, že to má v povaze a že už to neudělá. Jak 
to bude dál? Bud tu chybu neudělá nebo ji bud opakovaně dělat a bude 
to mít v povaze.

3 Vypadá to, že třeba se nějak styděj, že mu kluk nebo holka ublížila. 
Jeden to vypadá, že poslouchá ostatní, co říkaj. Jak se cítí a co si 
myslí? Možná holčička vypadá smutně, tak ji něco mrzí. Ten bude 
zvěděvej, ten co mluví na tom bude stejně. Jak to bude dál? Usmíří se.

4 Tady ten obrázek jsme si zažila. Rodiče se hádají a chlapeček si myslí, 
že to za to může. Je z toho hodně smutnej. Jak to bude dál? Vysvětlí 
jim to a oni se mu budou snažit vyhovět.

5 Tak tady to vypadá jako, že ty dvě děti se nemůžou se přidat k těm, co 
hrajou fotbal. Mrzí je to a vypadají tak sklíčený. Jak to bude dál?
Přidaj se k nim.

6 Děti jdou do školy a pospíchaj. Jak se cítí a co si myslí? Jestli 
nezapomněli na úkol nebo ať všechno stihnout. Jak to bude dál? 
Stihnou to.

7 Tady to podle mě bude, že chlapeček má něco s nohou a chtěl by se 
přidat k dalším a tak ho to mrzí, že to nejde. Jak to bude dál? Musí jít 
domů a bude tam s rodičema něco hrát. Musí počkat, až se uzdraví.

8 Tak tady to bude asi nějaká nevím, jak to popsat. Hromadná kontrola u 
doktorky a podle mě je tam budou prohlížet. Jak se cítí a co si myslí? 
Jsou zmatení, neví, co se bude dít. Jak to bude dál? Prostě je 
prohlídnou a půjdou zpátky do školy.

9 Tamten obrázek. Děti blbnou v bahně a je tam nějaká osoba, která na 
ně dohlíží. Jak se cítí a co si myslí? Baví je to. Blbnou. Jak to bude 
dál? Buď se jim něco stane, osoba musí je ošetřit nebo na ně bude 
dávat furt pozor. 

10 Dítě je samo v domě, má z něčeho strach. Bojí se zavřít okno nebo mu 
je zima. Bojí, že se, že na něj něco vybafne. Jak to bude dál? Zkouší 
okno zavřít a buď ho něco sežere nebo ne a pak se schová pod peřinu. 



Projektivní 
interview

Jméno: Štěpán

Datum:

Diagnóza:

1 Ten kluk se mračí, takže si myslí, že se rodiče pohádali. Jak se cítí a 
co si myslí? Je smutnej, že se hádaj. Jak to bude dál? Že se rodiče 
rozvedou.

2 Tady ten kluk, kterýmu se rozvedli rodiče, má problémy ve škole. Jak 
se cítí a co si myslí? Je smutnej. Jak to bude dál? Asi bude mít 
poznámky a možná ho i vyhodí ze školy. 

3 Tady se mu nějaký kluk směje, že se kamarádí s holkou. Jak se cítí a 
co si myslí? Je takovej smutnej a odstrčenej. Jak to bude dál? Že se na 
toho jednoho kluka naštve a možná se i poperou.

4 Tady to vypadá jako kdyby se rodiče hádali a ten kluk jim řekl, aby se 
nechali. Jak se cítí a co si myslí? No, asi si myslí nevím co. Jsou 
smutní. Jak to bude dál? Rodiče jsou smutní a uvědomili si, že ten 
kluk chce něco říct. 

5 A tady to vypadá, že kluci hrajou fotbal a nechtěj, aby si s nima ten 
kluk hrál taky. Jak se cítí a co si myslí? Zase je smutnej. Jak to bude 
dál? Řekne to paní učitelce nebo rodičům a ty řeknou, ať si jich 
nevšímá.

6 Tady jde kluk do školy a vypadáte, že se mu tam nechce. Možná ho 
tam šikanujou. Jak to bude dál? Řekne to paní učitelce a ty kluci se na 
něj hrozně naštvou a paní učitelka ty kluky vyhodí ze školy. Ten kluk 
už si myslí, že je v klidu, ale kluci ho potkají na ulici a dopadne to 
blbě.

7 Tady je ten kluk o berlích a závidí těm ostatním, že si tam hrajou 
s míčem anebo jezdí na kole. Těší se, až bude zdravý. Jak to bude dál?
Pak si bude dávat pozor, aby se mu nezlomila noha znovu.

8 Tady to vypadá jako sestřička u paní doktorky. Objevili nějakou 
nemoc a on je z toho smutnej. Jak to bude dál? Třeba zjistí, že skončí 
o berlích nebo dokonce na vozíčku.

9 Tady hrajou fotbal a ten pán tady stojí u zdi. Jak se cítí a co si myslí? 
No, možná že hrajou tělocvik a on byl nemocnej a nemůže hrát. Jak se 
cítí a co si myslí? Je odstrčenej a smutnej, když nemůže taky hrát. Jak 
to bude dál? No, oni si budou povídat, jak to bylo dobrý, jak si zahráli 
a on jim bude závidět, že si zahráli.

10 Tady to vypadá jako, že ten kluk měl otevřený okno a možná, že mu 
tam vběhl zloděj a teď se bojí. Jak to bude dál? Vykrade je a budou 
chudí. 



Projektivní 
interview

Jméno: Šimon

Datum:

Diagnóza:

1 Lat 15. Sedí na pařezu v lese nějakej člověk. Hledali houby a nic 
nenašli. Jak se cítí a co si myslí? Jsou naštvaní, že nic nenašli. Jak to 
bude dál? Budou dál hledat, dokud něco nenajdou. 

2 Lidi jsou na výstavišti a prohlíží si na exponáty a koukaj různě. Jak se 
cítí a co si myslí? Jsou omámení nebo jak se to řekne. No jako že se 
jim to líbí. Jak to bude dál? Budou se koukat dál.

3 Tady jsou nějaký děti, který hráli fotbal, ale měli holku a přemýšlej, 
jestli s ní budou hrát nebo ne. Jak to bude dál? Budou se rozhodovat a 
nakonec ji to zakážou a ona bude smutná. 

4 Lat 10. (tenze – třese se ruka). Kluk kouká na nějaký překvapení a 
rodiče a koukaj na něj. Jak se cítí a co si myslí? Je hrozně omámenej z 
toho. Jak to bude dál? Bude koukat dál. Jsou to nový dveře, co dostal.

5 Takže kluk a holka se koukaj na kluky, jak hrajou rugby. Jenomže 
potom je to přestane bavit, tak odejdou.

6 Kluci a holky jdou do školy se smutným výrazem, že tam musí. Jak to 
bude dál? Bohužel tam budou muset.

7 Lat 10. Táta se synem se koukaj na lidi, jak oni můžou skákat a jezdit 
na kole a on nemůže, protože má berli a nemůže.  Je z toho smutnej, 
závidí jim. Jak to bude dál? Odejede, protože ho nebude bavit se na ně 
koukat.

8 Tady je kuchařka s dětma a je tam máma a kuchařka vysvětluje mámě, 
že vaří dobře a děti to musí jíst. Jak to bude dál? Děti jsou naštvaný, 
tak odejdou pryč a nebavěj se s ní. 

9 Lat 12s. Takže nějakej kluk kouká na kluka a děvče, jak hraje fotbal 
v blátě a on na ně kouká, že on nemůže hrát taky, protože ho bolí 
nohy. Jak se cítí a co si myslí? Smutně, že nemůže hrát taky, že ho bolí 
nohy. Jak to bude dál? Odejde pryč.

10 Kluk je v pyžamu a kouká večer na hvězdy, protože nemůže usnout. 
Až se unaví, tak si půjde lehnout a půjde spát. Jak se cítí a co si myslí?
Myslí si, že by měl jít spát a že to nejde.



Projektivní 
interview

Jméno:Tereza

Datum:

Diagnóza:

1 No tak ten chlapec je smutnej. Ty si můžou povídat a on jde k nim. 
Jsou to jeho rodiče a budou se hádat. Jak se cítí a co si myslí? Ten je 
smutnej a ty dva taky smutný z tý hádky. Jak to bude dál? Tak všichni 
se střetnou a vlastně rodiče se rozvedou a chlapeček se dostane do 
máminy péče.

2 Tak tohle vypadá na paní učitelku a tohle jsou žáci a můžou jít do 
divadla. Nejsou z toho dvakrát nadšený, dívky se těší a paní učitelka je 
naštvaná, že kluci nebudou dávat pozor. Jak to bude dál? Půjdou do 
divadla.

3 To jsou kamarádi a třeba můžou tu dívku obtěžovat nebo ona se stydí 
před nima. Chce odejít, protože se cítí nepříjemně v jejich společnosti. 
Jak to bude dál? Ona se rozbečí  a odejde, utahují si z ní pak.

4 Tady sedí matka a otec a uprostřed dítě. Přišel ze školy a dostal 
špatnou známku, vynadali mu, že se musí víc snažit a on je z toho 
smutnej, protože to byl těžkej diktát. Jak to bude dál? Začne se učit 
s matkou.

5 Tady jsou na hřišti a hrajou fotbal, přijde tam dívka a chlapec se o ni 
zajímá a potom spolu půjdou ven. Jak se cítí a co si myslí? Šťastná, 
kamarádi jsou naštvaný, že odejde s ním a nebude s nima hrát fotbal.

6 Tady jdou do školy a je smutnej, protože ho čeká vyučování a první 
hodina bude čeština. Jak to bude dál? Dostane za 3 z diktátu.

7 A tady je chlapec o berli s otcem a jdou někam třeba do parku spolu a 
kluk má zlomenou nohu a mrzí ho, že si nemůže hrát s dalšíma dětma. 
Jak to bude dál? Půjdou domů.

8 Tak tohle je ředitel a to jsou děti a to je kuchařka a jdou na oběd. Jak 
se cítí a co si myslí? Že si musí chovat před ředitelem vzorně. Jak to 
bude dál? Pochutnají si na obědě.

9 Tak tady děti hrají fotbal a tenhle je odstrčenej. On je smutnej a oni si 
z něj utahujou a nevšímají si ho a jsou na něj oškliví. Jak to bude dál?
Najde si jiný kamarády, kteří budou lepší.

10 Tak tady je člověk, kterej si myslí, že za oknem něco je a je 
vystrašenej, protože to okno bylo zavřený a teď je najedou otevřený. 
Jak to bude dál? Někdo ho přepadne. 



Projektivní 
interview

Jméno: Valentýna

Datum:

Diagnóza:

1 Tak já nevím, to vypadá, že jsou v lese. Asi se někdo ztratil. Jsou 
nervózní a přemýšlí, co mají dělat. Jak to bude dál? Něco plánujou, 
něco chtěj vymyslet. Asi budou hledat společně nebo se rozdělí do 
týmů. 

2 Tady asi někde v ulici. Možná něco nabízí ten kluk. Jak se cítí a co si 
myslí? Tak ten pán asi přemýšlí, co to je. Jestli to je výhodný a má si 
to koupit. Jak to bude dál? Spolu mluví a třeba cenu zboží dohodnou. 

3 Tady se asi nějaký děti možná nějak pohádali. Něco provedli něco. 
Učitel je seřval. Jak se cítí a co si myslí? Děti jsou smutní a asi 
vystrašený. Učitel je naštvanej taky. Jak to bude dál? Doufaj, že se 
všechno vylepší a dohodnout se.

4 Tak tady bude nějaká rodinná krize a dítě je chce dát dohromady, aby 
nebyli smutní.  Jak to bude dál? Přemýšlí, co mají dělat dál. Zkusí to 
ještě jednou to vyřešit, aby nekřičeli, aby byli v klidu.

5 Tak tohle budou nějaký sportovci na hřišti. A paní bude trenérka asi. 
Asi ten kluk, co klečí se mu něco stalo. Je smutný, že nemůže hrát. 
Trenérka říká, že to je v pohodě, že třeba příště může hrát. Jak to bude 
dál? Asi půjde pryč do nemocnice, aby mu nohu ošetřili.

6 To bude asi škola. Tak ty děti okolo jsou smutní, že musí do školy, že 
se jim tam nechce. Musí tam jít, je to povinnost. Jak to bude dál?
Půjdou do školy a budou se tam nudit

7 Tak to dítě šlo s tátou z nemocnice a asi vidí venku lidi, jak jsou 
v pohodě. Nemají nic zlomenýho, jsou šťastní. Kluk je smutnej, že to 
dělat nemůže. Jak to bude dál? Byl zklamanej a šli domu. Záviděl asi 
trochu.

8 Tak to bude asi sirotčinec a dvě děti byly noví. Starší jsou. Stalo se 
něco rodičům, takže je tam odvezli. Jsou smutní, že tam musí být a 
nemají rodiče. Nic nemají. Jak to bude dál? Asi je tam přivítali a 
všechno jim ukázali.

9 Tady to je taky nějakej fotbal. Ty hráči jsou nadšení a spokojení a ten 
pán ten bude asi starší, že nemůže hrát a chtěl by si zahrát, takže bude 
nejspíš smutný. Jak to bude dál? Prostě jenom koukal a záviděl, že 
nemůže hrát.

10 Tak to bude asi nějaký dítě, nějaký starší dítě a asi se s někým pohádal 
a asi bude smutný, naštvaný a možná něco bude s oknem. Napadlo ho, 
že vyskočí. Jak to bude dál? Asi si to nějak rozmyslí a řekne si, že to 
nic není  a že je spoustu další lidí, že to je jenom jedna osoba, se 
kterou se nedohodl. 



Projektivní 
interview

Jméno: Vanesa

Datum:

Diagnóza:

1 Třeba mě napadá, že rodiče se hádaj v parku a holčička je z toho 
smutná. Jak to bude dál? Že třeba ty rodiče se potom rozejdou a budou 
se hádat, kdo si holčičku vezme.

2 Tady si myslím, že třeba ten kluk má problémy ve škole a že nikdo se 
s ním nechce bavit, jak jsou všichni otočný zády. Jak se cítí a co si 
myslí? Hodně sám a neví, co dělat. Jestli to někomu říct nebo ne. Jestli 
je to normální nebo ne. Jak to bude dál? Všichni ho budou šikanovat.

3 Latence 10. Tady třeba ta holka něco udělala špatně a tady ten pán jí to 
vysvětluje a tento jenom sleduje. Jak se cítí a co si myslí? Je nešťastná, 
že to udělala špatně. Myslí si, že je hloupá. Jak to bude dál? Že třeba 
potom bude šťastnější, že to ví, že to má dělat jinak. 

4 Tady ty rodiče se nějak pohádali a chlapeček se je snaží rozveselit a 
dát je dohromady. Potom už se nebudou hádat. Jak se cítí a co si 
myslí? Myslím, že jsou smutný nebo naštvaný.

5 Tady se něco klukovi na fotbale něco stalo. Tohle je jeho máma a 
přijela si pro něho a on odjede domů, protože ho bolí noha. Něco si 
udělal. Jak se cítí a co si myslí? Smutně, že nebude hrát do konce.

6 A tady že ten kluk jde poprvý do jiný školy.  Bojí se hrozně, že ho 
nikdo nebude mít rád. Nakonec si najde hodně kamarádů a bude tam 
šťastnej.

7 Tady je že holčička má něco s rukou nebo nohou.  Nemůže pořádně 
chodit. Kouká se na děti a je jí to líto. Je s tátou a dál by to mohlo 
pokračovat, že se potom taky uzdraví a bude ráda.

8 Tady třeba ta holčička je s tím chlapečkem v nemocnici a hrozne se 
toho bojí. Maminka se jí snaží utěšit a potom, když ji chtěj dát injekci 
a ona potom třeba zjistí, že ji nic není a ona se pak nebude už bát, 
protože ji to nebolelo. 

9 Lat 10. Tady třeba jak hrajou ten fotbal a jde jim to. Tady tenhle je 
smutnej, že mu to nejde. Potom zjistí, že mu jdou zase jiný věci. Bude 
třeba dělat muziku.

10 A tady že ten chlapeček se bojí, že je něco v okně nebo za tím oknem, 
a že třeba zavolá mámu a ta mu vysvětlí, že tam nic není a ukáže mu 
to.



Projektivní 
interview

Jméno: Viola

Datum:

Diagnóza:

1 Tohle to jsou rodiče podle mě a ty se hádaj a dítě je smutný. Jak to 
bude dál? Rodiče potom se můžou nějak uklidnit a třeba si to 
dořeknou, až dítě půjde spát.

2 Tak to mě nenapadá, co by to mohlo být. Možná to je ve škole a tohle 
je paní máma a ta si vyzvedává kluka ze školy. Jak to vypadá, tak ten 
kluk si myslí, že to je někdo cizí a nechce s ním jít. Nezdá se mu to. 
Jak to bude dál? Nakonec ho přesvědčí.  

3 To vypadá jako po sportu. Jakože jsou na tělocviku a tyhle dva jsou 
děti a ten člověk velkej je učitel a vypadá to jak po běhání. Jsou 
unavení a vydechujou. Jak to bude dál? Půjdou na další hodinu. 

4 To je podle mě něco jako že rodiče se na sebe naštvali a dítě se je snaží 
udobřit. Jak se cítí a co si myslí? Smutně. Jak to bude dál? Myslím, že 
to třeba nakonec se udobří.

5 To je někde na fotbale a to vypadá jako, že kluk si zavazuje tkaničku. 
Jak se cítí a co si myslí? Myslím, že ho ve hře moc nechtěj. Vypadá to 
tak, nevím. Je z toho smutnej. Jak to bude dál? Myslím, že nakonec se 
s nima skamarádí i s tou holkou a budou si spolku hrát fotbal

6 Kluk jde do školy. Nechce se mu. Jak to bude dál? Záleží, jestli děti se 
s ním kamarádí, tak to skončí dobře jako u mě. Já se to do školy těším. 

7 Tohle je podle mě nějakej kluk s tátou a ten má zlomenou nohu. A jde 
v parku a vidíte kamarády u stromu, jak si hrajou. Závidí jim, že si 
mohou hrát. Jak to bude dál? Řekne jim ahoj a pak si sednou na 
lavičku a budou si povídat. 

8 To je podle mě někde u doktora a asi jdou na prohlídku. Jak se cítí a 
co si myslí? Bojí se, jestli jim nebudou brát krev nebo jestli nemají 
nemoc. Jak to bude dál? Myslím, že to bude dobrý, že jestli jdou na 
10-letou prohlídku, tak jim budou jen brát krev nebo je očkovat.

9 Tady hrajou fotbal a hrajou v bahně, a že ten jeden uklouzává furt, 
protože má blbý boty. Jak to bude dál? Myslím, že spadne a bude celej 
od bahna. Až přijde domů, tak mu maminka vynadá, že je celej od 
bahna.

10 To je nějakej kluk v pokoji a má otevřený okno a asi je tma. Třeba už 
mu nechávaj rodiče otevřený okno, aby se větralo, měl čerstvý vzduch. 
Jde na záchod a má ruce před sebou, aby do ničeho nenarazil. Tak jako 
na obrázku. Jak to bude dál? Narazí do zdi a najde vypínač. 



Projektivní 
interview

Jméno: Vítek

Datum:

Diagnóza:

1 Tak tady je nějaká holka, která se baví s klukem a tady to je kluk, 
kterej je přítel tý holky a myslí si, že ta holka se baví s tím klukem, tak 
ho podvádí. Jak se cítí a co si myslí? Ten uprostřed si myslí, že se 
s ním chce rozejít, že se baví s tím druhým. Jak to bude dál?  Že to 
nebude pravda. Ona k němu přijde a řekne, že to není pravda. Ten kluk 
je jen kamarád.

2 Takže tady si myslí tenhle kluk, že je nějakej dobrej. Tahle je 
odstrkovaná ta holka. Ten kluk je šéf party. Jak se cítí a co si myslí? 
Jako šéf party se cejtí. Myslí si, že by neměla ta holka být tak 
odstrčená. Jak to bude dál? Že tady tamhle odejde a ten kluk půjde za 
ní a řekne ji, že může jít taky do party. 

3 Lat 6. Tady nějak cvičej. To je jejich trenér a tenhle cvičí a ta holka se 
fláká a a ten trenér je naštvanej a ta holka tý to nejde, tak je taky 
naštavaná. Jak to bude dál?  Že ta holka odejde a přestane cvičit. 

4 Tady spolu mluví dva lidi a ten jeden člověk se tam na ně kouká a oni 
dva jsou kamarádi a ten jeden si chce taky přisednout. Chce si s nima 
taky povídat. Jak se cítí a co si myslí? Dobře. Jak to bude dál?
Přisedne si a bude si s nima povídat.

5 To je taky nějakej sport a tady hrajou ostatní lidi fotbal a tenhle co se 
k nim chce připojit. Ten se chce připojit a tady ta holka ho pustí a on 
tam půjde hrát fotbal a potom už nevím. Jak se cítí a co si myslí?
Holka je ráda, když ji pustěj.

6 Jo. Tady to je škola a tohle to je kluk, co jde do školy a tady už se 
bavěj nějaký lidi před školu. On hledá svýho kamaráda a potom ho 
nenajde, tak jde ještě do školy a už se bude učit.

7 Tady tohlencto je, že si plánoval nějaký cyklovýlet a ten kluk si zlomil 
nohu nebo něco a nakonec na cyklovýlet nejeli a uzdravilo se mu to, až 
za dlouho. Jak se cítí a co si myslí? Mrzí ho to, že nejede na 
cyklovýlet.

8 Tady to jsou rodiče těch dětí, který přišly na návštěvu k sobě domů a 
jdou se představit a jdou říct něco o sobě. Potom si budou hrát. Jak se 
cítí a co si myslí? Normálně. Hrajou si.

9 Tady je nějakej fotbalovej zápas někde, a trenér, kterej jim říká, co 
mají dělat. Trávník nebyl moc vyčištěněj a oni uklouzli v louži a něco 
se jim stalo. Jak se cítí a co si myslí? Že se ztrapnili před trenérem a 
nevyhrajou. Jak to bude dál? Trenér je ošetří.

10 Tady už je večer a už je oblečenej ve spacím oblečení a už se 
připravuje jít do postele. Ještě si jde zavřít okno, aby mu tam nebylo 
zima, a potom jde spát. 



9. Záznamy vyřazených příběhů

Projektivní 
interview

Jméno:  Bára – nemoc:propálená sítnice na oku – na jedno oko téměř nevidí 
(časté hospitalizace ve FN Motol)

Datum:

Diagnóza:
1 Tak tady to vypadá, že je maminka a tatínek a ta třetí menší postava je 

jejich dcera. Holčička je smutná, protože se rodiče hádají. Oni jsou 
naštvaný. Jak to bude dál?  Vypadá to tak, že maminka se spíš zlobí, 
tak seřve tatínka a holčička bude dál smutná. 

2 Jééé. Smích. Latence 5s. Asi tam budou nějaký děti a nějaký dospělý. 
Nějaká paní. Vypadá jako doktor trošku. Tady to dítě vypadá, že se mu 
něco stalo, protože se divně tváří. Tak zarputile. Jak to bude dál?  
Doktorka mu poradí a pomůže. 

3 Vypadá to jakoby nějaká osoba oznamovala rodičům smutnou zprávu. 
Nějaké výsledky z vyšetření nebo tak. Jak se cítí a co si myslí?
Smutně. Maminka je smutná a pán vypadá vyjukaně. Jak to bude dál?  
Budou dál smutní z těch výsledků. 

4 Tak tady asi bude maminka a tatínek a ty vypadaj hodně sklesle. Dítě 
je zkouší utěšit, to bude v pohodě. Jak to bude dál?  Něco se stalo ve 
škole, nebo v nemocnici špatný výsledky, oni budou hodně smutní.

5 Tady ten obrázek moc nechápu. Vzadu si nějaký lidi hrajou a vepředu 
je ten pán, kluk něco udělal s nohou nebo si váže tkaničku. Ta paní tak 
možná se přišla zeptat, jestli je v pořádku, když se zranil při fotbale. 
Jak to bude dál?  On jí řekne, že je v pohodě a dohraje to. 

6 Tak tady to vypadá jako nějaká škola nebo místo ke studiu. Osůbka 
tam jde a vypadá tak strhaně nebo překvapeně. Možná je to první den 
tý osoby nebo „zase škola“. Jak to bude dál?  Že jak se bude víc 
přibližovat, tak pozná, že to tam je fajn a jenom ze začátku to bude 
divný.

7 Tak tady to bude dítě a podle mě je smutný, že si něco udělalo 
s nohou, takže si nemůže hrát a je smutný, že si nemůže hrát 
s ostatníma. A podle mě ten dospělý ho zkouší utěšit, že si potom bude 
taky moct hrát nebo že si doma můžou hrát nebo číst. Jak to bude dál?  
Půjdou třeba do kina.

8 Tohle je nemocnice. Tady to je sestřička a maminka tam přišla. No 
zašla se svým dítěte do nemocnice, že něco není v pořádku. Asi má 
dítě něco s rukou, když ji nemá dokreslenou. Sestřička ji vezme na 
nějaký rentgeny nebo tak. Jak se cítí a co si myslí? Bojí se výsledků, 
co to bude. Jak to bude dál?  No, doufám, že to bude jenom 
zlomenina. 

9 Tady si hrajou zase fotbal nebo nějak tak a ten člověk je nějak 
smutnej, že má nějaký problém, že nemůže hrát. Jak to bude dál?
Bude hodně smutnej. Bude se na ně koukat.



10 Tak jo. Řeknu to nejšílenější v mý povaze. Je tma a ten člověk má 
nějaký halucinace a něčeho se bojí nebo je na psychině a chtějí mu dát 
prášky. Jak to bude dál?  Pokud je to halucinace a je to dítě, tak 
přiběhnou rodiče a sklidní ho. Pokud to bude na psychině, tak ho 
chytnou, dají mu léky a uklidní ho. 



Projektivní 
interview

Jméno: Eva 

Datum:

Diagnóza:

1 Lat 3 min. Ani přes opakované motivování bez odpovědi.

2 Mohlo by to bejt třeba ve škole. Tohle bude paní učitelka  a ten kluk 
udělal něco zlýho. Třeba ublížit někomu. Jak se cítí a co si myslí? Že 
by se mohl omluvit. Jak to bude dál? Půjde za tím, komu ublížil a 
omluví se. 

3 Lat 3 min. Ani přes opakované motivování bez odpovědi.

4 Lat 90 s. Ta holka je s rodičema a chce jim něco říct. Jak se cítí a co si 
myslí? 3 min ticho, Jak to bude dál? 3 min ticho poté kroutí hlavou, 
že ji už nic nenapadá

5 Lat 120 s. Ten kluk se rozcvičuje, protože si chce zahrát fotbal. Jak se 
cítí a co si myslí? 3 min ticho Jak to bude dále? 3 min ticho vůbec 
nereaguje na motivaci, nezdá se být v tenzi

6 Lat 3 min. Ani přes opakované motivování bez odpovědi.

7 Nemůže si s nima hrát, protože má něco s nohou. Jak se cítí a c si 
myslí? Smutně. Jak to bude dál? Ticho 3 min

8 Lat 3 min. Ani přes opakované motivování bez odpovědi.

9 Lat 3 min. Ani přes opakované motivování bez odpovědi.

10 Lat 3 min. Ani přes opakované motivování bez odpovědi.



Projektivní 
interview

Jméno: Jan – 12let

Datum:

Diagnóza:

1 Tenhle brečí, tenhle je smutnej a ta šťastná. Sedí na pařezu a brečí. Jak 
to bude dál? Tomu moc nerozumím tomu obrázku. Špatně na to vidím. 

2 Na to vůbec nevidím. Moc světlý obrázky. 

3 Na to vůbec nevidím. Moc světlý obrázky.

4 Na to vůbec nevidím. Moc světlý obrázky.

5 Na to vůbec nevidím. Moc světlý obrázky.

6 Na to vůbec nevidím. Moc světlý obrázky.

7 Na to vůbec nevidím. Moc světlý obrázky.

8 Na to vůbec nevidím. Moc světlý obrázky.

9 Na to vůbec nevidím. Moc světlý obrázky.

10 Myslím, že vyšel z nějaký budovy. Nevidím, co má v ruce. Asi má 
pyžamu, je v kaluži. 



10. Matrice získaná při analýze Nedokončených vět

Naši si o mně myslí, že

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Něco pozitivního 16 20
Něco negativního 5 6
Něco pozitivní i 
negativního

3 1

Individuální odpověď 2 2

Dítě je v rodině

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Důležité 18 17
Zátěž 4 2
Obecná charakteristika 7 8
Individuální odpověď 0 2

Myslím, že maminka většinou 

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Pozitivní činnost 21 14 (9x pracuje)
Negativní činnost 3 2
Individuální odpověď 5 13

Máme maminku rádi, ale

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Zlobí/rozčiluje 15 16
Moc pečuje 7 1
Individuální odpověď 7 10 (3x bez odpovědi)

Kdyby náš táta

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Neměl zlozvyk 9 3
Něco uměl lépe 8 0
Tolik nepracoval 7 12
Individuální odpověď 5 14 (2x bez odpovědi)



Tatínkové někdy

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Křičí, zlobí se 11 8
Nevěnují se rodině 7 5
Pijí alkohol 4 2
Dělá činnost (sport atp.) 3 2
Individuální odpověď 4 10 (1x bez odpovědi)

Můj bratr (sestra)

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Fyzická vlastnost 5 9
Dělá činnost (sport atp.) 7 3
Mě zlobí 9 8
Pozitivní charakteristika 6 7
Individuální odpověď 2 2 (2x bez odpovědi)

Kdyby také někdy bratr (sestra)

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Byl/a více doma 4 7
Dělal/a nějakou činnost 9 6
Zmizel/a 5 2
Individuální odpověď 10 14 (3x bez odpovědi)

Myslím, že hodně lidí

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Dělá něco pozitivního 11 9
Dělá něco negativního 11 3
Individuální odpověď 7 9 (3x bez odpovědi)

Děti s nimiž si hrávám

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Jsou kamarádi 14 20
Jsou pryč 3 0
Negativní charakteristika 0 4
Individuální odpověď 11 5 (1x bez odpovědi)



Býváme mezi dětmi, ale 

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Někdy chci být sám 8 7
Jsem s někým jiným 3 5
Nyní kvůli nemoci nemůžu 7 1
Jsem s nimi pořád 0 5
Individuální odpověď 11 9

Moji kamarádi mě často

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Dávají najevo přátelství 21 18
Nechovají se hezky 7 4
Individuální odpověď 1 5 (2x bez odpovědi)

Když myslím, na školu, tak

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Netěším se 14 7
Těším se 10 0
Vybaví se mi konkrétní 
situace

0 155

Individuální odpověď 5 7

Kdyby nemusila být škola

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Byl/a bych rád/a 8 6
Byli bychom hloupí 11 11
(Ne)dělal bych něco jiného 7 9
Nebyl/a bych rád/a 6 3
Individuální odpověď 2 0

Můj učitel (učitelka, mí učitelé)

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Hodná 18 20
Zlá/přísná 5 4
Individuální odpověď 6 5



Jsem dost šikovný/á, abych

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Ukončil školu 11 9
Udělal činnost 7 10
Něco dokázal 9 8
Individuální odpověď 3 2 (2x bez odpovědi)

Nejslabší jsem

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

V souvislosti s nemocí 13 2 (ve smyslu únavy)
Ze třídy 8 2
V konkrétní činnosti 7 15 (často předmět ve škole)
Individuální odpověď 6 10

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Fobie - objekt 15 12
Fobie - sociální 4 1
V souvislosti s nemocí 6 0
Víc by mě poznali 3 1
Individuální odpověď 1 9 (2x bez odpovědi)

Někdy se celý třesu, když 

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

V souvislosti s nemocí 8 0
Když mi je zima 14 2
Když mám strach 4 24
Individuální odpověď 3 3 (2x bez odpovědi)

Nemocné dítě

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Chce být zdravé 8 1
Je zátěž pro okolí 3 1
Je smutné 9 0
Je doma/v nemocnici 9 5
Potřebuje pomoct 0 5



Je chudák 0 7
Individuální odpověď 0 5 (3x bez odpovědi)

Přál bych si, abych neměl

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Nemoc 24 7
Individuální odpověď 5 22

Byl bych moc šťasten, kdybych

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Byl zdráv a žil normální 
život

18 2

Měl/neměl sourozence 5 2
Byl lepší ve škole 0 6
Neměl zátěž 0 5
Individuální odpověď 6 20 (5x bez odpovědi)

Až budu starší

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Budu vykonávat povolání 11 21
Budu mít rodinu 4 2
Nebudu nemocen 7 0
Budu mít auto/budu řídit 2 2
Budu mít majetek 0 4
Individuální odpověď 4 1 (1x bez odpovědi)

Vždycky si tajně přeju

Děti s onkologickým 
onemocněním 

Děti ze ZŠ

Konkrétní hmotnou věc 9 2
Něco prožít 6 8
Být zdráv 9 0
Zvládnout něco ve škole 0 6
Neřeknu - tajemství 0 6
Individuální odpověď 5 7



11. Vybrané ukázky Nedokončených vět – děti s onkologickým 

onemocněním

Naši si o mně myslí, že jsem hodný.

Dítě je v rodině důležité.

Myslím, že maminka většinou vaří a stará se o nás. 

Máme maminku rádi, ale někdy nás štve. 

Kdyby náš táta přestal kouřit, byl bych rád. 

Tatínkové někdy zlobí maminky. 

Můj bratr (sestra) je malý. 

Kdyby také někdy bratr (sestra) přestal hrát florbal, byl bych rád. 

Myslím, že hodně lidí má ráno psy. 

Děti, s nimiž si hrávám. jsou kamarádi. 

Býváme mezi dětmi, ale někdy jsem sám. (dodává třeba teď v nemocnici.)

Moji kamarádi mě často volají do nemocnice. 

Když myslím, na školu, tak se tam netěším.

Kdyby nemusila být škola, byl bych hloupý. 

Můj učitel (učitelka, mí učitelé) je hodná.

Jsem dost šikovný/á, abych dal gól.

Nejslabší jsem po záření. 

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím, že bycho mohl umřít. 

Někdy se celý třesu, když jsem po vyšetření. Poté opravuje na „když je mi zima“.

Nemocné dítě se ná špatně. 

Přál bych si, abych neměl nádor.

Byl bych moc šťasten, kdybych byl zdravý.

Až budu starší, budu mít děti.

Vždycky si tajně přeju, aby se nádor nevrátil.



Naši si o mně myslí, že jsme hodné a vychované děti.

Dítě je v rodině nezaměnitelný člen, kterého mají rádi.

Myslím, že maminka většinou úkoluje velké členy. 

Máme maminku rádi, ale občas bych ten úkol zvládla také. 

Kdyby náš táta byl méně v práci, nebyl by tak smutný a ospalý. 

Tatínkové někdy neumí to, comaminky, ale umí jiné věci. 

Můj bratr (sestra) je taky moc potřebný. 

Kdyby také někdy bratr (sestra) neměl tolik koníčků, měl by více času na mě a rodinu. 

Myslím, že hodně lidí je stjěn nepostradatelných jako já. 

Děti, s nimiž si hrávám, jsou většinou mladší. 

Býváme mezi dětmi, ale ráda jsem někdy i s rodinou. 

Moji kamarádi mě často pomáhají a rádi mě mezi sebe vezmou. 

Když myslím, na školu, tak se už moc těším.

Kdyby nemusila být škola, tka nemám tolik kamarádů. 

Můj učitel (učitelka, mí učitelé) jsou hodní a jsou příjemní. 

Jsem dost šikovný/á, abych měla dobré základy pro další školu. 

Nejslabší jsem ve věcech, co mě nebaví. 

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím, že nebudu mít kamarády. 

Někdy se celý třesu, když je mi smutno. 

Nemocné dítě může být i šťastné, když má podporu rodiny i známých. 

Přál bych si, abych neměl nemoc, kterou mám. 

Byl bych moc šťasten, kdybych se z toho zvládla vyléčit. 

Až budu starší, budu také pomáhat lidem s léčbou. 

Vždycky si tajně přeju, být už zdravá. 



Naši si o mně myslí, že jsem neposedný. 

Dítě je v rodině největší zátěž. 

Myslím, že maminka většinou vaří.

Máme maminku rádi, ale někdy je moc přísná. 

Kdyby náš táta méně pracoval, mohl by trávit více času s námi. 

Tatínkové někdy zapomínají, že se musí starat o rodinu. 

Můj bratr (sestra) rád jezdí na kole. 

Kdyby také někdy bratr (sestra) četla knížky. 

Myslím, že hodně lidí nezdravě jí. 

Děti, s nimiž si hrávám, jsou stejně staří jako já. 

Býváme mezi dětmi, ale někdy je tam někdo, kdo není kamarádský. 

Moji kamarádi mě často volají. 

Když myslím, na školu, tak se docela těším. 

Kdyby nemusila být škola, nechodili bychom do školy. Nuda.

Můj učitel (učitelka, mí učitelé) jsou hodní. 

Jsem dost šikovný/á, abych poskládal papírové letadýlko. 

Nejslabší jsem v češtině. 

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím pavouků, výšky, tmy. 

Někdy se celý třesu, když je mi špatně. 

Na nemocné dítě by se mělo brát větší ohledy. 

Přál bych si, abych neměl tuhle nemoc. 

Byl bych moc šťasten, kdybych se mi podařilo tuhle nemoc překonat. 

Až budu starší, budu doktor (pediatr). 

Vždycky si tajně přeju, abychom všichni byli doma, v pohodě, zdraví. 



Naši si o mně myslí, že jsem statečný. 

Dítě je v rodině více vnímáno. 

Myslím, že maminka většinou má pravdu. 

Máme maminku rádi, ale občas nás naštve. 

Kdyby náš táta nepracoval, tak jsme na tom bídně.

Tatínkové někdy jsou vzteklí. 

Můj bratr (sestra) je hodný. 

Kdyby také někdy bratr (sestra) umřel, nevím, co bych dělal. 

Myslím, že hodně lidí neumí anglicky. 

Děti, s nimiž si hrávám, jsou hodné. 

Býváme mezi dětmi, ale občas se stydím. 

Moji kamarádi mě často pobaví. 

Když myslím, na školu, tak mám horší náladu. 

Kdyby nemusila být škola tak jsme hloupí. 

Můj učitel (učitelka, mí učitelé) je hodný. 

Jsem dost šikovný/á, abych se naučil cizí jazyk. 

Nejslabší jsem po ránu. 

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím sám ve tmě. 

Někdy se celý třesu, když je mi zima. 

Nemocné dítě je smutné. 

Přál bych si, abych neměl leukémii. 

Byl bych moc šťasten, kdybych byl zdravý. 

Až budu starší, chtěl bych být známý kuchař. 

Vždycky si tajně přeju, ať je všechno v pořádku. 



Naši si o mně myslí, že jsem hodná, líná, nerada uklízím, prdlá. 

Dítě je v rodině důležité. 

Myslím, že maminka většinou nerada chodí do práce. Radši by byla doma se mnou. 

Máme maminku rádi, ale nemusela by vařit v neděli svíčkovou. Vadí mi to. 

Kdyby náš táta nepřestal kouřit, tak by byl hubenější. 

Tatínkové někdy bývají zlí. Řve. 

Můj bratr (sestra) je hodný, milý a pracovitý, a proto ho mám ráda. 

Kdyby také někdy bratr (sestra) potřebovl pomoc, nabídnu mu ji. 

Myslím, že hodně lidí rádi jezdí autem. 

Děti, s nimiž si hrávám, chodíme venk. Nehraju si ale. 

Býváme mezi dětmi, ale radši jsem s dospělými. 

Moji kamarádi mě často pomáhají. 

Když myslím, na školu, tak mi je blbě. 

Kdyby nemusila být škola, tak bych spala do 10. 

Můj učitel (učitelka, mí učitelé) na matiku je dšený, protože mě zatím nic nenaučil. 

Jsem dost šikovný/á, abych nakreslila obraz. 

Nejslabší jsem v tělocviku. Mám 2.

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím toho, že by s emi mola leukémie vrátit. 

Někdy se celý třesu, když mi je zima. 

Nemocné dítě musí k doktorovi. 

Přál bych si, abych neměl leukémii. 

Byl bych moc šťasten, kdybych mohla jít s kamarády ven, do města i nakupovat. 

Až budu starší, budu na to nahlížet líp. (na léukémii) 

Vždycky si tajně přeju, abych potkala dobrého kluka. 



12. Vybrané ukázky Nedokončených vět – děti ze základní školy

Naši si o mně myslí, že jsem chytrá, šikovná, ale že jsem líná. (což je pravda)

Dítě je v rodině v bezpečí. 

Myslím, že maminka většinou chodí do práce ráda. (je to učitelka a táta taky)

Máme maminku rádi, ale tatínka taky. 

Kdyby náš táta měl lepší práci, bydleli bychom v Anglii. 

Tatínkové někdy pomáhají s úkoly. 

Můj bratr (sestra) je úžasný, i když mě někdy štve. 

Kdyby také někdy bratr (sestra) potřeboval pomoct, pomůžu mu. 

Myslím, že hodně lidí je fajn. 

Děti, s nimiž si hrávám, jsou nejlšpí lidi na světě (včetně rodiny). 

Býváme mezi dětmi, ale ráda si povídám s dospělými 

Moji kamarádi mě často pobaví i potěší. 

Když myslím, na školu, tak jsem někdy šťastná a někdy znuděná. 

Kdyby nemusila být škola, tak bych studovala doma psychologii a jazyky.

Můj učitel (učitelka, mí učitelé) jsou super. Někdy sice naštvou, ale jsou fajn. 

Jsem dost šikovný/á, abych hrála na housle, mluvila anglicky, španělsky, německy  amožná i 

francouzsky.

Nejslabší jsem v tělocviku, ale zase mluvím plynule anglicky. (Vždycky mě víc zajímal text)

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím úchylků a cikánů. (Ne, že se jich bojím, ale nemám je ráda.)

Někdy se celý třesu, když mám vystoupení, nebo se těším. 

Nemocné dítě si zaslouží péči. 

Přál bych si, abych neměl pupínky a menstruaci. 

Byl bych moc šťasten, kdybych se dostala na psychologickou školu v Anglii a dostala 

stipendium. 

Až budu starší, budu psycholožkou, zpěvačkou a herečkou. 

Vždycky si tajně přeju tajné přání. 



Naši si o mně myslí, že jsem chytrá. 

Dítě je v rodině jedinečné, důležité a šťastné a cít se bezpečně. 

Myslím, že maminka většinou chodí domů pozdě z práce.

Máme maminku rádi, ale někdy na mě křičí. 

Kdyby náš táta se někdy nehádal s mámou. 

Tatínkové někdy zapomenou na důležitý den. 

Můj bratr (sestra) mě někdy štve. 

Kdyby také někdy bratr (sestra) poslouchala. 

Myslím, že hodně lidí se snaží být „in“. 

Děti, s nimiž si hrávám, jsou dobří kamarádi. 

Býváme mezi dětmi, ale někdy nemůžu kvůli škole. 

Moji kamarádi mě často rozveselí. 

Když myslím, na školu, tak myslím na testy, kamarády a předměty.

Kdyby nemusila být škola, byli bychom hloupí. 

Můj učitel (učitelka, mí učitelé) jsou hodní a někdy příšní. 

Jsem dost šikovný/á, abych měla samé jedničky. 

Nejslabší jsem, když mě někdo zesměšní. 

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím, když čekám na test. 

Někdy se celý třesu, když se i někoho bojím. 

Nemocné dítě je smutné. 

Přál bych si, abych neměla tak tlustá stehna. 

Byl bych moc šťasten, kdybych uměla zpívat. 

Až budu starší, chci být režisérkou. 

Vždycky si tajně přeju, aby naše rodina ani nikdo z blízkých, neumřel. 



Naši si o mně myslí, že nejsem nejhodnější. 

Dítě je v rodině někdy těžké

Myslím, že maminka většinou nakupuje. 

Máme maminku rádi, ale občas nás štvou. 

Kdyby náš táta nebyl, nikam bysme se nedostali. 

Tatínkové někdy mají horší náladu. 

Můj bratr (sestra) je dospělá. 

Kdyby také někdy bratr (sestra) mě zbila (to by se nsestalo), byl bych smutný. 

Myslím, že hodně lidí jsou líní a nesportují. 

Děti, s nimiž si hrávám, jsou mí kamarádi. Necizí.

Býváme mezi dětmi, ale když nejsem, nudím se. 

Moji kamarádi mě často podrží.

Když myslím, na školu, tak si překontroluji tašku. 

Kdyby nemusila být škola, byl bych hloupý a líný. 

Můj učitel (učitelka, mí učitelé) jsou většinou hodní. 

Jsem dost šikovný/á, abych uběhl 10 km. 

Nejslabší jsem, když je mi špatně. 

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím, někdy by se mi možná smály. 

Někdy se celý třesu, když je mi špatně. 

Nemocné dítě nezlobí a to j emi jasné, že dítě musí zlobit. 

Přál bych si, abych neměl problémy. 

Byl bych moc šťasten, kdybych se dostal na gympl. 

Až budu starší, budu v práci. 

Vždycky si tajně přeju, vždyť je to tajné!



Naši si o mně myslí, že jsem celkem fajn. 

Dítě je v rodině na předpolsedním místě. 

Myslím, že maminka většinou pláče.

Máme maminku rádi, ale někdy jsem na ni naštvaný. 

Kdyby náš táta odjede, tak jsme s mamkou smutný. 

Tatínkové někdy umí být hodně zlý. 

Můj bratr (sestra) nemám. 

Kdyby také někdy bratr (sestra) nemám. 

Myslím, že hodně lidí jsou zločinci. 

Děti, s nimiž si hrávám, jsou moji kamarádi.

Býváme mezi dětmi, ale někdy si s nimi nemůžu hrát. 

Moji kamarádi mě často pomlouvají a smějí se mi. 

Když myslím, na školu, tak se mi chce spát. 

Kdyby nemusila být škola, tak bych se radoval. 

Můj učitel (učitelka, mí učitelé) je moc hodná. 

Jsem dost šikovný/á, abych nevyhrál hru na mobilu. 

Nejslabší jsem, když mi umře zvířátko. 

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím filmu Vánoční koleda. 

Někdy se celý třesu, když myslím na smrt. 

Nemocné dítě je chudák. 

Přál bych si, abych neměl školu. 

Byl bych moc šťasten, kdybych byl nesmrtelný. 

Až budu starší, budu policajt. 

Vždycky si tajně přeju štěstí pro moji rodinu. 



Naši si o mně myslí, že jsem hodně sportovní typ – a je to pravda, miluji sport!

Dítě je v rodině je dobré. 

Myslím, že maminka většinou má hodně práce. 

Máme maminku rádi, ale někdy nemá čas. 

Kdyby náš táta nechodil do práce, bylo by to super. 

Tatínkové někdy jsou někdy v práci. 

Můj bratr (sestra) jsou „docela“ hodní. 

Kdyby také někdy bratr (sestra) nebyl atak zapomínavá, bylo by to super. 

Myslím, že hodně lidí nemá rádo školu. 

Děti, s nimiž si hrávám, jsou hodní. 

Býváme mezi dětmi, ale 

Moji kamarádi mě často mají rádi. 

Když myslím, na školu, tak se těším na kamarády a zábavu s nimi. 

Kdyby nemusila být škola, tak bych do ní nechodila. 

Můj učitel (učitelka, mí učitelé) je hodná a milá. 

Jsem dost šikovný/á, abych vyhrála nějaký turnaj v tenise. 

Nejslabší jsem při gymnastice. 

Kdyby tak děti věděly, jak se bojím pavouků. 

Někdy se celý třesu, když vidím pavouka. 

Nemocné dítě je chudák. 

Přál bych si, abych neměl

Byl bych moc šťasten, kdybych vyhrála první místo v tenise. 

Až budu starší, tak určitě vyhraju turnaj. 

Vždycky si tajně přeju, abych vyhrála turnaj v tenise. 



13. Výsledky statistické analýzy

Nemocny * Diferencovanost_1

Crosstab

Diferencovanost_1 Total

1 2 3 4 5 1

Nemocny

1

Count 0 8 20 1 0 29

% within Nemocny ,0% 27,6% 69,0% 3,4% ,0% 100,0%

2

Count 1 2 25 0 1 29

% within Nemocny 3,4% 6,9% 86,2% ,0% 3,4% 100,0%

Total

Count 1 10 45 1 1 58

% within Nemocny 1,7% 17,2% 77,6% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 7,156(a) 4 ,128

Likelihood Ratio 8,570 4 ,073

Linear-by-Linear Association 1,396 1 ,237

N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Diferencovanost_2



Crosstab

Diferencovanost_2 Total

1 2 3 4 5 1

Nemocny

1

Count 3 5 18 0 2 28

% within Nemocny 10,7% 17,9% 64,3% ,0% 7,1% 100,0%

2

Count 2 4 22 1 0 29

% within Nemocny 6,9% 13,8% 75,9% 3,4% ,0% 100,0%

Total

Count 5 9 40 1 2 57

% within Nemocny 8,8% 15,8% 70,2% 1,8% 3,5% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,695(a) 4 ,449

Likelihood Ratio 4,855 4 ,303

Linear-by-Linear Association ,002 1 ,967

N of Valid Cases 57

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49.

Nemocny * Diferencovanost_3

Crosstab

Diferencovanost_3 Total

1 2 3 4 5 1

Nemocny 1 Count 1 4 21 2 1 29



% within Nemocny 3,4% 13,8% 72,4% 6,9% 3,4% 100,0%

2

Count 2 1 26 0 0 29

% within Nemocny 6,9% 3,4% 89,7% ,0% ,0% 100,0%

Total

Count 3 5 47 2 1 58

% within Nemocny 5,2% 8,6% 81,0% 3,4% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 5,665(a) 4 ,226

Likelihood Ratio 6,959 4 ,138

Linear-by-Linear Association ,399 1 ,527

N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Diferencovanost_4

Crosstab

Diferencovanost_4 Total

1 2 3 4 1

Nemocny

1

Count 2 1 25 1 29

% within Nemocny 6,9% 3,4% 86,2% 3,4% 100,0%

2

Count 1 4 24 0 29

% within Nemocny 3,4% 13,8% 82,8% ,0% 100,0%

Total Count 3 5 49 1 58



% within Nemocny 5,2% 8,6% 84,5% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,154(a) 3 ,369

Likelihood Ratio 3,674 3 ,299

Linear-by-Linear Association ,242 1 ,623

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Diferencovanost_5

Crosstab

Diferencovanost_5 Total

1 2 3 4 5 1

Nemocny

1

Count 1 6 21 1 0 29

% within Nemocny 3,4% 20,7% 72,4% 3,4% ,0% 100,0%

2

Count 1 0 26 0 2 29

% within Nemocny 3,4% ,0% 89,7% ,0% 6,9% 100,0%

Total

Count 2 6 47 1 2 58

% within Nemocny 3,4% 10,3% 81,0% 1,7% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 9,532(a) 4 ,049

Likelihood Ratio 13,010 4 ,011

Linear-by-Linear Association 3,527 1 ,060

N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Diferencovanost_6

Crosstab

Diferencovanost_6 Total

1 2 3 4 7 1

Nemocny

1

Count 2 7 18 1 1 29

% within Nemocny 6,9% 24,1% 62,1% 3,4% 3,4% 100,0%

2

Count 4 5 20 0 0 29

% within Nemocny 13,8% 17,2% 69,0% ,0% ,0% 100,0%

Total

Count 6 12 38 1 1 58

% within Nemocny 10,3% 20,7% 65,5% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,105(a) 4 ,540

Likelihood Ratio 3,892 4 ,421

Linear-by-Linear Association 1,029 1 ,310



N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Diferencovanost_7

Crosstab

Diferencovanost_7 Total

1 2 3 4 5 1

Nemocny

1

Count 0 5 21 1 2 29

% within Nemocny ,0% 17,2% 72,4% 3,4% 6,9% 100,0%

2

Count 1 1 27 0 0 29

% within Nemocny 3,4% 3,4% 93,1% ,0% ,0% 100,0%

Total

Count 1 6 48 1 2 58

% within Nemocny 1,7% 10,3% 82,8% 1,7% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 7,417(a) 4 ,115

Likelihood Ratio 9,208 4 ,056

Linear-by-Linear Association ,469 1 ,493

N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Diferencovanost_8



Crosstab

Diferencovanost_8 Total

1 2 3 4 5 1

Nemocny

1

Count 3 1 24 1 0 29

% within Nemocny 10,3% 3,4% 82,8% 3,4% ,0% 100,0%

2

Count 0 0 28 0 1 29

% within Nemocny ,0% ,0% 96,6% ,0% 3,4% 100,0%

Total

Count 3 1 52 1 1 58

% within Nemocny 5,2% 1,7% 89,7% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 6,308(a) 4 ,177

Likelihood Ratio 8,626 4 ,071

Linear-by-Linear Association 3,549 1 ,060

N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Diferencovanost_9

Crosstab

Diferencovanost_9 Total

1 2 3 4 5 1

Nemocny 1 Count 1 3 23 1 1 29



% within Nemocny 3,4% 10,3% 79,3% 3,4% 3,4% 100,0%

2

Count 0 3 26 0 0 29

% within Nemocny ,0% 10,3% 89,7% ,0% ,0% 100,0%

Total

Count 1 6 49 1 1 58

% within Nemocny 1,7% 10,3% 84,5% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,184(a) 4 ,528

Likelihood Ratio 4,343 4 ,362

Linear-by-Linear Association ,067 1 ,795

N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Diferencovanost_10

Crosstab

Diferencovanost_10 Total

1 2 3 4 1

Nemocny

1

Count 2 8 18 1 29

% within Nemocny 6,9% 27,6% 62,1% 3,4% 100,0%

2

Count 2 5 21 1 29

% within Nemocny 6,9% 17,2% 72,4% 3,4% 100,0%

Total Count 4 13 39 2 58



% within Nemocny 6,9% 22,4% 67,2% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square ,923(a) 3 ,820

Likelihood Ratio ,930 3 ,818

Linear-by-Linear Association ,357 1 ,550

N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Ocekavanych_1

Crosstab

Ocekavanych_1 Total

1 2 3 4 5 6 1

Nemocny

1

Count 0 0 12 17 0 0 29

% within Nemocny ,0% ,0% 41,4% 58,6% ,0% ,0% 100,0%

2

Count 1 1 16 6 4 1 29

% within Nemocny 3,4% 3,4% 55,2% 20,7% 13,8% 3,4% 100,0%

Total

Count 1 1 28 23 4 1 58

% within Nemocny 1,7% 1,7% 48,3% 39,7% 6,9% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 12,832(a) 5 ,025

Likelihood Ratio 15,760 5 ,008

Linear-by-Linear Association ,243 1 ,622

N of Valid Cases 58

a 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Ocekavanych_2

Crosstab

Ocekavanych_2 Total

1 2 3 4 5 1

Nemocny

1

Count 0 0 10 17 1 28

% within Nemocny ,0% ,0% 35,7% 60,7% 3,6% 100,0%

2

Count 1 1 13 13 1 29

% within Nemocny 3,4% 3,4% 44,8% 44,8% 3,4% 100,0%

Total

Count 1 1 23 30 2 57

% within Nemocny 1,8% 1,8% 40,4% 52,6% 3,5% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,908(a) 4 ,573

Likelihood Ratio 3,682 4 ,451

Linear-by-Linear Association 2,140 1 ,144



N of Valid Cases 57

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49.

Nemocny * Ocekavanych_3

Crosstab

Ocekavanych_3 Total

1 2 3 4 5 6 7 1

Nemocny

1

Count 2 0 8 16 0 1 2 29

% within Nemocny 6,9% ,0% 27,6% 55,2% ,0% 3,4% 6,9% 100,0%

2

Count 3 1 12 10 2 1 0 29

% within Nemocny 10,3% 3,4% 41,4% 34,5% 6,9% 3,4% ,0% 100,0%

Total

Count 5 1 20 26 2 2 2 58

% within Nemocny 8,6% 1,7% 34,5% 44,8% 3,4% 3,4% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 7,385(a) 6 ,287

Likelihood Ratio 9,335 6 ,156

Linear-by-Linear Association 1,926 1 ,165

N of Valid Cases 58

a 10 cells (71,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Ocekavanych_4



Crosstab

Ocekavanych_4 Total

3 4 5 6 3

Nemocny

1

Count 10 13 5 1 29

% within Nemocny 34,5% 44,8% 17,2% 3,4% 100,0%

2

Count 14 14 1 0 29

% within Nemocny 48,3% 48,3% 3,4% ,0% 100,0%

Total

Count 24 27 6 1 58

% within Nemocny 41,4% 46,6% 10,3% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,370(a) 3 ,224

Likelihood Ratio 5,004 3 ,171

Linear-by-Linear Association 3,322 1 ,068

N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Ocekavanych_5

Crosstab

Ocekavanych_5 Total

2 3 4 5 6 7 2

Nemocny 1 Count 0 5 21 3 0 0 29



% within Nemocny ,0% 17,2% 72,4% 10,3% ,0% ,0% 100,0%

2

Count 1 4 18 3 1 2 29

% within Nemocny 3,4% 13,8% 62,1% 10,3% 3,4% 6,9% 100,0%

Total

Count 1 9 39 6 1 2 58

% within Nemocny 1,7% 15,5% 67,2% 10,3% 1,7% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,342(a) 5 ,501

Likelihood Ratio 5,888 5 ,317

Linear-by-Linear Association 1,179 1 ,278

N of Valid Cases 58

a 10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Ocekavanych_6

Crosstab

Ocekavanych_6 Total

1 3 4 5 6 1

Nemocny

1

Count 2 5 19 3 0 29

% within Nemocny 6,9% 17,2% 65,5% 10,3% ,0% 100,0%

2

Count 1 4 22 1 1 29

% within Nemocny 3,4% 13,8% 75,9% 3,4% 3,4% 100,0%

Total Count 3 9 41 4 1 58



% within Nemocny 5,2% 15,5% 70,7% 6,9% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,664(a) 4 ,616

Likelihood Ratio 3,104 4 ,541

Linear-by-Linear Association ,379 1 ,538

N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Ocekavanych_7

Crosstab

Ocekavanych_7 Total

3 4 5 6 3

Nemocny

1

Count 4 21 3 1 29

% within Nemocny 13,8% 72,4% 10,3% 3,4% 100,0%

2

Count 1 23 5 0 29

% within Nemocny 3,4% 79,3% 17,2% ,0% 100,0%

Total

Count 5 44 8 1 58

% within Nemocny 8,6% 75,9% 13,8% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 3,391(a) 3 ,335

Likelihood Ratio 3,910 3 ,271

Linear-by-Linear Association ,534 1 ,465

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Ocekavanych_8

Crosstab

Ocekavanych_8 Total

3 4 5 6 3

Nemocny

1

Count 6 21 1 1 29

% within Nemocny 20,7% 72,4% 3,4% 3,4% 100,0%

2

Count 3 24 2 0 29

% within Nemocny 10,3% 82,8% 6,9% ,0% 100,0%

Total

Count 9 45 3 1 58

% within Nemocny 15,5% 77,6% 5,2% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,533(a) 3 ,469

Likelihood Ratio 2,946 3 ,400

Linear-by-Linear Association ,250 1 ,617



N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Ocekavanych_9

Crosstab

Ocekavanych_9 Total

1 2 3 4 5 1

Nemocny

1

Count 1 0 12 14 2 29

% within Nemocny 3,4% ,0% 41,4% 48,3% 6,9% 100,0%

2

Count 2 1 11 13 2 29

% within Nemocny 6,9% 3,4% 37,9% 44,8% 6,9% 100,0%

Total

Count 3 1 23 27 4 58

% within Nemocny 5,2% 1,7% 39,7% 46,6% 6,9% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,414(a) 4 ,842

Likelihood Ratio 1,807 4 ,771

Linear-by-Linear Association ,370 1 ,543

N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Ocekavanych_10



Crosstab

Ocekavanych_10 Total

1 3 4 5 6 1

Nemocny

1

Count 1 1 26 1 0 29

% within Nemocny 3,4% 3,4% 89,7% 3,4% ,0% 100,0%

2

Count 3 2 22 1 1 29

% within Nemocny 10,3% 6,9% 75,9% 3,4% 3,4% 100,0%

Total

Count 4 3 48 2 1 58

% within Nemocny 6,9% 5,2% 82,8% 3,4% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,667(a) 4 ,615

Likelihood Ratio 3,106 4 ,540

Linear-by-Linear Association ,573 1 ,449

N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Vyjadrovanych_1

Crosstab

Vyjadrovanych_1 Total

0 1 2 3 5 0

Nemocny 1 Count 1 6 2 19 0 28



% within Nemocny 3,6% 21,4% 7,1% 67,9% ,0% 100,0%

2

Count 0 2 2 24 1 29

% within Nemocny ,0% 6,9% 6,9% 82,8% 3,4% 100,0%

Total

Count 1 8 4 43 1 57

% within Nemocny 1,8% 14,0% 7,0% 75,4% 1,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,565(a) 4 ,335

Likelihood Ratio 5,431 4 ,246

Linear-by-Linear Association 4,256 1 ,039

N of Valid Cases 57

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49.

Nemocny * Vyjadrovanych_2

Crosstab

Vyjadrovanych_2 Total

0 1 2 3 0

Nemocny

1

Count 1 7 1 20 29

% within Nemocny 3,4% 24,1% 3,4% 69,0% 100,0%

2

Count 0 3 0 26 29

% within Nemocny ,0% 10,3% ,0% 89,7% 100,0%

Total Count 1 10 1 46 58



% within Nemocny 1,7% 17,2% 1,7% 79,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,383(a) 3 ,223

Likelihood Ratio 5,203 3 ,158

Linear-by-Linear Association 3,532 1 ,060

N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Vyjadrovanych_3

Crosstab

Vyjadrovanych_3 Total

0 1 2 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 1 6 0 20 1 1 29

% within Nemocny 3,4% 20,7% ,0% 69,0% 3,4% 3,4% 100,0%

2

Count 0 3 1 23 1 1 29

% within Nemocny ,0% 10,3% 3,4% 79,3% 3,4% 3,4% 100,0%

Total

Count 1 9 1 43 2 2 58

% within Nemocny 1,7% 15,5% 1,7% 74,1% 3,4% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 3,209(a) 5 ,668

Likelihood Ratio 4,001 5 ,549

Linear-by-Linear Association 1,219 1 ,270

N of Valid Cases 58

a 10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Vyjadrovanych_4

Crosstab

Vyjadrovanych_4 Total

0 1 3 4 0

Nemocny

1

Count 1 1 26 1 29

% within Nemocny 3,4% 3,4% 89,7% 3,4% 100,0%

2

Count 0 1 28 0 29

% within Nemocny ,0% 3,4% 96,6% ,0% 100,0%

Total

Count 1 2 54 1 58

% within Nemocny 1,7% 3,4% 93,1% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,074(a) 3 ,557

Likelihood Ratio 2,847 3 ,416

Linear-by-Linear Association ,226 1 ,634



N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Vyjadrovanych_5

Crosstab

Vyjadrovanych_5 Total

0 1 2 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 2 4 1 20 2 0 29

% within Nemocny 6,9% 13,8% 3,4% 69,0% 6,9% ,0% 100,0%

2

Count 0 1 1 24 1 2 29

% within Nemocny ,0% 3,4% 3,4% 82,8% 3,4% 6,9% 100,0%

Total

Count 2 5 2 44 3 2 58

% within Nemocny 3,4% 8,6% 3,4% 75,9% 5,2% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 6,497(a) 5 ,261

Likelihood Ratio 8,177 5 ,147

Linear-by-Linear Association 4,521 1 ,033

N of Valid Cases 58

a 10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Vyjadrovanych_6



Crosstab

Vyjadrovanych_6 Total

0 1 2 3 4 0

Nemocny

1

Count 1 14 0 14 0 29

% within Nemocny 3,4% 48,3% ,0% 48,3% ,0% 100,0%

2

Count 0 14 1 13 1 29

% within Nemocny ,0% 48,3% 3,4% 44,8% 3,4% 100,0%

Total

Count 1 28 1 27 1 58

% within Nemocny 1,7% 48,3% 1,7% 46,6% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,037(a) 4 ,552

Likelihood Ratio 4,196 4 ,380

Linear-by-Linear Association ,140 1 ,708

N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Vyjadrovanych_7

Crosstab

Vyjadrovanych_7 Total

0 1 2 3 4 5 0

Nemocny 1 Count 1 4 1 22 0 1 29



% within Nemocny 3,4% 13,8% 3,4% 75,9% ,0% 3,4% 100,0%

2

Count 0 5 0 23 1 0 29

% within Nemocny ,0% 17,2% ,0% 79,3% 3,4% ,0% 100,0%

Total

Count 1 9 1 45 1 1 58

% within Nemocny 1,7% 15,5% 1,7% 77,6% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,133(a) 5 ,530

Likelihood Ratio 5,679 5 ,339

Linear-by-Linear Association ,022 1 ,882

N of Valid Cases 58

a 10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Vyjadrovanych_8

Crosstab

Vyjadrovanych_8 Total

0 1 3 4 0

Nemocny

1

Count 1 4 23 1 29

% within Nemocny 3,4% 13,8% 79,3% 3,4% 100,0%

2

Count 0 3 26 0 29

% within Nemocny ,0% 10,3% 89,7% ,0% 100,0%

Total Count 1 7 49 1 58



% within Nemocny 1,7% 12,1% 84,5% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,327(a) 3 ,507

Likelihood Ratio 3,100 3 ,377

Linear-by-Linear Association ,468 1 ,494

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Vyjadrovanych_9

Crosstab

Vyjadrovanych_9 Total

0 1 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 1 4 23 0 1 29

% within Nemocny 3,4% 13,8% 79,3% ,0% 3,4% 100,0%

2

Count 0 8 19 1 1 29

% within Nemocny ,0% 27,6% 65,5% 3,4% 3,4% 100,0%

Total

Count 1 12 42 1 2 58

% within Nemocny 1,7% 20,7% 72,4% 1,7% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 3,714(a) 4 ,446

Likelihood Ratio 4,513 4 ,341

Linear-by-Linear Association ,273 1 ,602

N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Vyjadrovanych_10

Crosstab

Vyjadrovanych_10 Total

0 1 3 0

Nemocny

1

Count 2 22 5 29

% within Nemocny 6,9% 75,9% 17,2% 100,0%

2

Count 0 21 8 29

% within Nemocny ,0% 72,4% 27,6% 100,0%

Total

Count 2 43 13 58

% within Nemocny 3,4% 74,1% 22,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,716(a) 2 ,257

Likelihood Ratio 3,494 2 ,174

Linear-by-Linear Association 1,427 1 ,232



N of Valid Cases 58

a 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Moralka_1

Crosstab

Moralka_1 Total

0 3 5 0

Nemocny

1

Count 25 2 1 28

% within Nemocny 89,3% 7,1% 3,6% 100,0%

2

Count 28 1 0 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% ,0% 100,0%

Total

Count 53 3 1 57

% within Nemocny 93,0% 5,3% 1,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,486(a) 2 ,476

Likelihood Ratio 1,878 2 ,391

Linear-by-Linear Association 1,376 1 ,241

N of Valid Cases 57

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49.

Nemocny * Moralka_2



Crosstab

Moralka_2 Total

0 2 3 0

Nemocny

1

Count 26 0 3 29

% within Nemocny 89,7% ,0% 10,3% 100,0%

2

Count 28 1 0 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% ,0% 100,0%

Total

Count 54 1 3 58

% within Nemocny 93,1% 1,7% 5,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,074(a) 2 ,130

Likelihood Ratio 5,619 2 ,060

Linear-by-Linear Association 1,665 1 ,197

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Moralka_3

Crosstab

Moralka_3 Total

0 2 3 0

Nemocny 1 Count 27 1 1 29



% within Nemocny 93,1% 3,4% 3,4% 100,0%

2

Count 29 0 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% ,0% 100,0%

Total

Count 56 1 1 58

% within Nemocny 96,6% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,071(a) 2 ,355

Likelihood Ratio 2,844 2 ,241

Linear-by-Linear Association 1,955 1 ,162

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Moralka_4

Crosstab

Moralka_4 Total

0 3 0

Nemocny

1

Count 28 1 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% 100,0%

2

Count 29 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% 100,0%

Total Count 57 1 58



% within Nemocny 98,3% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 1,018(b) 1 ,313

Continuity Correction(a) ,000 1 1,000

Likelihood Ratio 1,404 1 ,236

Fisher's Exact Test 1,000 ,500

Linear-by-Linear 

Association
1,000 1 ,317

N of Valid Cases 58

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Moralka_5

Crosstab

Moralka_5 Total

0 3 0

Nemocny

1

Count 28 1 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% 100,0%

2

Count 29 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% 100,0%

Total Count 57 1 58



% within Nemocny 98,3% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 1,018(b) 1 ,313

Continuity Correction(a) ,000 1 1,000

Likelihood Ratio 1,404 1 ,236

Fisher's Exact Test 1,000 ,500

Linear-by-Linear 

Association
1,000 1 ,317

N of Valid Cases 58

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Moralka_6

Crosstab

Moralka_6 Total

0 1 2 4 0

Nemocny

1

Count 27 1 1 0 29

% within Nemocny 93,1% 3,4% 3,4% ,0% 100,0%

2

Count 28 0 0 1 29

% within Nemocny 96,6% ,0% ,0% 3,4% 100,0%

Total Count 55 1 1 1 58



% within Nemocny 94,8% 1,7% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,018(a) 3 ,389

Likelihood Ratio 4,177 3 ,243

Linear-by-Linear Association ,049 1 ,825

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Moralka_7

Crosstab

Moralka_7 Total

0 3 0

Nemocny

1

Count 28 1 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% 100,0%

2

Count 29 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% 100,0%

Total

Count 57 1 58

% within Nemocny 98,3% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)



Pearson Chi-Square 1,018(b) 1 ,313

Continuity Correction(a) ,000 1 1,000

Likelihood Ratio 1,404 1 ,236

Fisher's Exact Test 1,000 ,500

Linear-by-Linear 

Association
1,000 1 ,317

N of Valid Cases 58

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Moralka_8

Crosstab

Moralka_8 Total

0 3 0

Nemocny

1

Count 27 2 29

% within Nemocny 93,1% 6,9% 100,0%

2

Count 28 1 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% 100,0%

Total

Count 55 3 58

% within Nemocny 94,8% 5,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)



Pearson Chi-Square ,352(b) 1 ,553

Continuity Correction(a) ,000 1 1,000

Likelihood Ratio ,358 1 ,550

Fisher's Exact Test 1,000 ,500

Linear-by-Linear 

Association
,345 1 ,557

N of Valid Cases 58

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.

Nemocny * Moralka_9

Crosstab

Moralka_9 Total

0 3 5 0

Nemocny

1

Count 28 1 0 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% ,0% 100,0%

2

Count 28 0 1 29

% within Nemocny 96,6% ,0% 3,4% 100,0%

Total

Count 56 1 1 58

% within Nemocny 96,6% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 2,000(a) 2 ,368

Likelihood Ratio 2,773 2 ,250

Linear-by-Linear Association ,119 1 ,730

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Moralka_10

Crosstab

Moralka_10 Total

0 2 3 0

Nemocny

1

Count 26 2 1 29

% within Nemocny 89,7% 6,9% 3,4% 100,0%

2

Count 28 0 1 29

% within Nemocny 96,6% ,0% 3,4% 100,0%

Total

Count 54 2 2 58

% within Nemocny 93,1% 3,4% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,074(a) 2 ,355

Likelihood Ratio 2,847 2 ,241

Linear-by-Linear Association ,648 1 ,421



N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Kauzalita_1

Crosstab

Kauzalita_1 Total

0 2 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 1 9 13 1 4 28

% within Nemocny 3,6% 32,1% 46,4% 3,6% 14,3% 100,0%

2

Count 0 5 19 0 5 29

% within Nemocny ,0% 17,2% 65,5% ,0% 17,2% 100,0%

Total

Count 1 14 32 1 9 57

% within Nemocny 1,8% 24,6% 56,1% 1,8% 15,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,363(a) 4 ,359

Likelihood Ratio 5,157 4 ,272

Linear-by-Linear Association 1,040 1 ,308

N of Valid Cases 57

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49.

Nemocny * Kauzalita_2



Crosstab

Kauzalita_2 Total

0 1 2 3 5 0

Nemocny

1

Count 1 2 12 10 4 29

% within Nemocny 3,4% 6,9% 41,4% 34,5% 13,8% 100,0%

2

Count 0 0 11 14 4 29

% within Nemocny ,0% ,0% 37,9% 48,3% 13,8% 100,0%

Total

Count 1 2 23 24 8 58

% within Nemocny 1,7% 3,4% 39,7% 41,4% 13,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,710(a) 4 ,447

Likelihood Ratio 4,872 4 ,301

Linear-by-Linear Association ,917 1 ,338

N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Kauzalita_3

Crosstab

Kauzalita_3 Total

0 1 2 3 4 5 0

Nemocny 1 Count 1 2 12 10 0 4 29



% within Nemocny 3,4% 6,9% 41,4% 34,5% ,0% 13,8% 100,0%

2

Count 0 0 15 11 1 2 29

% within Nemocny ,0% ,0% 51,7% 37,9% 3,4% 6,9% 100,0%

Total

Count 1 2 27 21 1 6 58

% within Nemocny 1,7% 3,4% 46,6% 36,2% 1,7% 10,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 5,048(a) 5 ,410

Likelihood Ratio 6,606 5 ,252

Linear-by-Linear Association ,016 1 ,899

N of Valid Cases 58

a 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Kauzalita_4

Crosstab

Kauzalita_4 Total

1 2 3 5 1

Nemocny

1

Count 2 9 13 5 29

% within Nemocny 6,9% 31,0% 44,8% 17,2% 100,0%

2

Count 0 3 25 1 29

% within Nemocny ,0% 10,3% 86,2% 3,4% 100,0%

Total Count 2 12 38 6 58



% within Nemocny 3,4% 20,7% 65,5% 10,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 11,456(a) 3 ,009

Likelihood Ratio 12,678 3 ,005

Linear-by-Linear Association ,090 1 ,764

N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Kauzalita_5

Crosstab

Kauzalita_5 Total

0 1 2 3 5 0

Nemocny

1

Count 1 2 13 10 3 29

% within Nemocny 3,4% 6,9% 44,8% 34,5% 10,3% 100,0%

2

Count 0 0 10 15 4 29

% within Nemocny ,0% ,0% 34,5% 51,7% 13,8% 100,0%

Total

Count 1 2 23 25 7 58

% within Nemocny 1,7% 3,4% 39,7% 43,1% 12,1% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 4,534(a) 4 ,339

Likelihood Ratio 5,701 4 ,223

Linear-by-Linear Association 2,226 1 ,136

N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Kauzalita_6

Crosstab

Kauzalita_6 Total

0 2 3 5 0

Nemocny

1

Count 1 17 9 2 29

% within Nemocny 3,4% 58,6% 31,0% 6,9% 100,0%

2

Count 0 24 3 2 29

% within Nemocny ,0% 82,8% 10,3% 6,9% 100,0%

Total

Count 1 41 12 4 58

% within Nemocny 1,7% 70,7% 20,7% 6,9% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 5,195(a) 3 ,158

Likelihood Ratio 5,727 3 ,126

Linear-by-Linear Association ,360 1 ,548



N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Kauzalita_7

Crosstab

Kauzalita_7 Total

0 1 2 3 5 0

Nemocny

1

Count 1 1 13 8 6 29

% within Nemocny 3,4% 3,4% 44,8% 27,6% 20,7% 100,0%

2

Count 0 0 14 10 5 29

% within Nemocny ,0% ,0% 48,3% 34,5% 17,2% 100,0%

Total

Count 1 1 27 18 11 58

% within Nemocny 1,7% 1,7% 46,6% 31,0% 19,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,350(a) 4 ,672

Likelihood Ratio 3,123 4 ,537

Linear-by-Linear Association ,048 1 ,827

N of Valid Cases 58

a 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Kauzalita_8



Crosstab

Kauzalita_8 Total

0 2 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 1 11 11 0 6 29

% within Nemocny 3,4% 37,9% 37,9% ,0% 20,7% 100,0%

2

Count 0 15 11 1 2 29

% within Nemocny ,0% 51,7% 37,9% 3,4% 6,9% 100,0%

Total

Count 1 26 22 1 8 58

% within Nemocny 1,7% 44,8% 37,9% 1,7% 13,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,615(a) 4 ,329

Likelihood Ratio 5,483 4 ,241

Linear-by-Linear Association ,960 1 ,327

N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Kauzalita_9

Crosstab

Kauzalita_9 Total

0 2 3 5 0

Nemocny 1 Count 1 11 12 5 29



% within Nemocny 3,4% 37,9% 41,4% 17,2% 100,0%

2

Count 0 13 13 3 29

% within Nemocny ,0% 44,8% 44,8% 10,3% 100,0%

Total

Count 1 24 25 8 58

% within Nemocny 1,7% 41,4% 43,1% 13,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,707(a) 3 ,635

Likelihood Ratio 2,099 3 ,552

Linear-by-Linear Association ,141 1 ,708

N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Kauzalita_10

Crosstab

Kauzalita_10 Total

0 1 2 3 5 0

Nemocny

1

Count 2 0 22 5 0 29

% within Nemocny 6,9% ,0% 75,9% 17,2% ,0% 100,0%

2

Count 0 1 22 5 1 29

% within Nemocny ,0% 3,4% 75,9% 17,2% 3,4% 100,0%

Total Count 2 1 44 10 1 58



% within Nemocny 3,4% 1,7% 75,9% 17,2% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,000(a) 4 ,406

Likelihood Ratio 5,545 4 ,236

Linear-by-Linear Association 1,315 1 ,251

N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Agrese_1

Crosstab

Agrese_1 Total

0 3 5 0

Nemocny

1

Count 19 8 1 28

% within Nemocny 67,9% 28,6% 3,6% 100,0%

2

Count 17 10 2 29

% within Nemocny 58,6% 34,5% 6,9% 100,0%

Total

Count 36 18 3 57

% within Nemocny 63,2% 31,6% 5,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square ,649(a) 2 ,723

Likelihood Ratio ,656 2 ,720

Linear-by-Linear Association ,614 1 ,433

N of Valid Cases 57

a 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,47.

Nemocny * Agrese_2

Crosstab

Agrese_2 Total

0 1 3 5 7 0

Nemocny

1

Count 21 1 6 1 0 29

% within Nemocny 72,4% 3,4% 20,7% 3,4% ,0% 100,0%

2

Count 19 0 9 0 1 29

% within Nemocny 65,5% ,0% 31,0% ,0% 3,4% 100,0%

Total

Count 40 1 15 1 1 58

% within Nemocny 69,0% 1,7% 25,9% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,700(a) 4 ,448

Likelihood Ratio 4,863 4 ,302

Linear-by-Linear Association ,647 1 ,421



N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Agrese_3

Crosstab

Agrese_3 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 23 1 4 1 29

% within Nemocny 79,3% 3,4% 13,8% 3,4% 100,0%

2

Count 19 2 8 0 29

% within Nemocny 65,5% 6,9% 27,6% ,0% 100,0%

Total

Count 42 3 12 1 58

% within Nemocny 72,4% 5,2% 20,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,048(a) 3 ,384

Likelihood Ratio 3,467 3 ,325

Linear-by-Linear Association ,613 1 ,434

N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Agrese_4



Crosstab

Agrese_4 Total

0 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 23 5 0 1 29

% within Nemocny 79,3% 17,2% ,0% 3,4% 100,0%

2

Count 16 11 1 1 29

% within Nemocny 55,2% 37,9% 3,4% 3,4% 100,0%

Total

Count 39 16 1 2 58

% within Nemocny 67,2% 27,6% 1,7% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,506(a) 3 ,212

Likelihood Ratio 4,955 3 ,175

Linear-by-Linear Association 3,310 1 ,069

N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Agrese_5

Crosstab

Agrese_5 Total

0 3 5 0

Nemocny 1 Count 26 1 2 29



% within Nemocny 89,7% 3,4% 6,9% 100,0%

2

Count 26 2 1 29

% within Nemocny 89,7% 6,9% 3,4% 100,0%

Total

Count 52 3 3 58

% within Nemocny 89,7% 5,2% 5,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square ,667(a) 2 ,717

Likelihood Ratio ,680 2 ,712

Linear-by-Linear Association ,043 1 ,836

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.

Nemocny * Agrese_6

Crosstab

Agrese_6 Total

0 3 5 0

Nemocny

1

Count 25 2 2 29

% within Nemocny 86,2% 6,9% 6,9% 100,0%

2

Count 28 0 1 29

% within Nemocny 96,6% ,0% 3,4% 100,0%

Total Count 53 2 3 58



% within Nemocny 91,4% 3,4% 5,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,503(a) 2 ,286

Likelihood Ratio 3,282 2 ,194

Linear-by-Linear Association 1,392 1 ,238

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Agrese_7

Crosstab

Agrese_7 Total

0 3 0

Nemocny

1

Count 28 1 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% 100,0%

2

Count 28 1 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% 100,0%

Total

Count 56 2 58

% within Nemocny 96,6% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)



Pearson Chi-Square ,000(b) 1 1,000

Continuity Correction(a) ,000 1 1,000

Likelihood Ratio ,000 1 1,000

Fisher's Exact Test 1,000 ,754

Linear-by-Linear 

Association
,000 1 1,000

N of Valid Cases 58

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Agrese_8

Crosstab

Agrese_8 Total

0 1 3 5 7 0

Nemocny

1

Count 27 0 1 0 1 29

% within Nemocny 93,1% ,0% 3,4% ,0% 3,4% 100,0%

2

Count 24 1 3 1 0 29

% within Nemocny 82,8% 3,4% 10,3% 3,4% ,0% 100,0%

Total

Count 51 1 4 1 1 58

% within Nemocny 87,9% 1,7% 6,9% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 4,176(a) 4 ,383

Likelihood Ratio 5,382 4 ,250

Linear-by-Linear Association ,245 1 ,621

N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Agrese_9

Crosstab

Agrese_9 Total

0 1 3 5 7 0

Nemocny

1

Count 24 0 3 2 0 29

% within Nemocny 82,8% ,0% 10,3% 6,9% ,0% 100,0%

2

Count 22 1 2 3 1 29

% within Nemocny 75,9% 3,4% 6,9% 10,3% 3,4% 100,0%

Total

Count 46 1 5 5 1 58

% within Nemocny 79,3% 1,7% 8,6% 8,6% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,487(a) 4 ,647

Likelihood Ratio 3,262 4 ,515

Linear-by-Linear Association ,545 1 ,460



N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Agrese_10

Crosstab

Agrese_10 Total

0 1 3 0

Nemocny

1

Count 29 0 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% ,0% 100,0%

2

Count 26 1 2 29

% within Nemocny 89,7% 3,4% 6,9% 100,0%

Total

Count 55 1 2 58

% within Nemocny 94,8% 1,7% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,164(a) 2 ,206

Likelihood Ratio 4,323 2 ,115

Linear-by-Linear Association 2,652 1 ,103

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Sebeduvera_1



Crosstab

Sebeduvera_1 Total

0 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 23 3 1 1 28

% within Nemocny 82,1% 10,7% 3,6% 3,6% 100,0%

2

Count 27 2 0 0 29

% within Nemocny 93,1% 6,9% ,0% ,0% 100,0%

Total

Count 50 5 1 1 57

% within Nemocny 87,7% 8,8% 1,8% 1,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,503(a) 3 ,475

Likelihood Ratio 3,277 3 ,351

Linear-by-Linear Association 1,998 1 ,158

N of Valid Cases 57

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49.

Nemocny * Sebeduvera_2

Crosstab

Sebeduvera_2 Total

0 3 4 5 0

Nemocny 1 Count 23 4 1 1 29



% within Nemocny 79,3% 13,8% 3,4% 3,4% 100,0%

2

Count 24 4 0 1 29

% within Nemocny 82,8% 13,8% ,0% 3,4% 100,0%

Total

Count 47 8 1 2 58

% within Nemocny 81,0% 13,8% 1,7% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,021(a) 3 ,796

Likelihood Ratio 1,408 3 ,704

Linear-by-Linear Association ,139 1 ,709

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Sebeduvera_3

Crosstab

Sebeduvera_3 Total

0 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 22 4 1 2 29

% within Nemocny 75,9% 13,8% 3,4% 6,9% 100,0%

2

Count 25 4 0 0 29

% within Nemocny 86,2% 13,8% ,0% ,0% 100,0%

Total Count 47 8 1 2 58



% within Nemocny 81,0% 13,8% 1,7% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,191(a) 3 ,363

Likelihood Ratio 4,351 3 ,226

Linear-by-Linear Association 1,703 1 ,192

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Sebeduvera_4

Crosstab

Sebeduvera_4 Total

0 3 4 5 7 0

Nemocny

1

Count 22 1 2 3 1 29

% within Nemocny 75,9% 3,4% 6,9% 10,3% 3,4% 100,0%

2

Count 28 1 0 0 0 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Total

Count 50 2 2 3 1 58

% within Nemocny 86,2% 3,4% 3,4% 5,2% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 6,720(a) 4 ,151

Likelihood Ratio 9,040 4 ,060

Linear-by-Linear Association 5,832 1 ,016

N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Sebeduvera_5

Crosstab

Sebeduvera_5 Total

0 3 4 5 7 0

Nemocny

1

Count 18 5 4 2 0 29

% within Nemocny 62,1% 17,2% 13,8% 6,9% ,0% 100,0%

2

Count 23 4 1 0 1 29

% within Nemocny 79,3% 13,8% 3,4% ,0% 3,4% 100,0%

Total

Count 41 9 5 2 1 58

% within Nemocny 70,7% 15,5% 8,6% 3,4% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 5,521(a) 4 ,238

Likelihood Ratio 6,809 4 ,146

Linear-by-Linear Association 1,681 1 ,195



N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Sebeduvera_6

Crosstab

Sebeduvera_6 Total

0 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 21 7 0 1 29

% within Nemocny 72,4% 24,1% ,0% 3,4% 100,0%

2

Count 24 2 1 2 29

% within Nemocny 82,8% 6,9% 3,4% 6,9% 100,0%

Total

Count 45 9 1 3 58

% within Nemocny 77,6% 15,5% 1,7% 5,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,311(a) 3 ,230

Likelihood Ratio 4,868 3 ,182

Linear-by-Linear Association ,261 1 ,609

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Sebeduvera_7



Crosstab

Sebeduvera_7 Total

0 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 22 4 2 1 29

% within Nemocny 75,9% 13,8% 6,9% 3,4% 100,0%

2

Count 25 3 0 1 29

% within Nemocny 86,2% 10,3% ,0% 3,4% 100,0%

Total

Count 47 7 2 2 58

% within Nemocny 81,0% 12,1% 3,4% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,334(a) 3 ,506

Likelihood Ratio 3,108 3 ,375

Linear-by-Linear Association 1,001 1 ,317

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Sebeduvera_8

Crosstab

Sebeduvera_8 Total

0 3 4 5 7 0

Nemocny 1 Count 20 5 2 1 1 29



% within Nemocny 69,0% 17,2% 6,9% 3,4% 3,4% 100,0%

2

Count 27 2 0 0 0 29

% within Nemocny 93,1% 6,9% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Total

Count 47 7 2 1 1 58

% within Nemocny 81,0% 12,1% 3,4% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 6,328(a) 4 ,176

Likelihood Ratio 7,920 4 ,095

Linear-by-Linear Association 5,903 1 ,015

N of Valid Cases 58

a 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Sebeduvera_9

Crosstab

Sebeduvera_9 Total

0 3 4 5 7 0

Nemocny

1

Count 17 6 4 1 1 29

% within Nemocny 58,6% 20,7% 13,8% 3,4% 3,4% 100,0%

2

Count 16 8 2 2 1 29

% within Nemocny 55,2% 27,6% 6,9% 6,9% 3,4% 100,0%

Total Count 33 14 6 3 2 58



% within Nemocny 56,9% 24,1% 10,3% 5,2% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,316(a) 4 ,859

Likelihood Ratio 1,336 4 ,855

Linear-by-Linear Association ,037 1 ,848

N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Sebeduvera_10

Crosstab

Sebeduvera_10 Total

0 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 22 4 1 2 29

% within Nemocny 75,9% 13,8% 3,4% 6,9% 100,0%

2

Count 25 2 2 0 29

% within Nemocny 86,2% 6,9% 6,9% ,0% 100,0%

Total

Count 47 6 3 2 58

% within Nemocny 81,0% 10,3% 5,2% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 3,191(a) 3 ,363

Likelihood Ratio 3,984 3 ,263

Linear-by-Linear Association 1,137 1 ,286

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Identita_1

Crosstab

Identita_1 Total

0 3 5 0

Nemocny

1

Count 5 1 22 28

% within Nemocny 17,9% 3,6% 78,6% 100,0%

2

Count 4 0 25 29

% within Nemocny 13,8% ,0% 86,2% 100,0%

Total

Count 9 1 47 57

% within Nemocny 15,8% 1,8% 82,5% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,285(a) 2 ,526

Likelihood Ratio 1,672 2 ,434

Linear-by-Linear Association ,316 1 ,574



N of Valid Cases 57

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49.

Nemocny * Identita_2

Crosstab

Identita_2 Total

0 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 5 1 1 22 29

% within Nemocny 17,2% 3,4% 3,4% 75,9% 100,0%

2

Count 3 0 0 26 29

% within Nemocny 10,3% ,0% ,0% 89,7% 100,0%

Total

Count 8 1 1 48 58

% within Nemocny 13,8% 1,7% 1,7% 82,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,833(a) 3 ,418

Likelihood Ratio 3,612 3 ,307

Linear-by-Linear Association ,959 1 ,327

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Identita_3



Crosstab

Identita_3 Total

0 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 8 1 1 19 29

% within Nemocny 27,6% 3,4% 3,4% 65,5% 100,0%

2

Count 2 0 0 27 29

% within Nemocny 6,9% ,0% ,0% 93,1% 100,0%

Total

Count 10 1 1 46 58

% within Nemocny 17,2% 1,7% 1,7% 79,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 6,991(a) 3 ,072

Likelihood Ratio 8,026 3 ,045

Linear-by-Linear Association 5,181 1 ,023

N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Identita_4

Crosstab

Identita_4 Total

0 3 5 0

Nemocny 1 Count 4 1 24 29



% within Nemocny 13,8% 3,4% 82,8% 100,0%

2

Count 1 0 28 29

% within Nemocny 3,4% ,0% 96,6% 100,0%

Total

Count 5 1 52 58

% within Nemocny 8,6% 1,7% 89,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,108(a) 2 ,211

Likelihood Ratio 3,622 2 ,164

Linear-by-Linear Association 2,439 1 ,118

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Identita_5

Crosstab

Identita_5 Total

0 3 5 0

Nemocny

1

Count 5 1 23 29

% within Nemocny 17,2% 3,4% 79,3% 100,0%

2

Count 4 0 25 29

% within Nemocny 13,8% ,0% 86,2% 100,0%

Total Count 9 1 48 58



% within Nemocny 15,5% 1,7% 82,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,194(a) 2 ,550

Likelihood Ratio 1,581 2 ,454

Linear-by-Linear Association ,252 1 ,616

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Identita_6

Crosstab

Identita_6 Total

0 3 5 0

Nemocny

1

Count 5 1 23 29

% within Nemocny 17,2% 3,4% 79,3% 100,0%

2

Count 5 0 24 29

% within Nemocny 17,2% ,0% 82,8% 100,0%

Total

Count 10 1 47 58

% within Nemocny 17,2% 1,7% 81,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 1,021(a) 2 ,600

Likelihood Ratio 1,408 2 ,495

Linear-by-Linear Association ,019 1 ,890

N of Valid Cases 58

a 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Identita_7

Crosstab

Identita_7 Total

0 3 5 0

Nemocny

1

Count 3 1 25 29

% within Nemocny 10,3% 3,4% 86,2% 100,0%

2

Count 2 0 27 29

% within Nemocny 6,9% ,0% 93,1% 100,0%

Total

Count 5 1 52 58

% within Nemocny 8,6% 1,7% 89,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,277(a) 2 ,528

Likelihood Ratio 1,665 2 ,435



Linear-by-Linear Association ,414 1 ,520

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Identita_8

Crosstab

Identita_8 Total

0 3 5 0

Nemocny

1

Count 1 3 25 29

% within Nemocny 3,4% 10,3% 86,2% 100,0%

2

Count 0 0 29 29

% within Nemocny ,0% ,0% 100,0% 100,0%

Total

Count 1 3 54 58

% within Nemocny 1,7% 5,2% 93,1% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,296(a) 2 ,117

Likelihood Ratio 5,842 2 ,054

Linear-by-Linear Association 3,406 1 ,065

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.



Nemocny * Identita_9

Crosstab

Identita_9 Total

0 2 3 4 5 0

Nemocny

1

Count 4 1 1 0 23 29

% within Nemocny 13,8% 3,4% 3,4% ,0% 79,3% 100,0%

2

Count 6 0 1 1 21 29

% within Nemocny 20,7% ,0% 3,4% 3,4% 72,4% 100,0%

Total

Count 10 1 2 1 44 58

% within Nemocny 17,2% 1,7% 3,4% 1,7% 75,9% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,491(a) 4 ,646

Likelihood Ratio 3,266 4 ,514

Linear-by-Linear Association ,300 1 ,584

N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Identita_10

Crosstab

Identita_10 Total



0 3 5 0

Nemocny

1

Count 2 2 25 29

% within Nemocny 6,9% 6,9% 86,2% 100,0%

2

Count 5 0 24 29

% within Nemocny 17,2% ,0% 82,8% 100,0%

Total

Count 7 2 49 58

% within Nemocny 12,1% 3,4% 84,5% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,306(a) 2 ,191

Likelihood Ratio 4,121 2 ,127

Linear-by-Linear Association ,758 1 ,384

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Rozchod_1

Crosstab

Rozchod_1 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 24 2 2 1 29

% within Nemocny 82,8% 6,9% 6,9% 3,4% 100,0%

2 Count 19 1 5 4 29



% within Nemocny 65,5% 3,4% 17,2% 13,8% 100,0%

Total

Count 43 3 7 5 58

% within Nemocny 74,1% 5,2% 12,1% 8,6% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,000(a) 3 ,261

Likelihood Ratio 4,178 3 ,243

Linear-by-Linear Association 3,475 1 ,062

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.

Nemocny * Rozchod_2

Crosstab

Rozchod_2 Total

0 1 3 0

Nemocny

1

Count 27 0 1 28

% within Nemocny 96,4% ,0% 3,6% 100,0%

2

Count 28 1 0 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% ,0% 100,0%

Total

Count 55 1 1 57

% within Nemocny 96,5% 1,8% 1,8% 100,0%



Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,001(a) 2 ,368

Likelihood Ratio 2,773 2 ,250

Linear-by-Linear Association ,433 1 ,510

N of Valid Cases 57

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49.

Nemocny * Rozchod_3

Crosstab

Rozchod_3 Total

0 3 5 0

Nemocny

1

Count 27 1 1 29

% within Nemocny 93,1% 3,4% 3,4% 100,0%

2

Count 28 0 1 29

% within Nemocny 96,6% ,0% 3,4% 100,0%

Total

Count 55 1 2 58

% within Nemocny 94,8% 1,7% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,018(a) 2 ,601



Likelihood Ratio 1,404 2 ,495

Linear-by-Linear Association ,158 1 ,691

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Rozchod_4

Crosstab

Rozchod_4 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 19 2 2 6 29

% within Nemocny 65,5% 6,9% 6,9% 20,7% 100,0%

2

Count 15 11 1 2 29

% within Nemocny 51,7% 37,9% 3,4% 6,9% 100,0%

Total

Count 34 13 3 8 58

% within Nemocny 58,6% 22,4% 5,2% 13,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 9,035(a) 3 ,029

Likelihood Ratio 9,764 3 ,021

Linear-by-Linear Association 1,109 1 ,292

N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.



Nemocny * Rozchod_5

Crosstab

Rozchod_5 Total

0 0

Nemocny

1

Count 29 29

% within Nemocny 100,0% 100,0%

2

Count 29 29

% within Nemocny 100,0% 100,0%

Total

Count 58 58

% within Nemocny 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value

Pearson Chi-Square .(a)

N of Valid Cases 58

a No statistics are computed because Rozchod_5 is a constant.

Nemocny * Rozchod_6

Crosstab

Rozchod_6 Total

0 3 0



Nemocny

1

Count 28 1 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% 100,0%

2

Count 29 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% 100,0%

Total

Count 57 1 58

% within Nemocny 98,3% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 1,018(b) 1 ,313

Continuity Correction(a) ,000 1 1,000

Likelihood Ratio 1,404 1 ,236

Fisher's Exact Test 1,000 ,500

Linear-by-Linear 

Association
1,000 1 ,317

N of Valid Cases 58

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Rozchod_7

Crosstab

Rozchod_7 Total

0 0



Nemocny

1

Count 29 29

% within Nemocny 100,0% 100,0%

2

Count 29 29

% within Nemocny 100,0% 100,0%

Total

Count 58 58

% within Nemocny 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value

Pearson Chi-Square .(a)

N of Valid Cases 58

a No statistics are computed because Rozchod_7 is a constant.

Nemocny * Rozchod_8

Crosstab

Rozchod_8 Total

0 0

Nemocny

1

Count 29 29

% within Nemocny 100,0% 100,0%

2

Count 29 29

% within Nemocny 100,0% 100,0%

Total

Count 58 58

% within Nemocny 100,0% 100,0%



Chi-Square Tests

Value

Pearson Chi-Square .(a)

N of Valid Cases 58

a No statistics are computed because Rozchod_8 is a constant.

Nemocny * Rozchod_9

Crosstab

Rozchod_9 Total

0 0

Nemocny

1

Count 29 29

% within Nemocny 100,0% 100,0%

2

Count 29 29

% within Nemocny 100,0% 100,0%

Total

Count 58 58

% within Nemocny 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value

Pearson Chi-Square .(a)

N of Valid Cases 58



a No statistics are computed because Rozchod_9 is a constant.

Nemocny * Rozchod_10

Crosstab

Rozchod_10 Total

0 0

Nemocny

1

Count 29 29

% within Nemocny 100,0% 100,0%

2

Count 29 29

% within Nemocny 100,0% 100,0%

Total

Count 58 58

% within Nemocny 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value

Pearson Chi-Square .(a)

N of Valid Cases 58

a No statistics are computed because Rozchod_10 is a constant.

Nemocny * Škola_1

Crosstab

Škola_1 Total



0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 27 2 0 0 29

% within Nemocny 93,1% 6,9% ,0% ,0% 100,0%

2

Count 25 2 1 1 29

% within Nemocny 86,2% 6,9% 3,4% 3,4% 100,0%

Total

Count 52 4 1 1 58

% within Nemocny 89,7% 6,9% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,077(a) 3 ,557

Likelihood Ratio 2,850 3 ,415

Linear-by-Linear Association 1,771 1 ,183

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Škola_2

Crosstab

Škola_2 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 9 3 9 7 28

% within Nemocny 32,1% 10,7% 32,1% 25,0% 100,0%

2 Count 7 3 7 12 29



% within Nemocny 24,1% 10,3% 24,1% 41,4% 100,0%

Total

Count 16 6 16 19 57

% within Nemocny 28,1% 10,5% 28,1% 33,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,799(a) 3 ,615

Likelihood Ratio 1,815 3 ,612

Linear-by-Linear Association 1,120 1 ,290

N of Valid Cases 57

a 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,95.

Nemocny * Škola_3

Crosstab

Škola_3 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 26 2 1 0 29

% within Nemocny 89,7% 6,9% 3,4% ,0% 100,0%

2

Count 24 1 1 3 29

% within Nemocny 82,8% 3,4% 3,4% 10,3% 100,0%

Total

Count 50 3 2 3 58

% within Nemocny 86,2% 5,2% 3,4% 5,2% 100,0%



Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,413(a) 3 ,332

Likelihood Ratio 4,579 3 ,205

Linear-by-Linear Association 2,238 1 ,135

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Škola_4

Crosstab

Škola_4 Total

0 1 3 0

Nemocny

1

Count 29 0 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% ,0% 100,0%

2

Count 24 1 4 29

% within Nemocny 82,8% 3,4% 13,8% 100,0%

Total

Count 53 1 4 58

% within Nemocny 91,4% 1,7% 6,9% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 5,472(a) 2 ,065



Likelihood Ratio 7,404 2 ,025

Linear-by-Linear Association 4,873 1 ,027

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Škola_5

Crosstab

Škola_5 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 27 1 1 0 29

% within Nemocny 93,1% 3,4% 3,4% ,0% 100,0%

2

Count 26 1 0 2 29

% within Nemocny 89,7% 3,4% ,0% 6,9% 100,0%

Total

Count 53 2 1 2 58

% within Nemocny 91,4% 3,4% 1,7% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,019(a) 3 ,389

Likelihood Ratio 4,178 3 ,243

Linear-by-Linear Association ,843 1 ,359

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.



Nemocny * Škola_6

Crosstab

Škola_6 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 1 2 10 16 29

% within Nemocny 3,4% 6,9% 34,5% 55,2% 100,0%

2

Count 2 3 9 15 29

% within Nemocny 6,9% 10,3% 31,0% 51,7% 100,0%

Total

Count 3 5 19 31 58

% within Nemocny 5,2% 8,6% 32,8% 53,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square ,618(a) 3 ,892

Likelihood Ratio ,626 3 ,890

Linear-by-Linear Association ,346 1 ,556

N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.

Nemocny * Škola_7

Crosstab



Škola_7 Total

0 5 0

Nemocny

1

Count 29 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% 100,0%

2

Count 28 1 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% 100,0%

Total

Count 57 1 58

% within Nemocny 98,3% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 1,018(b) 1 ,313

Continuity Correction(a) ,000 1 1,000

Likelihood Ratio 1,404 1 ,236

Fisher's Exact Test 1,000 ,500

Linear-by-Linear 

Association
1,000 1 ,317

N of Valid Cases 58

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Škola_8

Crosstab



Škola_8 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 27 1 1 0 29

% within Nemocny 93,1% 3,4% 3,4% ,0% 100,0%

2

Count 25 1 2 1 29

% within Nemocny 86,2% 3,4% 6,9% 3,4% 100,0%

Total

Count 52 2 3 1 58

% within Nemocny 89,7% 3,4% 5,2% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,410(a) 3 ,703

Likelihood Ratio 1,803 3 ,614

Linear-by-Linear Association 1,268 1 ,260

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Škola_9

Crosstab

Škola_9 Total

0 1 0

Nemocny 1

Count 26 3 29

% within Nemocny 89,7% 10,3% 100,0%



2

Count 28 1 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% 100,0%

Total

Count 54 4 58

% within Nemocny 93,1% 6,9% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 1,074(b) 1 ,300

Continuity Correction(a) ,269 1 ,604

Likelihood Ratio 1,121 1 ,290

Fisher's Exact Test ,611 ,306

Linear-by-Linear 

Association
1,056 1 ,304

N of Valid Cases 58

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00.

Nemocny * Škola_10

Crosstab

Škola_10 Total

0 1 5 0

Nemocny 1

Count 29 0 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% ,0% 100,0%



2

Count 26 2 1 29

% within Nemocny 89,7% 6,9% 3,4% 100,0%

Total

Count 55 2 1 58

% within Nemocny 94,8% 3,4% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,164(a) 2 ,206

Likelihood Ratio 4,323 2 ,115

Linear-by-Linear Association 1,841 1 ,175

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Nemoc_1

Crosstab

Nemoc_1 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 24 1 3 1 29

% within Nemocny 82,8% 3,4% 10,3% 3,4% 100,0%

2

Count 28 0 1 0 29

% within Nemocny 96,6% ,0% 3,4% ,0% 100,0%

Total

Count 52 1 4 1 58

% within Nemocny 89,7% 1,7% 6,9% 1,7% 100,0%



Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 3,308(a) 3 ,347

Likelihood Ratio 4,127 3 ,248

Linear-by-Linear Association 2,509 1 ,113

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Nemoc_2

Crosstab

Nemoc_2 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 23 1 3 1 28

% within Nemocny 82,1% 3,6% 10,7% 3,6% 100,0%

2

Count 27 0 0 2 29

% within Nemocny 93,1% ,0% ,0% 6,9% 100,0%

Total

Count 50 1 3 3 57

% within Nemocny 87,7% 1,8% 5,3% 5,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 4,637(a) 3 ,200

Likelihood Ratio 6,188 3 ,103

Linear-by-Linear Association ,316 1 ,574

N of Valid Cases 57

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49.

Nemocny * Nemoc_3

Crosstab

Nemoc_3 Total

0 1 0

Nemocny

1

Count 28 1 29

% within Nemocny 96,6% 3,4% 100,0%

2

Count 29 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% 100,0%

Total

Count 57 1 58

% within Nemocny 98,3% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 1,018(b) 1 ,313

Continuity Correction(a) ,000 1 1,000

Likelihood Ratio 1,404 1 ,236

Fisher's Exact Test 1,000 ,500



Linear-by-Linear 

Association
1,000 1 ,317

N of Valid Cases 58

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Nemoc_4

Crosstab

Nemoc_4 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 27 1 1 0 29

% within Nemocny 93,1% 3,4% 3,4% ,0% 100,0%

2

Count 27 0 1 1 29

% within Nemocny 93,1% ,0% 3,4% 3,4% 100,0%

Total

Count 54 1 2 1 58

% within Nemocny 93,1% 1,7% 3,4% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,000(a) 3 ,572

Likelihood Ratio 2,773 3 ,428

Linear-by-Linear Association ,379 1 ,538

N of Valid Cases 58



a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Nemoc_5

Crosstab

Nemoc_5 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 24 1 1 3 29

% within Nemocny 82,8% 3,4% 3,4% 10,3% 100,0%

2

Count 21 2 2 4 29

% within Nemocny 72,4% 6,9% 6,9% 13,8% 100,0%

Total

Count 45 3 3 7 58

% within Nemocny 77,6% 5,2% 5,2% 12,1% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,010(a) 3 ,799

Likelihood Ratio 1,023 3 ,796

Linear-by-Linear Association ,477 1 ,490

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.

Nemocny * Nemoc_6



Crosstab

Nemoc_6 Total

0 3 5 0

Nemocny

1

Count 29 0 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% ,0% 100,0%

2

Count 27 1 1 29

% within Nemocny 93,1% 3,4% 3,4% 100,0%

Total

Count 56 1 1 58

% within Nemocny 96,6% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,071(a) 2 ,355

Likelihood Ratio 2,844 2 ,241

Linear-by-Linear Association 1,912 1 ,167

N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Nemoc_7

Crosstab

Nemoc_7 Total

0 3 5 7 0

Nemocny 1 Count 2 1 7 19 29



% within Nemocny 6,9% 3,4% 24,1% 65,5% 100,0%

2

Count 4 1 3 21 29

% within Nemocny 13,8% 3,4% 10,3% 72,4% 100,0%

Total

Count 6 2 10 40 58

% within Nemocny 10,3% 3,4% 17,2% 69,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,367(a) 3 ,500

Likelihood Ratio 2,425 3 ,489

Linear-by-Linear Association ,126 1 ,723

N of Valid Cases 58

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Nemoc_8

Crosstab

Nemoc_8 Total

0 1 3 5 7 0

Nemocny

1

Count 7 2 5 14 1 29

% within Nemocny 24,1% 6,9% 17,2% 48,3% 3,4% 100,0%

2

Count 12 7 2 8 0 29

% within Nemocny 41,4% 24,1% 6,9% 27,6% ,0% 100,0%

Total Count 19 9 7 22 1 58



% within Nemocny 32,8% 15,5% 12,1% 37,9% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 8,016(a) 4 ,091

Likelihood Ratio 8,645 4 ,071

Linear-by-Linear Association 5,536 1 ,019

N of Valid Cases 58

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Nemocny * Nemoc_9

Crosstab

Nemoc_9 Total

0 1 3 5 0

Nemocny

1

Count 23 3 3 0 29

% within Nemocny 79,3% 10,3% 10,3% ,0% 100,0%

2

Count 26 0 1 2 29

% within Nemocny 89,7% ,0% 3,4% 6,9% 100,0%

Total

Count 49 3 4 2 58

% within Nemocny 84,5% 5,2% 6,9% 3,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)



Pearson Chi-Square 6,184(a) 3 ,103

Likelihood Ratio 8,162 3 ,043

Linear-by-Linear Association ,013 1 ,911

N of Valid Cases 58

a 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

Nemocny * Nemoc_10

Crosstab

Nemoc_10 Total

0 1 3 0

Nemocny

1

Count 27 1 1 29

% within Nemocny 93,1% 3,4% 3,4% 100,0%

2

Count 29 0 0 29

% within Nemocny 100,0% ,0% ,0% 100,0%

Total

Count 56 1 1 58

% within Nemocny 96,6% 1,7% 1,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2,071(a) 2 ,355

Likelihood Ratio 2,844 2 ,241

Linear-by-Linear Association 1,617 1 ,204



N of Valid Cases 58

a 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

T-Test

Independent Samples Test

Levene's Test 

for Equality 

of Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. 

(2-

tailed

)

Mean 

Differenc

e

Std. 

Error 

Differenc

e

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference

Lowe

r

Uppe

r

Lowe

r

Uppe

r

Lowe

r
Upper Lower

Uppe

r

Lowe

r

Diferencovanost_

1

Equal 

variance

s 

assumed

1,979 ,165 -1,186 56 ,241 -,172 ,145 -,464 ,119

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,186
54,79

0
,241 -,172 ,145 -,464 ,119

Diferencovanost_

2

Equal 

variance

s 

assumed

1,675 ,201 -,041 55 ,967 -,009 ,210 -,430 ,412

Equal 

variance

s not 

assumed

-,041
47,58

4
,968 -,009 ,211 -,434 ,416

Diferencovanost_ Equal 
,358 ,552 ,628 56 ,532 ,103 ,165 -,226 ,433



3 variance

s 

assumed

Equal 

variance

s not 

assumed

,628
52,44

9
,532 ,103 ,165 -,227 ,434

Diferencovanost_

4

Equal 

variance

s 

assumed

,056 ,814 ,488 56 ,627 ,069 ,141 -,214 ,352

Equal 

variance

s not 

assumed

,488
54,49

9
,627 ,069 ,141 -,214 ,352

Diferencovanost_

5

Equal 

variance

s 

assumed

1,699 ,198 -1,922 56 ,060 -,310 ,161 -,634 ,013

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,922
55,19

8
,060 -,310 ,161 -,634 ,013

Diferencovanost_

6

Equal 

variance

s 

assumed

,005 ,944 1,015 56 ,315 ,241 ,238 -,235 ,718

Equal 

variance

s not 

assumed

1,015
50,21

7
,315 ,241 ,238 -,236 ,719

Diferencovanost_

7

Equal 

variance

s 

assumed

1,328 ,254 ,682 56 ,498 ,103 ,152 -,200 ,407

Equal 

variance

s not 

assumed

,682
44,86

6
,499 ,103 ,152 -,202 ,409

Diferencovanost_

8

Equal 

variance

s 

6,403 ,014 -1,928 56 ,059 -,276 ,143 -,562 ,011



assumed

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,928
43,52

8
,060 -,276 ,143 -,564 ,013

Diferencovanost_

9

Equal 

variance

s 

assumed

1,526 ,222 ,258 56 ,798 ,034 ,134 -,234 ,303

Equal 

variance

s not 

assumed

,258
40,07

7
,798 ,034 ,134 -,236 ,305

Diferencovanost_

10

Equal 

variance

s 

assumed

,593 ,445 -,594 56 ,555 -,103 ,174 -,452 ,245

Equal 

variance

s not 

assumed

-,594
55,90

1
,555 -,103 ,174 -,452 ,245

Ocekavanych_1

Equal 

variance

s 

assumed

7,894 ,007 ,489 56 ,626 ,103 ,211 -,320 ,527

Equal 

variance

s not 

assumed

,489
40,73

5
,627 ,103 ,211 -,323 ,530

Ocekavanych_2

Equal 

variance

s 

assumed

2,575 ,114 1,478 55 ,145 ,265 ,179 -,094 ,624

Equal 

variance

s not 

assumed

1,487
50,31

0
,143 ,265 ,178 -,093 ,622

Ocekavanych_3

Equal 

variance

s 

assumed

,032 ,860 1,400 56 ,167 ,448 ,320 -,193 1,090



Equal 

variance

s not 

assumed

1,400
55,17

2
,167 ,448 ,320 -,194 1,090

Ocekavanych_4

Equal 

variance

s 

assumed

,696 ,408 1,862 56 ,068 ,345 ,185 -,026 ,716

Equal 

variance

s not 

assumed

1,862
50,14

9
,069 ,345 ,185 -,027 ,717

Ocekavanych_5

Equal 

variance

s 

assumed

4,672 ,035 -1,088 56 ,281 -,241 ,222 -,686 ,203

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,088
40,92

6
,283 -,241 ,222 -,690 ,207

Ocekavanych_6

Equal 

variance

s 

assumed

1,204 ,277 -,612 56 ,543 -,138 ,225 -,589 ,314

Equal 

variance

s not 

assumed

-,612
54,70

5
,543 -,138 ,225 -,590 ,314

Ocekavanych_7

Equal 

variance

s 

assumed

,111 ,740 -,728 56 ,470 -,103 ,142 -,388 ,181

Equal 

variance

s not 

assumed

-,728
50,31

5
,470 -,103 ,142 -,389 ,182

Ocekavanych_8

Equal 

variance

s 

assumed

2,266 ,138 -,497 56 ,621 -,069 ,139 -,347 ,209

Equal 

variance
-,497

49,39
,622 -,069 ,139 -,348 ,210



s not 

assumed

6

Ocekavanych_9

Equal 

variance

s 

assumed

,698 ,407 ,605 56 ,548 ,138 ,228 -,319 ,595

Equal 

variance

s not 

assumed

,605
54,12

2
,548 ,138 ,228 -,319 ,595

Ocekavanych_10

Equal 

variance

s 

assumed

4,730 ,034 ,754 56 ,454 ,172 ,229 -,286 ,631

Equal 

variance

s not 

assumed

,754
44,91

6
,455 ,172 ,229 -,288 ,633

Vyjadrovanych_1

Equal 

variance

s 

assumed

6,899 ,011 -1,843 54 ,071 -,381 ,206 -,795 ,033

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,830
50,29

3
,073 -,381 ,208 -,798 ,037

Vyjadrovanych_2

Equal 

variance

s 

assumed

10,75

0
,002 -1,634 55 ,108 -,329 ,201 -,732 ,074

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,624
48,32

6
,111 -,329 ,202 -,736 ,078

Vyjadrovanych_3

Equal 

variance

s 

assumed

2,534 ,117 -,778 55 ,440 -,183 ,236 -,656 ,289

Equal 

variance

s not 

-,775
51,73

8
,442 -,183 ,237 -,659 ,292



assumed

Vyjadrovanych_4

Equal 

variance

s 

assumed

,005 ,943 ,313 55 ,755 ,033 ,106 -,179 ,246

Equal 

variance

s not 

assumed

,312
53,30

9
,756 ,033 ,106 -,180 ,247

Vyjadrovanych_5

Equal 

variance

s 

assumed

2,280 ,137 -1,619 54 ,111 -,328 ,203 -,735 ,078

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,610
51,60

4
,113 -,328 ,204 -,737 ,081

Vyjadrovanych_6

Equal 

variance

s 

assumed

,001 ,981 -,126 55 ,900 -,034 ,274 -,584 ,515

Equal 

variance

s not 

assumed

-,126
54,99

9
,900 -,034 ,274 -,584 ,515

Vyjadrovanych_7

Equal 

variance

s 

assumed

,035 ,853 ,276 55 ,784 ,060 ,219 -,378 ,499

Equal 

variance

s not 

assumed

,276
54,63

5
,784 ,060 ,219 -,378 ,499

Vyjadrovanych_8

Equal 

variance

s 

assumed

,868 ,355 -,237 55 ,814 -,043 ,182 -,408 ,322

Equal 

variance

s not 

assumed

-,236
52,34

2
,815 -,043 ,183 -,410 ,324



Vyjadrovanych_9

Equal 

variance

s 

assumed

4,393 ,041 ,927 55 ,358 ,234 ,252 -,272 ,740

Equal 

variance

s not 

assumed

,931
52,92

9
,356 ,234 ,251 -,270 ,738

Vyjadrovanych_1

0

Equal 

variance

s 

assumed

2,595 ,113 -,793 54 ,431 -,181 ,229 -,640 ,277

Equal 

variance

s not 

assumed

-,797
53,76

7
,429 -,181 ,227 -,637 ,275

Moralka_1

Equal 

variance

s 

assumed

. . ,500 2 ,667 ,667 1,333 -5,070 6,404

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . ,667 . . .

Moralka_2

Equal 

variance

s 

assumed

. . . 2 . 1,000 ,000 1,000 1,000

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . 1,000 . . .

Moralka_6

Equal 

variance

s 

assumed

. . -2,887 1 ,212 -2,500 ,866

-

13,50

4

8,504

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . -2,500 . . .

Moralka_8 Equal 

variance
. . . 1 . ,000 ,000 ,000 ,000



s 

assumed

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . ,000 . . .

Moralka_9

Equal 

variance

s 

assumed

. . . 0 . -2,000 . . .

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . -2,000 . . .

Moralka_10

Equal 

variance

s 

assumed

. . -1,000 2 ,423 -,667 ,667 -3,535 2,202

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . -,667 . . .

Kauzalita_1

Equal 

variance

s 

assumed

,038 ,847 -,669 54 ,506 -,172 ,258 -,689 ,344

Equal 

variance

s not 

assumed

-,667
52,86

3
,508 -,172 ,258 -,691 ,346

Kauzalita_2

Equal 

variance

s 

assumed

,929 ,339 -,656 55 ,514 -,182 ,278 -,739 ,374

Equal 

variance

s not 

assumed

-,655
53,46

2
,515 -,182 ,278 -,740 ,376

Kauzalita_3
Equal 

variance

s 

1,237 ,271 ,225 55 ,823 ,059 ,263 -,468 ,587



assumed

Equal 

variance

s not 

assumed

,224
50,62

1
,824 ,059 ,264 -,472 ,590

Kauzalita_4

Equal 

variance

s 

assumed

13,44

5
,001 -,297 56 ,767 -,069 ,232 -,533 ,396

Equal 

variance

s not 

assumed

-,297
38,26

2
,768 -,069 ,232 -,538 ,400

Kauzalita_5

Equal

variance

s 

assumed

,718 ,400 -1,228 55 ,225 -,324 ,264 -,853 ,205

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,226
54,39

6
,225 -,324 ,264 -,853 ,206

Kauzalita_6

Equal 

variance

s 

assumed

,830 ,366 1,035 55 ,305 ,225 ,218 -,211 ,662

Equal 

variance

s not 

assumed

1,034
54,69

8
,306 ,225 ,218 -,211 ,662

Kauzalita_7

Equal 

variance

s 

assumed

,487 ,488 ,100 55 ,921 ,031 ,308 -,586 ,647

Equal 

variance

s not 

assumed

,100
53,77

4
,921 ,031 ,308 -,587 ,649

Kauzalita_8

Equal 

variance

s 

assumed

,944 ,336 1,430 55 ,158 ,381 ,266 -,153 ,914



Equal 

variance

s not 

assumed

1,423
50,15

4
,161 ,381 ,268 -,157 ,918

Kauzalita_9

Equal 

variance

s 

assumed

,190 ,665 ,781 55 ,438 ,206 ,263 -,322 ,733

Equal 

variance

s not 

assumed

,779
53,00

4
,439 ,206 ,264 -,324 ,735

Kauzalita_10

Equal 

variance

s 

assumed

1,888 ,175 -,370 54 ,713 -,056 ,152 -,360 ,248

Equal 

variance

s not 

assumed

-,377
45,23

1
,708 -,056 ,149 -,356 ,244

Agrese_1

Equal 

variance

s 

assumed

,492 ,491 -,344 19 ,735 -,111 ,323 -,788 ,566

Equal 

variance

s not 

assumed

-,352
18,59

0
,729 -,111 ,316 -,774 ,551

Agrese_2

Equal 

variance

s 

assumed

,226 ,641 -,713 16 ,486 -,400 ,561 -1,590 ,790

Equal 

variance

s not 

assumed

-,727
15,92

4
,478 -,400 ,550 -1,567 ,767

Agrese_3

Equal 

variance

s 

assumed

,005 ,945 ,764 14 ,458 ,400 ,524 -,723 1,523

Equal 

variance
,688 7,717 ,511 ,400 ,581 -,949 1,749



s not 

assumed

Agrese_4

Equal 

variance

s 

assumed

,499 ,489 ,310 17 ,760 ,103 ,331 -,596 ,801

Equal 

variance

s not 

assumed

,275 7,598 ,790 ,103 ,372 -,764 ,969

Agrese_5

Equal 

variance

s 

assumed

,000 1,000 ,707 4 ,519 ,667 ,943 -1,951 3,284

Equal 

variance

s not 

assumed

,707 4,000 ,519 ,667 ,943 -1,951 3,284

Agrese_6

Equal 

variance

s 

assumed

. . -,775 3 ,495 -1,000 1,291 -5,109 3,109

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . -1,000 . . .

Agrese_7

Equal 

variance

s 

assumed

. . . 0 . ,000 . . .

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . ,000 . . .

Agrese_8

Equal 

variance

s 

assumed

2,143 ,203 1,336 5 ,239 2,000 1,497 -1,847 5,847

Equal 

variance

s not 

,953 1,207 ,492 2,000 2,098

-

15,94

7

19,94

7



assumed

Agrese_9

Equal 

variance

s 

assumed

1,641 ,229 -,352 10 ,732 -,343 ,974 -2,513 1,827

Equal 

variance

s not 

assumed

-,387 9,645 ,707 -,343 ,886 -2,326 1,640

Sebeduvera_1

Equal 

variance

s 

assumed

6,090 ,057 ,896 5 ,411 ,600 ,669 -1,121 2,321

Equal 

variance

s not 

assumed

1,500 4,000 ,208 ,600 ,400 -,511 1,711

Sebeduvera_2

Equal 

variance

s 

assumed

,009 ,927 ,191 9 ,852 ,100 ,522 -1,082 1,282

Equal 

variance

s not 

assumed

,190 8,391 ,854 ,100 ,526 -1,103 1,303

Sebeduvera_3

Equal 

variance

s 

assumed

19,98

6
,002 1,467 9 ,176 ,714 ,487 -,387 1,815

Equal 

variance

s not 

assumed

1,987 6,000 ,094 ,714 ,360 -,165 1,594

Sebeduvera_4

Equal 

variance

s 

assumed

. . 1,279 6 ,248 1,714 1,340 -1,565 4,993

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . 1,714 . . .



Sebeduvera_5

Equal 

variance

s 

assumed

1,734 ,208 -,186 15 ,855 -,106 ,571 -1,324 1,112

Equal 

variance

s not 

assumed

-,152 6,345 ,884 -,106 ,696 -1,786 1,574

Sebeduvera_6

Equal 

variance

s 

assumed

1,606 ,231 -1,593 11 ,139 -,750 ,471 -1,786 ,286

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,464 6,526 ,190 -,750 ,512 -1,980 ,480

Sebeduvera_7

Equal 

variance

s 

assumed

,146 ,712 ,132 9 ,898 ,071 ,541 -1,153 1,296

Equal 

variance

s not 

assumed

,123 5,174 ,907 ,071 ,582 -1,409 1,552

Sebeduvera_8

Equal 

variance

s 

assumed

2,351 ,160 ,884 9 ,400 ,889 1,005 -1,386 3,163

Equal 

variance

s not 

assumed

1,955 8,000 ,086 ,889 ,455 -,160 1,938

Sebeduvera_9

Equal 

variance

s 

assumed

,132 ,720 ,132 23 ,896 ,064 ,487 -,942 1,071

Equal 

variance

s not 

assumed

,132
22,94

5
,896 ,064 ,486 -,941 1,069

Sebeduvera_10 Equal 

variance
3,001 ,117 ,405 9 ,695 ,214 ,530 -,984 1,413



s 

assumed

Equal 

variance

s not 

assumed

,465 8,863 ,653 ,214 ,461 -,831 1,260

Identita_1

Equal 

variance

s 

assumed

4,781 ,034 -1,044 46 ,302 -,087 ,083 -,255 ,081

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,000
22,00

0
,328 -,087 ,087 -,267 ,093

Identita_2

Equal 

variance

s 

assumed

9,350 ,004 -1,423 48 ,161 -,125 ,088 -,302 ,052

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,366
23,00

0
,185 -,125 ,092 -,314 ,064

Identita_3

Equal 

variance

s

assumed

11,46

1
,001 -1,557 46 ,126 -,143 ,092 -,327 ,042

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,369
20,00

0
,186 -,143 ,104 -,360 ,075

Identita_4

Equal 

variance

s 

assumed

4,890 ,032 -1,060 51 ,294 -,080 ,076 -,232 ,072

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,000
24,00

0
,327 -,080 ,080 -,245 ,085

Identita_5
Equal 

variance

s 

4,558 ,038 -1,021 47 ,312 -,083 ,082 -,248 ,081



assumed

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,000
23,00

0
,328 -,083 ,083 -,256 ,089

Identita_6

Equal 

variance

s 

assumed

4,372 ,042 -1,000 46 ,323 -,083 ,083 -,251 ,084

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,000
23,00

0
,328 -,083 ,083 -,256 ,089

Identita_7

Equal 

variance

s 

assumed

4,511 ,039 -1,019 51 ,313 -,077 ,075 -,228 ,075

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,000
25,00

0
,327 -,077 ,077 -,235 ,082

Identita_8

Equal 

variance

s 

assumed

17,34

4
,000 -1,832 55 ,072 -,214 ,117 -,449 ,020

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,800
27,00

0
,083 -,214 ,119 -,459 ,030

Identita_9

Equal 

variance

s 

assumed

,779 ,382 -,401 46 ,690 -,070 ,174 -,419 ,280

Equal 

variance

s not 

assumed

-,408
41,45

7
,686 -,070 ,171 -,414 ,275

Identita_10

Equal 

variance

s 

assumed

8,718 ,005 -1,358 49 ,181 -,148 ,109 -,367 ,071



Equal 

variance

s not 

assumed

-1,442
26,00

0
,161 -,148 ,103 -,359 ,063

Rozchod_1

Equal 

variance

s 

assumed

,162 ,694 -1,253 13 ,232 -1,000 ,798 -2,724 ,724

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,161 6,711 ,285 -1,000 ,862 -3,055 1,055

Rozchod_2

Equal 

variance

s 

assumed

. . . 0 . 2,000 . . .

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . 2,000 . . .

Rozchod_3

Equal 

variance

s 

assumed

. . -,577 1 ,667 -1,000 1,732

-

23,00

8

21,00

8

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . -1,000 . . .

Rozchod_4

Equal 

variance

s 

assumed

,805 ,379 3,202 22 ,004 2,086 ,651 ,735 3,437

Equal 

variance

s not 

assumed

3,134
17,96

5
,006 2,086 ,666 ,687 3,484

Škola_1

Equal 

variance

s 

assumed

6,000 ,070 -1,044 4 ,355 -1,500 1,436 -5,487 2,487

Equal 

variance
-1,567 3,000 ,215 -1,500 ,957 -4,547 1,547



s not 

assumed

Škola_2

Equal 

variance

s 

assumed

,321 ,574 -,875 39 ,387 -,397 ,454 -1,315 ,521

Equal 

variance

s not 

assumed

-,877
38,43

0
,386 -,397 ,453 -1,314 ,519

Škola_3

Equal 

variance

s 

assumed

1,252 ,306 -1,819 6 ,119 -2,133 1,173 -5,002 ,736

Equal 

variance

s not 

assumed

-2,049 5,846 ,088 -2,133 1,041 -4,698 ,431

Škola_5

Equal 

variance

s 

assumed

1,838 ,268 -,889 3 ,440 -1,667 1,876 -7,636 4,303

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,000 2,990 ,391 -1,667 1,667 -6,980 3,647

Škola_6

Equal 

variance

s 

assumed

,362 ,550 ,308 53 ,759 ,111 ,360 -,612 ,834

Equal 

variance

s not 

assumed

,308
52,17

1
,760 ,111 ,361 -,613 ,836

Škola_8

Equal 

variance

s 

assumed

,000 1,000 -,730 4 ,506 -1,000 1,369 -4,802 2,802

Equal 

variance

s not 

-,775 2,419 ,507 -1,000 1,291 -5,727 3,727



assumed

Škola_9

Equal 

variance

s 

assumed

. . . 2 . ,000 ,000 ,000 ,000

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . ,000 . . .

Nemoc_1

Equal 

variance

s 

assumed

. . ,000 4 1,000 ,000 1,549 -4,301 4,301

Equal 

variance

s not 

assumed

. . . ,000 . . .

Nemoc_2

Equal 

variance

s 

assumed

,952 ,374 -1,890 5 ,117 -2,000 1,058 -4,720 ,720

Equal 

variance

s not 

assumed

-3,162 4,000 ,034 -2,000 ,632 -3,756 -,244

Nemoc_4

Equal 

variance

s 

assumed

. . -1,414 2 ,293 -2,000 1,414 -8,085 4,085

Equal 

variance

s not 

assumed

-1,414 2,000 ,293 -2,000 1,414 -8,085 4,085

Nemoc_5

Equal 

variance

s 

assumed

,019 ,893 ,296 11 ,773 ,300 1,014 -1,932 2,532

Equal 

variance

s not 

assumed

,295 8,572 ,775 ,300 1,016 -2,017 2,617



Nemoc_7

Equal 

variance

s 

assumed

2,197 ,145 -,908 50 ,368 -,267 ,294 -,857 ,323

Equal 

variance

s not 

assumed

-,912
49,96

8
,366 -,267 ,293 -,854 ,321

Nemoc_8

Equal 

variance

s 

assumed

6,199 ,017 2,132 37 ,040 1,155 ,542 ,057 2,253

Equal 

variance

s not 

assumed

2,056
28,84

4
,049 1,155 ,562 ,006 2,305

Nemoc_9

Equal 

variance

s 

assumed

,583 ,470 -2,966 7 ,021 -2,333 ,787 -4,194 -,473

Equal 

variance

s not 

assumed

-2,907 3,890 ,045 -2,333 ,803 -4,587 -,079
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