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Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na zmapování sociální oblasti, konkrétně zjištění 

sociální kognice a objektní vztahy, u dětí s onkologickým onemocněním ve věku 10 aţ 

12 let pomocí zadání testu Projektivní interview hodnoceného škálou SCORS. 

Teoretická část práce pojednává o problematice onkologického onemocnění a s tím 

spojných aspektech psychosociální oblasti jedince, popisu období časné adolescence dle 

poznatků vývojové psychologie, charakteristice testu Projektivní interview a 

interpretačním systému Westena – Škála sociální kognice a objektních vztahů neboli 

SCORS. Cílem výzkumné části práce je ověřit hypotézu, zda děti s onkologickým 

onemocněním dosahují odlišných výsledků oproti zdravým dětem, případně v jakých 

konkrétních dimenzích škály SCORS je deficit největší.  

Výsledky kvantitativní statistické analýzy poukazují na skutečnost, ţe mezi 

výzkumnou skupinou dětí s onkologickou chorobou a kontrolní skupinou zdravých dětí 

není. Výsledky nejsou v pólech patologie a je moţné povaţovat je za normu pro dané 

věkové rozpětí. Při kvalitativní analýze byly zjištěny rozdíly v pojetí oblasti rodiny, 

školního prostředí a kamarádů a vnímání nemoci.  

Klíčová slova: 

Onkologické onemocnění u dětí, psychoonkologie, Projektivní interview, 

SCORS, deficit sociální oblasti u osob se somatickým onemocněním  

  



Abstract  

 The thesis focuses on a social development of 10-12 years old oncologically ill 

children, more specifically on a social cognition and relations to objects. Projective 

interview test evaluated with a SCORS scale has been chosen as a main scientific tool. 

Theoretical part describes a relationship between an oncological disease and a 

psychosocial development. It also focuses on an early-adolescence as described in a 

developmental psychology, brings an explanation of a Projective interview and 

Westen´s interpretative system – Social cognition and object relations scale SCORS. 

The second part of the thesis consists of a research which verifies the hypothesis that 

possible differences in the test results of healthy and oncologically ill children could be 

found. 

 There have not been found any significant differences  in a social development 

of oncologicaly ill children and a control group of healthy children on a quantitative 

level of statistical analysis. The results of the research can not be situated on a 

pathological scale and can be thus considered in a norm. Qualitative analysis has 

discovered differences in a perception of a family, school environment, friends and 

emotions. 

 

Keywords: 

Oncological diseases at children, psycho-oncology, Projective inteview, SCORS,  

social deficit and somatically ill persons 
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Úvod  

Chronické onemocnění m, zejména onkologického charakteru, patří mezi 

neobávanější somatické choroby dnešní společnosti. Mimo změn v oblasti tělesné, 

dochází také ke změnám na psychosociální úrovni jedince. V důsledku četných 

hospitalizací, úprav v denním reţimu či omezením výkonu běţných činností mohou lidé 

selhávat v osobním ţivotě, převáţně ve vztazích. Právě zmíněná oblast 

interpersonálních vztahů a sociálních kompetencí osob s onkologickým onemocněním 

je tématem diplomové práce. Potřeba být mezi ostatními a vstupovat do interakcí je 

typická pro období adolescence, proto jsem při výzkumu vyuţila tuto věkovou skupinu.  

Cílem práce je popsat a zhodnotit úroveň sociální kognice a objektních vztahů u 

osob s onkologickým onemocněním za pomoci škály sociální kognice a objektních 

vztahů SCORS a porovnat výsledky se zdravými dětmi.  

V teoretické části práce jsou shrnuty aktuální poznatky týkající se problematické 

psychoonkologie u dětí. Pro ilustrace důvodu výběru respondentů ve věku 10 aţ 13 let 

je charakterizováno období časné adolescence se svými specifiky. Pozornost je 

věnována také zadávanému diagnostickému nástroji, Projektivnímu interview, a 

vyuţitému interpretačnímu systému - Westenově škále SCORS.  

Empirická část práce je jiţ plně věnována hledání odpovědí na otázky, zda děti 

s onkologickým onemocněním mají v oblasti sociální kognice a objektních vztahů 

deficity v porovnání se zdravou populací a případně v jakých oblastech se handicap 

projevuje.  

Jsem si vědoma, ţe počet stránek práce přesahuje poţadovaný rozsah, avšak při 

kontrole a přepočtu znaků, které má obsahovat normostrana, je text v pořádku. 

Empirická část byla pro ilustraci výsledků sycena mnoha tabulkami, které zapříčinily 

rozšíření diplomové práce.  
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1. Teoretická část 

1. 1. Vybrané aspekty života s nádorovým onemocněním  

1.1.1. Nádorová onemocnění  

Nemoc a zdraví můţeme definovat mnoha způsoby, záleţí vţdy na úhlu pohledu 

a na aspektu nemoci či zdraví, který je pro danou perspektivu podstatný. Nejčastěji 

zmiňované pojmenování je dle WHO, která definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, 

mentální a sociální pohody tzv. well being. V lékařských vědách, kde je kladen důraz na 

biologickou stránku problematiky, můţeme nemoc definovat jako „poruchu harmonie 

biologicko-somatických potřeb“ (Hartl, Hartlová, 2000, s 345). Pro účely diplomové 

práce akcentující sociální oblast jedince, dle mého mínění, onemocnění lépe vystihuje 

definice povaţující jej za „souhrn reakcí organizmu na poruchu rovnováhy mezi 

organizmem a prostředím, resp. narušení rovnováhy biologických a psychických faktorů 

a jejich vzájemného působení ve fyzikálním a sociálním prostředí“ (Hartl, Hartlová, 

2000, s 345). Domnívám se, ţe v souvislosti s jakýmkoli onemocněním je na místě 

zmínit bio-psychosociálně-spirituální model (Baštecká, Goldmann, 2001) akcentující 

všechny potřebné roviny. Nádorová onemocnění řadíme mezi chronická, vyznačující se 

trvalou a vleklou přítomností specifické symptomatiky.  

Domnívám se, ţe pro pochopení závaţnosti onkologické diagnózy, je zásadní 

pro formování představ o moţných důsledcích na děti, ať jiţ v oblasti psychické nebo 

sociální. Z tohoto důvodu zde uvádím velice stručné a krátké představení základů dětské 

onkologie. 

Jak uvádí profesor Koutecký (2008), jednotná definice nádoru neexistuje. Kaţdý 

onkolog se pokouší o svou vlastní a jedinečnou, proto není moţné jednu z nich povýšit 

na správnou a všeobecně platnou. Jednou z variant je pojmenování nádoru utvořené 

profesorem Šiklem a modifikováno docentem Motlíkem a profesorem Stejskalem, které 

zní následujícím způsobem: „Nádor je místní výstřelek tkáňového růstu, nedostatečně 

regulovaný, tedy více méně autonomní a vymykající se postulátu celovztaţnosti 

(integrity) organismu, který pokračuje i po vymizení vyvolávající příčiny.“ (Koutecký, 

2008, s. 77) Dle Kouteckého a Cháňové (2003) je podstatné, ţe nádor je autonomní a 
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odporující přírodnímu zákonu pravícímu, ţe vše ţivé má pud sebezáchovy, jelikoţ svou 

existencí ničí svého hostitele, tedy i sám sebe.  

Nádorová onemocnění zasahují celý organismus, proto jej povaţujeme za 

systémový problém. „Rychlost růstu nádorů kolísá, ovšem v dětském věku bývá 

rychlejší, coţ podmiňuje větší přirozená rychlost růstu zdravých dětských tkání.“ 

(Koutecký, Cháňová, 2003, s. 17) V literatuře (Koutecký (2008), Koutecký, Cháňová 

(2003)) můţeme dohledat 3 typy nádorového růstu, a to expanzivní, kdy nádor okolní 

tkáně pouze utlačuje, infiltrativní, kdy nádorové buňky mohou vrůstat mezi zdravé 

buňky, a invazivní, kdy nádor okolní buňky a tkáně přímo ničí. Jak jiţ napovídá název, 

poslední typ růstu je nezávaţnější a má největší dopad na psychiku jedince i jeho 

blízkých. Tumor se můţe šířit i do vzdálených míst v těle, čímţ se vytvářejí tzv. 

metastázy. Pokud lékaři zjistí metastázy ve více orgánech, povaţují tento stav za 

generalizaci nádorového onemocnění. Nádor můţe být dvojí – benigní, čili nezhoubný, 

nebo maligní, neboli zhoubný. Dle charakteru nádoru je zvolena adekvátní léčba. Také 

je moţné odhadnout prognózu. Neméně důleţitý je taktéţ přístup k nemoci jako celku. 

V minulosti obor prošel významnými změnami a postupně se více zaměřujeme v 

terminologii na osobu místo na nemoc. Zvláště důleţitý je pohled na nemoc a 

samotného pacienta. Nádorové onemocnění není vnímáno coby základní charakteristika 

osoby, ale pouhá jedna z jeho charakteristik. (Eiser, 1994)  

1.1.2. Psychosociální aspekty života s nádorovým onemocněním  

Bolest a smrt 

Nádorová onemocnění patří mezi druhou nejčastější příčinu úmrtí v dětském věku, 

hned za úrazy, které můţeme vnímat jako situace náhody, u nichţ nemůţeme mluvit o 

předem známých determinantech. V celé dnešní společnosti je smrt, nebo jen hrozba 

smrti (83% onkologicky nemocných dětí se vyléčí) povaţována za nepřijatelnou a 

zároveň obávanou událostí. Rodina i samotný jedinec, v tomto případě dítě, se 

vyrovnává s náročnou ţivotní situací v určitých zákonitostech.  Lze zde pouţít křivku 

posledních fází ţivota umírajícího pacienta dle Kübler-Rossové (1993, 2003). Vyhnálek 

(in Říčan, Krejčířová, 2006) uvádí, ţe stejnými stadii procházejí děti od 9 let aţ do 

dospělosti. Jedná se o následující fáze, které jsou různě individuálně dlouhé a mohou se 

prolínat: 
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I. stadium – šok - po odhalení závaţné diagnózy – v tomto případě nádorové 

onemocnění, 

II. stadium – popření – pacient nevěří chorobě, 

III. stadium – hněv – většinou v podobně atak směrem k okolí, 

IV. stadium - deprese – nevěří ve výsledek lékařského vyšetření,  

V. stadium – smlouvání – snaha oddálit verdikt, snaha o přesvědčování, ţe 

existuje ještě nějaká naděje, 

VI. stadium – vyrovnání se – vyrovnání se s chorobou nebo se smrtí. 

„Chronické onemocnění postihuje přibliţně 7-10% dětské populace, jde o 

onemocnění léčitelné, ale (alespoň v kratším časovém intervalu) ne vyléčitelné.“ (Říčan, 

Krejčířová, 2006, s. 79) Nádorová onemocnění s sebou nesou mnoho nepříjemných a 

bolestivých vyšetření či zákroků, ať jiţ mluvíme o banálním odběru krve, bolestivé 

lumbální punkci, nebo chemoterapii se všemi neţádoucími účinky. Odborná literatura 

uvádí, ţe právě bolest je jedním z nejčastějších a nejobávanějších klinických symptomů 

nádorového onemocnění. „Podle statistik Světové zdravotnické organizace v době 

stanovení diagnózy trpí bolestí 30% pacientů, v pokročilých stádiích nemoci udává 

bolest 80-90% nemocných.“ (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková Eds., 2006, s. 130) 

Dle Krejčířové (2008) není z vývojového hlediska jasné, kdy dítě začíná cítit bolest, a 

zda ji pociťuje stejně jako dospělý jedinec, který ji umí definovat a reflektovat. Pojem 

bolest je subjektivní a v populaci jsou patrné interindividuální odlišnosti, proto je 

problematické najít jednotnou definici. Rokyta (in Vágnerová 2008, s. 77) popisuje 

bolest jako „nepříjemnou senzorickou a emocionální zkušenost, spojenou s akutním 

nebo potenciálním poškozením tkání, nebo jako výrazy takového poškození“. Dle 

Vymětala (1994) proţívání bolesti ovlivňují čtyři sloţky, a to citlivost bolesti (intenzita, 

kvalita a lokalizace vnímání bolesti), emoční proţitek bolesti, rozumové zhodnocení 

bolesti a paměť pro bolest. Zpracování bolesti podléhá působení CNS, ale také má vliv 

vývojová úroveň dítěte v oblasti kognitivní i emoční. Obecně se předpokládá, ţe hladina 

bolesti s věkem narůstá, nicméně tato domněnka nebyla nikdy empiricky ověřena. 

V realitě je často projevování bolesti tlumeno a potlačováno. Rodiče či zdravotnický 

personál se snaţí dítě utišit, aby bolest nekomunikovalo. Projevy bolesti mají přitom 

zásadní význam. Mají pro nás zejména komunikační a interakční funkci, abychom 

věděli, jak se nemocnému daří, případně co potřebuje, a jak mu pomoci k uspokojení 

potřeb. Zvláště u mladších dětí má význam také pláč, který slouţí jako signál bolesti. 
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Samozřejmě ne kaţdé dítě zvládá percipovat bolest adekvátně, proto je nutné i ze strany 

dospělých, aby měli určitý náhled na bolest dítěte a uměli situaci správně odhadnout a 

zrcadlit dítěti. 

Jak jiţ bylo uvedeno, z celkového počtu pacientů se povede vyléčit 83%. Zbylých 

17% se potýká s problematikou umírání a smrti. V případě vyrovnání se s letální nemocí 

je moţné aplikovat stejná stadia dle Kübler-Rossové jako u vyrovnávání se se sdělením 

výsledků potvrzujících závaţnou chorobu, kde je ještě naděje na uzdravení. Tyto situace 

jsou velkou zátěţí pro celý rodinný systém, ale tuto problematiku bych prozatím 

nechala stranou a věnovala bych se chápání smrti samotným dítětem. „Způsob, jak dítě 

chápe smrt, závisí nejenom na věku, ale i na úrovni a vývoji intelektuálních 

schopností.“ (Říčan, Krejčířová, 2006, s. 77)  

Dle diplomové práce věnované tématu vývoje konceptu smrti (Loučka, 2009) 

bychom mohli shrnout vývoj konceptu smrti následujícím způsobem. Děti 

v piagetovském období senzomotorické inteligence, si smrtelnost ve své podstatě 

neuvědomují. Během prvních dvou let ţivota tedy chybí porozumění smrti. V tomto 

období se objevuje separační úzkost, která ji můţe zastupovat, jelikoţ pro dítě se 

odloučení od pečující osoby můţe rovnat smrti. Kolem druhého a třetího roku, s 

rozvojem předoperačního myšlení, si začíná dítě tvořit určitou představu, co smrt 

znamená. Pro děti v tomto věku představuje stav podobný spánku či snu, smrt je vlastně 

ţivot za změněných podmínek. Někdy dochází k personifikaci smrti, například jako 

kostlivce nebo strašidla, kterému je moţno uniknout, pokud budeme dostatečně šikovní 

nebo hodní. Děti v tomto věku věří, ţe smrt je náhodná, ţe ony samy nikdy nezemřou. 

Svou roli v dalších letech hraje tzv. magické myšlení, které je důleţité brát v potaz 

zejména v situacích úmrtí blízké osoby dítěte, jelikoţ magické souvislosti v představě o 

příčině úmrtí mohou zapříčinit iracionální výčitky svědomí (babička či maminka 

zemřela, protoţe jsem ji zlobil/a). Zhruba od pěti let začínají děti postupně chápat 

jednotlivé komponenty konceptu smrti. Autoři se v jejich vymezení i pořadí, ve kterém 

je dítě přijímá, liší, ale nejčastěji se jedná o pochopení univerzality, nevratnosti, 

nevyhnutelnosti, faktu skončení tělesných funkcí a porozumění, z jakých příčin k smrti 

dochází. V klasických studiích se věk nabytí všech komponent uvádí kolem sedmého aţ 

osmého roku a uchopení „dospělého“ konceptu smrti, tedy komponent propojených v 

souvislý koncept, kolem devátého roku, novější práce však poukazují na sníţení této 

hranice aţ do období kolem sedmi let. Říčan, Krejčířová (2006) uvádí, ţe děti se 
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přizpůsobují skutečnosti, ţe smrt je konečná, nevyhnutelná, všeobecná a osobní, zhruba 

v 6 letech. Na rozdíl od Loučky uvádí, ţe „teprve ve věku 10 – 11 let se univerzalita a 

permanence smrti stává pochopitelnou. Souvisí to s vývojem pojmu času a prostoru, 

pochopní rozdílů mezi vzpomínkou a fantazií, mezi smrtí a nepřítomností, mezi 

umíráním a odchodem“ (Říčan, Krejčířová, 2006, s. 77). Krejčířová ještě dodává, ţe 

pojetí smrti vrcholí v adolescenci, kdy se začíná obohacovat o dimenzi filosofických 

úvah o smyslu ţivota a bytí celkově.  

U váţně či smrtelně nemocných dětí probíhá uvědomování si smrti dříve, ačkoli 

ještě nedojede ke konceptualizaci smrti jako takové. Jiţ děti pod 5 let se v průběhu 

hospitalizace setkávají s pocity strachu z odloučení od blízkých osob a osamělosti. 

Můţe se objevovat taktéţ obava z tělesného handicapu. Vzhledem k tomu, ţe v průběhu 

léčby se dívky a chlapci setkávají se stejně nemocnými vrstevníky, kteří později 

zemřou, je nutné s nimi o tématu hovořit. V případě, ţe zemře stejně starý kamarád či 

kamarádka, nabude u dětí nemoc konkrétnější podoby. Smrt v dětech stejně jako 

v dospělých budí pocity zármutku, nejistoty, bezmoci, proto je nutné tyto pocity 

empaticky a srozumitelně usměrňovat. (Říčan, Krejčířová, 2006, s. 77 – 78) 

Změny v hodnotové orientaci 

Pod vlivem nádorového onemocnění se mění rovněţ základní psychické potřeby 

a hodnoty, které s nimi souvisí. Můţe se měnit jejich hierarchické uspořádání, 

preferovaný způsob uspokojování, převaţující aktuální motivace apod. Obvykle se stává 

naprostou prioritou zdraví. Nemocný nemá jiné přání, neţ být zdravý, či jít domů a být 

s blízkými. Dle Vágnerové (2008) bych zmínila některé potřeby, které jsou závaţnou 

diagnózou ovlivněny.  

Nyní popíši některé psychické potřeby, které bývají diagnózou chronického 

onemocnění ovlivněny.  

Potřeba stimulace a nových zkušeností 

V závislosti na potíţích a celkové vyčerpanosti se potřeba zpravidla sniţuje. 

Nemocný jedinec preferuje jistotu, osvědčenost, stereotypii, oproti dobrodruţství a 

získávání nových informací. Nové, intenzivnější a frekventovanější podněty mohou 

působit dráţdivě a vyčerpávat. Stejnost, která nevyţaduje tolik energie, v sobě nese 

hrozbu senzorické deprivace, kterou pacienti ve zdravotnických zařízeních někdy trpí.   
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Potřeba orientovat se ve světě 

Pro pacienta je důleţité znát svůj zdravotní stav a vědět, co se bude dít 

v budoucnu. Pro sníţení pocitu nejistoty a ohroţení je nutné informovat nemocného 

alespoň rámcově o jeho zdravotním stavu, případně plánovaných vyšetřeních. V případě 

dětského věku musíme mít na paměti, ţe sdělení musí být adekvátní nejen zdravotnímu 

stavu, ale také vývojové úrovni pacienta. Anticipace budoucnosti je důleţitá i pro 

spolupráci a motivaci nemocného dítěte.  

Potřeba citové jistoty a bezpečí 

Tato potřeba se při hospitalizaci, ale i ambulantních výkonech zvyšuje. Nemoc 

s sebou přináší méně uspokojení a více frustrace. Nejistota, úzkost, separace od rodiny 

narůstají a zároveň se i zvyšuje úsilí získat podporu okolí. Negativní aspekty nemoci se 

často kompenzují fixací na blízké. 

Potřeba sociální kontaktu 

Nemocný je při delší hospitalizaci do určité míry izolován (zvláště na 

odděleních, kde jsou zvýšené nároky na hygienu, jako například na onkologii). Jeho 

sociální kontakt se kvůli upoutání na lůţko zúţí na nejbliţší členy rodiny, zdravotnický 

personál a spolupacienty. Nemocný je vzhledem ke svému znevýhodnění závislý na 

aktivitě zdravých, musí tedy někdy čekat, aţ za ním přijdou a budou mu věnovat svůj 

čas. Problém je téţ bariéra v komunikaci se zdravými osobami – někdy mohou chybět 

společná témata, jelikoţ jejich potřeby i proţitky jsou jiné neţ u intaktní většiny. 

Zvláště v období dospívání, kdy se buduje individuální i sociální identita, je omezení 

sociálního kontaktu komplikací. Nemocný je závislý na rodině, a nemůţe tak saturovat 

potřebu osamostatnění se, která je pro toto období příznačná. 

Potřeba seberealizace 

Jak jiţ bylo uvedeno, hlavní prioritou je zdraví. Potřeba sebeaktulizace ztrácí 

význam a je i obtíţněji realizovatelná. Nemocný se vzdává původních ambic, jelikoţ 

jsou nedostupné, nebo protoţe ztrácejí původní důleţitost. 
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Potřeba otevřené budoucnosti 

Potřeba otevřené budoucnosti je pacienty vnímána jako potřeba pozitivní 

prognózy. U nádorových či jiných chronických onemocnění bývá často frustrována. I 

v případě aktuálního vyléčení se nedá vyloučit riziko recidivy nebo dalších komplikací, 

proto je budoucnost pro nemocného vţdy nejistá a obávaná.   

Proměna potřeb, ale i zvládání náročné ţivotní situace jsou závislé na 

copingových mechanismech, které má jedinec k dispozici. Nemocný musí svoji nemoc 

zvládnout, musí se „vyrovnat se ztrátami, které nemoc přináší, naučit se zvládat aktuální 

nepříjemnosti a přijmout určité omezení perspektivy“ (Vágnerová, 2008, s. 85). Lazarus 

uvádí, ţe volba copingové strategie závisí na hodnocení situace, které nemusí vţdy 

korespondovat s realitou. Můţeme rozlišit dvě základní strategie zvládání, a to zaměření 

na řešení problému, nebo zaměření na zvládání vlastních pocitů. V prvním případě se 

jedná o aktivní přístup, kdy si pacient myslí, ţe má naději a má moţnost svůj zdravotní 

stav ovlivnit. V druhém případě se jedná o redukci negativních záţitků a udrţení 

přijatelného emočního ladění. Slouţí tedy pro udrţení psychické rovnováhy. Pacient 

spíše mění hodnocení situace, neţ aby ji konstruktivně měnil. U pasivní copingové 

strategie se často setkáváme s obrannými mechanismy, například bagatelizace, popření 

nebo únikové tendence ve formě alkoholu nebo léků. (Vágnerová, 2008) Schopnost 

zvládání situací a copingové mechanismy je moţné odhadovat i na základě odpovědí u 

apercepčních testů – zvláště u tvorby konce příběhů. „Deficit v sociálních dovednostech 

v dětském věku je významným ukazatelem potenciálních problémů s přizpůsobením se 

v dospělosti. Některá chronická onemocnění zvyšují riziko problémů přizpůsobit se 

v psychosociální oblasti. Chronicky nemocné děti se musí naučit vyrovnat s mnoha 

stresy.“ (Cark, Striefel, Bedlingzon, Naiman, 1989) A je úkolem psychologů či 

ošetřujícího personálu, aby jim s tímto nelehkým úkolem pomohli.  

Proti negativním dopadům onkologického onemocnění na psychosociální oblast 

vystupuje Phipps (2007). Autor ve svém článku shrnuje několik studií prokazujících 

skutečnost, ţe ačkoliv jsou děti odděleny od vrstevnických skupin či rodiny, objevuje se 

u nich niţší úroveň depresivní symptomaticky oproti běţné populaci či dětem s jiným 

chronickým onemocněním. Studie prokazuje, ţe adaptivní styl je pro psychosociální 

vývoj důleţitější neţ zdravotní anamnéza.  
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Sociální handicap nemocných  

Bezesporu jakékoliv onemocnění zhoršuje kvalitu ţivota postiţeného jedince. 

„Nemoc je třeba posuzovat nejenom jako biologickou odchylku, ale i jako určitý druh 

sociální deviace.“ (Vágnerová, 2008, s. 89) Přístup k pacientovi je odlišný napříč 

kulturami a vyvíjí se i historicky. Ačkoliv se humanitní vědy dostávají do popředí, stále 

převládá medicínský pohled na problematiku. Dle Vágnerové (2008) je postoj laické 

veřejnosti ovlivňován následujícími vnějšími znaky: 

- Viditelné změny zevnějšku – zvláště v období dospívání se vzhled dostává do 

pole zájmu a stává se součástí identity. Pokud dívka nebo chlapec neodpovídají 

běţným normám společnosti, ovlivňuje to jejich sebepojetí  - sebedůvěru, 

sebepřijetí, sebevědomí. V tomto kontextu většinou nemocné děti reflektují své 

obavy z reakce okolí, například na vypadávání vlasů v důsledku chemoterapie.  

- Změny v chování nemocného – jakékoli atypické projevy (slinění, třes, tiky) 

znevýhodňují jedince v sociálních vztazích. Léčba onkologicky nemocných osob 

s sebou nese mnoho neţádoucích účinku, jako například třes, problémy 

s motorikou apod. 

- Předsudky a stereotypy – např. představa, ţe nádorové onemocnění je nečistou 

nemocí a můţe se kontaktem s nemocným přenášet. 

Hluboce zakořeněný postoj společnosti má taktéţ vliv na vnímání situace 

nemocného jedince. To, jak o něm smýšlí okolí, se promítá do jeho sebepojetí, coţ 

můţe mít dalekosáhlé následky.  

Jak jiţ bylo naznačeno, onemocnění je pro pacienta převáţně stigmatem – jeho ţivot 

není okolím ani jím samotným vnímám jako normální a plnohodnotný. Choroba však 

s sebou můţe nést i určité výhody. Dle literatury se rozlišuje primární a sekundární zisk 

z nemoci. Jde o odměny či výhody vyplývající z daného onemocnění. „Primární zisky 

byly nejprve popsány u neurotických onemocnění, a pak teprve přeneseny do 

psychosomatiky; kdyţ narůstající difuzní napětí v průběhu onemocnění odeznívá 

současně s manifestací prvních příznaků vlastního onemocnění, pacient pociťuje úlevu.“ 

(Mandincová, 2011, s. 14) Sekundární zisky vyplývají z celkové role nemocného, jedná 

se obvykle o zvýšenou úroveň sympatie a pozornosti k nemocnému, trpělivost, či o 

vyšší toleranci vůči jeho chybám. S pacientem je tedy zacházeno nadstandardně a 

onemocnění mu zaručuje určitá privilegia. (Parsons, 1951 in Frank, 2013) Sekundární 
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zisky bývají dle Grambaly, Grambalové, Pastuchy a Praška (2010) zdravotníky 

přeceňovány, pacienti mohou být podezíráni ze simulace, přestoţe ve většině případů 

negativní důsledky onemocnění výrazně převaţují nad pozitivními a pacienta v ţivotě 

značně omezují. Kaţdý jedinec má individuální práh pro řešení nepříznivých ţivotních 

událostí a závaţnost onemocnění vnímá subjektivně odlišně.  

Spolu se svou nemocí získává pacient novou roli, zpravidla se jedná o roli 

kvalitativně horší, neţ zastával během zdravého období. Dle Vágnerové (2008) je role 

nemocného vymezena několika prvky, a to: 

- Bezmoc – nemocný není povaţován za viníka neţádoucího stavu a 

nepředpokládá se, ţe by si mohl pomoci sám. 

- Sekundární zisk z nemoci – nemocný má určitá privilegia plynoucí z nemoci, 

avšak zároveň nemá stejná práva jako zdraví jedinci. 

- Spolupráce se zdravotním zařízením i ošetřovatelským personálem – pro 

udrţení výhod se očekává, ţe pacient bude spolupracovat a dělat maximum pro 

své uzdravení. 

O běţné sociální role bývá nemocný často ochuzen, např. si není schopen udrţet roli 

v třídní kolektivu, která mu mohla přinášet uspokojení či prestiţ. Mění se i jeho pozice 

v rodiče, často se stává závislým na péči ostatních členů a nemůţe plnit běţné 

povinnosti v domácnosti. Není tak jiţ akceptován jako rovnocenný člen rodiny, coţ 

ovlivňuje přístup ostatních k nemocnému. Pro nemocného je velice důleţité, jak na 

něho blízké okolí reaguje. Jednou z variant zvládání zátěţe náročné situace je strategie 

zaměřená na hledání sociální opory (Amikan, 1990). Samotná sociální opora je vnímána 

jako zdroj copingových mechanismů neţ mechanismus zvládání sám o sobě. Důleţité je 

pro tvorbu zdravých copingových mechanismů funkční rodinné prostředí, kde dochází 

ke komunikaci, sdílení a řešení i náročných ţivotních okamţiků. (Waggoner, Adams, 

Muchant, Wilson, Hogan, 2006) Nemocný potřebuje a hledá někoho, s kým by mohl 

svízelnou situaci sdílet, někoho, kdo jej pochopí a podpoří, někoho, kdo mu pomůţe 

zlepšit kvalitu ţivota. „Určitým problémem je, ţe tento člověk potřebuje větší emoční 

podporu, ale zároveň bývá ve vztahu ke svému okolí přecitlivělý, podráţděný a 

vztahovačný. Vyţaduje více, a sám poskytuje méně, protoţe přijatelnější a přiměřenější 

chování není v jeho silách.“ (Vágnerová, 2008, s. 91) Zmíněný nepoměr můţe ústit ve 

ztrátu společných zájmů, konverzačních témat či změnu přátelských vazeb. Oproti tomu 
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Spiegel a Kat (in Tschuschke, 2004) uvádí výsledky své metaanalýzy, která hodnotí 

vztah mezi sociální oporou a uzdravením, a naznačuje, ţe vlivy sociální opory na 

průběh nemoci jsou pouze průměrné. Studie se však nezaměřovala přímo na 

onkologicky nemocné pacienty (zahrnuje téţ těhotné ţeny, osoby s artritidou, či osoby 

závislé na alkoholu atp.), proto se doporučuje výsledky aplikovat do praxe s velkým 

rozmyslem. Vztah mezi těmito proměnnými zůstává v jádru nejasný. Ačkoliv existují 

empirické výzkumy, potvrzující vliv sociální opory na průběh nemoci v různé míře, 

domnívám se, ţe význam, zvláště u dětí, má. Nemocní nemohou v důsledku 

dlouhodobějších hospitalizací udrţovat vztahy s přáteli a účastnit se sociálních aktivit 

ve stejné míře jako zdraví jedinci. V případě, ţe jsou jiţ mimo areál nemocnice, 

většinou musí dodrţovat zdravotní opatření, která je limitují v běţném ţivotě.  

V rámci sociální opory je nejvýznamnější činitel rodina. „Rodina je pro nemocného 

člověka jedinou sociální skupinou, která mu umoţňuje dostupnou a zvládnutelnou 

sociální integraci, můţe mu poskytnout potřebné emoční zázemí a podporu.“ 

(Vágnerová, 2008, s. 91) Nemocní často trpí pocity osamění a odstrčenosti a rodina 

bývá často jediným prostředím bránící kompletní sociální izolaci. Omezení či ztráta 

sociálních rolí je závislá na délce hospitalizace a vyčlenění z prostředí, na které se role 

váţe, např. školní kolektiv, zájmový krouţek či sportovní oddíl.  

Onemocnění mění postavení dítěte v rodině, ve škole či vrstevnické skupině. Dítě 

sice není nuceno a často ani schopno plnit běţné povinnosti, ale na druhé straně nebývá 

posuzováno a přijímáno stejným způsobem jako ostatní děti. Všichni vědí, ţe 

k nemocnému kamarádovi či spoluţákovi je nutné být ohleduplný a tolerovat, ţe 

nemůţe zvládnout to, co zdravý jedinec. Dítě je tedy většinou hodnoceno odlišně, 

nerovnocenně v porovnání s ostatními. Reakce okolí jsou většinou nejvíce 

determinovány viditelnými projevy, to znamená změnou zevnějšku či změnou 

kompetencí v oblasti soběstačnosti. Nápadnost zevnějšku můţe být důvodem 

generalizovaných představ o míře postiţení nemocného jedince. Někdy je povaţováno 

za „méně inteligentní, méně schopné, přestoţe jeho onemocnění můţe být především 

estetickým handicapem a k primárnímu narušení schopností nevede“ (Vágnerová, 2008, 

s. 105). Ačkoli děti i dospělí vědí, ţe se nejedná o infekční chorobu, vyhýbají se 

kontaktu s nemocným jedincem, coţ podporuje sociální izolaci. Čím je období 

hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, či pobyt v domácí péči delší, tím jsou 

vrstevníci zmatenější a mají tendenci odmítat společnou činnost s chronicky nemocným 
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dítětem. (Cark, Striefel, Bedlingzon, Naiman, 1989) Specifický sociální význam má 

také omezení různých funkcí. Dítě se nemůţe z důvodu choroby nebo medikace účastnit 

např. sportu, her či konzumace vybraných jídel. Onemocnění opětovně brání jedinci ţít 

plnohodnotně kvalitní sociální ţivot.  

Vance a Eiser (2002) uvádí, ţe pro návrat do sociálního prostředí, konkrétně 

školního, je nejhorším faktorem mnoţství absencí. Dle Waggonera, Adamse, Muchanta, 

Wilsona, Hogana (2006) chybějí nemocné dívky a chlapci v průměru 11 aţ 15 dní za 

rok, na rozdíl od zdravých dětí, které chybějí 4 aţ 6 dní ročně. Tato skutečnost hraje 

jistě významnou roli v hierarchii třídního kolektivu. Děti s onkologickým onemocněním 

jsou spoluţáky i vyučujícími často označovány za „slabé“. Autoři označují tuto oblast 

rolí jako „citlivé a izolované“ a popisují ji příklady „ten, kdo je často pryč, ten, kdo je 

často smutný, ten, koho snadno zraníme“. Učitelé i vrstevníci taktéţ zmiňují, ţe 

nemocné děti mají sníţené sociální kompetence oproti kontrolnímu vzorku. Ke stejným 

závěrům dochází mladší studie z roku 1999 (Noll, Garstein, Vannatta, Correll, 

Bukowski, Davies). Učitelé u ţáků s onkologickým onemocněním nevnímají ţádné 

specifické projevy v oblasti chování. Oproti nim však rodiče uvádějí, ţe děti jsou více 

agresivní, depresivní či sociálně staţené. Reflektují téţ častější změny nálad a méně 

energie proti zdravým dětem. Spinetta (1980 in Vance, Eiser, 2002) uvádí, ţe nemocné 

děti jsou ve svém přístupu k docházce velice podobné dětem zdravým. Rozdíl vnímá 

v tom, ţe vyzařují méně energie, mají problémy se soustředěním se a dokončením 

zadaných úkolů. Rozdíly jsou však menší a v literatuře jmenovány nejednotně. „Obecně 

lze říci, ţe děti s rakovinou nevykazují více sociální problémů či odlišností 

v psychosociální oblasti oproti dětem bez chronického onemocnění.“ (Noll, Garstein, 

Vannatta, Correll, Bukowski, Davies, 1999, s. 77) 

Rodina nemocného 

V předchozím textu jiţ bylo uvedeno, ţe rodinné prostředí je pro nemocného 

velice důleţité. A domnívám se, ţe u dětských pacientů toto platí dvojnásob. 

Onkologické či jiné chronické onemocnění je velkou zátěţí i pro rodinu. Změna stavu 

ovlivňuje ţivot všech členů rodiny – mění se priority, hodnoty či normy této skupiny. 

Vyrovnání se s chorobou blízkého člověka probíhá v stejných fázích jako u samotného 

pacienta. Tyto fáze stanovené Kübler Rossovou jiţ byly vyjmenovány v části 1.1.2. Pro 

rodinu je zjištění závaţné nemoci většinou důvodem ke změně ţivotního stylu. Můţe 
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dojít k omezení kontaktu s intaktní většinou, eliminace mnoha aktivit či odhlédnutí od 

svých potřeb. Zvláště u dítěte je nutné docházet na kaţdodenní návštěvy či časté pobyty 

v nemocnici, coţ pro pečující osoby bývá psychicky i fyzicky vyčerpávající. Kaţdý člen 

rodiny se s onemocněním vyrovnává svým způsobem a tempem. To se posléze projeví 

nesouladem proţitků či názorů na řešení situace. Soustřední pozornosti na péči o 

nemocné dítě často způsobuje rozpad harmonického vztahu rodičů, jelikoţ jeden se 

necítí dostatečně kompetentní na péči o nemocné dítě, cítí se proviněn či odstrčen na 

druhou kolej, protoţe celé rodinné dění se koncentruje na nemocného pacienta. Další 

nezanedbatelné dopady na fungování rodiny uvádí Hobbs (et al, 1985 in Cark, Striefel, 

Bedlingzon, Naiman, 1989), a to finanční náklady na péči specialistů či potřebu léků. 

V rodině zpravidla dojde ke kompletní změně kaţdodenního ţivota i rolí.  

Onemocnění dítěte patří mezi nestandardní situace vyvolávající nestandardní 

řešení. Vlivem zátěţe se můţe měnit postoj rodičů k dítěti a jejich výchovný styl. Je 

jednodušší vydat se cestou extrémní, ať jiţ v podobě hyperprotektivní péče nebo ztráty 

zájmu/odmítání o nemocného pacienta. Častější formou bývá hyperprotektivní postoj. 

Rodina se snaţí dítěti vynahradit křivdy osudu a zlepšit jeho emoční či sociální 

handicap. Toto chování se projevuje nadmíru tolerantním přístupem – dítěti je 

tolerováno vše, nekladou se na něj téměř ţádné nároky, omlouvají se všechna 

pochybení. Tento postoj pro dítě určitě není přínosný, jelikoţ mu brání ve zdravém 

rozvoji. Dítě se také můţe stát úzkostnější a méně samostatné s přesahem aţ do 

budoucnosti. V dospívání dle Vágnerové (2008) se také můţe jedinec uchýlit 

k riskantnímu chování vedoucímu k negativnímu ovlivňování nemoci. Tento moment je 

způsoben potřebou revolty a vymanění se z ochranitelské péče. Výjimečně dochází i 

k odmítnutí a zanedbávání dítěte. Nemocné dítě nesplňuje očekávání rodičů, coţ 

způsobuje frustraci a následné odmítnutí potomka. Tento akt zpravidla bývá pouze 

latentní, jelikoţ naše společnost netoleruje otevřené odmítnutí závaţně nemocného 

dítěte.  
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1. 2. Adolescence 

 „Období dospívání je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospívání. Zahrnuje jednu 

dekádu ţivota, od 10 do 20 let. V tomto období se proměňuje osobnost ve všech 

oblastech: somatické, psychické i sociální.“ (Vágnerová, 2005, s. 321)  

 Podle Macka (1999) můţeme období dospívání rozdělit na 3 fáze: časná, střední a 

pozdní adolescence. Respondenti, se kterými jsem pracovala při sběru dat, se nacházejí 

v období časné adolescence, proto tuto fázi přiblíţím více. Toto období zahrnuje věk 

zhruba 10 (někdy zmiňováno 11) - 13 let. Langmaier, Krejčířová (2006) označují toto 

období jako období prepuberty. Tomuto období dominují převáţně pubertální změny. 

Dá se říci, ţe „všichni adolescenti v období rané adolescence pohlavní dozrávání 

nastartují, většina ho v tomto období ukončí (povaţujeme-li za hlavní kritérium 

schopnost reprodukce) a u některých probíhá v podstatě při normálním vývoji do střední 

adolescence.“ (Macek, 1999, s. 45) Znatelný je také vývoj v oblasti kognitivních změn 

či psychosociální vývoj projevující se zejména počínajícím zájmem o vrstevníky 

opačného pohlaví.   

1.2.1. Biologické změny  

 V adolescentním období dochází k tělesným proměnám, které mají pro dospívající 

velký význam. U chlapců a dívek probíhá změna v jiné podobě – u chlapců se tvoří 

svalovina a postava dívek se spíše zaobluje. (Langmeier; Krejčířová, 2006) Dítě se 

v tomto období mění v člověka schopného reprodukce, coţ se projevuje vývojem 

sekundárních pohlavních znaků. V období časné adolescence vývoj sekundárních 

pohlavních znaků teprve začíná, ukončen je aţ během následujících fází. U dívek se 

změny projevují zvětšováním prsní tkáně a postupným získáváním kontur prsů, 

výskytem pubického ochlupení a menarche. Dle Bouchalové (1987 in Macek, 1999) 

dochází k první menstruaci pod hranicí 13 let. Navzdory trendu sekundární akcelerace, 

jsou v souladu s touto informací i aktuální výzkumy. U chlapců začíná docházet ke 

změnám podoby pohlavních orgánů, výskytu ochlupení a vousů a v neposlední řadě k 

hlasové mutaci. V důsledku hormonálních změn dochází u dívek a chlapců ke změnám 

v emočním proţívání, v němţ převládá nevyrovnanost a konfliktnost zvláště 

s autoritami. V tomto období také dochází k „rychlému rozvoji motorických, 

percepčních i ostatních schopností vedoucích k novým a hlubším zájmům – k zájmu o 

sport, četbu, hudbu a divadlo“ (Langmaier, Krejčířová, 2006, s. 149).  
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1.2.2. Kognitivní rozvoj 

 V tomto období dosahuje dospívající vyššího stupně myšlení – podle Piageta 

nastupuje systém formálních operací. (Piaget, Inhelderová, 2007) Adolescent je jiţ 

schopen pracovat s pojmy, uvědomuje si, ţe problém můţe mít více alternativních 

řešení, vytváří si domněnky, které nejsou opřeny o realitu. Je schopen aplikovat logické 

operace nezávisle na obsahu soudu a myslet o myšlení či vytvářet soudy o soudech. 

(Langmeier; Krejčířová, 2006) „Stadium formálních operací se začíná vytvářet na 

počátku pubescence a svého vrcholu dosahuje zpravidla kolem 15 let.“ (Langmeier, 

Krejčířová, 2006, s. 152) Dle stejných autorů nový způsob myšlení umoţňuje také nový 

způsob morálního hodnocení – častěji děti berou ohled na druhé a umí nazírat na sebe 

sama pohledem ostatních. Nově nabytý nadhled umoţňuje kritické posuzování a 

analyzování i svých pocitů a myšlenek. Adolescenti myšlenkově experimentují, coţ se 

povětšinou projevuje v oblasti vnímání fyzikálního světa, ale taktéţ mohou testovat 

pojmy z oblasti sociální, morální, filozofické či duchovní. (Macek, 1999) 

1.2.3. Emocionální vývoj 

 „Mezi hlavní vývojové úkoly (Havighurst, 1953) období dospívání patří na jedné 

straně uvolnění z přílišné závislosti na rodičích a na druhé straně navazování 

diferencovanějších a významnějších vztahů k vrstevníkům obojího pohlaví.“ 

(Langmaier, Krejčířová, 2006, s. 152) Domnívám se, ţe první úkol, tedy emancipace od 

primární rodiny, se váţe spíše na střední, případně pozdní fázi adolescence, proto bych 

se jí příliš nezabývala. Navazování vztahů s vrstevníky více popíši v následující části. 

Pro dívky a chlapce v období časného dospívání je typická zvýšená emoční labilita, 

posuny nálad k negativním rozladám, období krizí a pocitových zvratů. (Příhoda, 1967) 

1.2.4. Vztahy v rodině 

 Vztahy k rodičům a vrstevníkům mají odlišný charakter. „V případě rodiny dominuje 

často snaha o „zrovnoprávnění“ vlastní pozice, ve vztahu k vrstevníkům jde často 

především o vlastní „zhodnocení“.“ (Macek, 1999, s. 66) Vztahy s rodiči jsou pro 

dospívající důleţité po celou dobu adolescence. Jsou vlivným faktorem pro socializaci a 

individuaci dospívajících dívek a chlapců. Historicky bylo toto období vnímáno 

prismatem psychoanalýzy jako etapa zvýšeného konfliktu mezi dítětem a rodiči. 

V současnosti se ukazuje, ţe hlubinná tvrzení nelze generalizovat, jelikoţ i při 



16 
 

pozitivním vztahu mezi dítětem a rodiči můţe docházet k postupnému sniţování 

závislosti. (Macek, 1999) Na zvládání konfliktních situací má vliv styl komunikace 

v rodině a výchovný styl. Je důleţité, zda dospívající má moţnost sebeprosazení – 

moţnost vyjádřit svůj názor a zároveň za něj nést odpovědnost. I přes revoltu vůči 

pečujícím osobám řada studií ukazuje, ţe „adolescenti se svou hodnotovou orientací 

více podobají vlastním rodičům neţ svým přátelům“ (Macek, 1999, s. 69). Pubescenti 

vnímají své rodiče jako velice důleţité osoby, které je ovlivňují. V rámci rodiny jsou 

pro dívky a chlapce důleţité vztahy se sourozenci. Jsou to příslušníci stejné generace a 

zároveň se spolupodílí na rodinné socializaci. Velký vliv mají zvláště straší sourozenci, 

kteří dle Selzerové (1989 in Macek 1999) mají tranzitorní roli, tzn., ţe zprostředkují 

přechod ke světu dospělých a také od dospělých směrem k dospívajícím. I z tohoto 

důvodu jsou často sourozenci prostředníkem při konfliktech mezi rodiči a adolescenty.  

1.2.5. Vztahy v rámci vrstevnických skupin 

 „Dospívající se začínají lišit jak od dětí, tak od dospělých, vytvářejí si zvláštní znaky 

i specifickou subkulturu s odlišným vyjadřováním, oblečením a úpravou, někdy 

zakládají i zvláštní, neformální či formální seskupení.“ (Langmeier; Krejčířová, 2006, s. 

146) Adolescent se snaţí o uvolnění ze závislosti na rodičích a na druhé straně o 

navazování vztahů k vrstevníkům obojího pohlaví. Navazování vztahů k vrstevníkům 

probíhá v několika fázích (podle Langmeier; Krejčířová, 2006): 1) Izosexuální skupiny 

– pouze příslušníci jednoho pohlaví, opačné pohlaví je odmítáno; 2) Individuální 

izosexuální skupiny – dyadická přátelství, větší míra sdílení; 3) Přechodná etapa – 

zájem o druhé pohlaví se projevuje „na dálku“; 4) Heterosexuální polygamní fáze – 

„první lásky“, experimenty, počátek sexuality; 5) Etapa zamilovanosti – hlubší cit, 

trvalejší vztahy, sexualita. 

 Respondenti, které jsem si zvolila na šetření, se podle mého názoru nacházejí ve fázi 

přechodné. Ovšem aktuální stádium jednotlivých osob se mírně liší v závislosti na 

konkrétním věku. 

 V přechodné etapě začínají adolescenti klást větší důraz na postavu a celkovou 

úpravu zevnějšku. Jedním z důvodů je zmiňovaný začínající zájem o druhé pohlaví. 

Kontakt s druhým pohlavím probíhá většinou bázlivě, nejistě. Často zůstávají děti ve 

skupině a projevují svůj zájem „na dálku“ – pokřikují na sebe a koketují s příměsí 

vtipkování, které oslabuje jejich nejistotu a strach.  
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 Vrstevnické skupiny mají pro dívky a chlapce adolescentního věku velkou váhu a 

mají na ně velký vliv. „Členstvím ve vrstevnické skupině dospívající získávají sociální 

status a pocit vlastní hodnoty.“ (Macek, 1999, s. 73) Nezařadí-li se jedinec do nějaké 

vrstevnické skupiny, pociťuje to jako stigma, coţ se promítá do jeho sebehodnocení, a 

tudíţ sebepojetí. V rámci skupin se objevuje vrstevnická konformita, která je nejsilnější 

právě v období časné adolescence. „Konformita se často týká vnějších znaků a chování 

(oblékání, účes, styl vyjadřování), pro skupinu jsou však důleţité i specifické role, jako 

např. mluvčí třídy.“ (Macek, 1999, s. 74) Těmito specifickými rolemi je dána struktura 

a hierarchie třídy. Sociální akceptace, či poskytnutí a proţívání sociální podpory ve 

vrstevnické skupině je důleţité i pro další formování jedince, např. jeho copingových 

mechanismů. (Macek, Lacinová, 2006) 

1.2.6. Identita 

 Jeden z vývojových úkolů období adolescence je získání stabilní identity. Tento 

proces ovlivňují rodiče, vrstevníci, subjektivní vnímání sebe sama i širší společnosti, 

kultura.  

 „Hledání identity se projevuje větší snahou o sebepoznání, které se uskutečňuje 

v rámci vrstevnické skupiny, poskytující moţnost základního vymezení.“ (Vágnerová, 

2005, s. 325) V tomto období se můţe objevit tzv. moratorium, které definoval Erikson. 

Autor sám o mysli adolescentů mluví jako o mysli moratoria. (Erikson, 1996) Jedním 

z projevů moratoria je i hledání svého ţivotního stylu, do kterého zahrnujeme mimo jiné 

péči o vzhled a úpravu zevnějšku. Podporují u jedince pocity jistoty v souvislosti 

s akceptací do sociální skupiny či do společnosti a podporují jeho sebevědomí.  

Jeden z moţných přístupů formování identity, který zmiňuje např. Vágnerová (2005), je 

veden ve dvou rovinách – sociální identita a individuální identita. Podobné pojetí 

můţeme nalézt také u Macka (1999), který identitu dělí na osobní a sociální aspekt. 

Sociální identita 

 Sociální identitu můţeme definovat podle H. Tajfela (1981, s. 255) jako „součást 

individuálního sebehodnocení odvozenou od rozpoznání vlastního členství v sociální 

skupině nebo sociálních skupinách spolu s hodnotou a emocionálním vztahem 

spojeným s tímto členstvím“. K této formě identity patří tendence k uniformitě vůči 

referenční skupině, která je pro dnešní dobu příznačná. Dává jedinci pocit jistoty a 

moţnost sociálního učení od úspěšných vzorů. (Vágnerová, 2005) Jedinci poznávají a 
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hodnotí sebe samé porovnáváním se s jinými lidmi, které můţe probíhat uvnitř skupiny, 

do níţ jedinec náleţí, nebo i mezi skupinami. (Tajfel, 1981) Jedním z měřítek 

komparace je i to, jak jedinec vypadá, zda zvládá kaţdodenní činnosti, či jestli se 

účastní běţných aktivit. Někteří autoři sociální identitu dělí např. na 

pohlavní/genderovou identitu, etnickou identitu aj. Mezi tyto autory patří například 

Weinreich nebo slovenská psycholoţka Bačová. (J. Výrost; I. Slaměník Eds., 2008)  

Individuální identita 

 V adolescenci dochází k integraci osobnosti a utvoření identity. (Erikson, 1996) 

Erikson definuje identitu jako „přesvědčení, ţe vnitřní totoţnost a souvislost, jeţ byly 

připraveny v minulosti, jsou nyní porovnávány s totoţností a souvislostí vlastního 

významu pro druhé, jak je to patrné ve zřejmém příslibu ţivotní dráhy“ (Erikson, 1996, 

s. 14). Hrozbou pro dospívající je konfuze rolí, jeţ se můţe projevit identifikací 

s nějakou sociální skupinou či jedincem. Erikson k tomu dodává: „Mladí lidé dovedou 

být plni předsudků a krutosti vůči všem, kdo se od nich liší barvou kůţe nebo kulturním 

pozadím, svými zálibami a nadáním a často i pouhými drobnostmi v oblečení a gestech, 

jaké jsou čas od času voleny za znaky těch, kdo přináleţejí ke skupině, nebo těch, kdo 

stojí mimo ni“ (Erikson, 1996, s. 14-15).  

 Formování identity v rámci pozdní adolescence lze definovat jako proces 

sebedefinování, kdy jedinec hledá smysl své existence, přemýšlí nad tím, čím je, kam 

patří a konstruuje tím svoji identitu. Je zde větší akcent na vlastní volbu jedince. 

Sociální skupina je pro jedince jistě důleţitá, ale nemá uţ hlavní slovo – jedinec 

odpouští od uniformity a hledá vlastní cestu. Objevuje se u něj individuální styl 

oblékání a péče o vzhled, který mu vyhovuje a uţ nemá potřebu kopírovat nějaký 

model, byť by byl sociálně sebevíc oceňován. Projevuje se tak zrání jeho osobnosti. 

(Vágnerová, 2005)  

 „Z vývojového hlediska jde vlastně o proces individuace osobnosti adolescentů.“ 

(Macek, 1999, s. 79) Vzhledem k průměrnému věku ţáků a ţákyň, které se účastnili 

mého empirického šetření, se většina z nich nachází podle R. Josselsonové (1980 in 

Macek 1999) v druhé fázi procesu individuace, tzv. období zkoušení a experimentování. 

Jak jiţ bylo naznačeno, pro toto období je typická snaha zbavit se závislosti na 

formálních autoritách. Adolescent nabývá pocitu, ţe všechno ví, zná a sám ví, co je pro 

něj nejlepší, na rozdíl od rodičů. Vrstevnická skupina má pro jedince velký význam, 
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jelikoţ mu poskytuje sociální podporu a uspokojuje jeho sociální potřeby. (Macek, 

1999) V tomto období se můţe objevit silnější konformita vůči skupině, která se můţe 

projevovat např. i stejným ţivotním stylem a chováním. 

 Z výše uvedeného můţeme vidět, ţe „proces utváření identity v adolescenci je 

mnohovrstevný“ (Macek, 1999, s. 82). Pro autonomní osobnost je důleţité si odpovědět 

na „základní“ otázky jako „kdo jsem“, „kam patřím“, „k čemu směřuji“, „co v ţivotě 

povaţuji za důleţité“, „jak jsem se sebou spokojený/á“ a mnoho dalších. (Macek, 1999) 

1.2.7. Morální vývoj 

Jedním z důleţitých aspektů socializace je právě osvojení si morálních norem a 

společenských hodnot. „V koncepci Eriksona (1968) je adolescence chápána jako most 

mezi „dětskou morálkou“, která se opírala o jasná vnější pravidla určovaná autoritami a 

morálkou dospělých zaloţenou na zvnitřněných etických principech.“ (Macek, 1999, s. 

82) Jak dospívající dívky a chlapci překonávají egocentrismus v interpersonálních 

vztazích, tak rozvíjejí svoji osobní morálku. Podle K. L. Seiferta a R. J. Hoffnunga 

(1991 in Macek, 1999) se morálka utváří na dvou základech – prvním z nich je rozvoj 

logického a abstraktního myšlení vedoucí k teoretickým etickým úvahám o 

spravedlnosti, dobru a zlu, druhým důleţitým bodem jsou měnící se vztahy k blízkým – 

přátelům, rodičům, příbuzným atd. Tím, ţe si adolescenti uvědomují hodnotu vztahů, se 

mění i jejich pojetí péče, starosti o druhé a pomoci.  

Dle kognitivní teorie morálního vývoje L. Kohlberga se respondenti a 

respondentky, které jsem si vybrala pro svůj výzkum, nacházejí v období konvenční 

morálky. V tomto období se dívky a chlapci snaţí být „dobrým dítětem“. 

Rozhodovacím kritériem je pro ně názor referenční skupiny, ať jiţ rodiny, přátel či 

vyučujících. Důleţité jsou pro ně vztahy.  

1.3. Projektivní metody  

Jako diagnostický nástroj jsem si pro diplomovou práci zvolila Projektivní 

interview, které je řazeno mezi projektivní metody, proto zde v krátkosti tuto skupinu 

testových metod přiblíţím.  

  „Projektivními technikami rozumíme v psychodiagnostice takové testové 

nástroje, které konfrontují subjekt s podnětovou situací značně neurčitou, 
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mnohovýznamnou, na niţ má subjekt reagovat podle toho, co po něj tato situace 

znamená, jinými slovy, podle smyslu významu, který sám dává stimulu o sobě 

neurčitému.“ (Šípek, 2000) Projektivní metody mohou být v testových metodách 

klasifikovány různě. Dle Svobody (2013) je řadíme pod skupinu „Testy osobnosti“, kam 

mimo ně patří také objektivní testy osobnosti, dotazníky a posuzovací stupnice. 

Subkategorii Projektivní metody ještě dělí na verbální, grafické a manipulační. 

V publikaci Psychodiagnostika dětí a dospívajících (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 

2001) jsou zmíněny v samostatné kategorii. Švancara (1980) zmiňuje projektivní 

metody pod „Metody vývojově psychologické diagnostiky“. 

Historické počátky projektivních metod popisuje Svoboda v publikaci 

Psychodiagnostika dospělých (2013). S prvním pouţitím projektivní metody jsme se 

mohli setkat u Francise Galtona v roce 1879, a to se slovním asociačním experimentem. 

Termín projekce pochází z psychoanalýzy a jako první jej pouţil v roce 1894 Sigmund 

Freud, který jím označoval obranný mechanismus, který umoţňoval přenášet vlastní 

snahy, přání a pocity jiným osobám a okolí. Projekcí Freud téţ nazývá skutečnost, ţe 

vnímání aktuální situace je ovlivněno vzpomínkami na minulost. „V neanalytickém 

pojetí je projekce procesem, v němţ vyšetřovaná osoba promítá obsahy svých 

duševních procesů navenek mimo sebe, připisuje je jiným nebo je spatřuje v jiných 

lidech, zvířatech, rostlinách, předmětech či dějích. Princip projekce předpokládá 

externalizaci chování, přičemţ projekční techniky vlastně fungují jako katalyzátor.“ (s. 

217) Název projekční technika zavedl roku 1939 L. K. Frank, který ji popsal jako 

„metodu výzkumu osobnosti konfrontující zkoumaného jedince s nějakou určitou 

situací, v níţ bude odpovídat podle smyslu, který tato situace pro něj má, a podle toho, 

co cítí během této odpovědi“ (s. 217).  

Na rozdíl od testů schopností mají projektivní metody moţnost odhalit celou 

osobnost zkoumaného jedince. Podnětový materiál, který je předkládán, je méně určitý 

a strukturovaný, proto dává potenciál velkého spektra odpovědí. Přicházíme do 

kontaktu s individualitou jedince. Pozitivní je téţ, ţe vyšetřovaná osoba nemá většinou 

pocit, ţe je u zkoušky, kde je jedna správná odpověď. Problémem projektivních metod 

je sporná validita, reliabilita a standardizace. Většina testů nemá k dispozici manuály 

s jasně danými skórovacími instrukcemi ani normami pro následnou interpretaci. 

Psycholog má tedy relativně velkou volnost a výsledky mohou být ovlivněny jeho 

subjektivitou.  
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 1.3.1. Apercepční projektivní techniky 

Apercepci můţeme definovat jako „zaměřené vnímání; smysluplné začleňování 

vnímaného do existujících paměťových struktur; podmíněné zkušenostmi, 

individuálním zájmem nebo motivací; apercepce můţe být aktivní, řízená vůlí, nebo 

pasivní, vynucená okolnostmi; umoţňuje sebepozorování“ (Hartl, 2014, s. 22). Jedná se 

o vyprávění příběhu, o nakreslené scéně. Úkol taktéţ zahrnuje výklad znázorněných 

podnětů, motivů, záměrů a očekávání postav na obrázku. 

Tematický apercepční test (TAT) 

Tento test zde zmiňuji proto, jelikoţ se jedná o základní test této kategorie, 

z něhoţ bylo odvozeno mnoho dalších testů, jako například Projektivní interview, které 

pouţívám v diplomové práci.  

Test poprvé popsali Morganová a Murray roku 1935. TAT je test, který „ukáţe 

vyškolenému interpretovi některé z dominantních pudů, emocí, komplexů a konfliktů 

osobnosti. Cenná je schopnost testu ukázat potlačené tendence, které si subjekt nechce 

nebo nemůţe připustit, protoţe jsou pro něj nevědomé“ (Murray in Svoboda, 2013). 

Diagnostická výhoda TAT podle autora (in Svoboda, 2013) vychází z existence dvou 

významných tendencí v lidské psychice: 

Člověk má tendenci všechny mnohovýznamné situace, se kterými se v ţivotě 

setkává, interpretovat ve shodě s vlastními zkušenostmi a potřebami. 

Ve veškeré literární tvorbě se autor opírá o vlastní zkušenosti a vědomě nebo 

nevědomě vykresluje vlastní city a potřeby v postavách svých „vymyšlených“ hrdinů. 

Subjekt tedy mluví a jedná sám za sebe, kdyţ vykresluje hrdinu svých příběhů. 

Zkušenosti a potřeby hrdiny jsou vlastně zkušenostmi a potřebami vyšetřované osoby.  

Podnětový materiál tvoří 31 obrázků, které jsou více či méně strukturované. 

Zobrazují různé situace lidského ţivota. V původní verzi autorů jsou 4 série – pro ţeny, 

muţe, dívky a chlapce. 16. tabule je prázdná. Murray uvádí, ţe lze test aplikovat jiţ od 

věku 4 let, nicméně současná praxe se kloní k pouţití aţ od vyššího věku. Reliabilita 

TAT je dostatečná, pokud pouţijeme 10 tabulí, proto se dnes v praxi pouţívá série 8 aţ 

12 obrázků. V aktuální praxi se upouští od genderových tabulí a spíše je tendence 

předkládat varietu tabulí podle pohlaví či věku. (Soukupová, 2012) 
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Interpretovat vyprodukované příběhy je moţné mnoha způsoby (Svoboda, 2013, 

Jenkins, 2008). V případě zájmu lze v příloze 1 dohledat nastínění několika moţností, 

jak skórovat podnětový materiál z TAT či obdobných apercepčních technik. Často 

uţívaný skórovací systém SCORS, který jsem si vybrala ke zpracování dat, je 

rozpracován dále v části. 1.3.3. 

Odvozené techniky 

Jak jiţ bylo nastíněno v úvodu této části, z TAT bylo odvozeno mnoho dalších 

apercepčních technik. Dle Šípka (2000) je na analogickém principu test Symondsův 

(Picture Story Test, PST), Children Apperception Test (CAT), Roberts Apperception 

Test in Children (RATC), Senior Apperception Technique (SAT), Test Jacksonové, The 

Blacky Pictures, Make a Picture Story (MAPS) či Rozenzweig Picture – Frustration 

Study (PFS). Jedná se pouze o náhodný výběr, nikoli úplný výčet odvozených technik.  

1.3.2. Projektivní interview  

Nyní bych ráda představila diagnostický nástroj, který jsem se rozhodla zvolit 

pro diplomovou práci. Při popisu vycházím z jediného zdroje, který k tomuto testu je 

dostupný, a to samotného manuálu vytvořeného Vladimírem Michalem (1974). Během 

sběru dat pro diplomovou práci jsem zadávala dva subtesty, a to „Nedokončené věty“ a 

„Dětský svět“, proto při deskripci subtestů budu klást důraz právě na zmíněné části. 

Autor v úvodu uvádí, ţe v praxi jsou projektivní techniky důleţitým nástrojem pro 

diagnostiku. Častým pouţíváním různých subtestů se vyvinul více méně 

standardizovaný „projektivní interview“, který se osvědčil zvláště v psychologickém 

poradenství prepubescentů. O Projektivním interview (zkráceně PI) Michal sděluje, ţe 

„nejde o projektivní test (tím méně o test v psychometrickém pojetí), pouze o 

standardizovanou explorační pomůcku, jejíţ uţitečnost závisí na tvořivosti psychologa“ 

(s. 2). Méně zkušeným psychologům mohou slouţit dle manuálu prozatímní normy, 

avšak zkušenější klinik si můţe dovolit pruţnější obměny. Domnívám se, ţe jiţ toto 

tvrzení znevaţuje test a jeho moţnosti uţití v praxi. Pokud má psycholog vycházet ze 

své subjektivity, nemůţe dojít nikdy k obecně platným závěrům, na základě kterých lze 

stanovit konečnou zprávu. Tento test tedy můţe slouţit jako doplněk ke 

standardizovaným testům, či jako podklad pro další zkoumání.  
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„Metodika PI je standardizována, pro interpretaci mají orientační význam 

frekvenční tabulky, index polarity a další výsledky z pokusu na 100 dětech, náhodně 

vybraných ve věku od 7 do 13 let. Vzhledem k tomu, ţe jde o pomůcku pro exploraci, 

nikoli psychologický test, nelze uplatňovat poţadavky normalizace, reliability a validity 

striktně jako u psychometrických nástrojů.“ (s. 4) Autor uvádí, ţe u testu je uspokojivá 

„klinická validita“ stejně jako např. u Zazzova Bestiaire, Sachsova souboru 

Nedokončených vět či Testu tří přání. Validizační procedury vnímá autor v tomto 

vývojovém stádiu jako neefektivní. Podle výsledků z Kouzelného světa (jeden ze 

subtestů PI) a Nedokončených vět byla zkoumána více validita postojů dítěte ke škole, 

učení a k vyučujícím, a to na vzorku 24 dětí. „Jako kritérium slouţily posudky učitelů 

na pětistupňové škále, zjišťující kladnost postojů; u dívek i u chlapců byla závislost 

významná na pětiprocentní hladině. Podobně byly testovány postoje a přizpůsobení 

v dětské skupině, celková adjustace a vnitřní konflikty.“ (s. 4) Jako statisticky 

významná byla shledána závislost mezi relativními četnostmi „přání“ v Kouzelném 

světě a v Nedokončených větách. „Základem interpretace jsou vysvětlení, jimiţ 

odůvodňuje dítě odpověď (v terminologii Zazzově „judifikace“), dále obsahové analýzy 

produkce, frekvence odpovědi (banální, originální), indexy polarity a některé znaky 

(sado-masochismus, bizarerie, únikové volby, agresivita apod.).“ (s. 5) Konkrétní 

skórovací systém zaveden není. 

Projektivní interview se skládá ze tří částí: 

1) Kouzelný svět 

2) Nedokončené věty 

3) Dětský svět 

Kouzelný svět 

„Kouzelný svět je vlastní projektivní interview, vyuţívající identifikace dítěte na 

úrovni hry s téměř všemohoucí osobou (kouzelník, kouzelná víla), která zasahuje do 

základních sociálních skupin, přetváří nebo nově pořádá svět dítěte.“ „Dítě do své 

produkce promítá své postoje, motivy, případně konflikty nebo neurotické tendence.“ 

(s. 2) Tento subtest má sám o sobě tři části.  V prvním úkolu se má dítě převtělit do role 

kouzelné osoby s nadpřirozenou mocí.  Má říci, co by komu přičarovalo v různých 

oblastech sociálního ţivota – postupně se psycholog zastavuje v prostředí rodiny, školy, 

vrstevnickém kolektivu, ale také se táţe dítěte, co by přičarovalo samo sobě a 
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examinátorovi. V druhém úkolu má dítě moţnost proměnit se ve zvíře. Sděluje, kým ze 

zvířecí říše by chtělo být a kým naopak nikoli. Ve třetím úkolu se můţe dívka nebo 

chlapec přesunout do jakéhokoliv věkového období – udělat se malým dítětem, 

moudrým seniorem nebo dospělým. Dítě si ve fantazii také můţe změnit jméno nebo 

pohlaví. Do poslední části je také začleněn „Test tří přání“, v němţ si naposledy 

kouzelník či víla mohou přát cokoliv. V manuálu jsou pro administraci normy, ve 

kterých jsou uvedeny nečastější odpovědi dětí a jejich konotace. I přestoţe by samotný 

test mělo doplňovat doptávání a ţádosti o vysvětlení, domnívám se, ţe interpretace 

uvedené v manuálu jsou velmi subjektivní. Není moţné předem říci, zda dítě vnímá 

něco shodně s námi. 

Nedokončené věty 

Test „Nedokončených vět“ byl prvně pouţit v roce 1987 při zkoumání inteligence 

Hermannem Ebbinghausem. Od té doby se význam diagnostické metody přesunul od 

zkoumání inteligence do oblasti diagnostiky osobnosti a vzniklo tak mnoho modifikací 

podnětového materiálu. Soubor Nedokončených vět (příloha 2) je několikrát 

přepracovanou adaptací Sacksova testu „Sacks Sentence Completion Test“ (Sacks, 

Levy, 1959 in Michal, 1974), upravenou pro dětskou populaci. „Je zaměřen 

k diagnostice postojů dítěte k rodičům, sourozencům, k dětské skupině, ke škole, 

k vlastním schopnostem a dále k zjišťování cílů, hodnot, event. strachů a konfliktů.“ (s. 

3) Při zadávání má za úkol dítě říci první myšlenku, která jej napadne. Odpovědi se 

zaznamenávají doslovně a měří se taktéţ reakční čas. Pro vyhodnocování a následnou 

interpretaci slouţí „obsahová analýza, vzájemné srovnávání odpovědí, frekvence 

doplněné větné části v pokusné skupině, reakční doba a některé indikátory jako u 

asociačního pokusu“ (s. 3). Větné začátky jsou seřazeny do postojových kategorií: 

a) postoje k rodině (otázky 6., 4.) 

b) postoje k matce (otázky 11., 3.) 

c) postoje k otci (otázky 9., 7.) 

d) postoje k sourozencům (otázky 5., 2.) 

e) postoje k lidem (otázka 1.) 

f) postoje k dětské skupině (otázky 8., 10., 12.) 

g) postoje ke škole (otázky 18., 16., 23.) 

h) postoje k vlastním schopnostem, strachy (otázky 15., 21., 19.,17.) 
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i) postoje k nemoci (otázka 14.)  

j) postoje k budoucnosti, cíle a hodnoty (13., 20., 22., 24.) 

V manuálu jsou uvedeny nejčastější odpovědi a index stereotypie. 

Dětský svět 

 Třetí část Projektivního interview „sestává z 10 projektivních obrázků, 

zaměřených na zachycení postojů k rodičům, ke škole, k dětské skupině, na zjištění 

strachů, vnitřních konfliktů, motivů apod.“ (s. 3). Autor připomíná, ţe tato část má 

pouze orientační povahu, jelikoţ výzkum nebyl dosud ukončen. V dostupné literatuře 

jsem zmínky o následném dokončení a prezentaci norem nedohledala. „Interpretace se 

prozatím opírá o klinické zkušenosti a o interpretační systém ruské psycholoţky 

Jacksonové (Jackson, L. 1964, 1950 in Michal, 1974). Test rodinných postojů 

Jacksonové se orientuje na diagnostiku rodinných vztahů u dětí ve věku pět aţ devět let. 

(Hlávková, 2014) Po spontánní produkci dítěte mají být kladeny otázky nad obrázkem, 

které vedou k hlubšímu rozhovoru. Instrukce zadání by měla znít: „Mám tu pro tebe 

ještě jednu hru. Podívej se, zde je několik obrázků. Máš uhodnout, co kaţdý z nich 

představuje, co se asi stalo.“ (s. 48) Po spontánní produkci se doptáváme na nesdělené 

informace, např. „Koho ty osoby představují? Co se mohlo přihodit před chvílí? Co se 

stane potom?“ apod. Po ukončení testu můţeme znovu předloţit dítěti obrázky a dotázat 

se jej, jestli by ještě něco doplnilo.  

 Michal v manuálu vyjmenovává znaky nepřizpůsobení, na které bychom při 

interpretaci měli brát zřetel. Podezřelé je, kdyţ chybí zcela realistický přístup nebo je 

vyjádřen jen málo – vyskytují se fantazijní motivy s výlučnými aţ bizardními náměty, 

převaţují snové a pohádkové prvky, převaţují motivy nehod, neštěstí, kriminality, smrti 

apod., chybí realistické prvky a popisy. Dalším prvkem zasluhujícím pozornost jsou 

sado-masochistické motivy jako vyjádření silné agrese, krutost, trýznění, nepřiměřené 

tresty atp. Znakem nepřizpůsobení je také zvýšená produkce strachů a úzkostí, či 

extrémní popis osob zobrazených na obrázcích – jsou buď nepolepšitelně zlí, nebo 

naopak, naprosto ideálně vykreslené. Dalším indikátorem problému jsou narušené 

interpersonální vazby – osoby nepatří k sobě, netvoří skupinu, či jsou jejich vztahy 

extrémní. Povšimnout bychom si bezesporu také měli nápadností ve větné kompozici, 

stylizaci, vokalizaci či netypického chování během zadávání testu. Michal taktéţ 

ukazuje i příklady normality a běţných příběhů.   
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1.3.3. Škála sociální kognice a objektních vztahů (SCORS) 

 Škála SCORS byla v roce 1985 zavedena do praxe Drew Westenem na Emory 

univerzitě v Atlantě. Jak sám autor v manuálu (1985) uvádí, byla několikrát revidována 

a aplikována i do jiných oblastí, na jiný typ narativního materiálu, jako jsou přepisy 

rozhovorů v terapeutických sezeních, rané vzpomínky či příběhy získané v subtestu 

řazení obrázků ve WAIS-R. Tvorba škály byla ovlivněna psychoanalyticky 

orientovanou teorií objektních vztahů (například Melanie Klienová, Margaret 

Mahlerová, John Bowlby, Otto Kernberg nebo William Fairbairn) a výzkumem sociální 

kognice. Škála SCORS byla vyvinuta empiricky, zvláště pak pro odlišení pacientů 

s hraniční poruchou osobnosti od jiných poruch, zejména od pacientů s depresí a 

pacientů s diagnózami schizofrenního okruhu (Jenkins, 2008, Soukupová, Goldmann, 

2007). Výzkumy z oblasti psychopatologie, zvláště pacientů s poruchou osobnosti, 

pacientů s poruchami schizofrenního okruhu či pacientů s depresivními sklony 

pokračují i v současnosti (Golberg, 2011; Inslegers, Vanhuele, Meganck, Debaere, 

Trenson, Desment, Roelstraete, 2012). Je tedy zřejmé, ţe právě v této oblasti je škála 

SCORS velmi přínosná, moţná nejpřínosnější. Dochází i k rozšiřování okruhu cílové 

skupiny na oblast mimo psychologii (Paul, Schieffer, Brown, 2004; Kernhof, Kaufhold, 

Grabhorn, 2008), o toto se pokusím i já ve své diplomové práci. Dle Soukupové (2012) 

Westen sám neuvádí pro SCORS normy, pouze poukazuje na výpovědní hodnotu 

nízkých a vysokých skórů. Nízké skóry 1 a 2 tedy vykazují známky patologie, oproti 

tomu skóry 6 nebo 7 představují známky zdravého vývoje.  

 Škála SCORS byla jako škála vyvinuta primárně pro hodnocení narativního 

materiálu získaného z TAT. Její validita byla prokázána na řadě studií jak intaktní, tak i 

klinické populace. (Porcerelli, Shahar, Blatt, Ford, Mezza, Greenlee, 2006) Bylo 

zjištěno, ţe výsledek testové metody je validní, pokud vyšetřovaná osoba odpoví na 6 a 

více tabulí. (Westen, 1985) Uspokojivých výsledků dosáhla i v oblasti reliability.  

 Manuál SCORS (Westen, 1985) dělí skórovací kritéria do čtyř skupin: 

komplexnost reprezentací osob, afektivní ladění mezilidských vztahů, emoční vklad do 

mezilidských vztahů, morální standardy a jako poslední porozumění sociální kauzalitě. 

Všechny zmíněné dimenze jsou příbuzné, ale přesto odlišné aspekty objektních vztahů a 

sociální kognice. Nyní bych ráda zmíněné skupiny blíţe představila. 
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Komplexnost reprezentací 

Základy teorie objektních vztahů zaloţené na mentálních reprezentacích 

nalezneme v psychoanalýze. „Objektní reprezentace jsou vědomé či nevědomé 

afektivně nabité myšlenky a představy o sobě a druhých a vztazích mezi self a druhými, 

které jsou zaloţeny na interpersonální zkušenosti stejně jako na fantazijních představách 

těchto interpersonálních zkušeností.“ (s. 15) Předpokládá se, ţe kvalita „objektního 

světa“ (Jacobson, 1964 in Westen, 1985), neboli „světa reprezentací“ (Sandier a 

Rosenblatt, 1962 in Westen, 1985) je celistvost sociálních reprezentací. Tato celistvost 

je centrálním aspektem struktury osobnosti a kritickým bodem interpersonálního 

fungování. Současné výzkumy vycházejí z attachmentové teorie Bowlbyho, která 

předpokládá, ţe kvalita vtahu mezi dítětem a pečující osobou je determinující pro 

vnitřní modely druhých osob ve vztazích.  

Teorie vývoje reprezentací self a druhých má tři důleţité fenomény. První z nich 

je charakterizován zlepšující se diferenciací, kdy se pohled na sebe sama a druhé 

postupně odlišuje, hranice se stávají čím dál jasnější mezi self a druhými. Druhým 

psychoanalytickým aspektem je skutečnost, ţe se objektní reprezentace postupně stávají 

stále více a více komplexní a integrované tím, jak dítě zraje. Třetí vývojovou zásadou je 

tendence malých dětí dělit reprezentace podle afektivní konotace, tedy na pozitivní a 

negativní. Reprezentace self a druhých se nejprve postupně oddělují a self získává 

pevnější hranice, následně se reprezentace stávají čím dál více komplexní a 

v neposlední řadě, získávají afektivní konotaci. Výzkumy mentálních reprezentací 

jedince podporují předpoklad, ţe projektivní testy dávají moţnost zjistit o zkoumané 

osobě její interpersonální historii a odhalit alespoň něco ze zaţitých vztahových 

dispozic. Reprezentace self a druhých se mění a vyvíjí aţ do dospělosti.  

Reprezentace, které kódujeme, můţeme nazývat „pracující“ reprezentace self a 

druhých. Pracující reprezentace se dají popsat jako koncept sebe sama a druhých v akci. 

Koncept souvisí s aktuální sociální situací jedince a strukturou momentální kognice. 

Jsou vědomé i nevědomé. Vědomé komponenty souvisí s vnitřními pracovními modely 

sebe i druhých.  

Nejniţší úroveň této dimenze je situace, kdy subjekt má problém diferencovat 

sebe sama od ostatních. Další úrovní je jednoduché, nepropracované odlišení self od 

druhých a nejvyšší úrovní je pochopení podstaty osobnosti.  
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Afektivní ladění interpersonálních vztahů 

Dle psychoanalytické tradice můţeme charakterizovat tento parametr jako citové 

zabarvení světa, v rozsahu „zlovolný aţ laskavý“. Sociálně-kognitivní perspektiva 

rozumí oblasti jako afektivní kvalitě interpersonálních vztahů, např. jaké jsou očekávání 

jedince od vztahů. Dle psychoanalytiků zlovolný svět představuje projekci vlastní 

agrese, která je způsobená nedostatečným naladěním se a nedostatečnou saturací potřeb 

dítěte od pečující osoby během prvních let ţivota. Sociálně-kognitivní teorie 

předpokládají, ţe lidé mají odlišné vztahové očekávání od různých skupin- např. muţi 

vs. ţeny, mladší muţi vs. starší muţi apod.  

Při skórování odpovědí je moţné zvolit několik moţností. Nejniţší úrovní je 

situace, kdy subjekt očekává vztahy jako záměrně hostilní nebo škodící, oproti tomu 

nejvyšší úroveň vykazuje pozitivní očekávání – vztahy jsou pozitivní a pro člověka 

obohacující.  

Emoční kapacita věnovaná vztahům a morálka 

„Emocionální investice“ ovlivňuje reprezentaci cílů, ţádoucích stavů nebo 

aspekty mezilidských vztahů. Reprezentace mohou být odlišné od reality a mohou mít 

pozitivní i negativní vliv na ţitou realitu. Důvody emocionální investice se vyvíjejí 

s věkem – nejprve je motivací uspokojení vlastní potřeba a postupně se jedinec dostává 

na úroveň, kdy jedinec emočně investuje do situací a lidí, na kterých mu záleţí, a činí 

tak dle vlastního uváţení.  

Výzkumy prokázaly (Selman, 1981 in Westen, 1985), ţe pojetí přátelství se 

během ţivota téţ mění. Prvotní konkrétní popis, který slýcháme u malých dětí, ţe 

přátelství je vztah plný společných her, se dostává na více abstraktní úroveň společného 

sdílení myšlenek a pocitů zahrnující vzájemnou podporu a pocit intimity.  

Výzkumy bádají taktéţ nad tématem dětského pojetí spravedlnosti, konvence a 

autority. Tyto koncepty jsou dalším důkazem vyvíjejícího se emocionálního investování 

do vztahové oblasti. Vývoj morálky je dobře popsán L. Kolhbergem,  Westen se jeho 

teorií nechal inspirovat i při tvorbě SCORS. 

Kognitivní psychologové zkoumali také vývoj dětské morálky, včetně pojetí 

přátelství. Dávají důraz na kognitivní zpracování situací – např. člověk nemůţe mít rád 
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jinou osobu kvůli jeho přednostem, pokud neumí kognitivně zmíněné přednosti 

zpracovat, či nemůţe adekvátně reagovat na potřeby jiných, pokud jim sám nerozumí. 

Emocionální vklad do situací a interakcí mezi lidmi je důleţitou známkou zdravého 

vývoje. Sociopati většinou velice dobře znají správné odpovědi či reakce na mezilidské 

interakce, ale co je odlišuje od běţné populace, je právě nedostatečná emocionální 

investice.  

Vývoj morálního posuzování a vývoj emocionálního vkladu do vztahů je velmi 

obdobný a vzájemně propojený. 

Porozumění sociální kauzalitě 

Vývojem a zráním se postupně vnímání sociální kauzality emocí a emocionality, 

tedy pochopní příčiny a následku, stává více komplexním, abstraktním, přesnějším a 

více zvnitřněným.   

Dle Piageta (1926 in Westen, 1985) je nejniţší podoba porozumění sociální 

kauzalitě tendence ke zmatenému, nelogickému zpracování, přes přesnější, ale stále ne 

příliš komplexní chápání, po komplexní porozumění psychologickým procesům 

zahrnujícím generalizaci myšlenek, pocitů i jednání. 

V manuálu jsou uvedeny výzkumy v oblasti porozumění sociální kauzality u 

osob s hraniční poruchou osobnosti či depresivních pacientů, které zde nerozepisuji, 

jelikoţ dle mého mínění nemají příliš společného s mou skupinou respondentů – 

onkologicky nemocnými dětmi.  

Při skórování se pracuje poté s osmi škálami (Westen, 1985, Soukupová, 

Goldmann, 2007), které jsou zaloţené na právě popsaných skupinách. Popis 

jednotlivých škál je inspirován textem diplomové páce kolegyně Smolové (2015).  

1. Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých - škála zjišťuje, do jaké 

míry člověk rozlišuje mezi vlastní perspektivou a perspektivou druhých, nakolik je 

schopen sobě a druhým připisovat trvalé a stabilní vlastnosti a zda sebe a druhé vnímá 

jako psychologické bytosti s komplexními motivacemi a subjektivním proţíváním.  

2. Afektivní kvalita reprezentací - škála měří očekávání člověka od vztahů s druhými 

lidmi. Zjišťuje, zda má jedinec tendenci očekávat zlovolné a hostilní vztahy, nebo zda 

vidí sociální interakce s druhými jako dobré a obohacující.  
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3. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů - škála identifikuje míru vzájemnosti a 

emočního sdílení ve vztazích. Zjišťuje, nakolik je člověk schopen vytvářet hluboké 

vztahy charakteristické vzájemným sdílením, emoční intimitou a respektem, nebo zda 

má tendenci se ve vztazích primárně soustředit na své vlastní potřeby.  

4. Emoční vklad do hodnot a morálních standardů - škála rozlišuje mezi jednici, kteří 

se chovají bezohledně s minimálními výčitkami svědomí, a jednici s rozvinutým 

morálním uvaţováním, kteří morální normy dodrţují, ale v odůvodněných případech 

jsou ochotni je zpochybnit.  

5. Porozumění sociální kauzalitě - škála posuzuje, zda je člověk schopný rozumět 

tomu, proč lidé jednají tak, jak jednají a nakolik jsou vysvětlení lidského chování či 

interpersonálních situací logická, přesná a komplexní.  

6. Prožívání a zvládání agresivních impulzů - škála měří jedincovu schopnost 

kontrolovat a přijatelným způsobem vyjadřovat agresi.  

7. Sebedůvěra - škála hodnotí afektivní kvalitu reprezentací self. Posuzuje, jakou má 

člověk sebedůvěru, zda se vidí jako špatný, nebo má ze sebe realisticky pozitivní pocity.  

8. Identita a soudržnost self - škála zjišťuje úroveň pocitů celistvosti self. Rozlišuje 

mezi lidmi s nestabilním a nejistým pocitem sebe sama a lidmi s integrovanou 

osobností, dlouhodobými cíli a hodnotami.  

Pouţití prvních pěti škál SCORS povaţuje Westen za povinné, lze jimi hodnotit 

všechny získané příběhy. Zbývající tři škály jsou doplňkové a nemusí být aplikovatelné 

na všechny příběhy. Hodnocení dat se realizuje pomocí sedmibodové stupnice se 

slovním popiskem na hodnotách 1, 3, 5 a 7. V případě některých škál je slovní 

deskripce i pro hodnoty 2 nebo 4. Po přiřazení všech skórů k jednotlivým příběhům se 

vypočítá průměrný výsledek pro kaţdou škálu. (Soukupová, Goldmann, 2007) 

2. Design výzkumu 

Realizovala jsem výzkum na pomezí kvantitativně-kvalitativní metodologie, 

který se zabýval zjištěním odlišeného sociálního vývoje a případného sociálního 

handicapu u dětí s onkologickým onemocněním ve srovnání s intaktními dětmi. 
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2.1. Cíle a výzkumné otázky 

Cílem mého výzkumu bylo zaměřit se na sociální oblast dětí s onkologickým 

onemocněním. Snaţila jsem se zjistit, jaké budou výsledky v jednotlivých aspektech 

sociální oblasti u dětí s onkologickým onemocněním v porovnání s dětmi ze základní 

školy, které nemají zkušenost s dlouhodobou hospitalizací. Na základě zadání 

diagnostické metody, 2 subtestů Projektivního interview, a následnému skórování 

škálou SCORS, zaměřující se na úroveň sociální kognice a objektních vztahů, jsem 

chtěla zjistit, jaké výsledky získaly děti na jednotlivých škálách v porovnání s chlapci a 

dívkami bez zkušenosti s chronickým onemocněním. Předpokladem testování byla 

domněnka, ţe v odpovědích budou rozdíly ukazující na horší výsledky v sociální oblasti 

u nemocných dětí, jelikoţ jsou izolovány od rodiny i jiných referenčních skupin. 

Nicméně, nepředpokládala jsem, ţe by výsledky zasahovaly do pásma patologie, jako 

tomu můţe být u osob s psychickým onemocněním - například schizofrenií či poruchou 

osobnosti, coţ je vzorek, se kterým pracoval při tvorbě SCORS i Dr. Westen. Dalším 

cílem bylo zaměřit se na jednotlivé škály SCORS a případné rozdíly v nich.  

Na základě statistického zpracování jsem si jako další cíl kladla pokus o 

nastínění norem u Projektivního interview, jelikoţ tato diagnostická metoda konkrétní 

normy v manuálu nemá.  

Vzhledem ke stanoveným cílům práce byly zformulovány následující výzkumné otázky:  

 Pohybují se děti s onkologickým onemocněním na škále SCORS v oblasti 

normy, či je zřetelná tendence k patologii?  

 Existuje rozdíl v sociální oblasti u dětí s onkologickým onemocněním 

v porovnání s běţnou populací? 

 Je případný handicap více signifikantní v konkrétní oblasti? 

 Existuje rozdíl ve vnímání běţných ţivotních situací a schopností je popsat? 

Na základě těchto otázek jsem volila metody zkoumání a analyzovala data. 

2.2. Výzkumný soubor  

Jako respondenty pro diplomovou práci jsem se rozhodla vyţít dětí/dospívající 

ve věku 11 (10) – 13 let, jelikoţ dle hlediska vývojové psychologie patří do stejné 

„skupiny,“ a nemělo by tedy docházet k zásadním odlišnostem v oblasti sociální či 
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psychické. Předpokládám, ţe ačkoliv je věk dívek a chlapců odlišný, jedná se o 

relativně jednotnou skupinu. Věk byl vybrán záměrně i s ohledem na informaci manuálu 

Projektivního interview, ţe diagnostický nástroj je moţné pouţít pro děti do věku 13 let. 

Jak je moţné vidět v následující tabulce, ve vzorku jsou nakonec i děti, kterým bylo 

v době zadávání testu 10 let. Jedná se však o hraniční období, kdy bylo dětem téměř 11 

let (nejmladšímu chlapci bylo 11 let za 2 měsíce).  

Pro zkoumání tématu sociální oblasti u dětí s onkologickým onemocněním jsem 

si zvolila prostředí Fakultní nemocnice Motol, kde je jedno ze dvou specializovaných 

pracovišť zaměřujících se na léčbu těchto onemocnění – Klinika dětské hematologie a 

onkologie. Druhé pracoviště obdobného rázu se nachází v Brně. Vzhledem 

k dostupnosti k mému bydlišti jsem zvolila pracoviště v Praze. Dostat moţnost 

pohybovat se na oddělení nebylo zcela jednoduché, ale sbírání dat mi bylo nakonec 

povoleno. Následně jsem byla jiţ výhradně v kontaktu s psycholoţkami na odděleních, 

které se mi snaţily vyjít maximálně vstříc. Během prvních týdnů to vypadlo, ţe bude 

nutné nejprve absolvovat dobrovolnický kurz proto, abych se mohla pohybovat po 

areálu FN Motol bez doprovodu, ale nakonec se podařilo, aby mě vţdy někdo 

doprovázel, a časově náročnější příprava tedy nebyla nutná. Celkově sběr dat na Klinice 

dětské hematologie a onkologie trval zhruba rok, únor 2014 aţ leden 2015. 

Hlavním kritériem pro výběr konkrétních osob byl jiţ zmiňovaný věk. Původně 

jsem se snaţila vybírat pouze pacienty ve věku 11 – 13 let, ale pro malý počet dětí 

v tomto věku, jsem nakonec sesbírala odpovědi u dětí ve věku 10 let, kterým se blíţily 

jedenácté narozeniny. Důleţité bylo, aby děti měly diagnostikovanou nemoc z oblasti 

onkologie, a to jakoukoliv formu. Původním záměrem bylo téţ evidovat přesné 

diagnózy a určit, zda se výsledky liší i dle tohoto kritéria, ale kvůli širokému spektru 

nálezů jsme od něj upustila. Dalším důleţitým aspektem výběru byl poţadavek, aby se 

děti nacházely ve fázi probíhající léčby se záţitkem dlouhodobější hospitalizace, tedy 

odloučení od kaţdodenního běţného ţivota. Důleţitou skutečností a předpokladem 

zadání diagnostického testu bylo, aby se chlapci a dívky cítili po zdravotní i psychické 

stránce schopni odpovídat. Zda je stav stabilizovaný a pacient je schopen kontaktu se 

mnou, rozhodovala vţdy psycholoţka na oddělení.  
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Tabulka 1: Rozložení testovaného vzorku dětí s onkologickým onemocněním dle věku i pohlaví 

Děti s onkologickým onemocněním 

 Celkový počet 10 let 11 let 12 let 13 let 

Dívky 9  1 1 2 5 

Chlapci 22  1 6 4 11 

Celkem ve 

vzorku 

31 2 7 6 16 

 

Předpokladem zadání subtestů Projektivního interview bylo podepsání 

informovaného souhlasu zákonným zástupcem i souhlas konkrétního dítěte před 

explorací. Z celkového počtu 31 dětí, jsem do statistického vyhodnocování zahnula 

odpovědi 29 z nich. Důvodem vyřazení byly dvě skutečnosti. První protokol, který 

nebyl vyuţit, byly nedostatečné odpovědi dívky ve věku 13 let. Slečna i přes 

opakovanou motivaci nebyla schopna popsat příběhy a odpovídat na doplňující otázky. 

Dle informací od psycholoţky je podezření na nějakou formu mutismu. Druhý protokol, 

který jsem nepouţila, byl od 11- letého chlapce se zrakovým handicapem. Obrázky 

Projektivního interview pro něj byly málo zřetelné a neuměl rozlišit kontury postav. 

Oba protokoly jsou pro nahlédnutí v přílohách (příloha 9).  

71% procent výzkumného souboru bylo tvořeno chlapci a největší zastoupení 

věku bylo 13 let (cca 69%). Tato skladba odpovídá mé zkušenosti z oddělení, jelikoţ 

vnímám, ţe tam byli hospitalizováni spíše chlapci a spíše děti starší nebo naopak malé. 

Dostupná literatura téţ potvrzuje, ţe nádory jsou častější u chlapců.  

V rámci kontrolního vzorku jsme oslovila fakultní základní školu na Praze 5, 

kde mi vyšli bez problémů vstříc. Probandi byli kvůli poţadavkům na věk z 6. třídy, 7. 

třídy a 8. třídy. Z kaţdého ročníku bylo vybráno 10 ţáků, kteří měli podepsaný 

informovaný souhlas od zákonného zástupce. Kdo konkrétně se bude výzkumu účastnit, 

jsem nechala na rozhodnutí vyučujících, u kterých předpokládám, ţe znají třídu nejlépe 

a vyberou reprezentativní osoby. Učitelky byly informovány o cílech výzkumu a 

poţádány, aby vybraly děti, které nemají zkušenosti s chronickým onemocněním a 

dlouhodobou hospitalizací. Sběr dat na základní škole probíhal během září a října 2014.  
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Tabulka 2: Rozložení kontrolního vzorku dětí ze základní školy dle věku i pohlaví 

Děti ze základní školy 

 Celkový počet 10 let 11 let 12 let 13 let 

Dívky 20 2 3 7 3 

Chlapci 10 4 3 6 2 

Celkem ve 

vzorku 

30 6 6 13 5 

 

Z celkového počtu 30 vyplněných protokolů bylo vyuţito 29. Vyloučena 

z výzkumného vzorku byla 11letá dívka, která byla dlouhodobě hospitalizována ve FN 

Motol kvůli obtíţím se zrakem. Pobyt v nemocnici byl ukončen teprve před pár týdny a 

téma nemoci, hospitalizace se často objevovalo v odpovědích. Subjektivně vnímám tuto 

skutečnost jako problematickou a po konzultaci s vedoucí práce jsem se rozhodla 

protokol vyřadit.  

Na rozdíl od prvně zmiňované skupiny dětí s onkologickým onemocněním se 

šetření v rámci kontrolního vzorku účastnilo více dívek – 2/3 neboli 66,7%. Největší 

věkové zastoupení je 12 let, procentuálně v kontrolním vzorku činí 43%.  
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Tabulka 3: Porovnání testového a kontrolního vzorku dle věku 

 Děti s onkologickým 

onemocněním 

Děti ze základní školy 

Dívky 29% 66,7% 

Chlapci 71% 33,3% 

10 let 6,5% 20% 

11 let 22,6% 20% 

12 let 19,4% 43% 

13 let 69% 17% 

* Procentuální výsledky jsou zaokrouhleny  

 V tabulce jsou zvýrazněny kurzívou nejvyšší hodnoty dle pohlaví a věku. Jak jiţ 

bylo uvedeno, ve výzkumném vzorku oproti kontrolní skupině je výrazně větší 

zastoupení chlapců. Tato skutečnost je potvrzena i lékařskými závěry, ţe u chlapců se 

onkologické onemocnění diagnostikuje častěji. Jelikoţ pro mě zásadním kritériem pro 

výběr zkoumaných osob byl věk, nikoli pohlaví a výsledné hodnoty jsou velmi odlišné, 

není moţné hledat a interpretovat statisticky významné odlišnosti v závislosti na 

pohlaví. Domnívám se však, ţe v této vývojové úrovni by ani rozdíly nebyly 

signifikantní. Odlišné je i zastoupení napříč věkem. Můţeme se však shodnout, ţe 

většina dětí se v obou skupinách nacházela ve věku 12 – 13 let. Záměrně bylo vybráno 

pro diplomovou práci toto vývojové období, protoţe by mělo být víceméně jednotné a 

děti by měly být na stejné úrovni.  

2.3. Metody a postup při sběru dat 

Průběh sběru dat 

V minulé části jsem nastínila iniciování komunikace a domluvu s Fakultní 

nemocnicí Motol, proto bych se tím v této části jiţ nezabývala. Přesné domlouvání 

probíhalo většinou obdobně. Při sběru dat jsem během neděle či pondělí oslovila 

psycholoţky, zda jsou na oddělení aktuálně děti v poţadovaném věkovém období a zda 

bych mohla přijít na zadání testu. Psycholoţka mi zajistila u rodičů dětí souhlas s účastí 

ve výzkumu. Dle odpovědi jsem poté během středy, případně i jiného dne, přišla na 

oddělení a po souhlasu zadala subtesty Projektivního interview. Vţdy jsem se však 

musela přizpůsobit chodu oddělení, takţe pokud chlapci nebo dívce bylo doplánováno 

vyšetření, či měl/a být propuštěn/a do domácí péče, musela jít diplomová práce stranou. 
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Vyplnění testu bylo zaloţeno na dobrovolnosti jak na straně rodičů, tak na straně 

samotných pacientů/ek, proto se mi i několikrát stalo, ţe dítě nechtělo spolupracovat, 

protoţe se necítilo dobře, nebo se mu prostě nechtělo. Nezřídka se mi tedy stávalo, ţe 

ačkoliv jsem byla domluvena na zadání diagnostické metody, odešla jsem s prázdnou.  

Pokud stav pacienta/ky dovolil, vyšetření probíhalo v samostatné místnosti bez 

přítomnosti dalších osob. Pokud bylo nutné z lékařského hlediska upoutání na lůţko, 

snaţila jsem se, abych byla s dítětem sama. Důvodem bylo zajištění pocitu bezpečí a 

snaha minimalizovat rušivé vlivy ze strany rodinných příslušníků či personálu. Na 

začátku jsem se kaţdému chlapci či dívce představila a seznámila je s účelem výzkumu 

a průběhem zadávání. Také jsem zdůraznila, ţe účast je dobrovolná a výsledky nebudou 

vyuţity pro jiný účely neţ zpracování mé diplomové práce. V případě, ţe byl přítomen 

zákonný zástupce, byl seznámen s obsahem informovaného souhlasu (příloha 3) a 

poţádán o podpis. Pokud přítomen nebyl, předávala mi psycholoţka předem podepsané 

informované souhlasy.  

Po úvodu a pokusu o navázání kontaktu otázkami na aktuální náladu nebo na 

záliby jsem pokročila k administraci subtestů Projektivního interview. Nejprve jsem 

vţdy zadávala část Dětský svět a odpovědi si zaznamenávala do notebooku. Během 

prvního šetření jsem se pokusila psát odpovědi rukou, ale postup se mi neosvědčil, 

protoţe jsem špatně stíhala zapisovat doslovné odpovědi a neměla jsem téměř ţádnou 

šanci reagovat na dítě a zaznamenávat si tak jeho neverbální projevy. Do vytvořeného 

protokolu (příloha 5) jsem se snaţila psát všechna verbální i neverbální sdělení včetně 

případné latence. Atypické neverbální projevy a latence nebyly příliš časté, proto jsem 

s nimi dále v analýze nepracovala. Další částí zadávání byly Nedokončené věty. Dětem 

jsem dala moţnost, zda chtějí doplnění psát samy, nebo mám psát já. Kromě dvou dětí 

všechny zvolily druhou moţnost. Po ukončení jsme společně ještě krátce zreflektovali, 

jak se jim test vyplňoval, jestli to pro ně bylo lehké nebo těţké, a co případně činilo 

obtíţe. Pokud děti uváděly některá témata jako problematická, poznamenávala jsem si 

je k protokolu.  

Administrace na základní škole probíhala velmi podobně. Pro potřeby sběru dat 

u kontrolní skupiny jsem vytvořila jiný informovaný souhlas, který je téţ k nahlédnutí 

v příloze (příloha 4). Rozdílem bylo, ţe subtest Nedokončené věty byl dětmi 

vypracováván samostatně v lavicích.  
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Celková doba zadávání probíhala cca 30 – 40 minut v závislosti na ochotě 

pacienta spolupracovat, či na jeho psychomotorickém tempu.  

Prostředí 

Ráda bych se krátce zmínila i o prostředí, ve kterém výzkum probíhal. Prostředí 

nemocnice, zvláště hematologicko-onkologická klinika, je kvůli velkému riziku infekcí 

velmi specifické vzhledem k nárokům na hygienu. Při příchodu jsem si vţdy musela 

vydesinfikovat ruce a informovat personál o svých případných onemocněních typu 

rýma či bolest hlavy. Zadávání testu probíhalo s rouškou na ústech, aby se 

minimalizovalo riziko jakékoliv nákazy. Ve třech případech jsem musela být oděna i do 

specializovaného pláště a čepice, jelikoţ chlapci byli po operaci. Celkově prostředí bylo 

plné hadiček, přístrojů, injekcí, coţ bylo pro děti i pro mě samotnou náročné.  

Kontrolní šetření bylo snímáno v relativně přirozeném prostředí, na základní 

škole. V porovnání s výzkumným vzorkem však byl přístup k zadání testu odlišný. Děti 

vnímaly odpovídání jako známou školní situaci – zkoušení, proto nikdo z nich neodmítl 

účast na výzkumu a jejich odpovědi byly hbité. Domnívám se, ţe mě však nevnímaly 

jako učitelku, a proto odpovědi byly dány spontánně a bez ostychu.  

Metody sběru dat 

Pro výzkum jsem se rozhodla pouţít více technik, abych prostřednictvím 

triangulace dat zajistila vyšší validitu a reliabilitu výsledků. Za stěţejní techniku 

povaţuji Projektivní interview a jako doplňkové pozorování a rozhovor. Projektivní 

interview jsem si vybrala z více důvodů – prvním z nich byla skutečnost, ţe jsem chtěla 

zpracovávat diplomovou práci u dětské věkové skupiny a test je pro ni určen, dalším 

důvodem byla podobnost s pouţívanými apercepčními technikami jako je TAT či CAT 

a moţnost skórování stejnými systémy (v mém případě SCORS mapující sociální 

oblast) a v neposlední řadě důvodem byla zvědavost, zda česká diagnostická technika 

můţe získat stejně bohaté informace jako například TAT. Vzhledem k výzkumným 

cílům a otázkám jsem zvolila pouze dva ze tří moţných subtestů Projektivního 

interview.  
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Projektivní interview – Dětský svět 

O Projektivním interview je detailněji pojednáno v kapitole 1.3, proto se zde 

budu zabývat spíše konkrétním způsobem zadávání. Dětem byl předloţen set všech 10 

obrázků, které tento subtest zahrnuje. Jako úvodní instrukci jsem vyuţila doporučené 

znění pro zadávání TAT (Soukupová, 2012): 

„Budu ti ukazovat obrázky, na kterých jsou nakresleny určité scény. Vytvoř ke 

každé scéně příběh tak, abys zahrnul/a, co se odehrávalo předtím, co se právě na 

obrázku odehrává, co si jednotlivé postavy myslí, co cítí a jak to bude pokračovat dál. 

Neexistuje něco jako dobrý nebo špatný příběh, prostě vytvoř příběh se začátkem, 

prostředkem a koncem.“ 

Pokud bylo potřeba, instrukci jsem zopakovala či jsem se snaţila povzbudit dítě 

slovy: „Můţeš začít tím, co se na obrázku odehrává.“ S popisem obrázku nebýval 

problém, ale dívky a chlapci častěji zapomínali na doplnění pocitů či myšlenek postav 

na obrázcích, nebo neuváděli ukončení příběhu. V tomto případě jsem se doptávala: 

„Jak se postavy cítí a co si myslí?“ či „Jak to bude pokračovat dál?“  Pokud se dítě u 

tvorby příběhu zarazilo, snaţila jsem se ho podpořit těmito slovy: „Zkus vytvořit nějaký 

příběh. Všichni většinou něco vymyslí.“ apod. Kromě jednoho případu, kdy byl 

protokol vyřazen, se šetření vţdy úspěšně povedlo dokončit. Další komunikaci jsem se 

během sběru dat snaţila omezit na minimum, abych neovlivňovala spontánní produkci 

příběhů.  

Získaný materiál jsem hodnotila pomocí standardizovaného skórovacího 

systému SCORS od Dr. Westena, o kterém více uvádím v kapitole 1.3.3. Pro edukaci, 

jak správně skórovat odpovědi, jsem se účastnila v rámci fakulty kurzu Projektivní 

metody vyučovaný Dr. Soukupovou, při kterém jsme si ukazovali zákonitosti bodování 

a zkoušeli si praktické ukázky. Následně jsem pro pochopení, jak hodnotit příběhy, 

kontaktovala výzkumnou laboratoř Dr. Westna na univerzitě Emory. Ze sekretariátu mi 

velmi ochotně poslali originální manuál pro uţití SCORS u TAT. Při hodnocení bylo 

zahnuto všech 8 škál SCORS a doplněny tematické škály, které vzešly z odpovědí 

v rámci Nedokončených vět, o kterých budu referovat v další části. Jednalo se o četnost 

tématu „škola“, „rozvod/rozchod rodičů“ a „nemoc“. Při hodnocení jsem vycházela z 

pravidel od Soukupové a Goldmanna (2007), která uvádím téţ v přílohách (příloha 6). 
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Všechny protokoly a hodnocení příběhů byly překontrolovány a upraveny vedoucí 

práce.  

Projektivní interview – Nedokončené věty 

Dětem byla zadána sada Nedokončených vět, která je uvedena v manuálu 

Projektivního interview (příloha 2). Instrukce k úkolu zněla: „Tvým úkolem bude 

dokončit níţe uvedené věty první myšlenkou, která tě napadne. Dlouho nepřemýšlej, piš 

první, co tě napadne. Ţádná odpověď není dobře nebo špatně.“ Ačkoli manuál 

doporučuje měřit reakční dobu, neučinila jsem tak s ohledem na prostředí, ve kterém byl 

test zadáván. Po konzultaci s psycholoţkou na oddělení jsem nechtěla u pacientů 

navozovat stresovou situaci a zvyšovat tak jejich diskomfort. 

Pro analýzu sesbíraných dat jsem vyuţila metodu otevřeného kódování, při které 

„je text jako sekvence rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena jména a s 

takto nově pojmenovanými (označenými) fragmenty textu potom výzkumník dále 

pracuje.“ (R. Švaříček; K. Šeďová, 2007, s. 211) Na základě kódů jsem vytvořila matici 

s kategoriemi (příloha 10). Kategorie jsem porovnávala poté s nejčastějšími tématy 

uvedenými v manuálu. Témata „škola“, „rozvod/rozchod rodičů“ a „nemoc“, jeţ vyšla 

jako častá a kvalitativně odlišně pojímaná u dětí s onkologickým onemocněním a 

zdravými dětmi, jsem zapracovala do kódování odpovědí ze subtestu Dětský svět.  

Rozhovor a pozorování  

Pozorování a rozhovor zde uvádím jako doplňkové diagnostické metody. Jak jiţ 

bylo nastíněno v předchozích částech, aplikovala jsem je během administrace subtestů 

Projektivního interview. Rozhovor byl veden s úmyslem navázání kontaktu s dívkou 

nebo chlapcem a ke shrnutí šetření včetně případných otázek na moji osobu. Pozorování 

bylo taktéţ realizováno a vztaţeno na testovou situaci. Získaná data slouţí pro ověření 

výsledků, ale není moţné z nich činit samostatné závěry, jelikoţ rozhovor ani 

pozorování nebyl praktikován v potřebné hloubce. 
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3. Výsledky a interpretace dat 

3.1. Dětský svět - analýza škál SCORS a komparace mezi skupinami  

Způsob analýzy dat byl opřen o stanovené výzkumné otázky popsané v části 2.1. 

Zjišťovala jsem, zda jsou odpovědi dětí s onkologickým onemocněním v porovnání 

s intaktním vzorkem odlišné, se zaměřením na to, zda vykazuje zkoumaná skupina 

hodnoty v pásmu patologie. Zjišťovala jsem také, jestli jsou významné rozdíly i 

v konkrétních oblastech sociálního ţivota dle škál SCORS. Mimo kvantitativního 

statistického zpracování jsem začlenila do vyhodnocování také kvalitativní analýzu.  

Důleţité pro mě bylo srovnání výsledků s intaktní populací, tedy kontrolním vzorem 

dětí ze základní školy, kde jsem předpokládala zdravý vývoj v souladu s poznatky 

vývojové psychologie (kapitola 1.2.). Nyní představím výsledky opřené o statistickou 

analýzu dat. 

U všech škál jsem porovnala pozorovanou hladinu významnosti (5%), 

stanovenou statistickými metodami, se zvolenou hladinou významnosti pro určení 

signifikantních rozdílů mezi testovanou skupinou, dětmi s onkologickým onemocněním, 

a kontrolní skupinou, chlapci a dívkami ze základní školy bez záţitku dlouhodobé 

hospitalizace. Pro účely diplomové práce byla formulována tzv. nulová hypotéza (dále 

v textu a tabulkách značena H0) znějící „Nejsou rozdíly ve výsledcích na škálách 

SCORS mezi dětmi s onkologickým onemocněním a dětmi ze základní školy.“, která 

byla potvrzena či vyvrácena. Při komparaci jsem vycházela z pravidla, ţe „nulová 

hypotéza se zamítá, jestliţe pozorovaná hladina významnosti je menší nebo rovna námi 

zvolenou hladinou významnosti“ (Škaloudová, 2008). Pokud nulovou hypotézu 

zamítneme, lze říci, ţe jsou rozdíly mezi testovanými skupinami. Následně jsem 

porovnávala nejčastější skóry v určité dimenzi u obou testovaných skupin.  

Výsledky jsou prezentovány dle jednotlivých osmi škál SCORS a konkrétnímu 

komentáři předchází vţdy připomenutí skórovacích vodítek (všechna vodítka jsou 

souhrnně v příloze 6). Jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části práce, pro škálu SCORS 

neexistují oficiální normy, sám autor odkazuje pouze na vypovídající hodnotu nízkých a 

vysokých skórů. Hodnoty 1 a 2 se dají povaţovat za patologické a poukazují na moţné 

obtíţe v objektních vztazích a sociální kognici, zatímco hodnoty 6 a 7 vypovídají o 

zdravém fungování osobnosti (Soukupová, Goldmann, 2007).  
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1) Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých 

Tato škála SCORS - Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých 

vypovídá o schopnosti jedince vytvářet komplexní a psychologicky přesné představy o 

sobě a druhých. 

 

Skór 1: Má výraznou tendenci být egocentrický nebo zaměňovat své myšlenky, pocity a 

atributy s myšlenkami, pocity a atributy druhých.  

Skór 3: Vidí své self a druhé málo diferencovaně, málo komplexně, popisy lidí bývají 

jednoduché, úsporné, jednodimenzionální, málo integrované nebo štěpené na dobré - 

špatné.  

Skór 5: Vidí své self a druhé s určitou hloubkou a komplexností, ale poměrně 

konvenčně; je schopen vidět přednosti a nedostatky lidí a dívat se z perspektivy 

druhého.  

Skór 7: Má schopnost psychologicky uvaţovat, vidění druhých je bohaté, komplexní a 

diferencované.   

 

Tabulka 4: Dimenze „Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých“ - porovnání 

hladin významnosti pro vyvrácení/potvrzení nulové hypotézy u celého výzkumného vzorku 

zahrnujícího obě zkoumané skupiny 

 Zvolená 

hladina 

významnosti 

 Pozorovaná 

hladina 

významnosti 

Výsledek  

Tabule 1 0,06 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 2 0,22 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 3 0,11 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 4 0,18 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 5 0,02 < 0,05 H0 zamítáme 

Tabule 6 0,27 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 7 0,06 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 8 0,06 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 9 0,26 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 10 0,41 > 0,05 H0 nezamítáme 
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Ze získaných dat můţeme vidět, ţe nulovou hypotézu lze zamítnout pouze u 

tabule 5, na níţ jsou v popředí dvě postavy – chlapec/muţ v podřepu a dívka/ţena 

stojící na stejné úrovni. Rozdíl je však poměrně malý, proto se domnívám, ţe 

z odlišného výsledku u jednoho obrázku nelze vysuzovat signifikantní rozdíl mezi 

skupinou dětí s onkologickým onemocněním a kontrolní skupinou. U dimenze 

„Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých“ je moţné říci, ţe rozdíly 

mezi skupinami nejsou.  

Tabulka 5: Dimenze „Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých“ - děti 

s onkologickým onemocněním  

 Hodnota 1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 Hodnota 7 

Tabule 1 0,00% 27,60% 69,00% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 2 10,70% 17,90% 64,30% 0,00% 7,10% 0,00% 

Tabule 3 3,40% 13,80% 72,40% 6,90% 3,40% 0,00% 

Tabule 4 6,90% 3,40% 86,20% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 5 3,40% 20,70% 72,40% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 6 6,90% 24,10% 62,10% 3,40% 0,00% 3,40% 

Tabule 7 0,00% 17,20% 72,40% 3,40% 6,90% 0,00% 

Tabule 8 10,30% 3,40% 82,80% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 9 3,40% 10,30% 79,30% 3,40% 3,40% 0,00% 

Tabule 10 6,90% 27,60% 62,10% 3,40% 0,00% 0,00% 

Průměr 5,19% 16,60% 72,30% 3,4% 2,08% 0,34% 
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Tabulka 6: Dimenze „Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých“ – dětí ze základní 

školy 

 Hodnota 1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 Hodnota 7 

Tabule 1 1,70% 17,20% 77,60% 1,70% 1,70% 0,00% 

Tabule 2 6,90% 13,80% 75,90% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 3 6,90% 3,40% 89,70% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 4 3,40% 13,80% 82,80% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 5 3,40% 0,00% 89,70% 0,00% 6,90% 0,00% 

Tabule 6 13,80% 17,20% 69,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 7 3,40% 3,40% 93,10% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 8 0,00% 0,00% 96,60% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 9 0,00% 10,30% 89,70% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 10 6,90% 17,20% 72,40% 3,40% 0,00% 0,00% 

Průměr  4,64% 9,63% 83,65% 0,85% 1,2% 0,00% 

 

Vidíme, ţe děti s onkologickou chorobou více skórovali v této oblasti hodnotou 

2, coţ je kvalita, kterou jsem zadávala, pokud nebylo moţné se přiklonit ani k 1 ani k 3. 

Jedná se tedy o mezní hodnotu ukazující, ţe děti se nachází v schopnosti diferencovat 

self a druhé mezi tendencí zaměřovat se na sebe sama a sklonem vnímat druhé úsporně 

a málo integrovaně.  

Tabulka 7: Dimenze „Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých“ – celkové 

výsledky 

 Hodnota 

1 

Hodnota 

2 

Hodnota 

3 

Hodnota 

4 

Hodnota 

5 

Hodnota 

7 

Děti 

s onkologickým 

onemocněním  5,19% 16,6% 72,3% 3,41% 2,08% 0,34% 

Děti ze základní 

školy  4,64% 9,63% 83,65% 0,85% 1,2% 0,00% 

Průměr obou 

skupin 4,91% 13,11% 78% 2,13% 1,64% 0,17% 
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V uvedené tabulce četností můţeme vidět průměry jednotlivých skórů ze všech 

tabulí. Nejčastější hodnota u obou skupin byla 3. Děti v tomto věku mají tendenci vidět 

své self a druhé málo diferencovaně a komplexně. Popisují lidi jednoduše, úsporně, 

jednodimenzionálně, málo integrovaně nebo štěpí jejich charakteristiky na dobré – 

špatné. Výsledky u obou skupin nespadají do úrovně patologie a nejčastější hodnotu 3 si 

vysvětluji vývojovou úrovní, ve které se nachází, jelikoţ ve věku 10 aţ 13 let stále 

dochází ke zrání osobnosti a rozvoji kognitivních funkcí. 
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2) Kvalita očekávaných vztahů 

Škála reflektuje očekávání jedince od vztahů s druhými lidmi.  

Skór 1: Má tendenci očekávat zlovolné vztahy, často proţívá lidi jako zneuţívající nebo 

záměrně škodící.  

Skór 3: Má tendenci zaţívat vztahy jako nepříjemné, hostilní nebo indiferentní, nebo se 

cítí velmi osamocen.  

Skór 5: Očekávání od vztahů jsou emočně smíšená, má tendenci popisovat jak 

pozitivní, tak i negativní vztahovou zkušenost.  

Skór 7: Má pozitivní očekávání od vztahů, ale není přehaněně optimistický, je schopen 

vidět lidi takové, jací skutečně jsou.  

Poznámka: Tam, kde je afektivní kvalita reprezentací nezřetelná, omezená, kde chybí, 

nebo tam, kde se člověk brání nepřiměřeným optimismem, skórujeme 4. 

Tabulka 8: Dimenze „Kvalita očekávaných vztahů“ - porovnání hladin významnosti pro 

vyvrácení/potvrzení nulové hypotézy u celého výzkumného vzorku 

 Zvolená 

hladina 

významnosti 

 Pozorovaná 

hladina 

významnosti 

Výsledek  

Tabule 1 0,01 < 0,05 H0 zamítáme 

Tabule 2 0,29 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 3 0,14 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 4 0,11 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 5 0,25 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 6 0,31 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 7 0,17 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 8 0,23 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 9 0,42 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 10 0,31 > 0,05 H0 nezamítáme 

 

Stejně jako u první dimenze i zde je jedna tabule, kde je moţné říci, ţe existují 

statistický významné rozdíly mezi skupinou dětí s onkologickým onemocněním a 
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kontrolní skupinou dětí ze základní školy. Jedná se o první tabuli, na které jsou 

zobrazeny tři postavy – muţ sedící na pařezu, ţena stojící a interagující s muţem a 

chlapec či děvče (dle genderově zvolené tabule) stojící mírně v pozadí. Jde se o začátek 

testové zkoušky, proto děti mohly být překvapeny z úkolu a produkce příběhů nebyla 

tolik spontánní, odhalující očekávání od vztahů. 
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Tabulka 9: Dimenze „Kvalita očekávaných vztahů“ - děti s onkologickým onemocněním  

 Hodnot

a 1 

Hodnota 

2 

Hodnota 

3 

Hodnota 

4 

Hodnota 

5 

Hodnota 

6 

Hodnota 

7 

Tabule 1 0,00% 0,00% 41,40% 58,60% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 2 0,00% 0,00% 35,70% 60,70% 3,60% 0,00% 0,00% 

Tabule 3 6,90% 0,00% 27,60% 55,20% 0,00% 3,40% 6,90% 

Tabule 4 0,00% 0,00% 34,50% 44,80% 17,20% 3,40% 0,00% 

Tabule 5 0,00% 0,00% 17,20% 72,40% 10,30% 0,00% 0,00% 

Tabule 6 6,90% 17,20% 65,50% 10,30% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 7 0,00% 0,00% 13,80% 72,40% 10,30% 3,40% 0,00% 

Tabule 8 0,00% 0,00% 20,70% 72,40% 3,40% 3,40% 0,00% 

Tabule 9 3,40% 0,00% 41,40% 48,30% 6,90% 0,00% 0,00% 

Tabule 

10 3,40% 3,40% 89,70% 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

Průměr  2,06 2,06 38,75 48,85% 5,17% 1,36% 69,00% 
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Tabulka 10: Dimenze „Kvalita očekávaných vztahů“ - děti ze základní školy  

 Hodnot

a 1 

Hodnota 

2 

Hodnota 

3 

Hodnota 

4 

Hodnota 

5 

Hodnota 

6 

Hodnota 

7 

Tabule 1 3,40% 3,40% 55,20% 20,70% 13,80% 3,40% 0,00% 

Tabule 2 3,40% 3,40% 44,80% 44,80% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 3 10,30% 3,40% 41,40% 34,50% 6,90% 3,40% 0,00% 

Tabule 4 0,00% 0,00% 48,30% 48,30% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 5 0,00% 3,40% 13,80% 62,10% 10,30% 3,40% 6,90% 

Tabule 6 3,40% 13,80% 75,90% 3,40% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 7 0,00% 0,00% 3,40% 79,30% 17,20% 0,00% 0,00% 

Tabule 8 0,00% 0,00% 10,30% 82,80% 6,90% 0,00% 0,00% 

Tabule 9 6,90% 3,40% 37,90% 44,80% 6,90% 0,00% 0,00% 

Tabule 

10 10,30% 6,90% 75,90% 3,40% 3,40% 0,00% 0,00% 

Průměr  3,77 3,77 40,69 42,41 7,56 1,02 0,69 

 

Je zajímavé porovnat hodnoty skórů u obou skupin u tabule 1, u které vyšlo, ţe 

mezi dívky a chlapci s onkologickým onemocněním a dětmi ze základní školy jsou 

statistické rozdíly. Vidíme, ţe nemocné děti získaly hodnotu 3 nebo 4, oproti kontrolní 

skupině, kde je spektrum skórů větší. Respondenti s chronickou chorobou mají tendenci 

afektivní kvalitu vztahů nesdělovat či proţívat omezeně, případně jsou pro ně vztahy 

emočně smíšené – mají tedy zkušenost s pozitivním i negativním aspektem vztahů. 

První tabule asociuje prostředí rodiny a interakci mezi jednotlivými členy, proto se 

domnívám, ţe výsledek můţe reflektovat jejich proţitek z primární rodiny – ať jiţ 

neadekvátní postoj k dítěti, který jsem popisovala v kapitole 1.1.2. nebo jejich pocit 

osamocení při hospitalizaci způsobeným nedostatečným kontaktem s blízkými osobami. 

Negativní sociální zkušenost či odloučení od referenčních skupin můţe vést 

k emočnímu staţení a promítá se i do sebepojetí jedince. Tuto domněnku by však bylo 

nutné ověřit ještě jinými technikami.  
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Tabulka 11: Dimenze „Kvalita očekávaných vztahů“ – celkové výsledky 

 Hodnot

a 1 

Hodnot

a 2 

Hodnot

a 3 

Hodnot

a 4 

Hodnot

a 5 

Hodnot

a 6 

Hodnot

a 7 

Děti 

s onkologický

m 

onemocnění

m  

 

2,06% 

 

2,06% 38,75% 

 

48,85% 

 

5,17% 1,36% 

 

 

 

 

0,69% 

Děti ze 

základní 

školy  3,77% 3,77% 40,69% 42,41% 7,56% 1,02% 

 

 

0,69% 

Průměr 2,94% 2,93% 39,74% 46,13% 6,37% 1,19% 0,69% 

 

Pokud se podíváme na průměry skórů, můţeme vidět, ţe nejčastější hodnotou je 

4. Děti v období časné adolescence nejčastěji dosahují skóru 4 nebo 3. Afektivní kvalita 

je tedy nezřetelná, omezená, zcela chybí či se její nedostatečné zpracování projevuje 

nepřiměřeným optimismem. Je moţné říci, ţe dle výsledků se nemocné i zdravé děti 

vztahy s druhými příliš nezabývají. Tato skutečnost dle poznatků vývojové psychologie 

není běţná, naopak se v tomto období děti začínají na vztahy zaměřovat. Pokud je 

moţné afektivní kvalitu očekávaných vztahů hodnotit, nejčastěji mají děti tendenci 

zaţívat vztahy jako nepříjemné, hostilní, indiferentní, nebo se cítí velmi osamoceny. 

Domnívám se, ţe výsledek je v souladu s vývojovým obdobím zkoumaných osob, ve 

kterém se dochází k pubertálním změnám v oblasti emocionální i sociální. Dívky a 

chlapci si začínají budovat identitu a zabývají se tématem, kdo jsou a kam patří. Mohou 

se cítit osamoceně, pokud jsou ve stádiu prozatímního hledání a zvaţování moţností, co 

chtějí nebo pokud je po ně referenční skupina nedosaţitelná a cítí se neakceptováni. 

Typický je také negativismus, který můţe zapříčiňovat negativní vnímání vztahů a 

celého svého okolí. Dosaţené nejčastější hodnoty nespadají do oblasti patologie.  
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3) Kvalita vyjadřovaných vztahů 

Jako protipól ke škále afektivní kvality, o níţ jsem pojednávala v předchozí 

části, zachycuje tato dimenze kapacitu k emočnímu vkladu do vztahů. 

Skór 1: Má tendenci primárně se soustředit na své vlastní potřeby ve vztazích, má 

nestabilní a bouřlivé vztahy a má jich málo, pokud vůbec nějaké.  

Skór 3: Vztahy mají tendenci být povrchní, mělké nebo primárně zaloţené na účasti ve 

společné aktivitě nebo vzájemné výměně informací o sobě samých.  

Skór 5: Vykazuje konvenční city přátelství, péče, lásky a empatie ve vztazích.  

Skór 7: Má tendenci k hlubokým vztahům charakterizovaným vzájemným sdílením, 

emoční intimitou, nezávislostí, respektem, oceněním. 

Tabulka 12: Dimenze „Kvalita vyjadřovaných vztahů“ - porovnání hladin významnosti pro 

vyvrácení/potvrzení nulové hypotézy u celého výzkumného vzorku zahrnujícího obě zkoumané 

skupiny 

 Zvolená 

hladina 

významnosti 

 Pozorovaná 

hladina 

významnosti 

Výsledek  

Tabule 1 0,17 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 2 0,11 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 3 0,33 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 4 0,28 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 5 0,13 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 6 0,28 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 7 0,27 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 8 0,25 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 9 0,22 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 10 0,13 > 0,05 H0 nezamítáme 

  

V uvedené tabulce můţeme vidět, ţe ani u jedné z tabulí nenacházíme statisticky 

signifikantní parametr poukazující na odlišné výsledky u dětí s onkologickým 

onemocněním a kontrolní skupinou dětí ze základní školy.  
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Tabulka 13: Dimenze „Kvalita vyjadřovaných vztahů“ - děti s onkologickým onemocněním  

 Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 

Tabule 1 3,60% 21,40% 7,10% 67,90% 0,00% 0,00% 

Tabule 2 3,40% 24,10% 3,40% 69,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 3 3,40% 20,70% 0,00% 69,00% 3,40% 3,40% 

Tabule 4 3,40% 3,40% 0,00% 89,70% 3,40% 0,00% 

Tabule 5 6,90% 13,80% 3,40% 69,00% 6,90% 0,00% 

Tabule 6 3,40% 48,30% 0,00% 48,30% 0,00% 0,00% 

Tabule 7 3,40% 13,80% 3,40% 75,90% 0,00% 3,40% 

Tabule 8 3,40% 13,80% 0,00% 79,30% 3,40% 0,00% 

Tabule 9 3,40% 13,80% 0,00% 79,30% 0,00% 3,40% 

Tabule 10 6,90% 75,90% 0,00% 17,20% 0,00% 0,00% 

Průměr  4,12% 24,9% 1,73% 66,46% 1,71% 1,02% 

 

Tabulka 14: Dimenze „Kvalita vyjadřovaných vztahů“ - děti ze základní školy  

 Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 

Tabule 1 0,00% 6,90% 6,90% 82,80% 0,00% 3,40% 

Tabule 2 0,00% 10,30% 0,00% 89,70% 0,00% 0,00% 

Tabule 3 0,00% 10,30% 3,40% 79,30% 3,40% 3,40% 

Tabule 4 0,00% 3,40% 0,00% 96,60% 0,00% 0,00% 

Tabule 5 0,00% 3,40% 3,40% 82,80% 3,40% 6,90% 

Tabule 6 0,00% 48,30% 3,40% 44,80% 3,40% 0,00% 

Tabule 7 0,00% 17,20% 0,00% 79,30% 3,40% 0,00% 

Tabule 8 0,00% 10,30% 0,00% 89,70% 0,00% 0,00% 

Tabule 9 0,00% 27,60% 0,00% 65,50% 3,40% 3,40% 

Tabule 10 0,00% 72,40% 0,00% 27,60% 0,00% 0,00% 

Průměr  0% 21,01% 1,71% 73,81% 1,7% 1,71% 
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Tabulka 15: Dimenze „Kvalita vyjadřovaných vztahů“ – celkové výsledky 

 Hodnota 

0 

Hodnota 

1 

Hodnota 

2 

Hodnota 

3 

Hodnota 

4 

Hodnota 

5 

Děti 

s onkologickým 

onemocněním  

 

4,12% 

 

24,9% 1,73% 

 

66,46% 

 

1,71% 1,02% 

Děti ze základní 

školy  0% 21,01% 1,71% 73,81% 1,7% 1,71% 

Průměr 2,05% 22,94% 1,72% 70,13% 1,71% 1,37% 

 

V kapacitě k emočnímu vkladu do vztahů získaly osoby ve výzkumném souboru 

nejčastěji skór 3, který poukazuje na to, ţe mají sklon primárně se soustředit na své 

vlastní potřeby místo na potřeby druhých. Vztahy mají nestabilní a bouřlivé. Mají jich 

spíše menší mnoţství. Druhým nejčastějším skórem je hodnota 1 informující o tom, ţe 

vztahy dětí mají tendenci být povrchní. Vztahy jsou primárně zaloţené na účasti ve 

společné aktivitě nebo vzájemné výměně informací o sobě samých. Pokud by hodnota 1 

byla více zastoupena, mohli bychom hovořit o patologii a omezené schopnosti empatie 

či sdílení. Aktuální výsledky se nacházejí v pásmu normy, nikoli patologie.  

4) Vztah k morálním hodnotám 

Tato škála zobrazuje morální vyspělost jedince a jeho postoj k hodnotám a 

morálním standardům. 

 

Skór 1: Svědčí o relativní absenci morálních hodnot a zájmu o potřeby druhých, můţe 

se chovat sobecky, bezohledně, egoisticky nebo agresivními způsoby s minimálními 

výčitkami svědomí nebo s chabými pocity viny.  

Skór 3: Vykazuje určité znaky internalizace norem (vyhýbá se dělání špatných věcí, 

protoţe ví, ţe druzí by o něm měli špatné mínění, přemýšlí o zlu dětským způsobem), 

ale chybí zralé pocity viny nebo výčitky svědomí za špatné jednání a chybí schopnost 

potlačit vlastní touhy a přání a tak regulovat své chování.  

Skór 5: Cítí se být vázán dodrţovat morální hodnoty a proţívá pocit viny za ublíţení 

druhým lidem nebo za nedodrţení morálních norem, má konvenční morální názory.  
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Skór 7: Při přemýšlení o morálních otázkách kombinuje abstraktní myšlení, ochotu 

dodrţovat nebo zpochybňovat konvence, opravdový soucit a ohleduplnost v jednání.  

Poznámka: Pokud je člověk ve svých morálních názorech tvrdý a rigidní vůči sobě a 

jiným, skórujeme 4. 

 

Tabulka 16: Dimenze „Vztah k morálním hodnotám“ - porovnání hladin významnosti pro 

vyvrácení/potvrzení nulové hypotézy u celého výzkumného vzorku zahrnujícího obě zkoumané 

skupiny 

 Zvolená 

hladina 

významnosti 

 Pozorovaná 

hladina 

významnosti 

Výsledek  

Tabule 1 0,24 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 2 0,06 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 3 0,18 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 4 0,16 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 5 0,16 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 6 0,19 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 7 0,16 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 8 0,28 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 9 0,19 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 10 0,18 > 0,05 H0 nezamítáme 

  

V tabulce můţeme vidět, ţe ani u jedné z tabulí nenacházíme statisticky 

signifikantní rozdíl mezi výsledky dětí s onkologickým onemocněním a kontrolní 

skupinou dětí ze základní školy. Odlišnosti ve vztahu k morálním hodnotám nejsou.  
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Tabulka 17: Dimenze „Vztah k morálním hodnotám“ - děti s onkologickým onemocněním  

 Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 

Tabule 1 89,30% 0,00% 0,00% 7,10% 0,00% 3,60% 

Tabule 2 89,70% 0,00% 0,00% 10,30% 0,00% 0,00% 

Tabule 3 93,10% 0,00% 3,40% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 4 96,60% 0,00% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 5 96,60% 0,00% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 6 93,10% 3,40% 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 7 96,60% 0,00% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 8 93,10% 0,00% 0,00% 6,90% 0,00% 0,00% 

Tabule 9 96,60% 0,00% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 10 89,70% 0,00% 6,90% 3,40% 0,00% 0,00% 

Průměr  93,44% 0,34% 1,37% 4,47% 0,00% 0,36% 

 

Tabulka 18: Dimenze „Vztah k morálním hodnotám“ - děti ze základní školy  

 Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 

Tabule 1 96,60% 0,00% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 2 96,60% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 3 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 4 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 5 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 6 96,60% 0,00% 0,00% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 7 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 8 96,60% 0,00% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 9 96,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,40% 

Tabule 

10 96,60% 0,00% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 

Průměr  97,96% 0% 0,34% 1,02% 0,34% 0,34% 
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Tabulka 19: Dimenze „Vztah k morálním hodnotám“ – celkové výsledky 

 Hodnota 

0 

Hodnota 

1 

Hodnota 

2 

Hodnota 

3 

Hodnota 

4 

Hodnota 

5 

Děti 

s onkologickým 

onemocněním  

 

93,44% 

 

0,34% 1,37% 

 

4,47% 

 

0% 0,36% 

Děti ze základní 

školy  97,96% 0% 0,34% 1,02% 0,34% 0,34% 

Průměr 95,69% 0,17% 1,38% 2,23% 0,17% 0,35% 

 

Naprostou většinu u této kategorie získala hodnota 0, která není zmíněna v 

manuálu ve skórovacích vodítkách. Tuto hodnotu jsem dávala, pokud se v příběhu 

nevyskytlo ţádné morální hodnocení či dilema. O dětech v období 10 aţ 13 let na 

základě těchto dat můţeme říci, ţe po ně téma morálky a etických dilemat není aktuální 

a nezabývají se jím. Pokoušela jsem se zpracovat statisticky data s tím, ţe byla 

vyloučena hodnota 0. Výsledky však povaţuji natolik zkreslené, jelikoţ hodnota 0 je 

zastoupena ve velkém počtu, proto zde ani neprezentuji.  

5) Porozumění sociální kauzalitě 

Tato škála se zaměřuje na schopnost jedince vytvářet logická, komplexní a 

přesná vysvětlení interpersonálních situací a chování druhých lidí.  

Skór 1: Vysvětlení lidského chování nebo významů interpersonálních zkušeností má 

tendenci být zmatené, matoucí, zdeformované, extrémně odcizené, příběhy se těţko 

sledují - mají malou koherenci.  

Skór 3: Vysvětlení lidského chování nebo významů interpersonálních zkušeností je 

mírně matoucí, popisy interpersonálních událostí obsahují často inkongruence, které 

vyţadují námahu k jejich plnému pochopení.  

Skór 5: Má tendenci uvádět zřetelné významy interpersonálních událostí, ve kterých 

aktivity lidí vyplývají z toho, jak zaţívají nebo interpretují situace.  

Skór 7: Má tendenci uvádět bohaté, koherentní a přesné významy interpersonálních 

událostí.  
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Poznámka: Pokud má člověk tendenci popisovat interpersonální události jen "ţe se 

staly", bez porozumění, proč se tak staly (alogická nebo málo logická vyprávění 

svědčící o nedostatku porozumění příčině), skórujeme 2. 

Tabulka 20: Dimenze „Porozumění sociální kauzalitě“ - porovnání hladin významnosti pro 

vyvrácení/potvrzení nulové hypotézy u celého výzkumného vzorku zahrnujícího obě zkoumané 

skupiny 

 Zvolená 

hladina 

významnosti 

 Pozorovaná 

hladina 

významnosti 

Výsledek  

Tabule 1 0,18 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 2 0,22 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 3 0,21 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 4 0,005 < 0,05 H0 zamítáme 

Tabule 5 0,17 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 6 0,08 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 7 0,34 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 8 0,16 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 9 0,31 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 10 0,2 > 0,05 H0 nezamítáme 

 

Ze získaných dat můţeme vidět, ţe nulovou hypotézu lze zamítnout pouze u 

tabule 4, na níţ je znázorněn výjev dvou naproti sobě sedících postav a mezi nimi stojící 

dítě (chlapec nebo dívka dle genderově zvolené tabule). Jedná se o podnět asociující 

rodinné prostředí a případný konflikt či rozpravu mezi rodiči a dítětem. Domnívám se, 

ţe rozdíl můţe být zapříčiněn stylem výchovy, kdy k dětem často matky přistupují 

hyperprotektivně a eliminují moţnost řešení konfliktů, jelikoţ mají pocit, ţe negativní 

proţívání vztahů můţe mít pro dítě špatný dopad. Pokud děti ve svém primárním 

prostředí nezaţívají pocity prohry či zaslouţeného vítězství a nevybudují si tak 

copingové mechanismy, mohou selhávat v budoucnosti ve vrstevnických skupinách. Na 

zbylých obrázcích nebyly dohledány statisticky významné rozdíly poukazující na 

odlišné porozumění sociální kauzalitě.  
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Tabulka 21: Dimenze „Porozumění sociální kauzalitě“ - děti s onkologickým onemocněním  

 Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 

Tabule 1 3,60% 0,00% 32,10% 46,40% 3,60% 14,30% 

Tabule 2 3,40% 6,90% 41,40% 34,50% 0,00% 13,80% 

Tabule 3 3,40% 6,90% 41,40% 34,50% 0,00% 13,80% 

Tabule 4 0,00% 6,90% 31,00% 44,80% 0,00% 17,20% 

Tabule 5 3,40% 6,90% 44,80% 34,50% 0,00% 10,30% 

Tabule 6 3,40% 0,00% 58,60% 31,00% 0,00% 6,90% 

Tabule 7 3,40% 3,40% 44,80% 27,60% 0,00% 20,70% 

Tabule 8 3,40% 0,00% 37,90% 37,90% 0,00% 20,70% 

Tabule 9 3,40% 0,00% 37,90% 41,40% 0,00% 17,20% 

Tabule 10 6,90% 0,00% 75,90% 17,20% 0,00% 0,00% 

Průměr  3,45% 3,10% 44,58% 34,98% 0,36% 13,49% 

 

Tabulka 22: Dimenze „Porozumění sociální kauzalitě“ - děti ze základní školy  

 Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 

Tabule 1 0,00% 0,00% 17,20% 65,50% 0,00% 17,20% 

Tabule 2 0,00% 0,00% 37,90% 48,30% 0,00% 13,80% 

Tabule 3 0,00% 0,00% 51,70% 37,90% 3,40% 6,90% 

Tabule 4 0,00% 0,00% 10,30% 86,20% 0,00% 3,40% 

Tabule 5 0,00% 0,00% 34,50% 51,70% 0,00% 13,80% 

Tabule 6 0,00% 0,00% 82,80% 10,30% 0,00% 6,90% 

Tabule 7 0,00% 0,00% 48,30% 34,50% 0,00% 17,20% 

Tabule 8 0,00% 0,00% 51,70% 37,90% 3,40% 6,90% 

Tabule 9 0,00% 0,00% 44,80% 44,80% 0,00% 10,30% 

Tabule 10 0,00% 3,40% 75,90% 17,20% 0,00% 3,40% 

Průměr  0,00% 0,34% 45,51% 43,43% 0,68% 9,98% 

 

Při porovnání výsledků u tabule 4, u níţ jako u jediné bylo moţné zamítnout 

nulovou hypotézu, vidíme odlišné zastoupení u jednotlivých kategorií. Jedná se však o 
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četnosti v nepatologických hodnotách a rozdíly nevnímám jako velké, proto je přičítám 

iterindividuálním rozdílům ve vývoji neţ odlišnému porozumění sociální kauzalitě.  

Tabule 23: Dimenze „Porozumění sociální kauzalitě“ – celkové výsledky 

 Hodnota 

0 

Hodnota 

1 

Hodnota 

2 

Hodnota 

3 

Hodnota 

4 

Hodnota 

5 

Děti 

s onkologickým 

onemocněním  

 

3,45% 

 

3,10% 44,58 % 

 

34,98% 

 

0,36% 13,49% 

Děti ze základní 

školy  0% 0,34% 45,51% 43,43% 0,68% 9,98% 

Průměr 1,71% 1,7% 45,07% 39,22% 0,52% 11,75% 

 

Nejčastěji skórována byla hodnota 2 poukazující na skutečnost, ţe chlapci a 

dívky mají sklon vyprávět příběhy stylem „ţe se staly“. Nezmiňují pochopení, proč 

k událostem došlo a nevykazují tedy ani porozumění sociální kauzalitě. Druhá 

nejčastější odpověď skór značí tendenci vysvětlovat lidské chování a mezilidské vztahy 

nejasným způsobem s častými inkongruencemi. Je obtíţné příběhy plně pochopit. Dle 

diagnostických vodítek, jak odhalit patologické odpovědi, bychom mohli říci, ţe se 

výsledky pohybují velmi na hraně – zhruba 48% dětí s onkologickým onemocněním a 

46% dětí z kontrolní skupiny skórovalo na škále 1 nebo 2. Výsledek je u obou skupin 

velmi podobný, proto jej přičítám vývojovému hledisku a prozatím nedostatečné 

kognitivní úrovni, neţ patologickému vývoji schopnosti porozumět tomu, jak a proč lidé 

jednají, tak jak jednají. Odpovědi mohou také potenciálně ovlivnit situační vlivy při 

vyšetření. Mezi ně například můţeme řadit testovou situaci, která mohla v dětech budit 

pocity úzkosti ze špatného výsledku či odpovídat tak, jak se domnívají, ţe je očekáváno. 

Ve škole jsou ţáci a ţákyně zvyklí podávat co nejlepší výkony za známkové 

ohodnocení, a i v nemocnici se pacienti dostávají do podobných situací, kdy výsledek 

diagnostiky ovlivňuje další léčbu.  
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6) Prožívání a zvládání agresivních impulsů 

Škála mapuje schopnost jedince kontrolovat a přijatelným způsobem vyjadřovat 

agresi.  

Skór 1: Je fyzicky útočný, destruktivní, sadistický nebo s chabou kontrolou agresivních 

impulsů.  

Skór 3: Má tendenci být zlostný, pasivně agresivní, poniţující druhé, fyzicky se 

poškozující nebo je neschopen chránit sám sebe proti zneuţití, kterému se můţe 

vyhnout.  

Skór 5: Vyhýbá se zlosti tím, ţe ji popírá, brání se jí, nebo se vyhýbá konfrontacím.  

Skór 7: Můţe vyjadřovat zlost a agresi, přiměřeně se prosazuje. 

 

Tabulka 24: Dimenze „Prožívání a zvládání agresivních impulsů“ - porovnání hladin významnosti 

pro vyvrácení/potvrzení nulové hypotézy u celého výzkumného vzorku zahrnujícího obě zkoumané 

skupiny 

 Zvolená 

hladina 

významnosti 

 Pozorovaná 

hladina 

významnosti 

Výsledek  

Tabule 1 0,36 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 2 0,22 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 3 0,19 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 4 0,1 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 5 0,36 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 6 0,14 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 7 0,5 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 8 0,19 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 9 0,32 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 10 0,1 > 0,05 H0 nezamítáme 

 

V tabulce můţeme vidět, ţe ani u jedné z tabulí nenacházíme statisticky 

signifikantní rozdíl mezi výsledky dětí s onkologickým onemocněním a kontrolní 

skupinou dětí ze základní školy.  
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Tabulka 25: Dimenze „Prožívání a zvládání agresivních impulsů“ - děti s onkologickým 

onemocněním  

 Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 Hodnota 7 

Tabule 1 67,90% 0,00% 28,60% 0,00% 3,60% 0,00% 

Tabule 2 72,40% 3,40% 20,70% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 3 79,30% 3,40% 13,80% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 4 79,30% 0,00% 17,20% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 5 89,70% 0,00% 3,40% 0,00% 6,90% 0,00% 

Tabule 6 86,20% 0,00% 6,90% 0,00% 6,90% 0,00% 

Tabule 7 96,60% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 8 93,10% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 3,40% 

Tabule 9 82,80% 0,00% 10,30% 0,00% 6,90% 0,00% 

Tabule 10 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Průměr  84,73% 0,68% 10,77% 0,00% 3,45% 0,34% 

 

Tabulka 26: Dimenze „Prožívání a zvládání agresivních impulsů“ - děti ze základní školy  

 Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 Hodnota 7 

Tabule 1 58,60% 0,00% 34,50% 0,00% 6,90% 0,00% 

Tabule 2 65,50% 0,00% 31,00% 0,00% 3,40% 3,40% 

Tabule 3 65,50% 6,90% 27,60% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 4 55,20% 0,00% 37,90% 3,40% 3,40% 0,00% 

Tabule 5 89,70% 0,00% 6,90% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 6 96,60% 0,00% 0,00% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 7 96,60% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 8 82,80% 3,40% 10,30% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 9 75,90% 3,40% 6,90% 0,00% 10,30% 3,40% 

Tabule 10 89,70% 3,40% 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 

Průměr  77,61% 1,71% 16,54% 0,34% 3,42% 0,68 
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Tabulka 27: Dimenze „Prožívání a zvládání agresivních impulsů“ – celkové výsledky 

 Hodnota 

0 

Hodnota 

1 

Hodnota 

3 

Hodnota 

4 

Hodnota 

5  

Hodnota 

7 

Děti 

s onkologickým 

onemocněním  

 

84,73% 

 

0,68% 10,77% 

 

0% 

 

3,45% 0,34% 

Děti ze základní 

školy  77,61% 1,71% 16,54% 0,34% 3,42% 0,68% 

Průměr 81,15% 1,2% 13,67% 0,17% 3,28% 0,51% 

 

Nejpočetnější zastoupení u této kategorie získala hodnota 0, coţ je stejně jako u 

škály „Vkladu do hodnot a morálních standardů“ v souvislosti se specifickým 

skórováním, při kterém je moţno při absenci tématu agrese/agresivity uvést kvalitu 0. 

Většina vyšetřovaných osob se proţíváním a zvládáním agresivních impulzů nezabývá. 

Výsledek můţe být ovlivněn věkovým obdobím, ve kterém ještě neobjevuje trend 

otevřeněji projevovat agresivní impulzy.  

7) Sebedůvěra 

Tato škála pracuje s afektivní kvalitou self, tedy zda jedinec hodnotí sám sebe 

pozitivně či negativně a jestli je jeho pohled realistický. 

 

Skór 1: Vidí se jako odporný, mizerný, hříšný, nečistý nebo celkově špatný.  

Skór 3: Má malou sebedůvěru (např. cítí se neadekvátně, proţívá se jako inferiorní, je 

sebekritizující).  

Skór 5: Projevuje šíři pozitivních i negativních citů k sobě.  

Skór 7: Má tendenci mít realisticky pozitivní pocity ze sebe.  

Poznámka: Pokud je člověk velikášský, nebo se pohybuje mezi přeceňováním a 

podceňováním, skórujeme 4. 
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Tabulka 28: Dimenze „Sebedůvěra“ - porovnání hladin významnosti pro vyvrácení/potvrzení 

nulové hypotézy u celého výzkumného vzorku zahrnujícího obě zkoumané skupiny 

 Zvolená 

hladina 

významnosti 

 Pozorovaná 

hladina 

významnosti 

Výsledek  

Tabule 1 0,23 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 2 0,4 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 3 0,18 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 4 0,08 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 5 0,12 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 6 0,12 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 7 0,25 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 8 0,09 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 9 0,43 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 10 0,18 > 0,05 H0 nezamítáme 

 

Z uvedených dat je moţné zjistit, ţe na ţádné z tabulí nenacházíme statisticky 

významné rozdíly mezi výsledky dětí s onkologickým onemocněním a kontrolní 

skupinou dětí ze základní školy.  
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Tabulka 29: Dimenze „Sebedůvěra“ - děti s onkologickým onemocněním 

 Hodnota 0 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 Hodnota 7 

Tabule 1 82,10% 10,70% 3,60% 3,60% 0,00% 

Tabule 2 79,30% 13,80% 3,40% 3,40% 0,00% 

Tabule 3 75,90% 13,80% 3,40% 6,90% 0,00% 

Tabule 4 75,90% 3,40% 6,90% 10,30% 3,40% 

Tabule 5 62,10% 17,20% 13,80% 6,90% 0,00% 

Tabule 6 72,40% 24,10% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 7 75,90% 13,80% 6,90% 3,40% 0,00% 

Tabule 8 69,00% 17,20% 6,90% 3,40% 3,40% 

Tabule 9 58,60% 20,70% 13,80% 3,40% 3,40% 

Tabule 10 75,90% 13,80% 3,40% 6,90% 0,00% 

Průměr  72,71% 14,85% 6,21% 5,16% 1,02 

 

Tabulka 30: Dimenze „Sebedůvěra“ - děti ze základní školy  

 Hodnota 0 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 Hodnota 7 

Tabule 1 93,10% 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 2 82,80% 13,80% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 3 86,20% 13,80% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 4 96,60% 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 5 79,30% 13,80% 3,40% 0,00% 3,40% 

Tabule 6 82,80% 6,90% 3,40% 6,90% 0,00% 

Tabule 7 86,20% 10,30% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 8 93,10% 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 9 55,20% 27,60% 6,90% 6,90% 3,40% 

Tabule 10 86,20% 6,90% 6,90% 0,00% 0,00% 

Průměr  84,15% 11,03% 2,06% 2,06% 0,68 
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Tabulka 31: Dimenze „Sebedůvěra“ – celkové výsledky 

 Hodnota 

0 

Hodnota 

3 

Hodnota 

4 

Hodnota 

5 

Hodnota 

7  

Děti s onkologickým 

onemocněním  

 

72,71% 

 

14,85% 6,21% 

 

5,16% 

 

1,02% 

Děti ze základní školy  84,15% 11,03% 2,06% 2,06% 0,68% 

Průměr 78,41% 12,94% 4,12% 3,61% 0,85% 

 

Škála „Sebedůvěry“ patří také mezi dimenze, kde nejčastější hodnotou je 0, coţ 

znamená, ţe respondenti ve svých příbězích afektivní kvalitu self nezmiňovali. Pokud 

se děti afektivní kvalitou self zabývaly, vykazovaly nejčastěji malou sebedůvěru a 

zvýšenou kritičnost směrem ke své osobě. Stejně jako u dimenze „Kvalita očekávaných 

vztahů“, u které byla hodnocena afektivní kvalita reprezentací druhých, je vyjadřování 

v negativním pólu. Domnívám se, ţe negativní a přehnaně kritické vnímání sebe sama i 

druhých je v souladu s poznatky vývojové psychologie, které dokazují, ţe v období 

časné adolescence je kladen důraz na počátky budování identity, ať jiţ individuální či 

sociální, a kritické hodnocení sebe sama i ostatních je pro tvorbu sebepojetí důleţité. 

Výsledek skórů nepovaţuji za patologický. 

8) Identita a soudržnost Self 

Škála měří úroveň pocitů celistvosti self a zjišťuje nakolik se jedinec cítí jako 

integrovaná osoba s dlouhodobými ambicemi, cíli, hodnotami a vztahy.  

Skór 1: Má paralelní, rozmanité osobnosti.  

Skór 3: Pohled na sebe nebo pocity vůči sobě jsou široce měnlivé nebo 

nepředvídatelné. Má nedostatek stabilních cílů, ambicí nebo důleţitých hodnot, má 

nestabilní vědomí sebe sama, cítí se jako by nevěděl, kým je.  

Skór 5: Identita nebo sebepojetí jej příliš neznepokojují nebo nezaměstnávají.  

Skór 7: Cítí se jako integrovaná osoba se stabilními závazky ke svým dlouhodobým 

ambicím, cílům, hodnotám a vztahům. 
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Tabulka 32: Dimenze „Identita a soudržnost Self „ - porovnání hladin významnosti pro 

vyvrácení/potvrzení nulové hypotézy u celého výzkumného vzorku zahrnujícího obě zkoumané 

skupiny 

 Zvolená 

hladina 

významnosti 

 Pozorovaná 

hladina 

významnosti 

Výsledek  

Tabule 1 0,26 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 2 0,21 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 3 0,36 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 4 0,11 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 5 0,28 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 6 0,3 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 7 0,26 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 8 0,06 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 9 0,32 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 10 0,1 > 0,05 H0 nezamítáme 

 

Z uvedených výsledků je moţné vysoudit, ţe ani u jedné z tabulí nenacházíme 

statisticky významné rozdíly mezi výsledky dětí s onkologickým onemocněním a 

kontrolní skupinou dětí ze základní školy.  

Tabulka 32: Dimenze „Identita a soudržnost Self„ - děti s onkologickým onemocněním  

 Hodnota 0 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 

Tabule 1 17,90% 0,00% 3,60% 0,00% 78,60% 

Tabule 2 17,20% 0,00% 3,40% 3,40% 75,90% 

Tabule 3 27,60% 0,00% 3,40% 3,40% 65,50% 

Tabule 4 13,80% 0,00% 3,40% 0,00% 82,80% 

Tabule 5 17,20% 0,00% 3,40% 0,00% 79,30% 

Tabule 6 17,20% 0,00% 3,40% 0,00% 79,30% 

Tabule 7 10,30% 0,00% 3,40% 0,00% 86,20% 

Tabule 8 3,40% 0,00% 10,30% 0,00% 86,20% 

Tabule 9 13,80% 3,40% 3,40% 0,00% 79,30% 

Tabule 10 6,90% 0,00% 6,90% 0,00% 86,20% 

Průměr  14,53% 0,34% 4,46% 0,68% 79,93% 
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Tabulka 33: Dimenze „Identita a soudržnost Self“ - děti ze základní školy  

 Hodnota 0 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 

Tabule 1 13,80% 0,00% 0,00% 0,00% 86,20% 

Tabule 2 10,30% 0,00% 0,00% 0,00% 89,70% 

Tabule 3 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 93,10% 

Tabule 4 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 96,60% 

Tabule 5 13,80% 0,00% 0,00% 0,00% 86,20% 

Tabule 6 17,20% 0,00% 0,00% 0,00% 82,80% 

Tabule 7 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 93,10% 

Tabule 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Tabule 9 20,70% 0,00% 3,40% 3,40% 72,40% 

Tabule 10 17,20% 0,00% 0,00% 0,00% 82,80% 

Průměr  11,02% 0,00% 0,34% 0,34% 88,29% 

 

Tabulka 34: Dimenze „Identita a soudržnost Self“ – celkové výsledky 

 Hodnota 

0 

Hodnota 

2 

Hodnota 

3 

Hodnota 

4 

Hodnota 

5  

Děti s onkologickým 

onemocněním  

 

14,53% 

 

0,34% 4,46% 

 

0,68% 

 

79,93% 

Děti ze základní školy  11,02% 0% 0,34% 0,34% 88,29% 

Průměr 12,77% 0,17% 2,4% 0,51% 84,13% 

 

V oblasti „Identity a soudrţnosti self“ dosáhly obě skupiny nejvyššího 

průměrného výsledku ze všech škál SCORS. Většina dívek a chlapců se identitou nebo 

sebepojetím nezabývá nebo je neznepokojují. Téma identity je pro etapu dospívání 

důleţité, nicméně charakteristické je primárně aţ pro pozdější fáze adolescence. 

V časném stádiu dospívání dochází k počátkům budování identity a smýšlení o sobě, 

proto předpokládám, ţe se tato oblast do výsledků nepromítla.  
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3.2. Dětský svět - analýza přídatných tématických škál a komparace 

mezi skupinami  

V předchozí části byly představeny výsledky jednotlivých osmi škál Westenova 

nástroje SCORS. Nyní přiblíţím doplňující škály, které jsem si zvolila. Přidané dimenze 

jsem vybrala na základě analýzy subtestu Nedokončené věty, kterou více přiblíţím 

v části 3.3. Na základě otevřeného kódování jsem pozorovala jako odlišná tři témata, a 

to rozvod/rozchod rodičů, proţívání školní reality a proţívání nemoci. Po kvalitativním 

zhodnocení se mi vytypované oblasti zdály jako potenciálně odlišné u dětí 

s onkologickým onemocněním a u kontrolní skupiny dětí ze základní školy.  Nyní 

popíši výsledky aditivních škál, které jsem pracovně nazvala „Rozvod“, „Škola“ a 

„Nemoc“.  

Všechny tři oblasti byly hodnoceny dle vodítek pro dominantní interpersonální 

zájmy:  

Skór 1: Téma je pravděpodobně přítomno, ale není zcela jasné.  

Skór 3: Téma je přítomno, ale není středem příběhu.  

Skór 5: Téma je přítomno a je středem dění příběhu.  

Skór 7: Téma je důleţité k porozumění tomu, kdo subjekt je a čím se zabývá; téma je 

neobvyklé pro tabuli, výstředně zpracované nebo zřetelně velmi emocionálně nabité.  

1) Rozvod 

Tuto dimenzi jsem si definovala jako přítomnost tématu rozvodu či rozchodu 

dvou osob ve smyslu rozpadu partnerského vztahu. Nejčastěji se u dětí vyskytovalo 

v podobě rozvodu rodičů. Do tématu taktéţ zahrnuje i oblasti spojené s rozchodem jako 

např. téma střídavé péče, přání, aby se rodiče rozvedli či úvahy nad touto ţivotní 

změnou.  
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Tabulka 35: Dimenze „Rozvod“ - porovnání hladin významnosti pro vyvrácení/potvrzení nulové 

hypotézy u celého výzkumného vzorku zahrnujícího obě zkoumané skupiny 

 Zvolená 

hladina 

významnosti 

 Pozorovaná 

hladina 

významnosti 

Výsledek  

Tabule 1 0,13 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 2 0,18 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 3 0,3 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 4 0,01 < 0,05 H0 zamítáme 

Tabule 5 1 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 6 1 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 7 1 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 8 1 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 9 1 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 10 1 > 0,05 H0 nezamítáme 

 

Vidíme, ţe případný rozdíl je na tabuli 4. Jedná se o obrázek popsaný u škály 

„Porozumění sociální kauzalitě“, asociující rodičovskou krizi. U ostatních oblastí 

statisticky významné rozdíly nenacházíme. 
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Tabulka 36: Dimenze „Rozvod“ – děti s onkologickým onemocněním  

 
Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 3 Hodnota 5 

Tabule 1 
82,80% 6,90% 6,90% 3,40% 

Tabule 2 
96,40% 0,00% 3,60% 0,00% 

Tabule 3 
93,10% 3,40% 0,00% 3,40% 

Tabule 4 
65,50% 6,90% 6,90% 20,70% 

Tabule 5 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 6 
96,60% 0,00% 3,40% 0,00% 

Tabule 7 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 8 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 9 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 10 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Průměr 
93,44% 1,72% 2,08% 2,75% 
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Tabulka 37: Dimenze „Rozvod - děti ze základní školy  

 
Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 3 Hodnota 5 

Tabule 1 
65,50% 3,40% 17,20% 13,80% 

Tabule 2 
96,60% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 3 
96,60% 0,00% 0,00% 3,40% 

Tabule 4 
51,70% 37,90% 3,40% 6,90% 

Tabule 5 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 6 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 7 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 8 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 9 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 10 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Průměr 91,04% 4,47% 2,06% 2,41% 

 

Pokud se zaměříme na tabuli 4, na které můţeme říci, ţe jsou statistické rozdíly, 

vidíme, ţe nemocné děti uvádí téma rozchodu jako středové a důleţité pro příběh, 

zatímco u intaktních dětí je toto téma spíše implicitní a v naraci není zcela zřejmé. U 

všech dětí ze základní školy, u kterých bylo skórováno hodnotou 5, je moţné v příběhu 

dohledat „šťastný konec“ ve formě sblíţení rodičů. 12letý chlapec z kontrolní skupiny 

popisuje výjev „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.“. U dětí s onkologickým onemocněním se v polovině 

odpovědí hodnoty 5 ukazují smutnější nebo moţná realističtější scénáře. 13letý mladík 

vypráví příběh „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.“. 

Stejně tak 13letý chlapec sděluje, ţe „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, 
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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“. 

Chlapec po dokončení příběhu spontánně začal vyprávět, ţe stejnou situaci právě 

proţívá a nechce se stěhovat k matčině novému příteli. Pro rodiče je stanovení diagnózy 

nemoci onkologického spektra náročnou ţivotní situaci a stává, ţe jeden z pečujících 

osob situaci nezvládne a dochází k rozvodu. Domnívám se, ţe děti jsou znejistěné 

nemocí a častější hádky mezi rodiči či rozchod mají větší dopad, tudíţ se tato tématika 

můţe objevit v příbězích v jiné kvalitě neţ u zdravých dětí. 

 

Tabulka 38: Dimenze „Rozvod“ – celkové výsledky 

 Hodnota 

0 

Hodnota 

1 

Hodnota 

3 

Hodnota 

5 

Děti s onkologickým 

onemocněním  

 

93,44% 

 

1,72% 2,08% 

 

2,75% 

Děti ze základní školy  91,04% 4,47% 2,06% 2,41% 

Průměr 92,23% 3,11% 2,08% 2,58% 

 

Z tabulky můţeme vyčíst, ţe téma rozvodu či rozchodu je v příbězích spíše 

neobjevovalo. Často děti sdělovaly rodičovský konflikt, ale častější neţ ukončení 

rozchodem bylo udobření a šťastný konec. Tendence zakončit naraci „šťastným 

koncem“ patří v naší kultuře mezi normu a objevuje se u všech věkových skupin. 

Jelikoţ některé tabule přímo nabízí k vytvoření příběhu, jehoţ pointou bude konflikt 

mezi postavami, nemyslím si, ţe by celkový souhrn měl velkou výpovědní hodnotu. 
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2) Škola 

Toto téma jsem definovala velmi obecně. Zahrnuji v něm obavy či libé pocity ze 

školy, chování vyučujících a spoluţáků nebo události konající se v prostorách školy. 

 

Tabulka 39: Dimenze „Škola“ - porovnání hladin významnosti pro vyvrácení/potvrzení nulové 

hypotézy u celého výzkumného vzorku zahrnujícího obě zkoumané skupiny 

 Zvolená 

hladina 

významnosti 

 Pozorovaná 

hladina 

významnosti 

Výsledek  

Tabule 1 0,29 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 2 0,3 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 3 0,17 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 4 0,03 < 0,05 H0 zamítáme 

Tabule 5 0,19 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 6 0,45 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 7 0,16 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 8 0,35 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 9 0,15 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 10 0,1 > 0,05 H0 nezamítáme 

 

Statisticky významný rozdíl je moţné dohledat na tabuli 4, která zachycuje dvě 

dospělé postavy sedící proti sobě a mezi nimi stojící dítě. U ostatních tabulí rozdíly 

nejsou patrné a není moţné průkazně hovořit o odlišném zpracování tématu školy a s 

tím spojených oblastí dětí s onkologickým onemocněním a kontrolní skupinou. 
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Tabulka 40: Dimenze „Škola“ - děti s onkologickým onemocněním  

 
Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 3 Hodnota 5 

Tabule 1 
93,10% 6,90% 0,00% 0,00% 

Tabule 2 
32,10% 10,70% 32,10% 25,00% 

Tabule 3 
89,70% 6,90% 3,40% 0,00% 

Tabule 4 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 5 
93,10% 3,40% 3,40% 0,00% 

Tabule 6 
3,40% 6,90% 34,50% 55,20% 

Tabule 7 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 8 
93,10% 3,40% 3,40% 0,00% 

Tabule 9 
89,70% 10,30% 0,00% 0,00% 

Tabule 10 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Průměr 79,42% 4,85% 7,68% 8,02% 
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Tabulka 41: Dimenze „Škola“ - děti ze základní školy  

 
Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 3 Hodnota 5 

Tabule 1 
86,20% 6,90% 3,40% 3,40% 

Tabule 2 
24,10% 10,30% 24,10% 41,40% 

Tabule 3 
82,80% 3,40% 3,40% 10,30% 

Tabule 4 
82,80% 3,40% 13,80% 0,00% 

Tabule 5 
89,70% 3,40% 0,00% 6,90% 

Tabule 6 
6,90% 10,30% 31,00% 51,70% 

Tabule 7 
96,60% 0,00% 0,00% 3,40% 

Tabule 8 
86,20% 3,40% 6,90% 3,40% 

Tabule 9 
96,60% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 10 
89,70% 6,90% 0,00% 3,40% 

Průměr 74,16% 5,14% 8,26% 12,39% 

 

Pokud se zaměříme na obrázek 4, na kterém je statisticky významný rozdíl ve 

zpracování tématu školy u dětí s onkologickým onemocněním a kontrolní skupinou 

zdravých dětí, vidíme, ţe nemocní chlapci a dívky téma školy do příběhu vůbec 

nezapracovali. Avšak děti z kontrolní skupiny příběh v kontextu školy uváděli, a to 

většinou jako rozpravu s rodiči nad děním ve škole. Nejčastěji postavy na obrázku řešily 

školní výsledky, ať jiţ ve smyslu negativního výsledku a s tím spojeného vyhubování či 

trestu, nebo pozitivního výsledku a s tím spojené pochvaly. 12letá dívka z kontrolní 

skupiny popsala obrázek č. 4 slovy „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.“ Další 11letý respondent popisuje situaci „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.“. 
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Tabulka 42: Dimenze „Škola“ – celkové výsledky 

 Hodnota 

0 

Hodnota 

1 

Hodnota 

3 

Hodnota 

5 

Děti s onkologickým 

onemocněním  

 

79,42% 

 

4,85% 7,68% 

 

8,02% 

Děti ze základní školy  74,16% 5,14% 8,26% 12,39% 

Průměr 76,79% 5% 7,98% 10,21% 

 

Domnívám se, ţe popisovat celkové výsledky u tohoto tématu nemá příliš 

opodstatnění. Některé tabule byly vytvořeny pro zmapování školní oblasti, proto je 

v logické, ţe je v odpovědích toto téma více zastoupeno. Oblast školy je pro děti 

kaţdodenní realitou, proto se můţe vyskytovat častěji neţ téma rozvodu, které je bráno 

jako známka disharmonického rodinného prostředí, a ne jako běţná zkušenost typická 

pro respondenty v adolescentním věku.  

3) Nemoc  

Vzhledem ke zkoumanému vzorku se téma nemoci jako testové kritérium přímo nabízí. 

Skórovala jsem jej, pokud dívky a chlapci popisovali v příbězích samotný průběh 

nemoc, dílčí vyšetření, operativní zákroky či formu léčby nemoci, negativní důsledky či 

prognózu nebo hrozbu nemoci.  
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Tabulka 43: Dimenze „Nemoc“ - porovnání hladin významnosti pro vyvrácení/potvrzení nulové 

hypotézy u celého výzkumného vzorku zahrnujícího obě zkoumané skupiny 

 Zvolená 

hladina 

významnosti 

 Pozorovaná 

hladina 

významnosti 

Výsledek  

Tabule 1 0,17 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 2 0,1 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 3 0,16 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 4 0,29 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 5 0,4 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 6 0,18 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 7 0,25 > 0,05 H0 nezamítáme 

Tabule 8 0,05 = 0,05 H0 zamítáme 

Tabule 9 0,05 = 0,05 H0 zamítáme 

Tabule 10 0,18 > 0,05 H0 nezamítáme 

 

Při analýze dat škály „Nemoci“ vidíme, ţe hypotézu znějící, ţe nejsou rozdíly 

mezi dětmi s onkologickým onemocněním a kontrolní skupinou lze zamítnout u tabule 

8 a 9. Podnětový materiál číslo 8 jiţ svým výjevem připomíná prostředí nemocnice. 

V popředí stojí 2 dospělé postavy připomínající zdravotní sestřičky a mezi nimi dvě 

dětské postavy. Na 9. obrázku je v popředí postava opírající se o kmen stromu a ve 

střední části tabule se nachází míně v pozadí dvě chlapecké postavy hrající hru. Tato 

tabule a priori lékařské prostředí nepřipomíná.  
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Tabulka 44: Dimenze „Nemoc“ - děti s onkologickým onemocněním  

 
Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 3 Hodnota 5 Hodnota 7 

Tabule 1 
82,80% 3,40% 10,30% 3,40% 0,00% 

Tabule 2 
82,10% 3,60% 10,70% 3,60% 0,00% 

Tabule 3 
96,60% 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 4 
93,10% 3,40% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 5 
82,80% 3,40% 3,40% 10,30% 0,00% 

Tabule 6 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 7 
6,90% 0,00% 3,40% 24,10% 65,50% 

Tabule 8 
24,10% 6,90% 17,20% 48,30% 3,40% 

Tabule 9 
79,30% 10,30% 10,30% 0,00% 0,00% 

Tabule 10 
93,10% 3,40% 3,40% 0,00% 0,00% 

Průměr 74,08% 3,78% 6,21% 8,97% 6,89% 
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Tabulka 45: Děti ze základní školy – dimenze „Nemoc“ 

 
Hodnota 0 Hodnota 1 Hodnota 3 Hodnota 5 Hodnota 7 

Tabule 1 
96,60% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% 

Tabule 2 
93,10% 0,00% 0,00% 6,90% 0,00% 

Tabule 3 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabule 4 
93,10% 0,00% 3,40% 3,40% 0,00% 

Tabule 5 
72,40% 6,90% 6,90% 13,80% 0,00% 

Tabule 6 
93,10% 0,00% 3,40% 3,40% 0,00% 

Tabule 7 
13,80% 0,00% 3,40% 10,30% 72,40% 

Tabule 8 
41,40% 24,10% 6,90% 27,60% 0,00% 

Tabule 9 
89,70% 0,00% 3,40% 6,90% 0,00% 

Tabule 10 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Průměr 79,32% 3,10% 3,08% 7,23% 7,24% 

 

Pokud se zaměříme na 8. tabuli, u které vychází statický rozdíl mezi 

porovnávanými skupinami, vidíme, ţe nemocné děti více zmiňovaly téma nemoci, ať jiţ 

implicitně v náznacích či explicitně jako jádro příběhu. Jako zajímavé vnímám, ţe děti 

s onkologickým onemocněním měli tendenci zapracovat svoje onemocnění a zkušenosti 

s léčbou přímo do příběhu jako 13letá dívka, která vymyslela příběh: „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.“, nebo naopak jej zcela popřít jako 11letý adolescent, 

který reagoval na podnět „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.“. Děti ze základní školy měly sklon popisovat spíše běţnou svoji realitu jako je 

návštěva zubaře, která zmínil 11letý chlapec „Tady je sestřička. Maminka jede s dětma 
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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.“ nebo zlomenou kost, coţ 

je u neposedných dětí časté zranění, kterou popisuje 11letý chlapec v příběhu znějícím 

„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.“. 

Domnívám se, ţe výsledek je však velmi podobný a rozdíl není nikterak zásadní.  

Pokud bylo u 9. obrázku skórováno, děti většinou uváděly zranění jednoho nebo 

obou hrajících si chlapců. Pro ilustraci uvádím příběh 12letého chlapce z kontrolního 

vzorku: „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.“ 

Stejná tématika nemoci/zranění se objevila i u 12letého respondenta s onkologickým 

onemocněním: „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.“. Na 9. tabuli je rozdíl opět malý, proto bych z něj 

nevysuzovala signifikantní závěry.  

 

Tabulka 46: Dimenze „Nemoc“ – celkové výsledky 

 Hodnota 

0 

Hodnota 

1 

Hodnota 

3 

Hodnota 

5 

Hodnota 

7 

Děti s onkologickým 

onemocněním  

 

74,08% 

 

3,78% 6,21% 

 

8,97% 

 

6,80% 

Děti ze základní školy  79,32% 3,1% 3,08% 7,23% 7,24% 

Průměr 76,72% 3,45% 4,66% 8,1% 7,07% 

 

Jako u předchozí dimenze „Škola“ uvádím souhrnné výsledky spíše pro orientaci 

a jednotnost prezentovaných dat v diplomové práce. Jelikoţ test obsahuje několik 

kartiček přímo asociujících nemoc, zranění či prostředí nemocnice, nepřijde mi vhodné 

dělat z nejčastějších hodnot výstupy. 
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3.3. Nedokončené věty 

Subtest Nedokončené věty jsem zadávala jako doplňkovou metodu k Dětskému 

světu. Záměrem bylo zjistit vyuţitelnost a výpovědní hodnotu techniky a zároveň 

konfrontovat zjištěná data a manuálem Projektivního interview.  

Sebraná data jsem před komparací s vodítky v manuálu nejprve zpracovala 

prostřednictvím metody otevřeného kódování a vytvořila vlastní matrici. Nechtěla jsem 

být ovlivněna popsanými normami v Projektivním interview, proto jsem nejčastější 

odpovědi prezentované Michalem četla aţ po vlastním zpracování. V této části popíši 

postřehy a úvahy, které mě během vyhodnocení napadaly. Záměrně pouţívám slova 

„postřehy“ a „úvahy“ místo odborných výsledků, jelikoţ se domnívám, ţe závěry 

mohou být zatíţeny mou subjektivitou.  

V následujícím textu popíši tři oblasti, které se domnívám, ţe jsou u dětí 

vnímány odlišně, a to rodinu, školu a kamarády a onemocnění. Tyto témata jsou 

obdobná jako doplňující tématické dimenze SCORS, které byly přiblíţeny v předchozí 

části.  

Rodina 

Na oblast rodiny a vztahy mezi jednotlivými členy je cíleno prvních osm otázek. 

Nedokončené věty nabádají k vyjádření toho, co si dítě myslí o matce, otci i 

sourozencích. Domnívám se, ţe výpovědní hodnota není shodná u všech vět, jelikoţ 

začátky jsou formulovány odlišně a mohou tak budit v jedinci jiné asociace, například 

věty „Myslím, ţe maminka většinou…“, „Kdyby náš táta…“ a „Můj bratr (moje 

sestra)…“ v sobě nenesou stejnou konotaci. Předpokládám, ţe věty mají za úkol navodit 

prostor pro sdělení pozitivních, a následně negativních charakteristik jednotlivých členů 

primární rodiny, a pokud nejsou na úrovni syntaxu jazyka stejné, nemůţeme ze sdělení 

dítěte dělat závěry bez následného rozhovoru s testovanou osobou.  

Zaujal mě popis maminky, kdy vznikl rozdíl v nejčastějších odpovědích mezi 

dětmi s onkologickým onemocněním a kontrolním vzorkem. Obě skupiny měly 

tendenci hovořit o matce spíše v kladném slova smyslu a vyjmenovávaly a priorit 

pozitivní charakteristiky. Děti ze základní školy doplňovaly větu „Myslím, ţe maminka 

většinou…“ slovesem „pracuje“ či „chodí hodně do práce“, zatímco nemocné dívky a 

chlapci spíše jmenovali činnosti spojené s péčí o rodinu – „vaří“, „uklízí“ či „sází 

květiny na zahradě“. Negativně děti s onkologickou chorobou hodnotí nadměrnou péči 
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ze strany matky – „moc se o nás stará“, „pořád mi uklízí věci“. O nadměrné péči ze 

strany matky děti z intaktní skupiny aţ na jednu osobu nehovoří. Domnívám se, ţe 

popis dětí potvrzuje skutečnost prezentovanou v literatuře, ţe matky dětí s chronickým 

onemocněním jsou často v domácnosti a veškerý čas věnují v domnělý prospěch dítěte a 

saturaci jeho potřeb. Jak i děti popisují hyperprotektivita můţe být pro dítě škodlivá, 

jelikoţ nemá prostor zaţít si běţné pozitivní i negativní ţivotní situace a naučit se s nimi 

pracovat na základě copingových mechanismů. Při popisu otce nemocní respondenti 

popisují spíše stav, který by si přáli. Chtějí, aby něco otec uměl lépe – vynikal ve sportu 

či v práci. Zdravé děti naopak popisují potřebu, aby byl otec více doma a věnoval se 

rodině místo pracovním povinnostem. U sourozenců odlišnosti nenacházím. 

Škola a kamarádi 

Na oblast školy se zaměřují věty „Kdyţ myslím na školu, tak…“, „Kdyby 

nemusela být škola…“ a „Můj učitel (moje učitelka, moji učitelé)…“. Odlišné odpovědi 

byly u otázky 13, kdy si děti měly představit, ţe myslí na školu. V obou skupinách se 

objevila reakce „netěším se“ či „nechce se mi tam“, ale pouze u onkologicky nemocné 

skupiny byla připuštěna moţnost, ţe „se do ní i těším“. Zaujalo mě, ţe děti ze základní 

školy uváděly často konkrétní příhody či postřehy ze školního prostředí, které zaţívají, 

a děti, kterým byl test zadán během hospitalizace, odpovídaly převáţně v obecné rovině 

„těším se“ nebo „netěším se“ do školy. Sklon k nekonkrétním odpovědím si vysvětluji 

dlouhodobou hospitalizací a pravděpodobným individuálním vzdělávacím plánem, jenţ 

způsobuje větší počet absencí. Instituce školy se dostává na piedestal běţného ţivota 

zdravých dětí, který jim zatím není dovoleno ţít. Pozitivní a mnohdy nerealistická 

očekávání od školy mohou zapříčinit téţ větší touhu do ní docházet. Kladná očekávání 

jsou způsobena také přáním být více se svými vrstevníky, kamarády. Téma školy se u 

kontrolního vzorku objevuje spontánně i v nedokončených větách směřujících na 

individuální obavy a přání. 

 Stejně jako o škole hovoří zdravé děti konkrétněji a realističtěji o kamarádech. 

Jsou schopni zahrnout pozitivní i negativní vnímání kamarádů či spoluţáků – „často mě 

rozesmávají“, „někdy mě štvou“ nebo „většinou jsou fajn, ale někdy mě štvou, protože 

mi berou věci“. Některé děti při pobytu v nemocnici vzaly v potaz aktuální dění a do 

odpovědí poznamenaly, ţe bývají mezi dětmi, ale „teď jsem na vozíku“ nebo „teď 

musím být v nemocnici“. Část dětí ze základní školy si nepřipouští moţnost být 

izolována od přátel a větu „Býváme mezi dětmi, ale…“ doplňují slovy „jsem s nima 
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furt“. Domnívám se, ţe reakce dobře ilustrují potenciální negativní dopad dlouhodobé 

nemoci na sociální oblast a vnímání vrstevníků, mezi kterými probíhá sekundární 

socializace a budování sociální identity.   

Onemocnění  

Téma onemocnění, léčby a důsledků se objevují u téměř všech vět zaměřených 

na testovaného jedince (otázky 17 aţ 24). Nemocné děti svůj handicap vţdy jistým 

způsobem zmiňují a přejí si „jej překonat, aby se už nikdy nevrátil“ či připouští, ţe 

nejslabší jsou „po chemoterapii“. Uvádí, ţe nemocné dítě „chce být zdravé“ nebo 

popisují, ţe „je často v nemocnici“. Skutečnost častějších odpovědí s tématem choroby 

povaţují za přirozenou. Test byl zadáván na oddělení nemocnice při dlouhodobé 

hospitalizaci, při které jsou děti v přímém kontaktu se svou nemoci – podstupují sloţité 

chirurgické zákroky, jsou léčeny pomocí chemoterapie a všechny činnosti jsou 

ovlivněny jejich zdravotním stavem a případnými riziky, která s sebou nemoc nese.  

3.4. Shrnutí výsledků Projektivního interview 

Při vyhodnocování dat k diplomové práci jsem se zabývala dvěma subtesty 

Projektivního interview, a to Dětským světem a Nedokončenými větami. Prvně zmíněná 

apercepční metoda byla zpracována kvantitativně pomocí statistické analýzy, proto je 

moţné říci, ţe s 95% platností jsou prezentované výsledky platné. Nedokončené věty 

byly zpracovávány kvalitativním kódováním, a domnívám se, ţe výsledky mohou být 

tak ovlivněny mojí subjektivitou.  

 Na jednotlivých škálách SCORS nebyly zjištěny signifikantní rozdíly mezi 

skupinou dětí s onkologickým onemocněním a kontrolním vzorkem dětí ze základní 

školy. Jak bylo popsáno v předchozí části, jsou menší rozdíly na několika tabulích, ale 

spíše neţ ukazatel odlišné úrovně dimenzí sociální oblasti, je vnímám jako 

interindividuální rozdíly mezi dětmi. Výsledky nejsou v pólech patologie a je moţné 

povaţovat je za normu pro věkové rozpětí 10 aţ 13 let, období časné adolescence.  

Dívky a chlapci se stále ještě vyvíjí na úrovni kognitivní, emocionální, psychické i 

sociální, proto jsou nejčastější hodnoty skórů ve středním pásmu. Dimenze 

„Diferencovanost self a komplexnost reprezentace druhých“ poukazuje na to, ţe 

kognice dětí se stále vyvíjí a prozatím jsou reprezentace self a druhých málo 

diferencované a spíše úsporné a jednodimenzionální. Kognitivní vývoj zobrazují i 

výsledky v oblasti „Porozumění sociální kauzalitě“, na které mají nejčastěji testované 
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osoby tendenci popisovat události jen „ţe se staly“. Do příběhů nezakomponovávají 

vysvětlení, proč k situacím došlo. Pokud je vysvětlení lidského chování či 

interpersonálních zkušeností do příběhu zahnuto, je spíše matoucí a obsahuje 

inkongruence bránící plnému pochopní. Na škále „Afektivní kvalita reprezentací“ 

vidíme, ţe respondenti mají tendenci kvalitu očekávaných vztahů popisovat omezeně a 

nezřetelné, případně pokud je v příběhu patrná, projevuje se sklonem zaţívat vztahy 

jako nepříjemné či hostilní. Jedinec se cítí osamoceně. V oblasti „Kapacita k emočnímu 

vkladu do vztahů“ děti nejčastěji popisují vztahy povrchní, mělké a primárně zaloţené 

na účasti ve společenské aktivitě. Tyto dvě dimenze zaměřené na emocionální 

zpracovávání vztahů svědčí o vývoji na úrovni psychické a sociální  - děti se postupně 

odpoutávají od primární rodiny a referenční skupinou se pro ně stává vrstevnická 

skupina. Domnívám se, ţe respondenti v etapě časné adolescence se s tímto vývojovým 

úkolem nevyrovnali a zatím hledají moţnosti, jak jej zvládnout. Děti se účastní 

společného dění ve skupině a zatím jsou v roli pozorovatele a přemýšlí, zda právě tato 

skupina můţe být pro ně referenční. Adolescenti vnímají i úskalí této změny, proto je 

mohou doprovázet negativní pocity a očekávání. Negativní ladění můţe být zapříčiněno 

také negativismem, který je s obdobím puberty spjat. Témata „Emočního vkladu do 

hodnot a morálních standardů“, „Poţívání a zvládání agresivních impulzů“, 

„Sebedůvěry“ a „Identity a soudrţnosti Self“ nejsou pro děti aktuální a nezabývají se 

jimi. Mimo dimenze „Identity a soudrţnosti Self“ bylo nejčastěji skórováno hodnotou 0 

značící absenci daného tématu v příbězích. U „Identity a soudrţnosti Self“ byla dle 

manuálu SCORS udávána hodnota 5 ukazující na skutečnost, ţe identita nebo sebepojetí 

jedince příliš neznepokojují, nebo nezaměstnávají. Jelikoţ se identita v tomto období 

začíná vytvářet, povaţuji tento výsledek za adekvátní. Na zvolených doplňkových 

škálách nebyly také dohledány statisticky významné rozdíly. 

Při kvalitativní analýze subtestu Nedokončených vět rozdíly v odpovědích mezi 

výzkumnou skupinou dětí s onkologickým onemocněním a kontrolní skupinou dětí ze 

základní školy vnímám. Odlišné je popsání rodiny, zvláště postavy matky, a školního 

prostředí včetně kamarádů a spoluţáků. Děti s chorobou měly tendenci charakterizovat 

matku jako aţ příliš pečující a přisuzovat ji charakteristiky s tím spojené – vaří, peče, 

uklízí. Hyperprotektivní výchovný přístup samy děti hodnotily jako přitěţující a bránící 

ve zdravém rozvoji. Děti ze základní školy častěji matce přisuzovaly oblasti i mimo 

rodinu, a to pracovní vytíţení. Na základě těchto výsledků se můţeme domnívat, ţe 

matky dětí s chronickým onemocněním jsou častěji doma a věnují větší pozornost péči 
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o dítě neţ matky intaktních dětí, které chodí do práce a nedávají zpravidla přednost péči 

o domácnost a dítě před kariérou. Děti bez onemocnění měly odpovědi více konkrétní a 

zapracovávaly do dokončení vět přesnější pozitivní i negativní charakteristiky. Odlišné 

je mezi skupinami také očekávání od instituce školy – děti s onkologickým 

onemocněním více prezentují touhu do školy docházet a těší se do ní. Uvaţování o 

školní docházce je však v obecné rovině, coţ mohou způsobovat častější absence 

z důvodu hospitalizací či následné léčby a nedostatek konkrétních záţitků. Konkrétnější 

a realističtější byl i popis vztahů s kamarády dětí z kontrolního vzorku. Moţnou izolaci 

od kamarádů si děti s onkologickou chorobou uvědomovaly více, na rozdíl od dětí ze 

základní školy, které tvrdily, ţe jsou se svými blízkými přáteli neustále. Rozdílné je 

vnímání nemoci v rámci otázek směřujících k individuálním přáním a obavám testované 

osoby. Tuto skutečnost však povaţuji za přirozenou vzhledem k závaţnosti diagnózy a 

prostředí, ve kterém byly subtesty zadávány.  

Na kvantitativní úrovni rozdíly mezi skupinami nedohledáváme, avšak při 

zahrnutí kvalitativního hlediska jsou určité náznaky, ţe se sociální oblast dítěte 

s onkologickým onemocněním vyvíjí jinak a choroba můţe mít vliv na další vývoj 

jedince. Tuto hypotézu by však bylo nutné dále rozpracovávat a ověřit ji jinými 

testovými metodami.  
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4. Diskuse  

Tato kapitola bude věnována diskuzi nad získanými výsledky a jejich vztaţení k 

existující relevantní literatuře a k jiným výzkumům realizovaným na poli této 

problematiky. 

Dle kvantitativního zpracování pomocí statistické analýzy můţeme říci, ţe 

signifikantní rozdíly mezi skupinou dětí s onkologickým onemocněním a skupinou dětí 

ze základní školy nejsou. Výsledky na jednotlivých dimenzích Škály sociální kognice a 

objektních vztahů byly u obou testovaných vzorků velmi obdobné. Průkazné rozdíly 

byly zjištěny na škálách: „Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých“na 

tabuli č. 5, „Kvalita očekávaných vztahů“ na tabuli č. 1, „Porozumění sociální 

kauzalitě“ na tabuli č. 4. Jedná se však o malé rozdíly, proto se domnívám, ţe se jedná o 

interindividuální rozdíly mezi dětmi a nelze z nich dělat závěry. Pro detailnější určení 

odlišností by bylo vhodné vést s respondenty rozhovor a pátrat, z jakého důvodu jsou 

odpovědi na konkrétních podnětových tabulích na kvantitativní úrovni jiné. Výsledky 

nejsou v pólech patologie, a je moţné povaţovat je za normu pro věkové rozpětí 10 aţ 

13 let, období časné adolescence.  Dívky a chlapci se v tomto období stále ještě rozvíjí 

na úrovni kognitivní, emocionální, psychické i sociální, proto jsou nejčastější hodnoty 

skórů ve středním pásmu. 

Statistické rozdíly byly zjištěny také na některých tabulích u doplňkových škál 

stanovených dle subtestu „ Nedokončené věty“. Jedná se o rozdíly u škál: „Rozvod“ na 

tabuli 4, „Škola“ taktéţ na tabuli 4 a „Nemoc“ na tabulích 8 a 9. Na aditivních oblastech 

můţeme pozorovat odlišné zpracování i z hlediska kvalitativní analýzy. U skupin se liší 

popsání rodiny, zvláště postavy matky, kterou nemocné děti popisují jako osobu 

pečující aţ hyperprotektivní, školní prostředí včetně kamarádů a spoluţáků, které dívky 

a chlapci s chorobou popisují obecně, bez zmínky konkrétních záţitků či událostí, a ve 

vnímání nemoci, kterou děti s onkologickým nálezem zmiňují spontánně častěji. 

Četnější zmínka tématu choroby odpovídá skutečnosti, ţe pro nemocného se obvykle 

stává naprostou prioritou zdraví – nemá jiné přání, neţ být zdravý, či jít domů a být 

s blízkými. (Vágnerová, 2008)   

Základní hypotéza stojící na předpokladu, ţe v odpovědích budou rozdíly 

ukazující na horší výsledky v sociální oblasti u nemocných dětí, jelikoţ jsou izolovány 

od rodiny i jiných referenčních skupin, se nepotvrdila. Rozdíly nebyly zjištěny celkově 
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ani na jednotlivých dimenzích SCORS. Správný byl naopak předpoklad, ţe výsledky 

nebudou v pásmu patologie, ale budou spíše odpovídat běţnému rozloţení. Dle 

odpovědí u obou skupin spadají do normy, ale mohou se lišit v kvalitě. Nyní zjištěné 

výsledky porovnám s dostupnými výzkumy a literaturou.  

Vzhledem k omezenému mnoţství výzkumů, které se mi podařilo dohledat k 

problematice SCORS ve spojitosti s dopadem na sociální oblasti u chronicky 

nemocných dětí i dospělých, jsem výsledky porovnávala s výzkumy, které se ke 

stanoveným výzkumným otázkám vztahují i okrajově. Rozdíly ve výsledcích 

kvantitativního a kvalitativního zpracování podporuje několik výzkumů zaměřujících se 

na vliv chronické nemoci a s tím spojené časté hospitalizace na hierarchii v třídním 

kolektivu. Dle Waggonera, Adamse, Muchanta, Wilsona, Hogana (2006) jsou děti 

s onkologickým onemocněním spoluţáky i vyučujícími v rámci sociometrického 

hodnocení často označovány za „slabé“. Oslabený jedinec je ilustrován příklady „ten, 

kdo je často pryč, ten, kdo je často smutný, ten, koho snadno zraníme“. Učitelé i 

vrstevníci taktéţ zmiňují, ţe nemocné děti mají sníţené sociální kompetence oproti 

kontrolnímu vzorku. Ke stejným závěrům dochází mladší studie z roku 1999 (Noll, 

Garstein, Vannatta, Corell, Bukowski, Davies). Učitelé u ţáků s onkologickým 

onemocněním však nevnímají ţádné specifické projevy v oblasti chování. Oproti nim 

však rodiče uvádějí, ţe děti jsou více agresivní, depresivní či sociálně staţené. 

Reflektují téţ častější změny nálad a méně energie proti zdravým dětem. Můţeme se 

domnívat, ţe případný dopad se projevuje v různých skupinách odlišně. Spinetta (1980 

in Vance, Eiser, 2002) uvádí, ţe nemocné děti jsou ve svém přístupu k docházce velice 

podobné dětem zdravým. Rozdíl vnímá v tom, ţe vyzařují méně energie, mají problémy 

se soustředěním se a dokončením zadaných úkolů. Další studie tvrdí, ţe „obecně lze 

říci, ţe děti s rakovinou nevykazují více sociální problémů či odlišností 

v psychosociální oblasti oproti dětem bez chronického onemocnění“ (Noll, Garstein, 

Vannatta, Corell, Bukowski, Davies, 1999, s. 77). Jak můţeme vidět, prezentované 

výzkumy také potvrzuji skutečnost, ţe rozdíly v sociální oblasti jsou spíše 

kvalitativního rázu. Zpracování náročné ţivotní situace je závislé na mnoha faktorech, 

které ovlivňují způsob vyrovnání se s nemocí a případné dopady na sociální oblast. 

Namátkou můţeme zmínit délku a formu hospitalizace či závaţnost diagnózy, osobností 

charakteristiky dítěte či sociální podpora ze strany rodiny nebo přátel. Důleţitost 

osobnostních charakteristik, konkrétně copingové mechanismy jedince, potrhuje text 
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Phippse (2007), v němţ je uvedeno, ţe ačkoliv jsou děti odděleny od vrstevnických 

skupin či rodiny, objevuje se u nich niţší úroveň depresivní symptomatiky oproti běţné 

populaci či dětem s jiným chronickým onemocněním. 

Výzkumy (Golberg, 2011; Inslegers, Vanhuele, Meganck, Debaere, Trenson, 

Desment, Roelstraete, 2012) prokazující validitu a reliabilitu SCORS jsou zaměřeny 

převáţně na výzkumný vzorek osob s poruchami osobnosti či poruchami schizofrenního 

okruhu. Domnívám se, ţe u dětí s chronickým onemocněním, v případě výzkumného 

vzorku diplomové práce – dívek a chlapců s onkologickým nálezem, je předpoklad 

sociálního deficitu menší neţ u osob s psychiatrickou diagnózou. Dle výsledků je 

sociální oblast dětí s chorobou kvalitativně pozměněna a mohou určité oblasti běţného 

ţivota pod vlivem nemoci vnímat odlišně. Ţádná z oblastí sociální kognice a objektních 

vztahů dle škály SCORS ani doplňkových škál, které byly vybrány na základě 

kvalitativně odlišných oblastí, nesahá do oblasti patologie. Z těchto výsledků můţeme 

usuzovat, ţe při správné psychosociální péči po dobu hospitalizace i následné léčbě 

můţe probíhat znovuzačlenění do rodiny či vrstevnických skupin bez větších obtíţí. 

Důleţité je také edukovat společnost o povaze problémů a vést ji k toleranci a 

akceptování jinakosti. Onemocnění v zásadě nemusí mít poté větší dopad na sociální 

vývoj jedince.  

K oblasti dětské onkologie jsem dohledala i po konzultaci s odborníky z oboru 

omezené mnoţství české i zahraniční literatury či výzkumů. K dispozici jsou spíše 

sekundární prameny shromaţďující poznatky z více příbuzných odvětví, které 

se k problematice chronické nemoci jako takové vztahují. Převáţně jsou dostupné 

lékařské publikace, které psychosociální perspektivu zmiňují pouze okrajově. 

Problémem je, ţe i medicínská literatura akcentuje pohled spíše na dospělého jedince, 

kde jsou specifika s průběhem nemoci odlišná. Domnívám se tedy, ţe v této oblasti je 

perspektiva pro hlubší exploraci a získání nových uţitečných poznatků. Rozpracování 

tématu ţivota dětí s onkologickým onemocněním by pomohlo pomoci zkvalitnit péči 

v nemocnicích či terapeutickou práci s jedince i blízkými po ukončení kurativní léčby.  

Domnívám se, ţe v rámci rozšíření práce by bylo zajímavé zahrnout další 

diagnostické metody zaměřující se více na kvalitativní pojetí sociální oblasti dětí 

s onkologickým onemocněním. Jednotlivé příběhy je moţné analyzovat i kvalitativního 

hlediska či je moţné se zaměřit například na verbální fluenci, tedy počet slov 
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v jednotlivých produkcích. Obě tyto perspektivy by mohly obohatit dosavadní výsledky 

o další cenou perspektivu. Mimo zadání testové metody by mi přišlo vhodné doplnit 

exploraci komplexním strukturovaným rozhovorem s pacientem zaměřujícím se na 

zvládání náročné ţivotní situace a sebereflexi nemoci a její dopad na fungování 

v běţném ţivotě. Přínosný pohled na problematiku by mohl přinést rozhovor i 

s rodinnými příslušníky nebo spoluţáky, jelikoţ jejich výpověď dodá jinou perspektivu 

této problematice. Do rozhovoru bych začlenila otázky mířené na dvě nejdůleţitější 

oblasti sociálního ţivota pro děti v adolescentním věku – rodinu a referenční 

vrstevnickou skupinu (třídní kolektiv či kamarádská parta). Pokud by bylo moţné 

započíst dlouhodobou spolupráci s rodinami dětí s onkologickým onemocněním, 

navázala bych longitudinálním výzkumem mapujícím sociální oblast v současné době a 

například za pět let. Odlišné výsledky v testu by mohly být i v případě, ţe by byla 

metoda zadána mimo prostředí nemocnice. V rámci hospitalizace se děti setkávají se 

školeným personálem, který se o ně stará a snaţí se minimalizovat negativní pocity 

dívek a chlapců, proto je moţné, ţe si dospívající problém tolik nepřipouští. V běţném 

ţivotě pak můţe dojít k střetu s realitou a projevu sníţených sociálních kompetencí.      

 Z výsledků můţeme soudit, ţe metoda Projektivní interview či hodnotící nástroj 

SCORS nejsou pro zjištění sociální úrovně u této výzkumné skupiny spolehlivé. 

Zahraniční studie zabývající se SCORS (Porcerelli, Shahar, Blatt, Ford, Mezza, 

Greenlee, 2006; Westen, 1985) však poukazují na opak, na skutečnost, ţe SCORS patří 

k validním a reliabilním diagnostickým nástrojům, proto se domnívám, ţe by bylo 

zajímavé zadat shodný způsob testování u jiných věkových skupin (zvláště období 

pozdní adolescence, pro které je vývoj v psychosociální oblasti příznačný) se stejnou 

diagnózou či naopak dětem s jiným nálezem jak v somatické oblasti tak v psychiatrické. 

Tímto způsobem by se otestovala vhodnost vyuţití tohoto nástroje. Výzkumy na 

Projektivní interview jsem ţádné nedohledala, proto i zde vidím prostor pro další 

zkoumání a zjištění, zda můţeme test standardizovat a povaţovat jej za validní a 

reliabilní pro pouţívání v praxi.   

 Získané příběhy byly u obou testovaných skupin spíše kratší, coţ vnímám jako 

skutečnost, která mohla ovlivnit výsledky. U nemocných dětí tato tendence nesdělovat 

dlouhou naraci a bránit tak byť i nevědomky své nitro, můţe poukazovat na sklon 

nepřipouštět si emoce a stahovat se do sebe. Toto podporuje jiţ zmíněný empirický 
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výzkum prokazující, ţe děti s chorobou jsou více depresivní a sociálně staţené. (Noll, 

Garstein, Vannatta, Corell, Bukowski, Davies, 1999)  

 V závěru bych zmínila několik metodologických slabin, se kterými jsme se 

během realizace výzkumu a tvorby diplomové práce setkala. Nejprve zmíním úskalí 

v souvislosti s výzkumným vzorkem. Cílem bylo získat homogenní vzorek pacientů se 

stejnou diagnózou. Jelikoţ by bylo časově velice náročné získat 30 dívek nebo chlapců 

ve stejném věku, bylo zvoleno dle Macka (1999) vývojové období časné adolescence 

zahrnující věk 10 aţ 13 let. Děti by měly vykazovat stejnou úroveň v oblasti 

biologických změn, kognice, sociální sféry, emočního proţívání i sebepojetí. Dle 

zkušenosti při zadávání testu soudím, ţe 10leté dítě nepodává výkony a odpovědi 

srovnatelné s 13letým, coţ můţe mírně zkreslovat výsledky. U dětí s onkologickým 

onemocněním jsem si jako poţadavek kladla fázi léčby ve formě probíhající 

hospitalizace. Tento předpoklad se podařilo splnit, ale i přesto existuje řada 

proměnných, jeţ nebylo moţné kontrolovat a které mohou ovlivňovat odpovědi. Jedná 

se například o odlišný věk počátku onemocnění, konkrétní diagnózu z onkologického 

spektra, celkovou délku onemocnění či vliv a způsob léčby.  

 Jako další limity bych zmínila počet respondentů. Výzkumný vzorek čítá celkem 

58 osob, z nich jsou ve stejném poměru 29:29 děti s onkologickým onemocněním a děti 

ze základní školy. Bohuţel ne u všech dětí bylo moţno hodnotit všech 10 příběhů všemi 

škálami SCORS. Tento problém se projevil zvláště u dimenze „Vztah k morálním 

hodnotám“, Proţívání a zvládání agresivních impulzů“ a „Sebedůvěra“. V této 

souvislosti se nabízí otázka, zda by případné doptávání a podněcování delších příběhů 

mimo úvodní instrukci a daných instrukcí pro povzbuzování v průběhu, zapříčinilo více 

skórovatelných odpovědí. Z obavy z ovlivňování spontánní produkce příběhů jsem se 

rozhodla nezařazovat otázky mimo základních instrukcí.  

 Mezi další slabiny patří chybné zadávání z mé strany. U první poloviny 

vyšetření jsem dotazovaným chybně zadávala rozvádějící otázku „Jak se jednotlivé 

postavy cítí a co si myslí?“ místo správné formulace „Co si jednotlivé postavy myslí a 

co cítí?“. Pochybení bylo zjištěno při konzultaci s vedoucí práce a bylo domluveno, ţe i 

nadále budu pokračovat v tomto zadávání, aby výsledky byly získány totoţným 

způsobem. Jedná se o drobnou nuanci v jazyce, ale i přesto chci tento fakt zmínit, 

jelikoţ mohl ovlivnit odpovědi dětí.  
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5. Závěr 

Diplomová práce si kladla za cíl prozkoumat a popsat úroveň sociální kognice a 

objektních vztahů u dětí s onkologickým onemocněním za pomoci Westenovy Škály 

sociální kognice a objektních vztahů (SCORS). Výsledky výzkumného vzorku 

nemocných osob byly porovnávány s výstupy z odpovědí od dětí ze základní školy, u 

kterých je předpoklad zdravého sociálního vývoje. Bylo stanoveno několik výzkumných 

otázek. Zjišťovala jsem, zda jsou rozdíly mezi výzkumným a kontrolní vzorkem jak 

v obecné rovině, tak na jednotlivých dimenzích škály SCORS. Dále jsem se zaměřovala 

na to, jestli jsou odpovědi dětí s onkologickou chorobou v pásmu normy či zasahují do 

úrovně patologie. Mimo kvantitativního zpracování byla zohledněna také kvalitativní 

analýza důleţitých aspektů sociálního ţivota. Jako diagnostická metoda bylo zvoleno 

Projektivní interview – konkrétně apercepční část „Dětský svět“ pro kvantitativní 

statistické zpracování a subtest „Nedokončené věty“ pro kvalitativní analýzu.  

 Výzkum prokázal oproti očekávání, ţe nejsou signifikantní rozdíly mezi 

výzkumným vzorkem dětí s onkologickým onemocněním a kontrolní skupinou 

zdravých dětí ze základní školy. Výsledky nejsou v pólech patologie a vzhledem 

k obdobným výsledkům obou skupin, je moţné povaţovat je za normu pro věkové 

rozpětí 10 aţ 13 let, období časné adolescence.  Dívky a chlapci se stále ještě vyvíjí na 

úrovni kognitivní, emocionální, psychické i sociální, proto jsou nejčastější hodnoty 

skórů ve středním pásmu. Odlišné výsledky byly zjištěny při kvalitativní analýze, a to 

zejména v oblasti popisu rodiny, školního prostředí a vrstevníků a v četnosti 

spontánního zmiňování tématu nemoci u dívek a chlapců s onkologickým nálezem. Na 

kvantitativní úrovni tedy významné odlišnosti mezi skupinami dohledány nebyly, avšak 

při zahrnutí kvalitativního hlediska byly zjištěny určité náznaky, ţe se sociální oblast 

dítěte s onkologickým onemocněním vyvíjí jinak a choroba můţe mít vliv na další 

vývoj jedince. Kvantitativní a kvalitativní analýza dle výsledků poukazuje na 

skutečnost, ţe nelze hodnotit celou skupinu, ale musíme se zaměřovat na individualitu. 

Také se můţeme zamýšlet nad tím, ţe změny v sociálních kompetencích nemusí být u 

dětí hluboké, trvalé, zasahující vývoj a osobnost, ale pouze situací. Zajisté by bylo 

zajímavé ještě prohloubit další zkoumání pro ověření těchto hypotéz.  
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  Z výsledků můţeme usuzovat, ţe vývoj dítěte s onkologickým onemocněním 

probíhá relativně běţným způsobem a není předpoklad k patologickému vývoji během 

léčby. Další zabývání se touto problematikou však dává příleţitost k získání nových 

poznatků, které pomohou eliminovat případná rizika nastíněná literaturou. Je vhodné 

zabývat se také kvalitativní analýzou diagnostických testů zaměřených na sociální 

oblast včetně zahrnutí rozhovorů s daným jedincem i osobami blízkými a pozorování.  
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