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P�íloha 1: Analýza – Postup uvažování – Schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretace 
 
 
 

Individuální symbol 
 

Symbol 
 

Asociace 
 

Schéma 1: Postup uvažování 

Legenda ke Schématu 2: 
Základním kamenem procesu uvažování je tedy, pokud možno, d�kladný, fenomenologický (oprošt�ný            
od konotací, hodnocení, význam�) popis, který poté umožní – s pomocí asociací �i symbol� – nalézat 
(oz�ejmovat si) individuální symboly (vnit�ní sv�t) klienta. Jedním z cíl� pak mohou být interpretace          
(které však vždy mají charakter „pouhé“ hypotézy) zast�ešující a integrující p�edcházející procesy                   
do komplexn�jšího obrazu o klientovi (stejn� jako o examinátorovi samotném – reflexe/sebereflexe). 
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P�íloha 1a: Analýza – Postup uvažování – Konkrétní p�íklady 
 
Popis 

Klientka postaví na scénu dv� figurky (GF a G s aktovkou), p�i�emž figurka GF má pravou 
ruku vztaženu nad hlavu figurky dívky a GF stojí malinko za G. V takovémto p�ípad� je možno 
n�kolik správných i nesprávných forem popisu.  
 

Asociace 
Trpaslík – zahradní trpaslík; ohe� (- teplo - požár - žhá�)(krb – chata – prázdniny – pohoda); 
tryskové letadlo; šipka na házení; mrkev atd.  

�áp – nosí d�ti (pro d�ti �asto reálné nikoli symbolické); dravec (žere žáby), velikost 
(nejv�tší ope�enec u nás); voda (-  žáby – b�e�ka – bažina) (výška – jednonohost – stabilita) 
(zk�ehlost – zima); vysoký let … 
 

Symbol 
Trpaslík – láska, vášnivost, nenávist, krev, bolest, závist (�ervená barva); moudrost, 
starostlivost, trp�livost (plnovous); moudrý sta�e�ek; zlý sk�et; mimozemš�an; d�de�ek 
z pohádky (o mrkvi); nešt�stí (sádrového ve snu vid�ti) atd.  

�áp – nosí d�ti; posvátná volavka (Japonsko); majestátnost, nadhled (dlouhé nohy, komín); 
radost, veselí, bohatství (sná�); rodina, št�stí; odstup (výška letu); v�rnost (pov�ra); 
osamocenost (nebo párování);  nevinnost (barva)… 
 

Individuální symbol 
Trpaslík – je zcela opomenut p�i popisu scény + dodate�n� je ozna�en za zlý a nebezpe�ný 
symptom, kterého se pacient nedokáže zbavit (paranoia).  

�áp – s dlouhými k�ídly a zobákem – jako zlý a nebezpe�ný (symbol otce pro týrané dít�); 
použit jako kolo – prvek mobility, pohyblivosti, zm�ny až impulzivity.  

DR - pro klientku není léka�em ani prodava�em, ale maminkou (a na další scén� starší 
kamarádkou).  

Kráva - je divokým býkem, jehož je t�eba krotit tak, že mu sedí (identifika�ní figura)  
za krkem.  

Liška - je na jedné scén� štírem, který vyst�eluje jed a na jiné scén� - v roli oblíbence (psa) 
 - leží v klín� otci, který se dívá na televizi (vytvo�enou ze záchodu)...a mnohé jiné. 

 

Poznámka: POZOR na kontaminaci (ovlivn�ní) individuálního symbolu probanda individuálním 
symbolem examinátora. 
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examinátor 

P�íloha 2: Fantasmatický prostor 
(Mucchielle 1960; voln� podle Borecký 1974 s. 11) 

 
 
 
 

 
HL 

(ZL) 
 
Co je vzdálené  e g o, ale co 

dopadá na p�ítomnost a na aktuální 
poci�ování existence. 

osobní hodnoty 

HS 
(ZS) 

 
Aktuální aspirace e g o. Zp�sob, 

kterým  e g o zakouší hranice své 
expanze + p�ekážky, s nimiž se 
setkává. 

HP 
(ZP) 

 
P�edstavy nad�jí v budoucnosti �i 
vzdálený horizont  e g o. 

 
zám�ry, projekty, sny 

SL 
 
 
Strachy, obavy a vnit�ní starosti      
e g o. 

S 
Aktuální pozice  e g o. 
 
Ego ve svém UMWELT. 
 
Sebeujišt�ní. 

SP 
 
 
Projevy v�le, p�ání a intence. 
Reprezentace blízké budoucnosti. 

DL 
(PL) 

 
Tajná trápení doléhající na  e g o. 

 
 

hlubinné konflikty a úzkosti 

DS 
(PS) 

Minimální expanze  e g o. 
Zp�sob, jímž se já aktuáln� zakouší. 

DP 
(PP) 

Instance ID, které "o�ekávají"  ego. 
To, co nutn� prob�hne nebo �eho 
má ego aktuální pot�ebu. 
 

naléhavé pot�eby 

 

 
 
 
 
 
Poznámky ke Schématu 3: 

Vertikáln�:       S + DS: Zóna projekce ego.  viz takto ohrani�ená oblast ve Schématu 3  

Levá: Fantasmatická reprezentace toho, co naléhá na ego, konstanty jeho existence (protov�domí minulosti), 
St�ed: Fantasmatická reprezentace životní cesty, která se rýsuje ego b�hem jeho sou�asné existence 

(protov�domí p�ítomnosti). 
Pravá: Fantasmatická reprezentace p�edsevzetí ego, možnosti jeho existence (protov�domí budoucnosti). 
 

Horizontáln�: 
Naho�e:   Fantasmatická reprezentace úsilí a cíl� ego a toho, s �ím se stýká. 
St�ed:   Fantasmatická reprezentace p�ítomné �innosti a jejich determinant. 
Dole:   Fantasma, která shrnují veškerou iniciativu ego, kvalita jeho angažování. 
 
 
 

úsilí a cíle 
ega 

p�ítomnost 
 a její 

determinanty 

iniciativa 
ega, kvalita  

e. angažování 

proband 
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P�íloha 3: P�ehledové tabulky (Fliegner / Ermertová) 
 

P�íloha 3a: Vývojová specifika formálních znak� dle Höhnové 
 

V�k Fáze Charakteristika 

Do 5 let P�edškolní v�k 
 

Neschopny ješt� skute�né tvorby scén; p�evážn� radost z funk�nosti; 
animismus; fyziognomický obraz sv�ta. 

3-5 let V�k Struwwelpetera Silná afektivní ú�ast na h�e; absence plánu a stálosti; Motivací jednání 
je �istá radost z funk�nosti: �ízená vn�jšími popudy; fyziognomický 
obraz sv�ta (oživování p�edm�t�), proto neexistuje žádná skute�ná 
tvorba scén; není možný obsahový výklad, proto jsou interpretovatelné 
pouze formální charakteristiky; Up�ednost�ování stavebních kostek; 
jedno- nebo dvojdimenzionální stavby („ležící domy“). 
 
Konec této fáze jako p�echod k dalšímu: 
 
�azení stejnorodého materiálu, to znamená první tendence po 
uspo�ádání a ukon�ování �ist� impulsivního, bezplánovitého chování; 
Základní scény obsahují nebezpe�í (hrozba sežrání, pop�. sežrání 
zví�aty), proto bývají zví�ata poh�bívána pod kostky. 

6-8 let V�k pohádek Tendence k �azení se provádí zejména na za�átku hry tato tendence 
dostává smysl („p�ehlídka, p�ehled zví�at, stromo�adí“): Známka vstupu 
do stadia akce; figurky nejsou ohýbány, i když si je dít� v�domo, že je 
lze ohýbat; Figurky jsou aktivní; Tendence k deziluzi (dít� si 
uv�domuje, že to jsou figurky-hra�ky, že krokodýl nem�že kousnout 
atd.); Materiál není již považován za živý (ale spíše po�ád jen „nap�l 
srdce“, to se projevuje v ostýchavosti, s jakou jsou n�která zví�ata 
manipulována, stejn� tak i v p�ísném rozd�lování reálného všedního 
sv�ta a pohádkového sv�ta „divo�iny“): žádný animismus, ale již 
magický obraz sv�ta; 
Zví�ata bývají nej�ast�ji ohrani�ena od zbylého materiálu (to proto, že 
deziluze je nedokonalá „nap�l srdce“, d�ti si ješt� nejsou jisty neživostí 
materiálu, viz výše); 
Základní scény existen�ních ohrožení jsou vytvá�eny diferencovan� (zlá 
zví�ata nejsou již více poh�bívána pouze pod kostky, ale jsou zamykána 
do klecí �i uzav�ených dom�); Domy bez dve�í a oken nejsou projevem 
technické nemohoucnosti, ale jsou výrazem magického myšlení d�tí; 
Dochází sice ke tvorb� scén, tyto se tvo�í spíše náhodn� a jsou závislé 
na nahodilosti materiálu, dosud chybí plánovitost. 
Tvorba scén; Díl�í scény mohou vedle sebe existovat beze vztahu: 
žádná jednota vyjád�ení; 
Vztahy jsou domýšleny až dodate�n�, nej�ast�ji nerozhodn�  
a prom�nliv�, proto m�že být identifikace ovlivn�na také examinátorem 
(sugestibilitou); 
Výklad obsahu je sice možný, ale pouze s nejvyšší opatrností  
a omezeními.    

Pokra�ování tabulky na další stran�: 
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Pokra�ování tabulky z p�edcházející strany: 

V�k Fáze Charakteristika 

9-11 let 
 

Robinsonský v�k V�domá tvorba scén; �ásti scén k sob� vztah - scéna je 
významov� propojena; Díl�í scény jsou minimáln� 
za�azeny pod zast�ešující pojem („Škola“, „Selský 
dv�r“): tvo�í „spole�ný sv�t“; 
Je sice patrno rozlišení b�žného sv�ta a divo�iny, ale 
nemusí být mezi nimi jasný p�echod; 
Stavby dom� jsou uvoln�n�jší (v�že, okna, již žádné 
st�echy); 
Realistický a kritický postoj k hracímu materiálu (vlak je 
p�íliš malý atp.); 
Figurky jsou ú�eln� ohýbány (k držení t�la, nikoliv pro 
gestikulaci; absence ú�elov� podmín�ných výrazových 
gest maximáln� u nadaných d�tí ke konci této fáze); 
Již žádné pohádkové rysy, nýbrž realistická ztvárn�ní; 
Mén� celkov�-difúzní, a více na jednotlivosti zam��ené 
pozorování; což má vliv na tvorbu scén (and�lé mají ruce 
v modlitb�, opice žebrá atd.); 
Chování p�i h�e je z velké �ásti ješt� stále exogenn� 
�ízeno; 
Nápadná je plnost vystav�ných scén, ve kterých je 
spot�ebován tém�� veškerý materiál, a �asto se ší�í až do 
t�sné blízkosti okraj� (bývá stav�no i p�es okraj: 
Vystupování z rámce není v této fázi žádnou 
zvláštností/nápadností a je spíše významné, to co dít� 
ponechá stranou, než to, co použije);  

12-15 let Puberta, V�k 
dospívání 

Zm�n�ný postoj k testování: rezervovanost až otev�ené 
odmítnutí 
Úsm�šné poznámky o materiálu; 
Plánovaný pr�b�h: Chování je �ízeno „Já“ a ne 
materiálem; 
Scény jsou chudší: Je použito mén� materiálu; kritický 
výb�r materiálu dle ur�itého plánu tak, že scény p�sobí 
chudším dojmem než u p�edchozích v�kových skupin; 
Individuální zvláštnosti vystupují v pop�edí a zasti�ují 
v�kov� specifické; 
Hrací plocha je pojímána jako jednotný prostor - to 
znamená,  
že nejsou žádné vedle sebe ležící jednotlivé scény, ale 
jednotná scéna s vnit�ními vztahy a vznikají též vnit�ní a 
ne pouze vn�jší vztahy mezi osobami: Existuje vn�jší a 
vnit�ní vztah ve scénách; 
Figurky jsou ohýbány ve výrazová gesta: Žádná snaha po 
realisti�t�jším a v�rn�jším ztvárn�ní skute�nosti: 
Skute�nost je nazna�ena stylizovan� (pars pro toto - dva 
stromy znázor�ují les, jedna kostka zna�í ze	 aj.); 
Scény zohled�ují estetické momenty (nap�. symetrie 
barev a formy). 
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Tato tabulka uvádí ve stru�nosti Fliegner�v "p�eklad" výzkumu Höhnové (Fliegner 1995, s. 
17-19). S n�kterými výroky lze polemizovat a rozhodn� neplatí absolutn� (nap�. "Již žádné 
pohádkové rysy, nýbrž realistická ztvárn�ní" - ve v�ku 9-11 let je velmi diskutabilním 
zjišt�ním) - je to z�ejm� dáno p�edevším datem uskute�n�ní výzkumu Höhnové (1951). Také 
proto je nutno tabulku brát jako pouhý nástin a osnovu k tomu, aby si ji každý dle svých 
vlastních zkušeností - posléze doplnil �i upravil. 

P�íloha 3b: Typické vzorce chování dle Engelsové 
 
Engelsová vypracovala vzorce chování p�ekra�ující vývojové stupn�. Její práce pat�í 

k prvním pokus�m o vytvo�ení formálního vyhodnocení, nikoliv symbolicky-obsahového,                 

nýbrž „dynamicko-charakterového“ (Engels 1957, cit. dle Fliegner 1995, s. 20-24).  

 

Engelsová rozlišuje 4 typické vzorce chování p�i administraci Scénotestu (shrnuto 

v tabulce): 

 

V�cn�-plánující typ chování se vyzna�uje klidnými a koordinovanými pohyby. K uchopování 

materiálu  dochází exaktn� a uspo�ádan�. Jednání je reflexivní. D�ti tohoto typu p�emýšlejí          

p�ed tím, než uchopují materiál nebo staví. Jejich vystupování je sebejisté, jsou málo sugestibilní. 

Hra je t�mito d�tmi chápána jako úkol a neochv�jn� pokra�ují až do kone�ného finálního stavu. 

Ke h�e, stejn� jako ke sv�tu kolem sebe, si drží ur�itý odstup. Kontakt se sv�tem stojí v pozadí - 

když je vnímán, tak jen jako cht�ní v�cí. Výstavba scén se vyzna�uje jasným rozd�lením               

a tvarováním podstatností stejn� jako smysluplným spojením a vše spojujícím, nad�azeným, 

finálním cílem (úhlem pohledu).  

Hravý typ chování je poznatelný menší schopností dít�te ovládat motoriku. Avšak tyto d�ti jsou 

klidné a vyrovnané i p�i neúsp�chu. Ve  st�edu pozornosti se nachází jejich zaujetí a práce 

s testovaným materiálem. Mohou se zahloubat a pln� se pono�it do svého sv�ta hry.               

Materiál je znovu a znovu prozkoumáván, a pokaždé se zdá nové objevené stejn� velké.           

Zvláš� zajímavé pro tyto d�ti jsou jednotlivé mali�kosti materiálu. Ve stavb� scén jsou 

up�ednost�ovány figurky. Spontánní projevy jsou nej�ast�ji emocionáln� zabarvené. („Není ta 

panenka sladká!“). D�ti této skupiny si utvá�í p�i uklízení materiálu vlastní postoje, nepoci�ují to 

jako nep�íjemnou povinnost, nýbrž se jim zdá, že je to sou�ástí hry. Se stejnou láskou a pe�livostí 

s jakou se chovaly k materiálu p�i budování scény, ukládají ho zp�t do krabice a m�že se jim 

klidn� ponechat volnost. Pro n� to pat�í jednoduše k v�ci. Nad�azený, dohlížející zorný úhel 

(stanovisko) nelze ve stavb� scén nalézt. Mnohem �ast�ji zde vznikají zas a znovu díl�í cíle,        

které jsou op�t zapomenuty a nahrazeny novými. D�ti sáhnou po materiálu a teprve následn� je 

napadne n�jaká možnost jeho použití. Proto, že stále vznikají nové díl�í cíle a jsou zapomínány         
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a znovu vznikají, nachází tyto d�ti jen st�ží n�jaký kone�ný stav, ve kterém by m�ly pocit,              

že jsou hotovy, takže je �as hry (stavby) delší než u první skupiny. 

Engels ozna�il další skupinu jako typ chování pudov� (instinktivn�) - snaživý (p�i�inlivý), 

pojmem, který se dnes již nepoužívá a který by možná mohl v b�žném jazyce vést 

k nedorozum�ní. Dnes by se tento typ nazýval spíše jako hyperaktivní. Takové d�ti jsou velice 

neklidné. B�hem stav�ní neustále vstávají a lezou na jiná místa k sezení, obchází sv�j výtvor.  

Jsou v neustálém impulsivním pohybu. Bez p�estání hovo�í a spontánn� sd�lují své myšlenky.       

P�i protokolování je to pak t�žké. Takovéto chování se projevuje i b�hem vlastní výstavby scény. 

D�ti staví �asto i p�es okraj víka (hyperproduktivní p�esahování rámce). D�ti jsou b�hem stav�ní 

orientovány neustále „na ven“. A�koliv nikdy zcela neztrácejí z o�í plán, zám�r stavby,            

jsou nanejvýš citlivé na vn�jší podn�ty. Proto nejsou �asto ve stavu, aby utvo�ily skute�nou vazbu 

k materiálu, jejich hra z�stává povrchní. To se ukazuje v mén� pe�liv� provedené stavb� a také 

v absenci vlastních nápad�. K p�edm�t�m hry (hra�kám) si vytvá�í �asto subjektivní stanovisko 

(„To se mi líbí.“ ; „To bych cht�l mít.“) 

D�ti utlumeného (mrzutého) typu  chování jsou zdrženlivé a distancované. Množství (plnosti) 

materiálu se spíše polekají, než že by se t�šily. Sedí delší �as p�ed tím, než si n�co vezmou              

a když již n�co uchopí, uloží to ihned zp�t nebo s tím váhav�, nesm�le a s p�ílišnou opatrností 

manipulují. Pouze ob�asn� použijí figurky a jejich ohýbání nep�ichází v úvahu nej�ast�ji v�bec. 

D�ti nemývají v�tšinou žádné nápady a vzhled scény je spíše skrovný. Krom chyb�jícího kontaktu 

k materiálu chybí také vztah k vn�jšímu sv�tu. Chybí spontánní projevy. Tyto d�ti visí neš�astn� 

mezi hrou a momentálním d�ním (sv�tem) okolo. Nesblíží se s žádnou stranou a nejsou s žádnou 

vnit�n� spojeny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Tabulka 1: Shrnutí výsledk� Engelsové (cit. dle Fliegner 1995, s. 24) 
 

Charakteristika V�cn� plánující  
(I+II) Hravý Pudov�-snaživý Utlumený 

Motorika Zvládnutá, 
koordinovaná 

Sleduje 
p�irozenou touhu 
po pohybu 

Mnoho pohyb�, 
impulsivní pohyby 

Pomalá, váhavá 

Uchopování 
materiálu 

Exaktní, po�ádné Pozorné, ob�as 
nešikovné 

Pevné;  manuáln� 
zru�né 

Pozorné 

Styl jednání Reflexivní, 
orientovaný na cíl 

Spontánní, 
zaujatý, vytrvalý  

Prudký, netlumený Nejistý 

Vystupování Sebejisté, klidné Vyrovnané, 
p�átelské 

Sebejisté, 
nenucené 

Klidné – „držící 
se zp�t“ 

Vyjad�ování Ob�asn�, když už, 
tak vztahující se 
k v�ci 

Emocionální Málo p�erušovaný 
proud �e�i 

žádné 

Chápání hry Úkol, „Dílo“ Radost a 
pono�ení se do 
�innosti – v�etn� 
uklízení 

Extravertované, 
chybí veškerá 
vážnost 

Snaha �ídit se 
instrukcemi: 
Slabá vazba jak 
k materiálu tak 
k vn�jšímu sv�tu 
(visící mezi hrou 
a sv�tem okolo) 

Kontakt se sv�tem Sekundární Sekundární Primární, 
(„estrádní typ“); 
já-centrovaný 

Žádný 

Charakteristika 
scény 

Jasné roz�len�ní 
(strukturované); 
Dobrý kontakt s 
realitou; smysluplné 
vztahy; sch. 
celkového pohledu - 
nadhled 

Jsou 
up�ednost�ovány 
figurky; 
prom��ující se 
díl�í cíle  

Silná tendence 
ší�it se mimo 
rámec; nižší 
starostlivost o 
provedení; 
chyb�jící nápady 

Slabá tvorba 
scén, slabé 
používání 
figurek, žádné 
ohýbání figurek, 
žádné nápady 

Primární kontakt 
s materiálem 

Prohlédnutí 
materiálu p�ed 
použitím na scén� 

Každý prvek 
materiálu znovu 
a znovu 
objevován 
s novou radostí; 
obzvláš� 
zajímavé jsou 
mali�kosti; 
funk�ní 
p�ijímaní vztah� 

Povrchní, 
centrovaný na ven; 
netrp�livý, aby se 
mohl zmocnit 
všeho materiálu, 
ale sou�asn� se dá 
rozptýlit vn�jšími 
popudy nebo 
novými hra�kami; 
vrací se ale vždy 
zp�t ke svému 
zám�ru 

Nejd�íve 
prohlédnutí 
(spíše jen 
okouknutí); 
zdrženlivý 
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P�íloha 3c: Prostorová symbolika dle Knehrové 
Citováno dle Fliegner (1995, s. 43-49) – zde lze nalézt i podrobn�jší výklad k údaj�m v 
tabulce. 
 

Kategorie Subkategorie Vývojový 
stupe� Výkladové relace 

 
Využívání prostoru 

 
vlevo vp�edu 
 
 
vpravo vp�edu 
 
vlevo vzadu 
 
vpravo vzadu 
 
rohy 

 vyjád�ení výchozí situace (Wittgenstein, 1957);  
u chlapc� �ast�jší (von Salis, 1975); 
v klinických skupinách �ast�jší (von Salis, 1975) 
 
akutní konfliktní situace (Wittgenstein, 1957) 
 
divák (Wittgenstein, 1957) 
 
plánování do budoucna (Wittgesnstein, 1957) 
 
úto�išt� (Doron, 1983) (zd�razn�ní periferie) 

 
Zd�razn�ní oblastí 

 
vlevo 
 
 
 
vpravo 
 
 
uprost�ed 
 
periferie (okraj) 

  
stagnace sil, pasivita, regrese, bezradostnost (Knehr, 
1961); 
náležející do minulosti (Doron, 1983) 
 
vývoj sil, aktivita (Knehr, 1961); 
náležející do budoucnosti (Doron, 1983) 
 
aktuáln� významné (st�edová tendence) 
 
zábrany, žádné sebev�domí (Engler, 1972);  
strach (Biermann, 1969, 1970); 
neurotický (von Salis, 1975) 

 
Vertikální dimenze 

 
výška 
 
 
neporušený vztah 
výška-základna 
 
 
porušený vztah  
výška-základna 
 
hloubka 

  
chlapci staví �ast�ji do výše než dívky (von Salis, 
1975) 
 
snaha mít p�evahu nad ostatními, snaha stát nad 
ostatními (Knehr, 1961) 
ctižádost (Biermann, 1969, 1970) 
 
kompenzace, poukaz na konfliktní situaci (Knehr, 
1961) 
 

p�. jeskyn�, tunely, svah; odpovídá zd�razn�ní levé 
strany; viz výše (Knehr, 1961) 

 
Paralelismus (�azení) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
perserverace 

 
p�echodová 
fáze mezi 5 a 6 
lety 
 
6-8 
 
 
> 8 

 
první tendence po uspo�ádávání, upušt�ní od �ist� 
impulsivn�-pudového chování (Höhn, 1951)   
 
 
provází nej�ast�ji za�átek hraní (Höhn, 1951) 
 
 
poukaz na afektivní zanedbávání v raném d�tství 1 
 
�ást organického syndromu (používání mnoha prvk�, 
hra, která odpovídá mladšímu v�ku, �azení, nepozorné 
p�ekra�ování hranic. Ale: ty samé kombinace platí 
také pro d�ti vývojov� opožd�né, zanedbávané, bez 
organických poškození!) 2 

Pokra�ování tabulky na další stran�: 
                                                 

1 Nelze diagnostikovat pouze na podklad� administrace a vyhodnocení Scénotestu. 
2 V t�chto p�ípadech je samoz�ejm� nutné využít specifické diagnostické metody. 
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Pokra�ování tabulky z p�edcházející strany: 

Kategorie Subkategorie Výv. stupe� Výkladové relace 
 
Zacházení s hranicemi 

 
zesílení hranic   
 
 
 
 
 
 
 
 
p�ekra�ování hranic 3 
 
 
nepozorné 
 
 
 
antisociální 4 
 
 
 
 
hyperproduktivní  
 
 
 
cenzurované 
 

 
6-8 
 
 
>8  
 
 
 
 
 
9-11 
 
 
 

 
výraz magického myšlení t�chto d�tí („zlá“ zví�ata 
v kleci; Höhn, 1951) 
 
na za�átku stav�ní; pozd�ji poukaz na eventuální 
úzkost, rozpaky (Knehr, 1961); 
z�stane-li ohrani�ení nadále: zaclon�ní proti sv�tu 
(Knehr, 1961), uzavíraní se až „charakterové 
opancé�ování“ jako obranný mechanismus 
 
p�im��ené v�ku (Höhn, 1951; von Salis 1975), proto 
také pop�. práv� proto poznamenat, co je vynecháno 
 
schizofrenie, �ást organického poškození mozku (viz 
vyše: Paralelismus-perseverace; G. a R. Biermann, 
1961; Biermann, 1970) 
 
jednání, které nechce nebo nem�že dodržovat 
sociálním uspo�ádáním stanovené hranice 
 
 
 
rozší�ení scenérie z d�vodu velké produkce myšlenek 
(Knehr, 1961) 
 
 
tabuizované a z dosahu v�domí držené v�ci jsou 
posazeny vn� (proto nezávislé na po�tu p�edm�t� 
použitých ve scén�; Knehr 1961) 

 
Používání materiálu  

 
vyhýbání se 
(= ponechání 
materiálu v krabici) 

  
odpovídá cenzurujícímu p�ekra�ování hranic 

 
Po�et figurek 
 

 
žádná 
 
 
málo  
 
mnoho 
 
 
 

 
6-8 
 
 
9-11 
 
> 11 

 
porucha soc. kontaktu  (von Salis, 1975; také u 
p�emíry-mnoha figurek!) 
 
p�im��ené v�ku (Jaide, 1953) 
 
p�im��ené v�ku (Jaide, 1953) 
 
porucha p�i kontaktu  (von Salis, 1975; také p�i 
nedostatku-žádných figurkách!) 

 
Využití prostoru 

 
ne p�es celý prostor – 
min. prázdný kvadrant 
 
 
dopl�ování 
materiálem po 
vlastním dokon�ení 
scény 

  
úzkostný, depresivní, bojácný, zdržující se v ústraní 
(Knehr, 1961); 
emo�ní deprivace v raném d�tství (von Salis, 1975) 
 
slabé Já (Knehr, 1961) 
 

Pokra�ování tabulky na další stran�: 
 
 
                                                 
3 Materiál m�že však také být - díky slabšímu potla�ení - nejprve p�ipušt�n (postaven na scénu), a teprve poté je 
mu „brán�no“ - a to ješt� ne úpln� (není položen zp�t do bedny, ale mezi krabici a stavební plochu), to znamená, 
že tabuizovaný materiál je již p�iblížen ke scén�, takže by bylo vhodn�jší ozna�it takovouto situaci spíše jako 
p�iblížení se hranici (pop�. scén�). 
4 Ozna�ení antisociální, hyperproduktivní a cenzurovaný bylo zavedeno Fliegnerem (1995). 
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Pokra�ování tabulky z p�edcházející strany: 

Kategorie Subkategorie Vývojový 
stupe� Výkladové relace 

 
Tvarování figurek 

 
žádné 
 
k postoji 
 
pro gesta 

 
do 8 
 
9-11 
 
od 12 

 
P�im��ené v�ku (Höhn, 1951) 
 
P�im��ené v�ku (Höhn, 1951) 
 
P�im��ené v�ku (Höhn, 1951) 

 
Po�et p�edm�t� 
 
 

 
minimální 
 
úsporný 
 
 
mnoho 
 
 
 
 
Dopl�ování 
materiálem po 
dokon�ení scény 

 
 
 
<12,>15 
 
 
<9,>11 

 
strach, úzkost, obrany, depresivní nálady  
 
utlumený, zabržd�ný, depresivní nálady, p�ekážky  
ve výkonu (von Salis, 1975) 
  
hyperaktivita; kompenzace strachu skrze euforické 
nalad�ní; porucha p�i kontaktu velkého a t�žkého 
stupn�; afektivní zanedbávání v ranném d�tství (von 
Salis, 1975) 
 
slabé Já (Knehr, 1961) 

 
Identifika�ní figury 
 

 
 
6-8 
 
9-11 
 
12-16 

 
z�ídka (Jaide, 1953)  
 
�ast�ji (Jaide, 1953) 
 
u chlapc� �ast�ji než u dívek, pohotovost 
k identifikaci z�ejmé stoupá s mírou inteligence (Jaide, 
1953) 

 
Vulgární �ešení 5 
 

 
1,5,6,9 
 
2 
 
15, 16 
 
5 
 
 
2 
 
zanedbávání 3-9, 22 
bez figurek; 2, 17 

  
index sociability (Kächele-Seegers, 1969) 
 
�etn�jší p�i enuréze (Kächele-Seegers, 1969) 
 
�etn�jší p�i enkoprézí (Kächele-Seegers, 1969) 
 
mén� u enkoprézí (Berger a Rennert, 1956; Kächele-
seegers, 1969) 
 
�etn�jší u adipositas - obezity (Kächele-Seegers, 1969) 

 
mén� u adipositas - obezity (Kächele-Seegers, 1969) 
 
zvýšeno u astma (Biermann, 1969; Kächele-Seegers, 
1969) 

Pokra�ování tabulky na další stran�: 
 
                                                 
5 Dob�e p�izp�sobené d�ti, d�ti za�len�né do soc. skupin vykazují práv� tak více obecných 
�ešení jako dosp�lí, kte�í „stojí ob�ma nohama na zemi“. 
Kächele-Seegersová ukázala, že v ur�itých klinických skupinách se obecná �ešení vyskytují 
�ast�ji (Kächele-Seegers, 1969). Nalézá-li se v jedné scén� více takových obecných �ešení, 
nesmíme se nechat svést      k rychlým záv�r�m. Z volby ur�itých obecných �ešení by se 
nem�ly �init p�ímé dg. záv�ry (Scénotest není ryzím diferenciáln� diagnostickým nástrojem!).  
Rovn�ž je vhodné zd�raznit, že vulgární �ešení nelze v žádném p�ípad� považovat za znak 
nižší inteligence. Vulgární �ešení jsou výlu�n� znaky p�izp�sobivosti sv�tu (tzv. kontakt 
s realitou). 
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Pokra�ování tabulky z p�edcházející strany: 
Kategorie Subkategorie Výv. stupe� Výkladové relace 
 
Originální �ešení6 
 

 
Inteligence 
 
 
 
 
 
patologie 
 
 
 
jiné 

  
kvalifikovaná inteligence (Fliegner, 1993; Melamed-
Hoppe, 1969); bohatá fantazie (Biermann, 1970; 
Fliegner, 1993) 
 
jak výše 
 
jak výše, demonstrace inteligence není jediným 
významem, je to mimo jiné též známkou poruchy 
(lehký konflikt až t�žká porucha; Fliegner, 1993) 
 
nejednozna�n� p�id�litelné k jedné z obou kategorií 
intel./ patol.; demonstrace inteligence v menším 
m��ítku (Fliegner, 1993) 
 

 
Dynamismy 
 

 
centrování  
 
 
 
 
tendence k pohybu … 
 
doleva 
 
doprava 
 
doprost�ed 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9-14 

 
intrapsychická nap�tí (Fliegner, 1993) 
 
�asto je scenérie v centru objektivního nebo 
subjektivního prožívání (Fliegner, 1993) 
 
�ast�ji (von Salis, 1975) 
 
regresivní tendence (pasivní figury; Knehr, 1961) 

 
progresivní tendence (aktivní figury; Knehr, 1961) 
 
Já-požadavky (Já-ideál, toužený obraz sebe sama; 
Knehr, 1961), d�raz na prost�edek 

 
P�estavby 

 
  

cenzurou podnícené zbourání scény, pr�b�žný obraz 
scény je necenzurovaný, nová stavba (kone�ný obraz 
scény) již je cenzurovaný (obrannými mechanismy) 
(Fliegner, 1993) 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Originální �ešení poukazující na kvalitní inteligenci. Jsou nej�ast�ji realistické, proveditelné 
a zna�í „zdravou“ produkci myšlenek (jako nap�. �ešení: hoch trhá jablka z jablon�; speciální 
vlaková tra�; muž stojící (!) na pop�.  p�ed WC).  
Na patologii poukazující originální �ešení jsou jiné kvality. Tyto kombinace se zdají být 
zvláštní, p�sobí podivuhodn� a svérázn�, a odlišují se od souvislostí jiných �ástí scény. �asto 
to jsou izolované, malé a ješt� menší scény (jako nap�.: dít� str�ené hlavou do záchodu; 
krokodýlovi je ustláno na kožešin�; kožešina bez nábytku - jako restaurace). Takováto �ešení 
jsou potom indikátory patologické produkce myšlenek a vyvozují se z nich záv�ry o druhu a 
eventuáln� též o p�í�in� poruchy.  
Nemohou-li být originální �ešení za�azena jednozna�n� do jedné z t�chto dvou kategorií, tvo�í 
kategorii t�etí, kategorii zbylých originálních �ešení (nap�.: muž se džbánem na lehátku; 
ošet�ovatel zví�at s kufrem v podpaždí).  
 

POZOR NA SCHEMATI�NOST  - tabulkové uspo�ádání a stru�nost mohou svád�t 
ke zjednodušenému a zkreslenému nadinterpretovávání!  

 

Sama Knehrová k této tabulce píše své varování: „...tyto výklady nesmí být p�ebírány 
mechanicky“, nýbrž tak, že “nalézají sv�j smysl ve vztahu ke smyslu celku“ (Knehr 1961, s. 29).  
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P�íloha 4: Protokolování dat 
 

Kódování jednotlivých oblastí 
 
Kódy jednotlivých oblastí, ozna�ení kódu, jeho popis, kritéria a forma kódování jsou 

v p�ehledu uvedeny v následující tabulce: 

 
Tabulka 2: 

Oblast 
Kódované 

prvky 
oblasti 

Popis, kritéria a forma kódování 

Kódování 
anamnestických 

údaj� 
Nmbr Po�adové �íslo probanda. 

 Vek V�k probanda. 
 Pohl Rod probanda. 
 Dg Diagnóza - kódováno jako 1 u d�tí z DD. 

 Rodina 

Kódováno kvalitativn�, takto: 1 - úplná rodina; 2 - žije jen s 
matkou; 3 - žije jen s otcem; 4 - žije bez rodi��, sirotek; 5 - žije s 
prarodi�em nebo prarodi�i; 6 - v p�ípad� jiného než prvního 
manželství alespo� jednoho z rodi��; 7 - umíst�ní v náhradní 
rodin� - proband byl pln� adoptován. 

 Sourozenci
Kódováno kvalitativn� zlomkem vyjad�ujícím po�et d�tí v rodin�, 
lomený po�adím probanda mezi sourozenci (po�ítáno od 
nejstaršího). 

 Bydlišt� Kódováno kvalitativn�, takto: 1 - rodinný d�m; 2 - byt. 
     

Kresba KRESBA 
Tato poznámka byla do kódovacího protokolu umíst�na pouze v 
p�ípad�, kdy byla probandovi administrována i kresebná 
diagnostická metoda. 

     

Scénotest STnmbr �íslo, po�adí scény, kterou proband postavil ve výzkumné situaci 
(tedy první, nebo druhá - p�ípadn� t�etí - scéna v po�adí). 

 Nazev 
Název, kterým proband ozna�il odpovídající scénu. V p�ípad� 
selhání (tedy nepojmenování scény probandem) bylo kódováno 
jako 0. 

 Cas Doba, po kterou proband scénu stav�l - od konce istrukce po 
probandovo oznámení o ukon�ení stavby. 

 Kde start Ozna�ení místa, kde proband za�al se stavbou scény (užíváno 
ozna�ení vycházející z formální analýzy scény). 

 Cim start 
Ozna�ení p�edm�tu, který proband umístil jako první na scénu, 
p�ípadn� i který jako první uchopil, ozna�il a posléze vrátil zp�t do 
krabice. 

Pokra�ování tabulky na další stran�: 
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Pokra�ování tabulky z p�edcházející strany: 

Scénotest IF 

Identifika�ní figura - ozna�ení p�edm�tu, se kterým se proband 
identifikoval (spontánn� nebo po dotazu examinátora). V p�ípad�, 
kdy identifika�ní figura nebyla probandem ur�ena, bylo kódováno 
jako 0. 

 Stabilni IF 
Bylo kódováno jako 1, když na první i druhé scén� proband jako 
svou identifika�ní figuru ozna�il tentýž p�edm�t; a jako 0, když k 
tomuto nedošlo. 

 Perseverace 
tematu 

Bylo kódováno jako 1, když název nebo téma první i druhé scény 
bylo významov� podobné; a jako 0, když tomu tak nebylo. 

Inquiry   Pribeh / Popis 

P�íb�h byl zapisován v pr�b�hu administrace. Analýza p�íb�hu je 
implicitní sou�ástí interpretace a diskuze v empirické �ásti diserta�ní 
práce a také kapitol o obsahové analýze v teoretické �ásti diserta�ní 
práce. 

Typ 
kódování   

Sumární 
kódování Figurky Po�et lidských figurek na scén� (max. 17). 

(dáno sou�tem 
výskytu 

jednotlivých 
prvk� na scén�) 

Kostky - 
velke 

Zapsán po�et velkých kostek na scén�: bloky velké (max. 4); bloky 
velké podéln� p�lené (6); bloky malé (3); bloky malé podéln� p�lené 
(4). Maximální po�et tedy 17 kus�. 

 K. stredni 

Zapsán po�et st�edn� velkých kostek na scén�: bloky �tvercové 
(�ervené) (max. 4); bloky �tvercové (žluté) s trojúhelníkovým 
vý�ezem (2); válce (zelené a �ervené) (8). Maximální po�et tedy 14 
kus�. 

 K. male 
Zapsán po�et st�edn� velkých kostek na scén�: žluté vále�ky (max. 
9); �ervené hranolky (11); zelené hranolky (5). Maximální po�et tedy 
25 kus�. 

 Zvirata Po�et zví�ecích figurek na scén� (max. 13). 

 Symbol 
Použití alespo� jednoho p�edm�tu systematizovaného jako 
symbolický (trpaslík, and�l, sn�hulák). Kódováno sumárn� - tedy 
maximáln� 3 kusy. 

 Oral 
V p�ípad� umíst�ní n�kterého z t�chto p�edm�t� na scénu: pohárky, 
džbán (s/bez uzáv�ru), koj. láhev, miska, ovoce. Kódováno 
sumárn�, tedy maximáln� 17 kus�. 

 Anal 
V p�ípad� umíst�ní n�kterého z t�chto p�edm�t� na scénu: WC, 
no�ník, košt�, v�dro, džber. Kódováno sumárn�, tedy maximáln� 5 
kus�. 

Duální 
kódování V 

Obecné, vulgární odpov�di. Kódováno duáln� (1 v p�ípad� 
p�ítomnosti a 0 v p�ípad� nep�ítomnosti V detailu na scén�) a 
identifikováno na podklad� zjišt�ní a sumarizace Biermanna (1956; 
viz odpovídající kapitola v teoretické �ásti diserta�ní práce). 

(1 = p�ítomnost; 0 
= nep�ítomnost 

kódovaného 
detailu) 

Orig. Originální, neobvyklé odpov�di. Kódováno duáln� (1 v p�ípad� 
p�ítomnosti a 0 v p�ípad� nep�ítomnosti Orig. detailu na scén�). 

 Ostruvkovani Skupina 1 a více p�edm�t�, které mají jasn� vymezen �i spole�ný 
osud, �ímž se vymezují v��i zbylým �ástem scény. 

 Ohraniceni 1 a více p�edm�t�, které mají jasn� vymezen prostor na scén� (nap�. 
pískovišt�, rybník apod. 
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 Hranice Jestliže i p�edm�ty umíst�né v blízkosti scény jsou probandem 
považovány za její sou�ást. 

 Lezici figurky Více než polovina figurek na scén� - bez udání d�vodu - nestojí ani 
se neopírá o stavbu. 

 Rohovani Stavba v rozích - diagonální uspo�ádání scény. 

 Crash Jakákoli scéna, v níž je zachycena havárie, nešt�stí, zran�ní, smrt 
ap. 

 Plosnost Jestliže na scén� je p�ítomna stavba v p�dorysu ("ležící d�m" 
apod.). 

 Vrseni Dv� a více horizontálních rovin na scén�; t�i a více podlaží u staveb 
typu domu. 

 Soumernost V pr�b�hu výstavby je postupováno osov� �i diagonáln� soum�rn� 
minimáln� ve dvou p�ípadech (= min. �ty�i p�edm�ty). 

 Skupinkovani 
Ostr�vkování figurek/figur. Jestliže lidské �i zví�ecí figurky jsou na 
scén� umíst�ny tak, že vytvá�í skupinu (složenou minimáln� ze t�í 
sourodých - tedy bu� jen lidských, nebo jen zví�ecích - figurek). 

 Krava P�ítomnost figurky krávy na scén�. 
 

Duální 
kódování Bezpeci P�ítomnost alespo� jednoho z následujících uspo�ádání na scén�: 

pes+kožešina, miminko+kožešina, figura+kožešina. 

 Rodinnost P�ítomnost alespo� jednoho z následujících uspo�ádání na scén�: 
slepice+ku�e nebo ku�ata, prase+sele. 

 Diamanty P�ítomnost alespo� jednoho ze dvou diamant� na scén�. 

Kvalitativní 
kódování Stavba 

Kódováno kvalitativn�: 1 - rod. d�m; 2 - jakýkoli d�m; 2.1 - z�ícenina; 3 
- brána; 4 - postel, st�l �i židle; 5 - plot; 6 - jiná stavba; 7 - cesta, koleje. 
V p�ípad� p�ítomnosti více staveb na jedné scén� bylo využito kód� pro 
každou stavbu jednotliv� a tyto kódy byly odd�leny �árkou. 

specifické 
kódy pro 
každou 
kategorii 

P�dorys 
Kódováno (viz �ísla v závorkách) v p�ípad�, kdy prostor znázor�uje 
vnit�ní vybavení �i život v dom� (1) nebo na zahrad� (2) nebo jinde - 
nap�. ve škole (3). 

v p�ípad� 
nep�ítomnosti 

kódované 
kategorie, 

bylo 
kódováno 

jako 0 

Vztahy 

Kódováno, jsou-li na scén� jsou vyjád�eny vztahy mezi figurkami �i 
zví�aty, a to takto: 1.xy - rodina, 2.xy - p�íbuzní, 3.xy - p�átelé, známí, 
kamarádi, 4 - neup�esn�no; x: 0 - neudána p�islušnost, 1 - vlastní, 2 - 
cizí; y: vztah 0 - neutrální, 1 - pozitivní, 2 - negativní. 

 P�estavby 

V p�ípad�, kdy v pr�b�hu stavby došlo k alespo� jedné výrazn�jší 
zm�n� v tématu �i stavb� na alespo� jedné t�etin� plochy scény. 
Kódováno ve dvou variantách: 1 = klidné, rozmyšlené, adekvátní; 2= 
zbrklé, rychlé, unáhlené, bez rozmyslu. V p�ípad� užití duálního 
kódování (1/0) vždy s verbálním popisem situace pro možnost 
pozd�jšího kvalitativního odlišení pozorovaného chování. 

 K�eslo Kódováno 1.x, jestliže bylo p�ítomno na scén� k�eslo, p�i�emž na míst� 
.x je ozna�ení figurky (dle kód� v obsahové analýze) na n�m sedící. 

Pokra�ování tabulky na další stran�: 
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Pokra�ování tabulky z p�edcházející strany: 

 Vlak 

V p�ípad� p�ítomnosti vlaku na scén� bylo kódováno následovn�: 1 - 
sm��ující zleva doprava, 2 - sm. zprava doleva, 3 - sm. zdola nahoru, 4 
- sm. shora dol�, 5.x - špatn� zapojen, p�i�emž na míst� x je kod 
sm�ru lokomotivy. 

 Krokodyl 

Jestliže byl na scénu umíst�n krokodýl, bylo kódováno dle t�chto 
parametr�: 1 - ozn��en jako hodný, dobrý krokodýl, nebo to takto 
vyplynulo z p�íb�hu �i kontextu scény, 2 - zlý, agresivní, spatný, 3 - 
nebylo probandem ur�eno. 

 Houser 
P�i p�ítomnosti figurky housera na scén� kódováno takto: 1.x - figurka 
ozna�ena probandem jako houser, 2.x - husa, 3.x - jiné zví�e; x: 
dobrý(1), zlý(2), neur�eno(3). 

 Miska 
Je-li na scén� p�ítomna miska, jsou zohled�ovány dva aspekty: 1 - s 
ovocem, nebo jako miska pro zví�e; 2 - prázdná ve spojitosti s 
figurkami. 

 Lehatko 
Skládací lehátko bylo kódováno vzhledem ke dv�ma aspekt�m: bylo-li 
složeno správn� (1), nebo nesprávn� (2); a dopl�ující kód .x pro 
ozna�ení figurky na n� probandem umíst�né. 

 Hyster 

Kódováno kvalitativn� jestliže na scén� byly umíst�ny následující 
p�edm�ty, a to takto: žlute ostré kostky postavene jakoby "královska 
koruna" (1), reklamní sloup (2), opice (3), opice na strom� (4), 
Princezna, Princ (5,6). 

 TV 
Jestliže byl televizor použit jako TV, pak bylo kódováno jako 1, jestliže 
v jiném významu (krb, stolek apod.) pak jako 2. Nebyl-li na scén� TV 
p�ítomen, bylo kódováno jako 0. 
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Kódování syndrom� a kategorií  
 
Kódované kategorie a syndromy byly p�evzaty z výzkum� Englera (1972) a Ermertové 

(1997), p�i�emž Ermertová p�i svých záv�rech vycházela z výzkumu Salise (1975). 

V následující tabulce jsou uvedeny zdroje pro kategorizaci, ozna�ení kódovaných syndrom� a 
kategorií, popis a kritéria tohoto kódování  a také poznámka týkající se formy kódování. 
 
Tabulka 3: 

Zdroj pro 
kategorizaci Ozna�ení Popis a kritéria kódování Poznámka 

Syndromy  Sy. orality Syndrom orality (scény s jídlem, používání nádob na pití, 
žeroucí zví�ata, touha po jídle a používání ovoce). 

kódováno 
duáln� (1/0; 
p�ítomnost/nep�ít.) 

cit. dle Engler 
(1972) Sy. falický 

Falický syndrom (syndrom výkonu: školní tabule a 
všeobecné používání materiálu; syndrom ctižádostivosti: 
v�že, princezna; auto a vlak a vystupování z rámce). 

kódováno 
duáln� 

 Sy. regrese 
Syndrom regrese (sm��ování uspo�ádání vlevo, and�l, 
kojenec, kožešina, scény se sezením, scény se spánkem a 
sezením). 

kódováno 
duáln� 

 Sy. agrese Syndrom agrese (krokodýl, houser, liška). kódováno 
duáln� 

 Sy. strachu 
Syndrom strachu (policista, klepa�ka na koberce, strach 
ze zví�at, strach z prázdnoty (horror vacui), obranné 
stavby resp. stavby pevností, ohrani�ování). 

kódováno 
duáln� 

      

cit. dle Ermert 
(1997) P�edm�t� 

Po�et všech p�edm�t� umíst�ných na scén�, 
p�ípadn� p�i�azených ke scén� probandem (nap�. 
je-li stav�no i mimo okraj scény). 

kódováno 
sumárn� (�íslo 
vyjad�ující po�et) 

na podklad� 
výzkum� Salise 
(1975) 

Figurek 
Po�et všech lidských figurek umíst�ných na scén�, 
p�ípadn� p�i�azených ke scén� probandem (nap�. 
je-li stav�no i mimo okraj scény). 

kódováno 
sumárn� 

 Prostor-
volný 

Ponechání volné plochy v rozsahu nejmén� 
jednoho herního kvadrantu. 

kódováno 
duáln� 

 Periférie Zd�razn�ní periférie hrací plochy. kódováno 
duáln� 

 Centrum Zd�razn�ní centra hrací plochy. kódováno 
duáln� 

 P�lení 

Zd�razn�ní levé, pravé, spodní �i horní poloviny. Za 
„zd�razn�ní“ jedné poloviny je považováno, když v�tšina, tedy p�es 
dv� t�etiny, p�edm�t� je umíst�na na jedné polovin�. P�i nejistot� 
týkající se zd�razn�ní jednoho kvadrantu se po�ítá takto: Pokud se v 
nejobsazen�jším kvadrantu nachází nejmén� o 50% p�edm�t� více 
než ve druhém nejobsazen�jším (který je tedy po�ítán jako 100%), je 
toto kritérium spln�no. 

kódováno 
duáln� 

 Kvadranty 
Zd�razn�ní levého �i pravého dolního 
kvadrantu;zd�razn�ní levého �i pravého horního 
kvadrantu. 

kódováno 
duáln� 

Pokra�ování tabulky na další stran�: 
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Pokra�ování tabulky z p�edcházející strany: 
Kategorie  Ozna�ení Popis a kritéria kódování Poznámka 

 Rovnom�rn
ost 

P�edm�ty a figurky jsou rovnom�rn� rozd�leny po 
celé hrací ploše. 

kódováno 
duáln� 

 Ohrani�ová
ní 

Kritérium bylo spln�no, když byla n�jaká plocha ze 
t�í stran ohrani�ena kostkami �i sloupy (pop�. p�i 
�áste�ném uzav�ení kruhu, zasahujícím nejmén� 
270 stup��). 

kódováno 
duáln� 

 Centrování 

Alespo� dv� t�etiny všech figurek a zví�at jsou 
nato�eny obli�ejem, pop�. tlamou �i zobákem, do 
jednoho bodu; pop�. se figurky dívají jedním 
sm�rem. 

kódováno 
duáln� 

 Okraje Jestliže kterýkoli p�edm�t je umíst�n mimo okraje 
hrací plochy (víka). 

kódováno 
duáln� 

 Navršování 
Vertikální navršování p�edm�t�. Jsou-li p�edm�ty 
(nap�. kostky, zví�ata apod.) postaveny (na sebe) 
vyšší, než je figurka dosp�lého. 

kódováno 
duáln� 

 Vyvýšení 
Figurky lidí �i zví�at jsou umíst�ny na vyvýšených 
místech. Alespo� dvakrát výše, než by m�ly hlavu, 
kdyby stáli p�ímo na podložce, scén�. 

kódováno 
duáln� 

 Paralelismu
s 

Extrémní paralelismus; P�evažující v�tšina všech 
p�edm�t� v�etn� figurek musí ležet  paraleln� k 
sob� podél své podlouhlé osy �i být k sob� 
nato�eny asi tak zp�li v pravém úhlu. 

kódováno 
duáln� 

Poznámka:    
Pro všechna duální kódování v kategoriích a syndromech posta�uje výskyt nejmén� jednoho z 
udávaných detail�, prvk� scény. 
 
 

Koeficienty 
 
V Tabulce 4 jsou uvedeny jednotlivé koeficienty, jak byly použity ve výzkumu Humpolí�ka 
(2004). 
V rámci kódovacího protokolu byly zaznamenány i poznámky examinátora (viz Tabulka 9). 
 
Tabulka 4: 

Koeficienty Vzorec pro výpo�et Poznámka 
Figur % 100 KRÁT [Po�et figurek na scén�] D
LENO [PBK] 

Blocks % 100 KRÁT [Sou�et všech kostek na scén�] D
LENO [Sou�et všech 
p�edm�t� na scén�] 

Agr % 100 KRÁT [kód Agr] D
LENO [PBK] 
Oral % 100 KRÁT [kód Oral] D
LENO [PBK] 
Anal % 100 KRÁT [kód Anal] D
LENO [PBK] 
Symbol % 100 KRÁT [kód Symbol] D
LENO [PBK] 
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P�íloha 5: P�ehled vulgárních �ešení stavby scény 
 
 
Tabulka 6: Orienta�ní p�ehled vulgárních �ešení u jednotlivých autor� (cit. dle Ermert 1997, 
s. 73) 
 
 
 

Biermann 1956 Harnack&Wallis 1954 Jaide 1953 
1. Miminko �i dít� na kožešin� Miminko na kožešin� Miminko na kožešin� 
2. Miminko �i dít� na záchod�  Záchod a miminko 
3. Miminko s lahví �i no�níkem   
4. Lehátko a kožešina s babi�kou, matkou/dít�tem, miminkem Babi�ka na lehátku Lehátko a kožešina 
5. Služebná s domácím ná�iním  
6. Matka s dít�tem 
7. Rodi�e s dít�tem 
8. Služebná s dít�tem 

  

9. Rodi�e  Otec a matka 
10. Prarodi�e  D�de�ek a babi�ka 
11. Skupina d�tí p�i h�e 
12. And�l u miminka 

  

13. St�l, ubrus, nádobí  St�l, ubrus, nádobí 
14. Trpaslík v lese Sk�ítek v lese Sk�ítek v lese 
15. And�l na st�eše  And�l na zdi 
16. Ze	, sloupy   
17. Auto a garáž  Auto a garáž 
18. Auto na ulici, silnice, most  Silnice, most, policista 
19. Liška v lese   
20. Liška a husa Liška a husa Liška a husa 
21. Opice na strom�  Opice na strom� 
22. �áp na st�eše, sloupu  �áp na st�eše 
23. Zví�ata v ohrad�  Zví�ata v ohrad� 
24. Kráva v ohrad� Kráva na pastvin� Kráva v ohrad� 
  Léka� a dít� 
 Pes a d�v�e/pán Pes a d�v�e/pán 
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P�íloha 6: Ukázka kódovacího protokolu 
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P�íloha 7:  Postupy (techniky) využitelné p�i práci se Scénotestem v 
klinicko-poradenské praxi 
 
V této p�íloze bude nazna�eno n�kolik základních možností jak obohatit práci se Scénotestem 
(a to jak diagnostickou tak terapeutickou). Budou zde popsány t�i obecné (Název, P�íb�h, IF) 
a sedm specifických postup� �i „technik“, kterými je možno se nechat inspirovat pro své 
vlastní, individuální rozší�ení repertoáru aktivit se Scénotestem. 
 
Techniky, které jsem výše ozna�il za obecné, doporu�uji využít p�i tém�� každém sezení 
s klientem (zejména jedná-li se o sezení cílená p�evážn� diagnosticky). Užití specifických 
technik, jejich adaptací �i zcela novátorských postup� je zcela „v režii“ každého, kdo 
s metodou pracuje a neobává se improvizovat. 
 
Sám improvizuji velmi rád a ve v�tšin� p�ípad� jsem si jist, že improvizace významn� 
obohacuje diagnostický i terapeutický p�ínos metody, p�esto nekompromisn� respektuji tato 
dv� pravidla:  
D�sledn� se snažím zamezit iatrogenizaci klienta7/pacienta (jinak �e�eno, a� mne napadne 
jakkoli netradi�ní postup, p�edtím, než jej uplatním v rámci sezení musím d�sledn� zvážit co 
nejširší škálu p�ínos� i rizik pro klienta, klient�v soukromý život – nap�. blízké vztahové 
osoby; pro mne jako odborníka i pro náš terapeutický/diagnostický vztah); 
Ve svém rozhodování jsem veden p�ínosem a užitkem pro klienta (jinak �e�eno, klient ur�uje 
míru pot�ebnosti �i žádoucnosti užití specifické techniky �i improvizace; mírou pro 
rozhodování m�že být jak racionální implikace z kontraktu s klientem, tak zcela intuitivní 
odhad aktuálních skute�ností a proces� v konkrétním setkání s �lov�kem). 
S mírou improvizace p�i sezeních úzce souvisí také míra direktivity. Pro ú�elnou aplikaci 
Scénotestu nelze p�esn� stanovit žádoucí míru direktivity v p�ístupu ke klientovi.                          
Z mých zkušeností je nejlépe, dokáže-li se odborník voln� pohybovat na kontinuu intenzity 
direktivity dle dvou pravidel uvád�ných výše v souvislosti s improvizací. Na po�átku setkání 
s úzkostn�jším �lov�kem tak lze být více strukturujícím, kdežto na jeho konci být pouze 
pozorujícím a nezasahujícím spole�níkem p�i vzájemném setkání. V pr�b�hu jednoho sezení          
a v�tšinou v pr�b�hu dlouhodob�jší psychoterapie (zejména s d�tskými klienty) je tak možné 
využívat jak direktivních technik kognitivn�-behaviorálních tak práce v duchu                             
na-klienta-orientované terapeutické školy, stejn� jako prvk� �i technik z oblasti gestaltterapie 
ap. 
 
Scénotest je „pouze“ nástrojem, který m�že katalyzovat profesionalitu odborníka, který s ním 
pracuje. Stejn� jako v p�ípad� nože tak závisí na každém z nás, zda bude využit ku prosp�chu 
klienta (v p�irovnání k noži nap�íklad nau�íme klienta ukrojit si krajíc chleba, aby se kdykoli 
mohl nasytit), nebo zda jím klientovi neprosp�jeme (a – nap�íklad v zájmu vlastního ega – 
pak budeme nožem kvedlat v klientov� mezižeberní krajin�, abychom zjistili, zda 
máme/nemáme pravdu, když jsme p�esv�d�eni o p�í�in� jeho potíží v oblasti srde�ní). 
 
Dále je vhodné si uv�domit, že Scénotest je pouze jedním z mnoha využitelných nástroj� 
v psychoterapeutické praxi. P�ed jeho aplikací je vhodné zvážit, zda práv� Scénotest je pro 
daného klienta/pacienta onou vhodnou (v dané chvíli nejvhodn�jší) metodou, nebo zda by 

                                                 
7 V p�echázejících �ástech textu i nadále budu používat slovo klient obecn� ve významu �lov�ka, který p�ichází 
k odborníkovi (psycholog, léka�, spec. pedagog, soc. pracovník, etoped ap.) 
s terapeutickou/poradenskou/diagnostickou zakázkou. Slovu klient se nicmén� v praxi snažím cílen� vyhýbat              
a mluvit vždy o �lov�ku – nejlépe užitím jeho/jejího (�i smyšleného) jména. 
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nebylo mnohem užite�n�jší využít techniku �i metodu jinou (nap�. verbální, kresebnou, 
volnou hru, vypráv�ní, práci s hlínou �i prstovými barvami atd. atd.). Z�stanu-li v rovin� 
p�irovnání Scénotestu k noži, pak je d�ležité si uv�domit, zda je p�ed klientem chléb, nebo 
rozd�lané kolo, abychom se pak nepokoušeli klienta u�it krájet chléb šroubovákem – ne, že 
by to nebylo možné (stejn� jako nožem šroubovat), ale ...  
 
Základním nástrojem Scénotestu jsou pak otázky8. 
 
A nyní již p�ejd�me k jednotlivým technikám. Vždy bude uveden název techniky, její stru�ný 
popis, ú�el �i kontext pro jejich uplatn�ní a n�kolik poznámek k jejich aplikaci.9 
 
Obecné techniky využitelné p�i administraci Scénotestu: 

Název 
 

Popis: Každou scénu, která je v pr�b�hu setkání postavena, je vhodné pokusit se nechat 
klientem pojmenovat – jestliže tak neu�iní spontánn�, je možno jej vyzvat (formulací 
odpovídající v�ku klienta). 
 

Ú�el: Znát název vystavené scény je vhodné pro kontextualizaci – a to jak pro odborníka tak 
pro klienta. K názvu lze poté vztahovat následný p�íb�h o stavb� a zam��it se                                       
na slu�itelnosti/neslu�itelnosti názvu a p�íb�hu. 
 

Poznámky: Mladší d�ti (p�edškolního a mladšího školního v�ku – a d�ti s mentální kapacitou 
odpovídající tomuto v�ku, p�ípadn� klienti úzkostní �i negativisti�tí) mohou mít s názvem 
potíže. Je-li to vývojová záležitost, pak jejich snaha �asto kon�í popisem jednotlivých prvk� 
na scén�, �ímž voln� p�ejdou k další technice – P�íb�h. V p�ípad� d�tí negativisticky lad�ných 
m�že být odpov�dí i striktní: „Žádný název to nemá, p�ece to (=takovou blbost) nebudu 
pojmenovávat!“ 
Jestliže se zdá, že p�í�inou selhání je neporozum�ní instrukci, m�žeme instrukci obm�nit       
(uvést nap�íklad název n�které pohádky, filmu �i knihy, nebo sd�lit svou vlastní verzi názvu           
a sledovat, jak klient zareaguje...). 
Jestliže klient nedokáže název vymyslet, netrápíme ho a (v zájmu udržení/navázání vztahu 
s klientem) voln� p�echázíme k p�íb�hu a další práci se Scénotestem (p�ípadn� jinou 
metodou). 

P�íb�h 
 

Popis: Po vystav�ní a p�ípadn� pojmenování scény klienta požádáme (jestliže tak neu�inní 
spontánn�), aby nám pov�d�l, co postavil, zda se na scén� n�co odehrává, zda postavil n�jaký 
p�íb�h apod. 
 

Ú�el: Získáváme tak od klienta další produkt jeho �innosti, s nímž lze (diagnosticky                     
i terapeuticky) pracovat (nap�. v kontextu narativní psychoterapie, analýzy textu ap.). 
 

                                                 
8 Vhodnou formou a s p�esným na�asováním položená otázka je skute�ným základem mnoha diagnostických             
a terapeutických p�ístup�. S otázkami souvisí také schopnost reflexe, empatie, vnímání „zp�tné vazby“ atd.                
O obecných terapeutických zásadách, stejn� jako o formách otázek však pojednávají jiné publikace a zde není 
dostatek prostoru na to, aby jim byl v�nován v�tší prostor.  
  P�esto ješt� jednou zd�raz�uji – základním nástrojem Scénotestu jsou práv� vhodnou formou a s p�esným 
na�asováním (pro klienta) položené otázky. 
9 Techniky jsou popisovány z pohledu individuálních sezení (standardní administra�ní situace). Všechny jsou,           
po drobné úprav� a p�izp�sobení aktuální situaci, stejn� dob�e využitelné i v situaci jiných forem administrace 
(Spole�ný Scénostest, Rodinný Scénotest, Skupinový ST atd.). 
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Poznámky: Podobn� jako s názvem je p�elomovým v�kem období zhruba mladšího a 
st�edního školního vývojového v�ku dít�te. Do této vývojové fáze klient bu	 nevypráví žádný 
p�íb�h, nebo z�stává v rovin� popisu a vyjmenovávání jednotlivých prvk� �i skupin na scén�. 
Odpovídá to zjišt�ním obecn� vývojovým a souvisí to se schopností kontextualizace �i vnit�ní 
provázanosti (podrobn�ji viz kapitola Výzkum Höhnové – V�kové období 9 až 11 let). 
P�íb�h a jeho analýza (�i následná terapeutická práce s p�íb�hem) je velmi d�ležitou sou�ástí 
scénotestových sezení – ov��ujeme si tak nap�íklad kontakt klienta s realitou, pam��ové 
schopnosti, schopnosti identifikace, provázanosti vystav�ného a prožívaného (mentálního 
obrazu scény10) �i – nap�íklad v tzv. „klí�ových scénách“ – p�ímé poukazy k p�í�inám potíží 
�i jasná diagnostická vodítka. 

IF – identifika�ní figura 
 

Popis: Klient je požádán, zda by mohl ozna�it n�co na scén� (figurku, zví�e �i jiný p�edm�t),  
�ím by mohl být on sám11. Následn� je možno obdobn� pokra�ovat v identifikaci dalších osob           
�i p�edm�t� (nap�íklad d�ležitých vztažných osob z prost�edí klienta �i v návaznosti na 
aktuáln� �ešený problém). 
  
Ú�el: Ov��it si schopnost identifikace a také její trvalost.12 
 

Poznámky: V n�kterých p�ípadech je identifikace u�in�na zcela spontánn� – nap�íklad d�ti, 
které p�icházejí se závažným problémem (silný traumatický zážitek - nap�. sy CAN, PTSD 
ap.) prokazují výrazn� vyšší a trvalejší schopnost p�ímé i projektivní identifikace13 -  a to i 
v ran�jším v�ku než je b�žné14. 
 

                                                 
10 Reálná stavba scény mnohdy nevystihuje to, co se klient snažil znázornit. Jeho mentální reprezantace scény 
je bohat�jší než to, co na scén� reáln� je. Krajním p�íkladem m�že být scéna, na níž 16letý rómský chlapec 
postavil pouze k�eslo a na n� dal GM �elem k LP rohu, za babi�ku pak dal ješt� dub a psa. Obsahov� velmi 
chudá scéna. P�i vypráv�ní p�íb�hu však zmi�oval mnoho dalších detail�, které na scén� reáln� v�bec nebyly 
vystav�ny,  s nimiž však on p�i stavb� zcela implicitn� operoval (�inžovní d�m, sušáky na prádlo, balkóny, 
pískovišt� ad.). Vyjád�ení detail�, které nevystav�l, byly podpo�eny práv� nadídkou vypráv�ní p�íb�hu. Jeho 
dopl�ování t�chto detail� jsem malinko pozitivn� ocenil a p�edevším je bral jako zcela normální. V pr�b�hu 
dalších setkání pak dokázal stále více detail� vystav�t a stále mén� podstatných sou�ástí scény dopl�ovat pouhou 
verbalizací mentální reprezentace – jinak �e�eno, nebál se již pln� projevit svou p�irozenost a dokázal díky tomu 
se mnou postupn� navázat i pom�rn� dobrý terapeutický vztah. 
11 D�sledn� rozlišuji mezi figurkou a figurou. Figurka je materiál, sou�ást vybavení Scénotestu – dosud 
nemající pro klienta hlubší význam. Figurou se stává tehdy, je-li klientem (a� už spontánn� nebo na požádání) 
identifikována – získává tak individuální význam pro klienta. Jako IF - identifika�ní figura, je pak ozna�ována ta 
figurka �i jiný materiál, s nímž je identifikován klient sám. 
12 Nap�íklad mladší d�ti mohou velmi rychle identifikovat tém�� vše, co se na scén� vyskytuje, po chvíli však 
identifikace zam��ují. V takovém p�ípad� lze hovo�it o „vynucené identifikaci“, která není pro klienta závazná a 
u�inil ji nap�íklad pro to, abychom „m�li radost“, aby „se nám zavd��il“. Vývojové hledisko stability 
identifikace je rovn�ž zmín�no v kapitole: Výzkum Höhnové. 
13 Nap�. GF je šestiletým chlapcem ozna�en za strýce, �áp za otce, slepice za matku a b je IF - identifika�ní 
figura – klienta; chlapec byl sexuáln� obt�žován strýcem, p�i�emž otec o tom – z�ejm� – v�d�l – avšak nezasáhl 
a byl pro chlapce nedostupný – v oblacích, na komín�, a matka o tom – z�ejm� – nev�d�la, chlapci však 
poskytovala ochranná k�ídla vždy, když se za�aly projevovat návazné psychosomatické potíže – nap�. s 
chováním ve školce a v kolektivu vrstevník�, kožní vyrážka. 
14 Dle mých zkušeností jsou identifikace schopny d�ti již od raného v�ku, avšak stálejší identifikace figur se 
objevuje kolem šestého až osmého roku v�ku, a terapeuticky využitelná identifikace až tak kolem deseti-
jedenácti let v�ku. Tyto hranice jsou však výrazn� individuální a nelze je zobecnit. 
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Specifické techniky využitelné p�i administraci Scénotestu: 

Diamanty 
 

Popis: Klient je vyzván, aby si vzal do každé ruky jeden diamant (viz níže: Poznámky) a 
zvolil si, který z nich je mu p�íjemn�jší, který se mu více líbí, zamlouvá. Po ur�ení 
p�íjemného, kladného diamantu je mu oznámeno, že druhý diamant je tedy mén� p�íjemný, 
spíše nehezký, p�íliš se mu nezamlouvá. Následn� je klient požádán, aby dal p�íjemný 
diamant na scénu tam, kde by se mu nejvíce líbilo, kde by mu bylo dob�e, kam by se sám 
cht�l postavit...  a nep�íjemný diamant tam, kam by se nikdy necht�l dostat, kde by se mu 
nelíbilo, kde to není fajn... 
 

Ú�el: Zjišt�ní protikladných prvk�/oblastí na scén�. Zjišt�ní schopnosti a zd�vodn�ní 
klientova rozhodnutí. Ov��ení hypotéz o významu �ástí scény – „otev�ení dve�í“ pro další 
analýzu scény z hlediska pocit�. 
 

Poznámky: Já pracuji se setem Scénotestu, který je obohacen o �ty�i sou�ásti dopl�kového 
materiálu (diamant, princ, košt� a TV), proto mohu využít techniku Diamanty v popsané 
podob�. Jestliže ve svém setu nemáte k dispozici dva diamanty, je možno využít nap�íklad 
�ervený a zelený vále�ek z kostek, nebo kterékoli dva (odlišné) prvky ze setu Scénotestu,                     
p�ípadn� (a možná zcela nejlépe) využít p�edm�t�, které nejsou v�bec sou�ástí setu                     
(nap�. dv� sklen�nky, d�tské �okoládové penízky, r�znobarevné kousky stuhy apod.). 
Je d�ležité si do zápisu zaznamenat, který prvek byl klientem ozna�en za kladný a který za 
záporný „diamant“. 

�asový posun, vývoj 
 

Popis: Poté, co klient dostav�l scénu a uzav�eli jsme základní inquiry (v�etn� nap�. foto-
dokumentace), je požádán, aby ozna�il �as, ve kterém se situace na scén� odehrává (�as m�že 
být ozna�en hodinou v dni, m�sícem, ro�ním obdobím, roky �i událostmi života nebo 
letopo�tem atp.). Následn� – v�tšinou ve stejných �asových jednotkách, které užil klient –je 
vyzván, aby vystav�l novou scénu o této scén� v dob�, kterou mu ur�íme, nebo na které se 
s ním domluvíme (nap�. „...a jak by to mohlo vypadat za hodinu, ve�er, za rok“; „...dokázal 
bys to pozm�nit tak, aby bylo vid�t, jak to bylo p�ed hodinou, ráno, v dob� než se ti narodil 
brat�í�ek“?). 
 

Ú�el: Zjistit schopnost �asového posunu, kontaktu s realitou, p�ání �i vzpomínek...schopnost 
zm�nit sv�j výtvor (schéma). 
Vyjasn�ní si nazna�ených vztah� �i skute�ností zobrazených na scén�.  
Umožnit (klientovi i terapeutovi) pohled do budoucnosti, dát perspektivu, vyt�íbit si p�edstavy 
o tom, jak bude problém (�i ú�inek terapie) �i rodinná situace (konstelace) vypadat za ur�itý 
�as atp. 
Získat �as k p�emýšlení. 
 

Poznámky: Tato technika se dá využít tém�� kdykoli (zejména u starších d�tí) – je možno ji        
(s jistým zleh�ením a nadsázkou) ozna�it jako „záchrannou“ �i „natahovací“ (nap�. v p�ípad�,       
kdy pot�ebujeme sami získat �as) – je však docela dob�e možné, že i p�i takto zjednodušeném          
a náhradním využití zjistíme, že bylo nakonec velmi užite�né ji do sezení za�lenit. 
P�edchozí odstavec by mohl vést ke zkreslenému vnímání této techniky jako banální �i 
kdykoli použitelné – jestliže ji budete nadužívat a neú�eln� „zneužívat“, rozhodn� tím 
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nevzbudíte zájem klienta a pravd�podobn� se spíše za�ne nudit...a �asem vás pak bude klient 
„p�edvídat“.15 

Reálné / Ideální 
 

Popis: Zjišt�ní (dotazem, dedukcí z pozorování, chování �i anamnézy) aspektu 
(reálné/ideální) zobrazené scény a požádat klienta, aby znázornil aspekt dopl�kový (jestliže 
scéna vyjad�uje klientovo p�ání, požádat jej, aby vystav�l situaci, která odpovídá jeho vnímání 
reálné situace,        a naopak). 
 

Ú�el: Vnést polaritu a hodnotící hledisko, potažmo povzbudit expresi emocí. 
 

Poznámky: Tato technika není zacílena pouze na oblast reálné/ideální, ani na klienta 
samotného. Je možno pracovat i s polaritou p�íjemné/nep�íjemné, lákavé/odpuzující, 
žádoucí/nežádoucí apod. Také není nutno z�stat u úhlu pohledu klienta, ale je možno požádat 
o zachycení t�chže polarit z hlediska jiného �lov�ka (máma, bratr, spolužák, partner, 
nad�ízený; examinátor ...).  

Dialog, Interakce 
 

Popis: Klienta „vedeme“ k rozhovoru mezi r�znými p�edm�ty na scén� (figurkami, zví�aty, 
stromy, ...). 
 

Ú�el: Prohloubit identifikaci klienta s figurami/materiálem na scén�. Vést k volné expresi 
emocí, názor� �i postoj�.16 
 

Poznámky: N�kdy klient vede rozhovor spontánn� (zejména d�ti mladšího školního v�ku). 
Je možno dialog podpo�it tzv. „rolováním“ – tedy hrou na role – u�itele, matky, domácího 
zví�ete apod.  
Rolování i rozhovor� se m�že aktivn� ú�astnit i examinátor (v takovém p�ípad� je vhodné 
d�kladn� znát anamnestické údaje, údaje o znázor�ované – nap�. problémové – situaci apod.). 
P�i této technice je možno si p�edm�ty zú�astn�né na dialogu brát do rukou, stav�t mimo 
scénu, p�edávat si je mezi terapeutem a klientem apod. Tato možnost je dále intinzifikována 
v technice Scéno-drama/tizace. 

Úhel pohledu 
 

Popis: Klient je vyzván, aby se podíval na svou scénu z pohledu r�zných figurek �i zví�at,         
která na scén� jsou a byly n�jak identifikovány (tedy z pohledu figur), z nadhledu �i ze 
stavby,  která je na scén� apod. 
 

                                                 
15 Samoz�ejm� i s touto situací je možno cílen� terapeuticky pracovat – nap�. s klientem negativistickým („v 
odporu“); schizoidním, autistickým �i úzkostným prožíváním; nebo s klientem se siln� vyp�stovanými 
obrannými mechanismy (nap�. racionalizace). 
16 Je velmi zajímavé a užite�né nau�it se pracovat s citlivou zm�nou v identifikaci b�hem dialogu – nap�. tak, že 
chvíli hovo�íme jakoby s figurkou a chvíli jakoby p�ímo s klientem �i identifikovanou reálnou osobou (figurou). 
P�íklad: �trnáctileté d�v�e má problémy s komunikací ve školním kolektivu (p�estoupilo na novou školu a zde 
se od spolužák� zna�n� odlišuje strukturou svých zájm� ve volném �ase). P�i stavb� scény sebe identifikovalo 
(IF) s G a chlapce, se kterým má nejv�tší nesnáze s B. Byla požádána, aby se pokusila vést dialog mezi t�mito 
dv�ma figurkami.  Po chvíli rozhovoru položíme otázku figurce G. D�v�e odpoví za G (tedy svou IF) a rozhovor 
dvou figurek dále pokra�uje. Po chvíli položíme otázku Honzovi (tedy chlapci, který byl identifikován figurkou 
B), pak Lucii (klientce), poté op�t figurce Lucie....atd. Zkrátka v pr�b�hu dialogu zcela voln� „p�ebíháme“ mezi 
figurkami a reálnými osobami (nebo vlastn� jejich reprezentacemi v mentálním prostoru Lucie). Lucie tyto 
slovní h�í�ky – jestliže je technika dob�e na�asovaná a zvládnutá - v�bec nepost�ehne a dialog prožívá stále 
intenzivn�ji a autenti�t�ji. 
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Ú�el: Podpo�ení možnosti vhledu, náhledu, vžití se do situace druhých (nap�. znázorn�ných 
vztažných osob). 
Uv�dom�ní si zejména kvality znázorn�ných vztah� a jejich p�ípadné analogie s realitou17. 
 

Poznámky: Trojdimenzionalita Scénotestu m�že takto užite�n� katalyzovat nap�íklad techniku 
tzv. „p�ezna�kování“. 
Je vhodné mít zajišt�nu možnost zcela volného pohybu kolem stolu, na n�mž se staví – klient 
v�tšinou sám (po vyzvání k této technice) vstane a scénu obchází a obhlíží. 
Je užite�né, aby i terapeut/examinátor vstal a obhlížel scénu z r�zných úhl� – podobn� jako 
klient – a o svých dojmech s klientem dále (cílen�) komunikoval. 

Scéno-drama/tizace (s/bez ú�asti vyšet�ujícího) 
 

Popis: V podstat� se jedná o rozší�en�jší formu techniky Dialog, Interakce.  
Bu	 klient sám (s, nebo bez dopomoci/podpory terapeuta), nebo spole�n� s terapeutem 
dramatizuje situaci na scén� – rozvádí p�íb�h, dialogy, voln� asociuje, pouští si „fantazii                 
na špacír“...zkrátka s testovou situací, se scénou si hraje. 
 

Ú�el: Skrze odleh�ení (humor, hru ap.) vést k prohloubení/rozší�ení/intenzifikaci vnímání 
znázorn�né situace. 
 

Poznámky: Je vhodné, aby dramatizace (a� je jakkoli hravá a odleh�ená humorem) vždy m�la 
p�íb�h, hlavní postavy, zápletku, rozuzlení; a aby vyústila v pointu, kterou je klient schopen 
bu	 sám verbalizovat �i postavit (znázornit na scén�, pohybem, gestem...), nebo alespo� 
reflektovat (implicitn� �i explicitn� vnímat význam dramatizace). 

Externalizace – p�enos na objekt (figuru) 
 

Popis: Poté, co byly stanoveny figury na scén� (prob�hla identifikace), klienta požádáme,           
aby se co nejautenti�t�ji p�enesl do znázorn�né traumatické situace a „vedeme ho“ k 
externalizaci svých pocit� skrze figury na scén�. 
 

Ú�el: Možnost relativn� bezpe�né exprese emocí - skrytých (neuv�domovaných, obávaných) 
pocit�. 
 

Poznámky: Technika externalizace je využitelná p�edevším terapeuticky18. 
Pat�í k nejsiln�jším a také nejrizikov�jším technikám p�i práci se Scénotestem.  
Je velice d�ležité znát d�kladn� anamnestické údaje, objektivní i subjektivní údaje o situaci, 
kterou terapeuticky zpracováváme, zdravotní stav klienta; klienta p�edem p�ipravit  na 
možnost silného prožitku p�ipravené-bezpe�né-terapeutické situace, být si jist/a, že 
s nabízenou technikou autenticky souhlasí a upozornit ho na možnost kdykoli využít pravidla 
„STOP“! 

                                                 
17 Nap�íklad: Figura otce sedí na k�esle a z pohledu klientky se dívá na hrající si d�ti p�ed sebou, po zm�n� úhlu 
pohledu – z pozice otce – klientka zjistí, že je otec nastaven spíše tak, aby vid�l na ni – IF – ovšem v jeho 
výhledu mu brání jablo�, kterou tam d�tem dala: „... p�ece proto, aby m�ly stín“. Symbolicky tak znázornila 
aktuální problematický vztah s manželem, kterému se vzdaluje pro svou – místy až nadm�rn� ochranitelskou – 
pé�i o d�ti. 
18 Nap�íklad u ob�tí trestných �in� (nap�. znásiln�ní, sv�dek nehody �i vraždy), neúmysln� zp�sobených 
trestných �in� a následných pocit� viny (nap�. autohavárie, zabití v sebeobran�), u závislostí (komunikace 
s p�edm�tem závislosti) �i psychosomatických onemocn�ní (komunikace se symptomem) apod. 
 K zintenzivn�ní prožitku p�i externalizaci lze využít i dalších technik – viz nap�. poznámka k technice Dialog, 
Interakce: Ú�el. 
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Technika je o to ú�inn�jší, o� lépe se poda�í klientovi vžít do situace – je vhodné tedy 
p�ipravit kontext sezení, je možno využít i ur�itých sugestivn�jších postup� v identifikaci 
reálných okolností na scén�.  
Je vhodné po�izovat kontinuální záznam sezení (nap�. videokamerou �i diktafonem). 
Je možno navázat dalšími terapeutickými postupy (relaxace, hypnóza, systematická 
desenzibilizace aj.). 
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Kazuistiky 
 
Fotografiemi dokumentované kazustiky uvád�né Ermertovou (1997): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 To je "takové" staré letadlo, komentovala devítiletá hol�i�ka svou stavbu. Tento obrázek odporuje hojn� 

popisovaným pohlavn� typickým stavbám. 
 

 

Devítiletý chlapec postavil silnici a vlak v lese. Vlak jezdí dokola a projíždí p�i tom bránou; v lese se nachází liška 
a vep�i. Uspo�ádání silnic odpovídá Eriksonovým pozorováním hrového chování chlapc�. 
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K tomuto obrázku nám Dr. Thomas von Salis sd�lil, že scénu postavil jedenáctiletý chlapec s psychoorganickým 
syndromem (LMD), podez�ením na manioformní cyklothymii, neurotickými reakcemi a ranou deprivací. Co do 
formálních znak� uspo�ádání je nápadné vystupování z rámce a používání velkého množství figurek. 

Toto uspo�ádání pochází od devítiletého chlapce. Diagnóza zní psychoorganický syndrom (LMD),                  
mentální retardace (resp. imbecilita) a autistické rysy. Nápadný byl v jeho ztvárn�ní paralelismus jakož i uspo�ádání 
materiálu kolem hrací plochy. 

Jedenáctiletý chlapec, neurotická reakce, možná psychoorganický syndrom (LMD), (raná) citová deprivace. 
Nápadné je p�edevšm použití mnoha p�edm�t�, žádných figurek a navršování. 
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Tato scéna znázor�uje dv� osoby, které jsou ohroženy. Na první pohled je nápadné zd�razn�ní levého spodního 
kvadranu. Uspo�ádání pochází od dvanáctiletého chlapce, u n�hož byla zjišt�na citová deprivace. 

Toto scénové uspo�ádání pochází od jedenáctiletého chlapce s neurotickým vývojem osobnosti.                    
Nápadné je p�edevším užívání velkého množství figurek a navršování. 
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Mnoho – v�etn� fotografiemi dokumentovaných - kazustiky uvádí rovn�ž autorka metody 
Gerdhilda von Staabs (2001). 
 
Další kazustiky je také možno nalézt na webových stránkách internetového �asopisu 
Prolegomena Scénotestu, který je zam��en jak na sdílení zkušeností s praktickým užíváním 
této metody tak také na projektivní psychodiagnostiku, hrovou diagnostiku a terapii �i terapii 
diagnostikou (Therapeutic Assessment) apod. Internetový �asopis naleznete na této webové 
stránce:  
http://www.phil.muni.cz/~hump/Scenotest_Prolegomena_CZE,  
p�ípadn� "proklikáním se" z webové stránky:   
www.phil.muni.cz/~hump (� Scénotest � Prolegomena Scénotestu). 

Toto uspo�ádání pochází od jedenáctileté dívky, která ztratila rodi�e p�i nehod� a sama p�i ní byla zran�na.           
Dr. Thomas von Salis ji popsal jako depresivní a zjistil u ní neurotický vývoj osobnosti. Nápadné je chyb�ní 
jakýchkoli figurek. 
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