Technika nedokončených vět
Dobrý den, prosím o doplnění následujících otázek.
Jsem (správnou odpověď zakroužkujte):

dívka

Je mi ……… roků/let.
1.

Rád(a) bych……………………………………………….

2.

Přeji si, abych……………………………………………..

3.

Kdybych tak………………………………………………

4.

Doufám……………………………………………………

5.

Jsem……………………………………………………….

6.

Nejraději bych…………………………………………….

7.

Nejlepší je, když…………………………………………..

8.

Lidé si myslí, že já…………………………………………

9.

Někdy přemýšlím o………………………………………..

Kdybych měl(a) tři kouzelná přání, která se vyplní, přál(a) bych si:
1…………………………………………………………………

2…………………………………………………………………

3…………………………………………………………………

chlapec

Při sumarizaci obsahu výpovědí je provedena kategoriální analýza. Odpovědi jsou zařazeny
do 14ti kategorií. Roztříděním jemožné zjistit počet probandů, kteří skórovali v příslušné
kategorii a percentuální vyjádření počtu osob ve vztahu k celkovému počtu probandů skupiny
i počet kategoriálních jednotek (tj. kolik bylo stejných odpovědí – např. z kategorie „zvíře“ –
z maximálního počtu odpovědí) a jejich percentuální vyjádření ve vztahu k maximálnímu
možnému počtu kategoriálních jednotek (kategoriální jednotka = jednotlivé odpovědi
zařazené do kategorií). U každého probanda jemaximální počet kategoriálních jednotek 12 (9
vět + 3 přání). Je možné, že se objeví větší výskyt odpovědí nezařaditelný do žádné kategorie,
pak je možné shluknout odpovědi a vytvořenu jednu nebo více nových kategorií.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

ZVÍŘATA: vlastnit je, hrát si s nimi, pečovat o ně.
JÍDLO (včetně sladkostí, zmrzliny): těšit se na ně, mít je v oblibě, chtít je,
konzumovat či kupovat si je.
AKTIVITY BĚŽNÉ: hlavně kreslení-malování, práce (obecně i v konkrétní poloze),
zpívání, vyšívání, zahradničení, poslech hudby, činnosti spojené s denním režimem a
sebeobsluhou, zábavou (jít na ples, pouť, diskotéku), odpočívat, spát.
ORIENTACE NA VÝKON: mít tendenci něco dokázat, dokončit, naučit se něco,
zvládnout něco, být úspěšný, nezklamat.
VĚCI (vlastnit je, přát si je): věci denní potřeby, pohádkové-kouzelné (kouzelný
prsten, závoj, zlatou rybičku), hračky, věci nákladnější (magnetofon, auto, motorka,
satelit).
DOMOV: být doma, provádět činnosti spojené s domovem a sourozenci, činnosti
typické pro úzký rodinný život (chodit sám do města, mít svoje nádobí a sám si vařit,
mít miminko, mít partnera, být s partnerem, založit rodinu, jít pryč odsud, být doma,
být s rodinnými příslušníky), mít blízkého kamaráda.
POČASÍ: počasí, roční-denní doba: je pěkně, sluníčko, jaro atd.
HYPERKRITIČNOST: negativní (hostilní) hodnocení vlastní osoby okolím i sebou
samým: hloupý, postižený, škaredý, tlustý, lžu, nemají mě rádi, kdybych raději nebyl,
jsem sám.
NEKRITIČNOST: pozitivní až nadnesené hodnocení vlastní osoby sebou samým:
chytrý, šikovný, pracovitý, hezký, ale také umím číst, psát.
CHOVÁNÍ: jsem hodný, poslušný, zlobivý, umím se slušně chovat, přemýšlet o sobě.
POHYBOVÉ AKTIVITY: provádět sportovní činnosti včetně tance, cestování, výletů
a vycházek, připravovat se na soutěže, mít sportovní potřeby.
IDEÁLY: pomáhat jiným, aby byl mír, lidé se nehádali, mít se dobře, spokojenost, ale
i ideály nerealistické (lítat v kosmu, být Zlatovláskou, významnou osobností, něco
vykouzlit), dále uvědomění si hodnoty zdraví vlastního i jiných.
ABSTRAKTNÍ: nezařaditelné obsahy: uvádění vlastního jména, inkoherentní a
opakované obsahy, věty, většinou bez kontextu s uvádějící myšlenkou: Jiří, jsem, jsem
rád, jsem tady.
NEVÍM.

