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1. ROZHOVOR
Viktor
-

11 let

-

Jistý attachmenet (SA)

Otázky:
1. Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?
Asi ne. Byl jsem trochu nervózní. Bylo to na této škole.
2. Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi
kamarády), která Tě ve škole poslední měsíc trápila.
Asi ne. Příklad s klíčema. Teď nedávno jsem ztratil klíče, z toho jsem bylo nervózní dost. To
jsem si řekl, že to nějak dopadne. Když jsem o té ztrátě řekl tátovi, ten mě v tom podporoval,
že to nějak dopadne, že to není žádná katastrofa.
Prošel jsem si celou trasu, kterou jsem šel a potom jsem se zeptal v jídelně paní vedoucí, jestli
se tam něco nenašlo. O pár dní později to někdo našel a dal do jídelny.
Zaměřím se v takových situacích na to, abych situaci vyřešil a abych si také ulevil. Takže
obojí. S kamarádem jsem si povídal a zároveň to hledal a procházel tu trasu.
Důležitější je pro mě však vyřešit tu situaci.
3. Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš
dostat dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? (frustrace
vnější)
Dost špatně. Bylo by to spíše stresující. Udělal bych asi.. Řekl bych si, že to nějak dopadne.
Udělal bys něco? Zkusil bych zazvonit na sborovnu, jestli tam někdo bude. Kdyby tam nikdo
nebyl, asi bych šel domů. Vůbec nevím. Pak bych se asi bál reakcí rodičů, že jsem nebyl ve
škole.
4. Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje.
Zároveň Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co
bys udělal/a, aby ses cítil lépe? (frustrace vnitřní)
Nejspíš bych byl zklamaný z těch lidí, co mu ubližují. Nejspíš bych to někomu vykecal.

Nevím, asi bych to někomu řekl a pak bych se cítil lépe.
5. Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo
tím, že budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat
dobrou známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? (vnitřní konflikt averze-apetence)
Byl bych naštvaný. Asi bych šel udělat referát, už mám zkušenost, že jsem musel pospíchat,
ale chtěl jsem s někým jít někam jinam. Pak bych se asi cítil lépe.
6. Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty,
které jsou Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký
zákaz (např. mobil). Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? (vnitřní konflikt
apetence-averze)
Já bych si vybral to, že bych se učil, ale abych si to nějak vynahradil, tak mezi učením bych
byl víc na mobilu nebo na televizi. Pak bych se cítil lépe.
Jak by ses cítil? Cítil bych vinu. Déle bych si vybíral v té situaci, trvalo by mi to déle.
7. Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš
proč. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Můžeš to nějak ovlivnit?
Cítil bych se zklamaně.
Asi bych si našel jiné kamarády a těm o tom řekl, abych měl lepší pocit.
8. Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a?
Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
(nespravedlnost, autonomie)
Cítil bych se naštvaně, částečně na něj a částečně asi..nevím..na paní učitelku, kterou mi tu
známku dala.
Asi bych tu situaci nemohl nijak ovlivnit.
Když cítíš vztek, máš strategii, aby ses cítil lépe? Nevím. Doma spíše počkám s telefonem, to
mi pomáhá. Ve škole nejsem moc naštvaný.

9. Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco
zkazíš). Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? (strach)
Já moc nervózní nejsem.
Teď nedávno jsem ztratil klíče, z toho jsem bylo nervózní dost. To jsem si řekl, že to nějak
dopadne. Když jsem o té ztrátě řekl tátovi, ten mě v tom podporoval, že to nějak dopadne, že
to není žádná katastrofa.
10. Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? Můžeš to nějak ovlivnit? (nepřiměřené úkoly, nadměrné požadavky-chaos)
Nervózně. Hodně ve stresu. Asi bych se snažil toho, co nejvíc se toho naučit. To by mi nejvíc
pomohlo, že bych si řekl, že v tu chvíli bych jsem proto udělal co nejvíc jsem mohl.
11. Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti
chybí informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to
nějak ovlivnit? Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?
(kompetence, chaos)
Já bych byl asi naštvaný na ten úkol, nejspíš bych se zeptal někoho z rodičů. Můžeš to sám
nějak zvládnout? Kdybych se nemohl zeptat..asi bych se to snažil pochopit a pak bych řekl
paní učitelce, že jsem to nepochopil a doufal bych, že to pochopí a uvěří mi.
12. Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím
nesouhlasil/a? Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi
chtěl/a udělat úkol podle sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní
učitelka? nebo: Představ si, že Tě učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině
spolužáků, kteří zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš,
aby ses cítil/a lépe? (Autonomie)
Asi ne. Nebyla taková situace.
Snažil bych se jí vysvětlit, že já nic nedělám a že tam jako jediný nezlobím. Cítil bych se
naštvaně.
13. Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě
ignoruje a nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys
mohl/a udělat, aby ses cítil/a lépe? (Relatedness)

Takovou situaci si dokážu představit, ale nikdy se mi nestala.
Cítil bych bezmoc a zklamání, ne zklamání, ale vztek na ní.
Asi bych se zeptal spolužáků a řekl jim o tom, abych si ulevit od toho vzteku.

2. ROZHOVOR
Denis Zeman
-

12 let

-

Attachment – bázlivě vyhýbavý typ (FA)

Otázky:
1. Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?
Vzpomínám si, ten den byl dobrý. Já jsem nebyl vůbec nervózní, našel jsem si tam kamarády.
2. Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi
kamarády), která Tě ve škole poslední měsíc trápila.
Ve škole to je tělocvik a mimo školu to jsou hasičské závody. Ve smyslu problémové situace
– jednou, protože něco o mě kreslili na tabuli, tak jsem to řekl paní učitelce. Cítil jsem se..
chtěl jsem jim dát jednu do pusy. Pak jsem se cítil lépe, ulevilo se mi.
Spíš bych tu situaci vždy řešil – řekl bych to.
Obrátil bych se na paní učitelku nebo někdo ze starších tříd. Občas to tak dělávám, když
potřebuji pomoc.
3. Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš
dostat dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
To se mi stalo. Cítil bych se výbušně (vztek). Zazvonil bych. Nebo bych šel do jídelny.
Kdyby bylo všude zavřeno, tak bych to nějak vyřešil, třeba vypáčil dveře. Vzteku bych zbavil
tak, že bych jel za taťkou do práce a tam bych se vyřádil, táta dělá v kravírně.
4. Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje.
Zároveň Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co
bys udělal/a, aby ses cítil lépe?

To se mi stalo. Zastal jsem se kamaráda, když na něj šlo pět kluků. Cítil bych se naštvaně.
Mohl bych s ním chodit, když bych ho viděl toho, kterýmu ubližují, řekl bych to paní učitelce,
ta by se s tím vypořádal.
5. Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo
tím, že budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat
dobrou známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe?
Tak řeknu, že třeba zítra nebo o víkendu můžeme řádit venku, ale teď musím dělat povinnosti.
Nebyl bych naštvaný, protože stejně nechodím ven. Co děláš ve volným čase? Hraju si na
telefonu, v neděli třeba na oslavě, tam byl Standa a Silva a tam byl Martin, který v 5 letech
vážil 80 kilo a ten chtěl mému synovci ublížit a já ho ubránil. Hraji také florbal. Když bych se
rozhodoval mezi zápasem ve florbalu a referátem, tak bych upřednostnil florbal a z referátu se
omluvil. Necítil bych žádnou emoci.
6. Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty,
které jsou Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký
zákaz (např. mobil). Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Cítil bych se překvapený – ani příjemně, ani nepříjemně. Necítil bych vztek.
7. Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš
proč. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Můžeš to nějak ovlivnit?
Cítil bych se trapně. Co to znamená? Je to zklamání. Našel bych si nové kamarády.
8. Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a?
Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
Cítil bych se naštvaně, výbušnost. Ovlivnil bych to tak, že bych to učitelce, že opisoval a že
dostal lepší známku.
9. Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco
zkazíš). Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? (strach)
Cítil bych se trapně. Cítil bych nervy.

10. Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? Můžeš to nějak ovlivnit? (nepřiměřené úkoly, nadměrné požadavky-chaos)
Naštvaně bych se cítil. Mohl bych se omluvit paní učitelce, že to napíšu příští hodinu.
11. Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti
chybí informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to
nějak ovlivnit? Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?
(kompetence, chaos)
Cítil bych vztek, protože ten, který mi to měl říct mi to neřekl. A jak bych to vyřešil – zavolal
bych kamarádce.
12. Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím
nesouhlasil/a? Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi
chtěl/a udělat úkol podle sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní
učitelka? nebo: Představ si, že Tě učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině
spolužáků, kteří zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš,
aby ses cítil/a lépe? (Autonomie)
Tak to..dostal jsem trest, že jsem měl natřít balonek někomu jinému ,protože mě praskl a za
trest jsem to musel udělat někomu jinému. Cítil jsem se naštvaně. Udělal jsem..šel jsem
k ségře, ta má boxovací pytel a vyboxoval jsem to.
13. Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě
ignoruje a nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys
mohl/a udělat, aby ses cítil/a lépe? (Relatedness)
Zeptal bych se se jiných kamarádů. Cítil by ses potom lépe? Ano. Obvykle se cítím
v takových situacích vztekle.

3. ROZHOVOR
Eva
-

12 let

-

Attachment – nadměrně zaujatý typ (PA)

Otázky:
1. Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?
Vzpomínám. Když jsem se nastoupila. Bála jsem se, že mě tady nepřijmou, ale nakonec to
bylo v pohodě. Měla jsem stres, strach.
2. Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi
kamarády), která Tě ve škole poslední měsíc trápila.
Mám problém, který jsem neřekla, ani mamka mi to nedoporučovala říkat. Je to proti
pravidlům proti ve škole. Nechci to říkat. Je mi to velmi líto, že to kamarád porušil. Je mi to
blbý takhle říkat, aby to nikdo neslyšel, neviděl, aby to nikdo nevěděl. Neměla jsem nikdy
problém s učiteli. Viděla jsem některé věci – třeba, jak kluci kouří apod.
Cítila jsem lítost, a hlavně blbý to říkat. Oni viděli, že je vidím. Kdybych to řekla, tak to na
mě vědí.
Co udělám. Počkám, dokud nepřijdou domů a řeknu to rodičům, s nimi si o tom promluvím a
oni mi poradí.
3. Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš
dostat dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Zkusila bych zazvonit na všechny zvonky, které tam jsou. Měla bych velký stres. Protože já
dojíždím, tak bych nic nestíhala, autobus, nic.
4. Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje.
Zároveň Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co
bys udělal/a, aby ses cítil lépe?
Cítila bych se blbě, protože to nemohu říct, ale existují schránky důvěry. To bych mu
poradila. Měla bych pocit – byla bych z toho smutná.
5. Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo
tím, že budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat
dobrou známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe?
Šla bych s kamarádkama ven, třeba do 5 a do 6 bych dělala úkol. Neměla bych nervy.
Rodičům stačí napsat, že se zdržím, že jsem s kamarádkama, rodiče jsou fajn.

6. Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty,
které jsou Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký
zákaz (např. mobil). Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Já mám ráda koně, ale ani o telefon nechci přijít. Neměla bych z toho stres.
7. Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš
proč. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Můžeš to nějak ovlivnit?
Měla bych strach, že se jí něco stalo, že z toho má blbý pocit. Nebylo by mi to příjemné,
snažila bych se to zjistit.
8. Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a?
Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
Když někdo opisuje, tak si to zakrývá, mám s tím zkušenosti z prvního stupně. Jsem pak
naštvaná. Asi bych poprosila paní učitelku, aby mě přesadila. Paní učitelku bych na to
upozornila, že opisuje.
9. Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco
zkazíš). Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? (strach)
Ve škole nemám nervy ani strach. Já mám strach před závodama, že se nikdy nic nestíhá.
Obvykle dělám, že se na stres vykašlu, neudělám ani to, co je v plánu. Tak jsem se na to
vykašlala, naladila se na to. Máme dobrý kolektiv, takže když je někdo smutný, tak se
společně naladíme. Kůň to cítí, když jste nervózní.
10. Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? Můžeš to nějak ovlivnit? (nepřiměřené úkoly, nadměrné požadavky-chaos)
Cítila bych se blbě, protože jsem se to nenaučila. Asi bych udělala to, co nějak umím, tak
bych si jen přečetla a co neumím, tak bych se naučila. Byla bych na sebe naštvaná, že jsem se
průběžně neučila. Neměla bych nervy, ale vztek. Ale vždy s tím jde něco dělat.
11. Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti
chybí informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to

nějak ovlivnit? Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?
(kompetence, chaos)
Zavolala bych paní učitelce nebo bych napsala e-mail. Nějak bych to vyřešila.
12. Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím
nesouhlasil/a? Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi
chtěl/a udělat úkol podle sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní
učitelka? nebo: Představ si, že Tě učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině
spolužáků, kteří zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš,
aby ses cítil/a lépe? (Autonomie)
Stalo se mi to. Cítila jsem se přitom – bylo mi to blbý, že mi nikdo nevěřil. Nechala jsem to
odložit asi týden, pak jsem si o tom s ním promluvila a řekla jsem mu, že to není dobře.
Potom se to provalilo. Zase to shodil na mě. Pak se to ale vyřešilo. Druhá strana mě podpořila
a já z toho vyšla bez ničeho.
Já se vždy zaměřím na situaci, aby se vyřešila a potom teprve beru to, abych se cítila lépe.
Takové věci neřeším a házím je za hlavu a pak to řeknu rodičům a oni si o tom semnou
popovídají a poradí mi.
Vnitřní konflikt – mám/nemám. Cítím v takové situaci – většinou o tom tak hodinu ve škole
přemýšlím a pak na to zapomenu, holky mi pomohou, bavím se a je to v pohodě.
13. Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě
ignoruje a nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys
mohl/a udělat, aby ses cítil/a lépe? (Relatedness)
Paní učitelka by to neudělala. Asi bych jinak ten úkol neudělala, i když dostanu špatnou
známku. Cítila bych se smutně, protože by mi to přišlo od paní učitelky blbý. Mohla bych
udělat..já bych..já tyhle věci házím za hlavu. Nechci se tím trápit.

4. ROZHOVOR
Jakub Tryzna
-

11 let

-

Attachment: distancovaně vyhýbavý typ (DA)

Otázky:
14. Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?
Vzpomínám. Takový..já nevěděl, co se děje, ale vím, s kým jsem seděl a kde. Měl jsem pocit
takový, že jsem nebyl nervózní, těšil jsem se na paní učitelku, protože mi mamka řekla, že je
hodně hodná.
15. Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi
kamarády), která Tě ve škole poslední měsíc trápila.
Tak to moc nebylo. Nic moc se ve škole nedělo. Jen, že jsem byl nervózni z testů, ale to bylo
všechno.
Jendou jsme byli v muzeu a já jsem tam hodil sníh na jednu z věcí. A to se řešilo. Dopadlo to
tak, že jsem musel přepisovat školní řád a dostal jsem poznámku. Byl jsem nervózní, co se
stane. Cítím jsem se vinný, protože jsem to udělal. Vztek na sebe, proč jsem to udělal.
Psali jsme omluvné dopisy té paní a ona nám odepsala a tom i velice pomohlo.
Řeším spíš ten problém než ten pocit. Většinou to je to tak, že si méně povídám s kámošema.
Ale snažím se ten problém vyřešit.
16. Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš
dostat dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Cítím bych nervozitu, jako, že co se stane a pak bych byl naštvaný sám na sebe.
Mohl bych zavolat mamce a ona by zavolala paní učitelce, ona by šla otevřít. Když se to
vyřeší, tak se zklidním. Ale vždy něco zkusím, abych to vyřešil. V takových situacích jsem
většinou nervózní.
17. Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje.
Zároveň Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co
bys udělal/a, aby ses cítil lépe?
To už se stalo. Potom se to vyřešilo. Snažil jsem se na to nemyslet. Když jsem viděl, že ho
pošťuchují, tak jsem jim řekl, aby toho nechali. Ale pak jsem se snažil na to nemyslet. Spíš
jsem cítil vztek.
18. Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo
tím, že budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat

dobrou známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe?
Asi bych upřednostnil referát. Takhle mi nevadí psát úkoly, protože se rád něco dozvím. Psát
referáty mě baví. Ve volným čase rád hraji vybíjenou, pak bubny nebo si povídám
s kámošema nebo se doma divám na televizi nebo na trampolínu.
Rozhodování by bylo..na jednu stranu mě baví si povídat s kamarádama, ale vím, že referát
musím udělat. Vadilo by mě to rozhodovat se.
19. Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty,
které jsou Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký
zákaz (např. mobil). Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Vadilo by mě přepisovat školní řád nebo nevím. Mezi 2 nepříjemnými tresty bych se snažil
vybrat ten, na který bych měl víc času, abych měl pak chvíli klid a čas. Cítil bych se lépe. Byl
bych ale naštvaný.
20. Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš
proč. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Můžeš to nějak ovlivnit?
Snažil bych se ho zeptat, kdyby nereagoval, tak bych se zeptal jiných. Cítil bych vinu na sebe
a vztek. Mohl bych to ovlivnit tím, že bych se odreagovat. Šel bych domů, číst si. A pak bych
to zase zkusil řešit.
21. Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a?
Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
Cítil bych, že je to takový divný, nespravedlivý. Většinou je to takové veselé naštavnání –
beru to s vtipem, ale jsem naštvaný. Mohu to ovlivnit tím, že třeba..podívám se na testy a
zkontroluji, jestli opravdu opisoval. Abych necítíl zase vztek, zeptal bych se paní učitelky,
jeslit bych to mohl napsat znovu, abych dostal lepší známku.
22. Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco
zkazíš). Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? (strach)

Vetšinou se netěším, když jsou testy z češtiny. Nemám rád dějepis. Povídám si s kámošema
nebo se o přestávkách učím, abych si mohl říct, že jsem se na to učil. Mohu to vlastně
ovlivnit.
23. Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? Můžeš to nějak ovlivnit? (nepřiměřené úkoly, nadměrné požadavky-chaos)
Cítil bych vinu na sebe, že jsem to pořád odkládal a že jsem to nechal na poslední den. Mohl
bych to zkusit prodiskutovat s mamkou, jestli by mě nemoha nějak pomoct, aby mě
vyzkoušela. Asi bych to tedy mohl ovlivnit.
24. Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti
chybí informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to
nějak ovlivnit? Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?
(kompetence, chaos)
My máme super paní učitelky, takže kdyby viděly, že jsem se snažil, tak by mi pomohly.
Řešil bych to tak, že bych se zeptal rodičů nebo učitelky. Nebo se zeptat kámošů, že by mi to
mohli vysvětlit.
25. Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím
nesouhlasil/a? Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi
chtěl/a udělat úkol podle sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní
učitelka? nebo: Představ si, že Tě učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině
spolužáků, kteří zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš,
aby ses cítil/a lépe? (Autonomie)
To už se stalo. Řešili jsme to tak, že jsme měli jiného učitele. Kluci házeli věci z horního patra
na zem a někoho to skoro trefilo. Paní učitelka byla naštvaná a chtěla nám dát poznámku. Pak
se to vyřešilo tak, že jim ze začátku nevěřila.. Cítím jsem se nervózní a nespravedlnost. Mohu
to ovlivnit tak, že k ní půjdu a řeknu jim „nechce toho“. Neudělal jsem to, protože jsem v tu
chvíli nevěděl, co se tam děje. V takových situacích mě pomáhá to prodiskutovat
s kámošema.
Vždy bych se raději obrátil k někomu, než to řešil sám.

26. Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě
ignoruje a nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys
mohl/a udělat, aby ses cítil/a lépe? (Relatedness)
Cítil bych takové to, možná bych chvilku počkat a zkusil to znovu, kdyby zase nereagoval,
tak bych byl naštvaný. Zeptal bych se kámoše nebo spolužáka, jestli neví, jak to bylo apod.

5. ROZHOVOR
Nikola
-

11 let

-

Attachment: jistý typ (SA)

Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?
Jo. Trošku. Spolu se Simčou jsme šli spolu, poprosila jsem Aničku, jestli bychom mohli bát
s ní. Pamatuji si, že mě měla nějaká Sabina. Na první školní den jsem se těšila, nebyl to pro
mě stres.
Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi kamarády), která
Tě ve škole poslední měsíc trápila.
Když jsme měli domácí úkol, tak jsme měli něco, co jsme se neučili a bylo to blbý říkat,
protože někdo se to už učil na prvním stupni.
Nevím, jak jsem se cítila, asi nic.. ale bylo to náročný.
Co je pro tebe problém? Asi..když bych, nevím..
Je důležité nejdřív pro mě řešit ten problém, později utišit ty emoce.
Mohu se obrátit na rodinu a ve škole na moje kamarádky. První osoba je vždy mamka.
Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš dostat
dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Byla bych ve stresu. Asi bych zavolala mamce ať zavolá paní učitelce.

Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje. Zároveň
Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby
ses cítil lépe?
Cítila bych se špatně. Bála bych se o ní. Asi bych to řekla.
Není nic, co bych mohla udělat. Možná si to jít vyřídit s tou osobou haha.
Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo tím, že
budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat dobrou
známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil lépe?
Špatně bych se cítila, ale šla bych ven. Úkoly stejně dělám až večer. Takže bych šla do 5 ven.
Cítila bych se špatně..no nevím, jak to specifikovat. Asi bych se o to tolik nestarala a šla ven,
Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty, které jsou
Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký zákaz (např. mobil).
Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Třeba zákaz tancování nebo gymnastiky by bylo pro mě trest. Cítila bych se špatně, hádala
bych se s mamkou. Ne, že bych na ní křičela, ale.. Musela bych si něco vybrat. Bylo by to asi
to být bez telefonu.
Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš proč. Jak
by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak
ovlivnit?
Cítila bych se zmateně, nevěděla bych proč. Ptala bych se ji proč a kdyby mi to nechtěla říct,
tak bych odešla. Kdyby ji to po nějakém čase nepřešlo, tak bych se s ní nebavila.
Je to pro mě nepříjemné. Protože kamarádce říkám tajemství, a kdyby se na mě naštvala, tak
by to mohla někomu říct.

Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys
udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
Cítila bych se špatně, naštvaně, vzteklá. S paní učitelkou bych se hádala a říkala bych jí, že je
to nefér. Kdyby s tím nechtěla nic dělat, tak bych to nechala. Tím by se mi ulevilo.

Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco zkazíš).
Co uděláš, aby ses cítil/a lépe?
Cítím se špatně. Stydlivě.
Moje strategie je rychle to odříkat.
Kdybych si mohla vybrat, tak referát nechci říkat.
Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil lépe?
Můžeš to nějak ovlivnit?
Asi bych brečela a učila se.
Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti chybí
informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit?
Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?
Asi bych řekla, že jsem to nevěděla. Cítila bych se špatně. Kdybych fakt nevěděla, tak bych se
zeptala mamky. Něco bych ta napsala, aby to vypadalo, že jsem to zkoušela.
Myslím, že to ASI mohu sama ovlivnit. Ale nevím, jak.. (je nejistá)
Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím nesouhlasil/a?
Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi chtěl/a udělat úkol podle
sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní učitelka? nebo: Představ si, že Tě
učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině spolužáků, kteří zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna
hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe?
Jo. Dneska. Psali jsme něco o češtině. Nechtěla jsem, aby to paní učitelka četla, ale ona to
stejně přečetla.
…(příklad) V takových situacích bych řešila situace ústupem (řekla bych jí, že to bude podle
ní, abychom se nehádaly)
Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě ignoruje a
nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys mohl/a udělat, aby ses
cítil/a lépe?
Cítila bych se vzteklá a naštvaná. Asi bych za ní po hodině došla a řekla bych ji to face to
face.

6. ROZHOVOR
Tomáš
-

12 let

-

Attachment bázlivě vyhýbavý (FA)

-

Úzkostný, zaražený, smutný, podle spolužaček má problémy s ostatními, dělá blbé
vtípky, má vrozenou poruchu? Možná bude brečet při rozhovoru.

Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?
Byl to jeden z můj nejhorších dnů v životě, protože si ze mě všichni utahovali, takže..si
z nových vždycky utahují. Než jsem tam šel, tak jsem se spíš těšil. Vyřešil jsem to tak..že
jsem to nějak přežil.
Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi kamarády),
která Tě ve škole poslední měsíc trápila.
Starší spolužáci. Chceš to pospat? Ne nechci. Cítím se úzkostně, smutný a stres. Můžeš to
ovlivnit? Ne.
Zkusil bych to vyřešit. Jde to momentálně řešit? Nechci o tom mluvit.
Nemůžu se na nikoho obrátit.
MÁM PROBLÉMY S DŮVĚROU. Ani paní učitelce nedůvěřuješ? Je lepší být na pozoru
před ostatníma, protože každý přítel je nepřítel.
Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš
dostat dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Nejdřív bych zazvonil na školu. Takže to je ta nejlogičtější možnost. Kdyby ne.. tak bych
se zkusil zaklepat na..nevím..na..zvonek. Jak by ses ale cítil? Byl bych v úzkostech a
stresu..taky bych si to všechno vyčítal. Cítil bych vinu na sebe.
Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje.
Zároveň Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys
udělal/a, aby ses cítil lépe?

…dlouhé ticho. Snažil bych se jakobych ho..šel bych za ním a pak až ten šikanátor vylezl,
tak..bych se ho zastal. Ale jinak..bych měl STRACH. Ze šikanátora. Cítil bych úzkost.
Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo
tím, že budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat
dobrou známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil lépe?
Známky jsou důležitý pro budoucnost. A kamarády si vždycky můžeš najít noví. Cítil
bych.. neutrálně. „Nijak by mě to nerozházelo.“-já
Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty, které
jsou Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký zákaz
(např. mobil). Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Jaký je pro tebe nepříjemný trest? … Dva nepříjemné tresty. Úzkost a vyčítání. Výčitky
na sebe, protože by to byla moje vina, že jsem se neučil. Mohl bych to změnit tak, že bych
se učil víc.
Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš proč.
Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to
nějak ovlivnit?
Hm..asi bych zkusil se ho zeptat, ale spíš bych to nechal být. Asi k tomu měl důvod.
Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co
bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
Rozzuřeně, protože já jsem..se na ten test dlouho připravoval a ten spolužák mi to prostě
sebral. Tak bych mu možná dal..nevím, bych..hm..vynadal bych mu. Co když za to
spolužák nemůže? Tak ho nahlásil učiteli, že ode mě odepisoval, že si nezaslouží dobrou
známku. Můžeš tyto situace ovlivnit sám? Jsou to nespraveldnosti, souhra náhod.. nemůžu
to ovlivnit.
Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco
zkazíš). Co uděláš, aby ses cítil/a lépe?
Nenávidím tyto situace. Předstíral bych, že jsem nemocný. Vždycky se v takových situací
vymluvím.

Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? Můžeš to nějak ovlivnit?
Pokrytecky bych se cítil. Že někomu říkám, že ať to nedělá a sám to dělám a tak podobně.
Cítil bych úzkost. Je něco, co bys mohl udělat? Nic..ne.
Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti chybí
informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak
ovlivnit? Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?
…ticho. Hm. Řeknu mu, že mi není moc dobře a budu to hrát. Jestli mě pošlou domů, tak
se to naučím doma. Mohu to tedy ovlivnit. Cítil bych se vystresovaně. Jako většinou.
Pomohlo by mě, že bych šel domů a naučil se to.
Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím
nesouhlasil/a? Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi chtěl/a
udělat úkol podle sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní učitelka?
nebo: Představ si, že Tě učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině spolužáků, kteří
zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe?
Skupinové projekty nebo pracování s vodovými barvami. Cítím se naštvaně. Obvykle
dělám … ticho.. s nikým nemluvím a jen se koukám na věci. Pak se cítím lépe.
Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě ignoruje a
nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys mohl/a udělat,
aby ses cítil/a lépe?
Cítil bych se naštvaně na paní učitelku. Mohl bych..vyrušil bych hodinu a řekl bych paní
učitelce přímo.

7. ROZHOVOR
Michal
-

12 let

-

Attachment: nadměrně zaujatý typ (PA)

1. Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?

Vzpomínám. Těšil jsem se do školy. Bylo to dobrý, ale potom jak se zvyšovala třída, tak mě
to přestalo bavit a jak se měnily učitelky.. Byl jsem trochu nervozní.
2. Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi
kamarády), která Tě ve škole poslední měsíc trápila.
Pamatuji si..asi..dva roky, ne měsíce.
Na jiné škole jsem hráli na babu na chodbě a náš domeček byl záchodová kabinka a já jsem
běžel a urval jsem tu kliku. Bál jsem se to přiznat. Nejdřív jsem se to snažil přilepit
herkulesem a pak jsem to řekl paní učitelce.
Cítil jsem se vystresovaně. Měl jsem stra že dostanu špatnou známku a že..hm..že to nebudu
mít tak lehké doma.
VĚTŠINOU - Nejdřív řeším aktivně řešit situaci a pak se zaměřím na emoce.
Málokdy situace jen přetrpím. Vždy se musí řešit.
Mohu se obrátit na mamku, taťku, kamarádi. První osoba – nejdřív na kamaráda ve škole,
potom na rodiče. Spíš se na ně většinou obracím.
3. Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš
dostat dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Já bych byl vystresovaný, ale dokázal bych se ovládat nebo přemýšlet, co bych udělal.
Zazvonil bych na sborovnu nebo ředitele.
4. Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje.
Zároveň Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co
bys udělal/a, aby ses cítil lépe?
Cítil bych se divně, protože mu chci pomoct, ale nemůžu to říct. Co to znamená divně?
Nechápání. Třeba bych mu pomáhal, třeba bych je rozděloval.
5. Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo
tím, že budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat
dobrou známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe?
Hodně bych přemýšlel. Zůstal bych spíš doma. S kamarádem mohu být venku častěji.

6. Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty,
které jsou Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký
zákaz (např. mobil). Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Oblíbený kroužek. Já bych byl naštvaný a smutný. Na koho? Hm.. na rodiče i na sebe. Mohl
bych.. šel bych si hrát ven.
7. Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš
proč. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Můžeš to nějak ovlivnit?
Smutně. Mohl bych.. hm .. zkusit si ho zase získat nebo si chvilku hrát se svým dalším
kamarádem.
8. Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a?
Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
Cítil bych se naštvaně na kamaráda. Protože mi tohle kamarádi nemohou udělat. Můžu tu
situaci ovlivnit.. třeba přestanu tu věc řešit a jdu dál.
9. Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco
zkazíš). Co uděláš, aby ses cítil/a lépe?
Nejsem nerovnzí. Zpíval jsem před celou školou. Nic z ničeho jsem ve škole nervozní, ani
z testu.. jen když mi to doma nejde, tak trošku jsem nervozní. Já si třeba ještě potom ve škole
čtu, abych si to zapamatoval.
10. Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? Můžeš to nějak ovlivnit?
Naštvanost na sebe. Abych se učil každý den nenechával bych to na poslední den. V ten den
bych mohl..já bych se na to učil.
11. Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti
chybí informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to
nějak ovlivnit? Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?

Já bych se cítil..ticho. Naštvaně na paní učitelku. Mohl bych..třeba napsat paní učitelce kde to
je a kde ten úkol najdu, jaké cvičení.
12. Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím
nesouhlasil/a? Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi
chtěl/a udělat úkol podle sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní
učitelka? nebo: Představ si, že Tě učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině
spolužáků, kteří zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš,
aby ses cítil/a lépe?
Nezažil jsem takovou situaci. Když si ji představím, tak bych byl naštvaný na kluky. Ale
zkusil bych to vyřešit. Zkusil bych to odmakat za ně, ale byl při tom trestu naštvaný.
13. Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě
ignoruje a nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys
mohl/a udělat, aby ses cítil/a lépe?
Cítil bych se divně, protože, proč to tak dělá a proč neodpovídá a ostatním ano. Cítil divně?
Že..jako..učitelka má všechny ráda a najednou přestane komunikovat. Mohl bych..já bych se
na to vykašlal a zkusil bych to pochopit jejíma slovama.

8. ROZHOVOR
Simona
-

12 let

-

Attachment: distancovaně vyhýbavý typ (DA)

-

Hodně výřečná, sociální, mluví hodně o spolužácích a kamarádech

Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?
Nejdřív jsem se těšila. První den. Měli jsme úžasnou učitelku, byla hodná a je do teď.
S Nikčou jsme se těšily. Cítila jsem se byla jsem nervózní, těšila jsem se, nevěděla jsem,
co mě čeká. Bála jsem se, jestli bude paní učitelka hodná nebo přísná.
Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi kamarády),
která Tě ve škole poslední měsíc trápila.

Hlavně, že jsme se přesazovali a že jakoby mě nic extrémně nevadí, ale že třeba kluci
neříkají hezká slova. Když to říkají víckrát, tak to řešíme. Moje mamka má zkušenosti.
Byli na výslechu, řešilo se to. Já jsem byla u paní Grégrový, říct ji nějaké věci o Vojtovi a
Matějovi. Byli jsme na výslechu, tam nám kladli otázky.. bylo nám to příjemné, že si nás
vzala paní učitelka Grégrová, ale je nám těch kluků líté, nechtěla bych být v jejich situaci.
Co to pro tebe znamenalo? Byla jsem..asi bych se bála, byla bych nervozní.
Mohu se obrátit na spolužačky. Potom rodina a kamarádi z ostatní školy. Známí, blízcí
lidé. Prnví bych s eobrátila na mamku a nikču.
Ale mě je 11 let a v mé rodině nejsou děti jako já. Mám to těžké, že se učím sama. Před
tím jsem byla zvyklá, že nemám bráchu.
Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš
dostat dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Cítila bych se v pohodě. Protože už mám naučené, jak se to dá řešit. Někdy ale jsem
nervozní, když mám zvonit a řešit tu situaci. Ale vždy zazvoním. Když nestíhám nebo
jdu pozdě – jsem na půl nervozní, ráda mluvím s lidma, ale prostě.. nevím, kdo mi
odpoví, když zvoním.
Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje.
Zároveň Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co
bys udělal/a, aby ses cítil lépe?
Určitě bych ji podpořila. Máme tu takovou Janču, kterou šikanovali. Určitě bych ji
podpořila do doby, kdy bychom to mohly společně řešit a ona by s tím souhlasila. Já
bych se cítila..nervozně a zároveň bych byla na lidi naštvaná. Je mi to opravdu
nepříjemné, když vidím, že někdo někoho šikanuje a když nemůžu nic udělat, a jsou to
starší spolužáci, tak z toho mám divný pocit..
Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo
tím, že budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat
dobrou známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe?
Já bych určitě, mám to tak, že učit se musím a chci mít dobré známky. Upřednostnila
bych učení před tím, že bych šla ven s kamarády. Když mám volno, tak s nima jdu.

Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty,
které jsou Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký
zákaz (např. mobil). Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Co pro tebe je nepříjemný trest? Mamka byla zvyklá, že mám samé jedničky. A teď,
když dostanu špatnou známku, tak řekne, abych se zlepšila, tak dostanu zákaz mobilu
a musím se učit. Když dostanu dobrou známku, tak mi ho vrátí. Jsem v takových
situacích naštvaná na sebe, ale i trochu na mamku. Mohu za to, ale někdy se to nemusí
vydařit, ne vždy je to moje chyba.
Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš
proč. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Můžeš to nějak ovlivnit?
Určitě bych si s ní promluvila, ať je to..jak je to. Řešila bych to. Dále mluví o
kamarádkách.. Kdybych si mohla vybrat, tak kdyby chtěla víc kamarádek. Já bych se
bála, jestli ji něco je nebo se ji něco nestalo.
Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a?
Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
To znám. Popisuje tu situaci. Bavila jsem se s ní o tom. Omluvila se mi. Byla jsem
naštvaná. Ale když mi to upřímně řekne, tak bych byla ráda.
Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco
zkazíš). Co uděláš, aby ses cítil/a lépe?
Nemám žádnou trému. Hrála jsem divadlo, ráda zpívám. Trému mám, když jsem u
tabule, že tam něco zkazím, cítím se nervozně. Mohla bych..ja se vždycky uklidňuju.
Sama si říkám, to bude dobrý, to dám. A pak mám paniku, že to zase nedám.
Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? Můžeš to nějak ovlivnit?
To znám. I večer se učím. Musím se tomu věnovat, vím, že já si to nezapamatuji.
Potřebuju si to číst, ne jako mamka, která si to psala. Já vždycky..já si říkám..dám si
horké kakao, přečtu si to, naučím se to a je to v pohodě.

Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti
chybí informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to
nějak ovlivnit? Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?
Mám kamarádky, které by mě to nechaly opsat. Ty by mi to nabídly. Kdybych byla
sama, tak bych to opsala i od kluků. Asi bych to nějak zvládla, cise bych měla trému.
Obvykle se sama uklidňuju.
Hodně si povídám s mamkou a ona mě uklidňuje, že všechno se musí vyřešti. Ona to
semnou řesší, takže je to v pořádku, i když se něco nevyřeší.

Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím
nesouhlasil/a? Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi
chtěl/a udělat úkol podle sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní
učitelka? nebo: Představ si, že Tě učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině
spolužáků, kteří zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš,
aby ses cítil/a lépe?
Určitě. Práce ve dvojici a ještě s klukem. Všechno vždycky vzdávám předem, když to
neumím, ale tentokrát jsem s Vaškem spolupracovali.
Já bych se hádala. Protože vím, že když mám pravdu, tak si to vybojuju. Nemusí to být, že
on řekne, že je špatný.. řeknu mu, že musí chybu přiznat, aby se z toho poučil. Byla bych
ráda, aspoň bych věděla, že vždycky nemám pravdu, že vždy nemůžu vyhrát, někdy
musím nemít pravdu a někdy zas jo. Chci, aby z toho ..
Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě
ignoruje a nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys
mohl/a udělat, aby ses cítil/a lépe?
Vztek, naštvání, Hádala bych se s ní. Takto jsem se hádala s paní učitelkou čtvrt hodiny.
Nakonec usoudila, že je to její chyba. Měla jsem vztek, opravdu naštvaná, ale na jednu
stranu jsem potom věděla, že nemá pravdu a byla jsem ráda, že to uznala.
Sama se sebou si povídám. Vyložila bych si to.. každý člověk musí mít pravdu.

9. ROZHOVOR
DANIEL
-

11 let

-

Attachment: jistý typ (SA)

1. Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?
Já jsem byl nadšený, byl jsem rád, že mám své věci: aktovku atak. Bylo tam moc lidí. Byl
jsem zvědavý. Cítil jsem nervozitu, ale věděl jsem, že tam nějaký kamarádi budou. Byl
jsem potom spokojený.
2. Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi
kamarády), která Tě ve škole poslední měsíc trápila.
Nevzpomínám si.
Takové situace zažívám spíš mimo školu.
Jsou to situace, kdy nestíhám něco dělat do školy a zjistím to doma. Viním z toho
sebe, a to mi není příjemné.
Začnu na tom makat, zjistím, co potřebuji a vrhnu se na to.
Vždy se zaměřím na řešení problému. Když to udělám, tak si oddechnu.
Obracím se na dva kamarády ve třídě.
3. Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš
dostat dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Byl bych nervozní hodně, co mi na to paní učitelka řekne atak.. Snažil bych se tam
dostat.
4. Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje.
Zároveň Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co
bys udělal/a, aby ses cítil lépe?

Já bych se cítil zajímavě. Hrozně bych to chtěl řešit, ale nemohl bych. Vyptával bych
se ho na to, na konkrétní věci.. Cítil bych naštvaně, zároveň proč někdo..překvapený a
hodně by mě to zajímalo.
5. Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo
tím, že budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat
dobrou známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe?
Cítil bych se naštvaně, proč jsem to neudělal dřív. Byl bych smutný, že nemohu jít
ven. Mohl bych..asi..asi bych ten referát začal dělat, abych mohl jít za nimi.
6. Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty,
které jsou Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký
zákaz (např. mobil). Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Zabavení telefonu nebo domácí vězení. Asi bych řekl, že to musím vydržet, že budu
doma dělat něco produktivního, když budu muset dělat jeden z těch trestů. Cítil bych
se lépe, že bych věděl, že jsem to neproseděl.
7. Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš
proč. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Můžeš to nějak ovlivnit?
Byl bych smutný a zvědavý proč. Co jsem udělal špatně. Asi si s ním nějak popovídat,
vyřešit to. Kdyžtak bych se dozvěděl, co jsem udělal a snažil bych se to zlepšit.
8. Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a?
Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
Asi bych byl naštvaný na sebe a na něj. Přál bych mu to, ale byl bych zvědavý, proč
dostal lepší známku. Já bych to překousnul, příště už bych nenechal opisovat.
9. Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco
zkazíš). Co uděláš, aby ses cítil/a lépe?
Mívám trému před více lidmi. Ale před třídou ne, protože mně všichni znají a pochopí
to. Řekl jsem si, že si věřím, když to pokazím, tak se to budu snažit zachránit.

10. Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? Můžeš to nějak ovlivnit?
Byl bych naštvaný na sebe a zároveň se snažil alespoň něco z toho vědět. Zároveň
bych si řekl, proč jsem to neudělal, proč jsem to odkládal.
11. Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti
chybí informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to
nějak ovlivnit? Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?
Asi bych se cítil tak hloupě, že nevím, co mám dělat. Vinil bych sám sebe. Asi bych se
někoho poptal, aby mi poradil, co mám dělat, abych přibližně věděl.
12. Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím
nesouhlasil/a? Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi
chtěl/a udělat úkol podle sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní
učitelka? nebo: Představ si, že Tě učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině
spolužáků, kteří zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš,
aby ses cítil/a lépe?
Cítil bych se podvedeně. Řekl bych to paní učitelce, že za to nemohu.
13. Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě
ignoruje a nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys
mohl/a udělat, aby ses cítil/a lépe?
Asi bych se poptal kamarádů. Byl bych nejistý, proč mi nechce odpovědět. Byl bych
naštvaný. Zeptal bych se kamarádů, abych věděl, co mám dělat.

10.ROZHOVOR
Jan
-

11 let

-

Attachment: distancovaně zaujatý typ (DA)

1. Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?
Byl spíš takový.. dřív jsem se spíš těšil, ale potom jsem zjistil, že to není taková sranda
v té škole. Byl jsem asi nervózní. Zklamala mně hrozná učitelka, která dávala žákům
pětky za pár chyb.
2. Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi
kamarády), která Tě ve škole poslední měsíc trápila.
Rozhádal jsem se se svým druhým nejlepším kamarádem a nevěděl jsem proč. Šli jsme
s druhým kamarádem na oběd, on myslel, že na něho potkáme, ale my jsme nepočkali a
on se naštval a přestal semnou kamarádit.
Samo se to vyřešilo. Byl jsem zmatený, proč semnou už nekamarádí.
Vždy se snažím to urovnat a zeptat se ho.
Já se vždy raději zaměřím asi na řešení, ale nejsem si jistý, záleží na situaci.
V těchto situacích se mohu obrátit na mého kamaráda.
3. Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš
dostat dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Já bych měl strach z poznámky a byl bych naštvaný na sebe, že jsem zaspal. Dostat se
tam, aby učitelka pochopila, proč jsem zapsala a co se stalo.
4. Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje.
Zároveň Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co
bys udělal/a, aby ses cítil lépe?
Cítil bych se smutně, měl bych divný pocit. Nebo spíš zklamaný, že bych to nemohl říct.
Mohl bych mu pomoct, aby ho už nešikanovali.
5. Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo
tím, že budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat
dobrou známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe?
Byl bych troku zklamaný, že jsem to slíbil a nesplnil jsem to. Vybral bych si to, že bych
napsal úkol.

6. Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty,
které jsou Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký
zákaz (např. mobil). Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Moje mamka ví, že když se snažím, tak mi nedává žádné tresty. Byl bych nerozhodnutý
nemohl bych se rozhodnout. Asi bych se nekonec rozhodl. Cítil bych naštvání na sebe. Asi
bych se začal učit. Uklidním se tak, že si něco vyrobím nebo chodím do lesa.
7. Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš
proč. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Můžeš to nějak ovlivnit?
Já bych byl naštvaný. Mohl bych se s ním snažit zeptat, proč se semnou přestal kamarádit
a snažil se to nějak urovnat.
8. Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a?
Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
Byl bych na něj naštvaný. Potom bych byl naštvaný na sebe, protože měl lepší známku jak
on, protože to o mě opsat. Napsal bych si ten test znovu.
9. Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco
zkazíš). Co uděláš, aby ses cítil/a lépe?
Já zatínám pěsti a taky a hodně přešlapuji. To mi celkem pomáhá. Ve hlavě mám
strategie, že si říkám, že jsem se to naučil a musím to udělat správně.
10. Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? Můžeš to nějak ovlivnit?
Byl bych naštvaný. Mohl bych do večera co nejvíc se naučit, abych z testu měl dobrou
známku.
11. Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti
chybí informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to
nějak ovlivnit? Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?

Já bych cítil smutek, že bych neměl úkol, ale asi bych šel za mamkou a ta by mi poradila.
Potom bych se cítil lépe.
12. Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím
nesouhlasil/a? Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi
chtěl/a udělat úkol podle sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní
učitelka? nebo: Představ si, že Tě učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině
spolužáků, kteří zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš,
aby ses cítil/a lépe?
Málem jsem takový trest dostal. Kluci kouřili na záchodech a my jsem se tam
přichomejtli. Holky řekli, že jsem tam byl i já. Nakonec to skončilo dobře.
Byl jsem naštvaný, že jsem to potom i přiznal, že jsem je viděl. Pomohlo mi, že jsem si
s nima povídali a zjistili jsme, že nejsou tak špatní.
13. Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě
ignoruje a nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys
mohl/a udělat, aby ses cítil/a lépe?
Byl bych naštvaný na učitelku. Možná i na sebe, že jsem neposlouchal před tím správné
řešení.
Mohl bych se někoho zeptat, aby mě poradil.

11.ROZHOVOR
Jana
-

12 let

-

Attachment: bázlivě vyhýbavý typ (FA)

1. Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?
Trochu jo. Cítila jsem se tam dobře, protože tam byl brácha. Cítila jsem se trochu
nervózní, ale ráda jsem tam chodila. Protože tam byly děti ze školky.

2. Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi
kamarády), která Tě ve škole poslední měsíc trápila.
Minulý rok mi ve třídě ubližovali.
Řešila jsem to tak, že jsem to nejdřív někomu neřekla, pak jsem to řekla mamce. Později
to řešil učitel. Nic se nevyřešilo. Tak jsem nosila domů špatné známky naschvál. Ale měla
jsem strach, že nebudu mít vzdělání. Pak se mamka domluvila, zda by mě nedali pětku,
abych opakovala šestku. Teď jsem spokojená.
Cítila jsem nejvíc vztek, smutek a nervozitu. Potom jsem už ani do školy nechodila.
Nejvíc mě pomáhala mamka, nemusela jsem jít do školy. Protože mě najendou začalo
bolet břicho.
Spíš se vždy zaměřím na řešení problému.
Mohu se obrátit na mamku, ale i na spolužačky.
3. Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš
dostat dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Nervozitu bych cítila a strach, že přijdu pozdě. Protože bydlím daleko. Jsem pak středem
pozornosti a z toho jsem nervozní.
Nemohla bych udělat nic, abych se cítila lépe.
4. Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje.
Zároveň Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co
bys udělal/a, aby ses cítil lépe?
Asi bych ji s tím pomohla. Zašla bych za tím, kdo ji ubližuje nebo za někým dospělým.
Moc by mě to trápilo.
5. Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo
tím, že budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat
dobrou známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe?
Asi bych cítila smutek a lítost a nervozitu, že nevím, jak se mám rozhodnout. Šla bych
s nimi na hodinu ven a udělat ten referát.

6. Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty,
které jsou Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký
zákaz (např. mobil). Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Asi bych byla ve stresu. Pomohlo by, aby mi pomohl brácha a přemluvil mamku, abych
mohla jít ven.
7. Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš
proč. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Můžeš to nějak ovlivnit?
Cítila bych smutek. Mohla bych to asi nějak ovlivnit, kdybych za ní zašla. Kdyby
nechtěla, tak bych to nechala být.

8. Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a?
Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
Byla bych naštvaná. Nijak bych to ovlivnit nemohla.
9. Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco
zkazíš). Co uděláš, aby ses cítil/a lépe?
Často mívám nervozitu. Pomáhá mi, že koukám do jednoho místa, nedívám se na lidi
nebo na zem. V hlavě si říkám, že to zvládnu.
10. Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? Můžeš to nějak ovlivnit?
Nervozně bych se cítila, že to dopadne blbě. Asi bych si vzala sešit a zkusila si to jen
přečíst.
11. Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti
chybí informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to
nějak ovlivnit? Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?
Cítila bych se naštvaně na sebe. Obrátila bych se na kamarádku, jestli by mi nepomohla.

12. Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím
nesouhlasil/a? Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi
chtěl/a udělat úkol podle sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní
učitelka? nebo: Představ si, že Tě učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině
spolužáků, kteří zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš,
aby ses cítil/a lépe?
Cítila bych vztek a nervozitu, že to bude na mě. Mohla bych jim to říct, že to není fér, že
půjdu jinam, odešla bych odtamtud potom. Necítila bych se lépe, pořád bych to měla
v sobě.
13. Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě
ignoruje a nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys
mohl/a udělat, aby ses cítil/a lépe?
Asi bych počkala. Jsem taková, že čekám. Nijak by mě to nerozhodilo.

12.ROZHOVOR
Šarlota
-

11 let

-

Attachment: distancovaně vyhýbavý (DA)

1. Vzpomínáš si na svůj první den ve škole? Můžeš mi ho popsat? Jak se cítil/a?
Byl zvláštní, protože jsem šla někam, kde budu dalších 9 let. Znala jsem jen jednoho člověka,
jinak nikoho. Postupem času jsme se seznámili. Byl to zvláštní den, bylo to jiný. Cítila jsem
smíšené pocity, trošku nervozní jsem byla.
2. Vzpomeň si na nějakou náročnou situaci/problém (ve škole nebo mezi
kamarády), která Tě ve škole poslední měsíc trápila.
Že jsme měli psát test, já myslela, že to umím, ale pak jsem nevěděla věci, které jsem si
myslela, že jsem to věděla.

Cítila jsem se… snažila jsem se to rychle naučit, s kamarádama jsme se zkoušeli. Byla jsem
nervózní a naštvaná na sebe, že jsem se neučila dříve.
Pomohlo mi chvilku na to nemyslet, že to zkazím a že to bude blbý a že to pokusím, že budu
myslet na něco pozitivního.
Spíš bych se zaměřila na ten problém, upustila bych od emocí. Když by se řešil ten problém,
tak bych se uklidnila.
Někomu blízkému bych se poradila a řešila to s ním.
Vždy bych do toho zasahovala, nespoléhala bych, že se to vyřeší.
3. Představ si, že zaspíš, přijdeš pozdě do školy, jsou zamčené dveře a ty se nemůžeš
dostat dovnitř. Jak by ses cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Cítila bych nervozitu a pocit, že budu mít neomluvenou hodinu, že bude něco špatně. Cítila
bych strach. Mohla bych…to nevím, co bych mohla udělat.
4. Představ si, že se Ti kamarád svěří, že mu někdo ze spolužáků fyzicky ubližuje.
Zároveň Tě žádá, abys to nikomu neříkal. Jak by ses v takové situace cítil? Co
bys udělal/a, aby ses cítil lépe?
Měla bych z toho špatný pocit, protože nechci, aby mému kamarádovi někdo ubližoval.
Snažila bych se s ním mluvit a vyřešit to.
5. Představ si, že si máš vybrat mezi tím, jestli půjdeš po škole s kamarády ven nebo
tím, že budeš psát referát na další den. Z referátu však chceš (potřebuješ) dostat
dobrou známku. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe?
Cítila bych..asi..nevěděla bych, jak mám říct těm kamarádkám, že s nimi nemohu jít ven. Asi
bych nevěděla, co bych měla dělat. Asi bych si vybrala referát, protože bychom se mohli
domluvit na jiný den.
6. Představ si, že jsi dostal/a špatnou známku a máš si vybrat mezi dvěma tresty,
které jsou Ti oba nepříjemné. Buď budeš doma a učit se nebo dostaneš nějaký
zákaz (např. mobil). Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?

Pro mě je nepříjemný trest asi že bych musela být doma a ve škole. Bylo by mi to líto, mrzelo
by mě to. Byla bych i na sebe naštvaná. Mohla bych..hm..to nevím, možná bych se šla víc
učit, abych dostala lepší známku.
7. Představ si, že se s tebou tvůj nejlepší kamarád přestane kamarádit a ty nevíš
proč. Jak by ses v takové situace cítil/a? Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe?
Můžeš to nějak ovlivnit?
Asi bych nevěděla, proč a cítila bych smutek, byla bych i naštvaná, že nevím, proč. Šla bych
za ním a zeptala bych se, proč se semnou nebaví.

8. Představ si, že ses dobře naučila na test z matematiky, ale přesto jsi dostal/a horší
známku než spolužák, který od tebe opisoval. Jak by ses v takové situace cítil/a?
Co bys udělal/a, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to nějak ovlivnit a jak?
Asi bych cítila vztek, že jsem naštvaná, že on odemě opisoval, byla bych naštvaná na něj.
Asi bych se o zeptala, jakto, že on dostal lepší známku.
9. Představ si, že máš strach z výstupu před třídou (jsi nervózní a bojíš se, že něco
zkazíš). Co uděláš, aby ses cítil/a lépe?
Občas mám takové pocity. Možná se nedívám pořád na jednoho člověka, ale dívám se na
někoho jiného, kdo se nesměje. V hlavě.. pokud to pokazím, že to nevadí a že o nic nejde.
10. Představ si, že pořád odkládáš učení a den před testem se máš naučit tolik, že to
nemůžeš stihnout. Jak by ses v takové situace cítil? Co bys udělal/a, aby ses cítil
lépe? Můžeš to nějak ovlivnit?
Asi bych cítila nervozitu a strach, že to dopadne špatně, že mi to zkazí známku. Zeptala
bych se kamarádů, jestli nevědí, jak se to naučit.
11. Představ si, že nevíš, jak máš vypracovat úkol, který zadá učitelka (protože Ti
chybí informace). Jak by ses cítil/a? Co uděláš, aby ses cítil/a lépe? Můžeš to
nějak ovlivnit? Myslíš, že jsi schopen/a situaci nějak sám/sama změnit?
Asi bych se cítila naštvaná, že nebudu mít úkol, ale zároveň špatná, že mohu dostat
poznámku. Asi bych se zeptala kamaráda, jestli bych mi s tím nepomohl.

12. Vzpomínáš si na něco, co jsi musel/a ve škole udělat, přesto, že jsi s tím
nesouhlasil/a? Například jsi dostal/a trest za něco, za co jsi nemohl/a, nebo jsi
chtěl/a udělat úkol podle sebe, ale musela jsi ho udělat podle toho, jak řekla paní
učitelka? nebo: Představ si, že Tě učitel napomene, protože jsi byl/a ve skupině
spolužáků, kteří zlobili, ale ty jsi byl/a zrovna hodná. Jak by ses cítil/a? Co uděláš,
aby ses cítil/a lépe?
Byli jsme v jiné třídě a měli jsme to po hodině uklidit, ale nikdo neuklízel, není důvod
proč bychom to měli uklízet.
Byla jsem naštvaná, že je to nespravedlivé.
Nemohla bych to nijak ale ovlivnit, abych se cítila lépe.
13. Představ si situaci, že nevíš, jak máš vypracovat zadaný úkol a učitelka Tě
ignoruje a nereaguje na tvé dotazy. Jak by ses v takové situaci cítil/a? Co bys
mohl/a udělat, aby ses cítil/a lépe?
Řekla bych někomu, kdo to umí nebo kamarádovi, který mi vždy se vším pomůže nikdy
se na mě nevykašle.

