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Příloha č. 1 – Originální set příběhů Happé využívaný ve studii O´Hare et al.
Lie (Dentist)
John hates going to the dentist because every time he goes to the dentist he needs a filling,
and that hurts a lot. But John knows that when he has toothache, his mother always takes
him to the dentist. Now John has bad toothache at the moment, but when his mother notices
he is looking ill and asks him ‘‘Do you have toothache, John?’’. John says ‘‘No, Mummy’’.
1. Is it true what John says to his mother?
2. Why does John say this?
White Lie (Hat)
One day Aunt Jane came to visit Peter. Now Peter loves his aunt very much, but today she
is wearing a new hat; a new hat which Peter thinks is very ugly indeed. Peter thinks his aunt
looks silly in it, and much nicer in her old hat. But when Aunt Jane asks Peter, ‘‘How do you
like my new hat?’’ Peter says, ‘‘Oh, it’s very nice’’.
1. Was it true what Peter said?
2. Why did he say it?
Misunderstanding (Glove)
A burglar who has just robbed a shop is making his get- away. As he is running home, a
policeman on his beat sees him drop his glove. He doesn’t know the man is a burglar, he just
wants to tell him he dropped his glove. But when the policeman shouts out to the burglar,
‘‘Hey you, Stop!’’, the burglar turns round, sees the policeman and gives himself up. He
puts his hands up and admits that he did the break-in at the local shop.
1. Was the policeman surprised by what the burglar did?
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2. Why did the burglar do this, when the policeman just wanted to give him back his glove?
Sarcasm (Picnic)
Sarah and Tom are going on a picnic. It is Tom’s idea, he says it is going to be a lovely sunny
day for a picnic. But just as they are unpacking the food, it starts to rain and soon they are
both soaked to the skin. Sarah is cross. She says ‘‘Oh yes, a lovely day for a picnic alright!’’
1. Is it true what Sarah says?
2. Why does she say this?
Persuasion (Kittens)
Jill wanted to buy a kitten, so she went to see Mrs. Smith who had lots of kittens she didn’t
want. Now Mrs. Smith loved the kittens and she wouldn’t do anything to harm them, though
she couldn’t keep them all herself. When Jill visited she wasn’t sure she wanted one of Mrs.
Smith’s kittens, since they were all males and she had wanted a female. But Mrs. Smith said,
‘‘If no one buys the kittens, I’ll just have to drown them!’’
1. Was it true what Mrs. Smith said?
2. Why did Mrs. Smith say this to Jill?
Contrary Emotions (Swings)
Today, Katy wants to go on the swings in the playground. But to get to the playground she
knows she has to pass old Mr. Jones house. Mr. Jones has a nasty fierce dog and every time
Katy walks past the house, the dog jumps up at the gate and barks. It scares Katy awfully
and she hates walking past the house because of the nasty dog. But Katy does so want to
play on the swings. Katy’s mother asks her ‘‘Do you want to go out to the playground?’’
Katy says ‘‘No’’.
1. Is it true what Katy says?
2. Why does she say she doesn’t want to go to the playground, when she so wants to go on
the swings that are there?
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Pretend (Banana)
Katie and Emma are playing in the house. Emma picks up a banana from the fruit bowl and
holds it up to her ear. She says to Katie ‘‘Look! This banana is a telephone!’’
1. Is it true what Emma says?
2. Why does Emma say this?
Joke (Haircut)
Daniel and Ian see Mrs. Thompson coming out of the hairdressers 1 day. She looks a
bit funny because the hairdresser has cut her hair much too short. Daniel says to Ian,
‘‘She must have been in a fight with a lawnmower!’’
1. Is it true what Daniel says?
2. Why does he say this?
Figure of Speech (Cough)
Emma has a cough. All through lunch she coughs and coughs and coughs. Father says
‘‘Poor Emma, you must have a frog in your throat!’’
1. Is it true what Father says to Emma?
2. Why does he say that?
Double Bluff (Ping-Pong Bat)
Simon is a big liar. Simon’s brother Jim knows this, he knows that Simon never tells the
truth! Now yesterday Simon stole Jim’s ping-pong bat and Jim knows Simon has hidden it
somewhere, though he can’t find it. He’s very cross. So he finds Simon and he says ‘‘Where
is my ping- pong bat? You must have hidden it either in the cupboard or under your bed,
because I’ve looked everywhere else. Where is it, in the cupboard or under your bed?’’
Simon tells him the bat is under his bed.
1. Was it true what Simon told Jim?
2. Where will Jim look for his ping-pong bat?
3. Why will Jim look there for his bat?
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Appearance/Reality (Santa Claus)
On Christmas Eve, Alice’s mother takes her to the big department store in town. They go
to look in the toy department. In the toy department Mr. Brown, Alice’s next door
neighbour, is dressed up as Santa Claus, giving out sweets to all the children. Alice thinks
she recognises Mr.Brown, so she runs up to him and asks ‘‘Who are you?’’Mr. Brown
answers ‘‘I’m Santa Claus!’’.
1. Is it true what Mr. Brown says?
2. Why does he say this?
Forget (Doll)
Yvonne is playing in the garden with her doll. She leaves her doll in the garden when her
mother calls her in for lunch. While they are having lunch, it starts to rain. Yvonne’s
mother asks Yvonne ‘‘Did you leave your doll in the garden?’’ Yvonne says ‘‘No, I brought
her in with me, Mummy’’.
1. Is it true what Yvonne says?
2. Why does Yvonne say this?
Příloha č. 2 – Testová baterie Strange Stories využívaná ve výzkumu
1. Zubař (lež)
Honza nerad chodí k zubaři, protože pokaždé, když k němu jde, tak mu zubař vrtá zub a to
ho moc bolí. Honza ví, že vždycky, když ho zub bolí, tak ho maminka vezme k zubaři. Teď
ho hrozně bolí zub, ale když si maminka všimne, že mu něco je a zeptá se ho: "Bolí tě zub?"
Honza řekne: "Ne, mami."
1. Je to, co řekl Honza své mamince, pravda?
2. Proč to Honza řekl?
2. Klobouk (milosrdná lež)
Teta Jana dnes přišla navštívit svého synovce Petra. Petr ji má moc rád, ale teta si dnes vzala
nový klobouk, o kterém si Petr myslí, že je velice ošklivý a že v něm teta vypadá hloupě a
že klobouk, který nosila dříve, jí slušel daleko víc. Když se ale teta Jana zeptá Petra: “Jak se
ti líbí můj nový klobouk?” Petr řekne: “Je moc pěkný.”
1. Byla pravda, co řekl Petr?
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2. Proč to řekl?
3. Rukavice (nedorozumění)
Zloděj, který zrovna vykradl obchod, prchá pryč. Po cestě domů potká policistu, který si
všimne, že zloději upadla rukavice. Policista neví, že muž je zloděj a chce zloději jen říct, že
ztratil rukavici. Ale když na něj zavolá: "Hej vy, zastavte se!", zloděj se otočí, spatří policistu
a vzdá se. Zvedne ruce nad hlavu a přizná se mu, že vykradl obchod.
1. Co myslíš, byl policista překvapen tím, co zloděj udělal?
2. Proč to zloděj udělal, když mu policista jen chtěl vrátit rukavici?
4. Piknik (sarkasmus)
Sára a Tomáš jdou na piknik. Je to Tomášův nápad, říká, že bude krásný, slunečný den jako
stvořený na piknik. Ale zrovna ve chvíli, kdy vybalují jídlo, začne pršet a brzy jsou oba
promočení na kost. Sára se zlobí a říká: "Skutečně krásný den jako stvořený na piknik,
vážně!"
1. Je to, co Sára říká, pravda?
2. Proč to říká?
5. Koťátka (přemlouvání/přesvědčování)
Jitka si chce koupit koťátko, jde tedy za paní Novákovou, která má spoustu koťátek, která
nechce. Paní Nováková má svá koťátka moc ráda a neudělala by nic, co by jim ublížilo,
přesto si je nemůže všechny nechat. Když Jitka přijde za paní Novákovou, není si jistá, jestli
chce jedno z jejích koťátek, protože to jsou všechno kocourci a ona by chtěla raději kočičku.
Paní Nováková ale říká: "Pokud si koťátka nikdo nekoupí, budu je muset prostě utopit!"
1. Byla pravda, co řekla paní Nováková?
2. Proč to Jitce řekla?
6. Houpačky (protichůdné emoce)
Katka chce jít dnes na hřiště na houpačky. Ví ale, že aby se dostala na hřiště, musí projít
kolem starého domu pana Svobody. Pan Svoboda má zlého a zuřivého psa a pokaždé, když
Katka jde kolem domu, pes vyskakuje na bránu a štěká. To Katku hrozně děsí a velice nerada
chodí kolem domu kvůli tomu zlému psovi. Zároveň si ale chce hrát na houpačkách. Když
se maminka Katky ptá: “Chceš jít ven na hřiště?” Katka řekne: “Ne.”
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1. Je to, co Katka řekla, pravda?
2. Proč řekla, že neche jít na hřiště, když chtěla jít na houpačky, které tam jsou?
7. Banán (předstírání)
Klára a Emma si doma hrají. Emma vezme z misky s ovocem banán a dá si ho k uchu. Říká
Kláře: "Podívej! Tenhle banán je telefon!"
1. Je pravda, co Emma říká?
2. Proč to Emma říká?
8. Kadeřník (vtip)
Daniel a Pepa vidí paní Hruškovou, jak jde od kadeřníka. Vypadá trochu směšně, protože ji
kadeřník ostříhal příliš na krátko. Daniel říká Pepovi: "Asi se poprala se sekačkou na trávu!"
1. Je pravda, co Daniel říká?
2. Proč to říká?
9. Čerti (řečnický obrat/idiom)
Eva sedí s maminkou a tatínkem u nedělního oběda. Během celého oběda se různě vrtí a je
neklidná. Tatínek jí říká: “Teda Evo, s tebou dnes šijou všichni čerti!”
1. Je pravda, co tatínek řekl Evě?
2. Proč to řekl?
10. Ping – pongová pálka (dvojité blafování)
Šimon je velký lhář. Šimonův bratr Jirka to o něm ví; ví, že prostě NIKDY neříká pravdu!
Včera Šimon Jirkovi ukradl pálku na ping – pong a Jirka ví, že ji Šimon někam schoval,
ačkoliv jí nemůže najít. Je velice rozzlobený. Jde za Šimonem a říká mu: “Kde je moje pálka
na ping – pong? Musel jsi ji schovat buď do kredence nebo pod tvojí postel, protože všude
jinde už jsem hledal. Tak kde je, v kredenci nebo pod tvojí postelí? Šimon odpoví, že je pod
postelí.
1. Byla pravda, co Šimon řekl Jirkovi?
2. Kde bude Jirka hledat svou ping – pongovou pálku?
3. Proč jí tam bude hledat?
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11. Santa Claus (vzhled/realita)
Na Štědrý den vezme maminka Alici do velkého obchoďáku ve měste. Jdou se podívat do
hračkářství. Ve hračkářství je pan Tichý, soused Alice, který je převlečený za Santa Clause
a rozdává dětem sladkosti. Alice si myslí, že poznala pana Tichého a tak k němu přiběhne a
ptá se ho: “Kdo jsi?” Pan Tichý odpoví: “Santa Claus”.
1. Je pravda, co řekl pan Tichý?
2. Proč to řekl?
12. Panenka (zapomenutí)
Iva si hraje na zahradě se svojí panenkou. Když jí maminka zavolá dovnitř na oběd, Iva
panenku nechá na zahradě. Zatímco obědvají, začne pršet. Maminka se ptá Ivy: “Nechala jsi
panenku na zahradě?” Iva říká: “Ne, vzala jsem jí dovnitř, mami.”
1. Je pravda, co Iva říká?
2. Proč to říká?
Příloha č. 3 – Dopis pro rodiče a informovaný souhlas
Vážení rodiče,
na vaší škole bude probíhat výzkumná studie pod záštitou Katedry psychologie
Pedagogické fakulty v Praze, která si klade za cíl ověřit využití testu sociálních dovedností
Strange Stories v českém prostředí.
Sběr dat bude anonymní a výsledky budou statisticky zpracovány.
Jak by účast vašeho dítěte v naší studii probíhala?
Studie bude realizována v rámci cca 30minutového individuálního sezení s
proškoleným výzkumným asistentem. Sezení bude probíhat v prostředí školy. Rádi bychom
vás tedy požádali o souhlas se zapojením dítěte do výzkumu.

Pro

další informace

nás můžete

kontaktovat

tetetourova@gmail.com, 777 134 130
V Praze dne 5. 9. 2016
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na

e-mailu

či tel. čísle:

Informovaný souhlas zákonného zástupce
Děkujeme vám za laskavé posouzení naší žádosti o účast ve studii, těšíme se na spolupráci s Vámi.
V případě vašeho souhlasu se zařazením Vašeho dítěte do studie vyplňte prosím níže přiložený formulář.
Spolupráce na studii je z Vaší strany dobrovolná. Abychom mohli s Vaším dítětem pracovat,
potřebujeme nutně Váš souhlas se zařazením do vzorku. Pokud by však Vaše dítě nechtělo ve výzkumu
pokračovat, je zaručeno, že může testování odmítnout v jakékoli jeho fázi.
I když po vás ve vstupním informovaném souhlasu rodičů žádáme datum narození vašeho dítěte,
nikde tento údaj nebude figurovat. Je nutný pouze pro výpočet chronologického věku a pro přidělení
příslušného kódu k anonymizaci dat. Stejný princip se uplatňuje i v případě zvukových nahrávek, které
doprovázejí některé úkoly.

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………

Jméno a příjmení rodiče/ zákonného zástupce dítěte:…………………………………………………….

Prosíme, parafujte.

 Dávám tímto souhlas se zařazením do výzkumné studie ověřování
testu Strange Stories zaměřeného na sociální dovednosti dětí.
 Souhlasím s tím, aby pověřený výzkumník pracoval ve stanovených
etapách s mým dítětem - prostředí základní školy, kterou dítě
navštěvuje.
 Souhlasím s tím, že některé úkoly budou podpořeny zvukovým
záznamem, který však bude zpracován pouze pro účely výzkumné
studie, a to prostřednictvím zakódování a v této podobě bude také
archivován. Nebude předán dalším subjektům.

V ……………………dne………………………………………………………………………………………
Podpis
rodiče/zákonného zástupce
Pozn. Můžete zanechat na sebe mailové či telefonické spojení, pokud byste si přáli být průběžně
informováni, případně uvést jiné spojen (např. adresu), na které vám zašleme pozvánku na plánovaný
seminář pro rodiče.
Telefon:............................................Mail……………………………………………………………….Jiné…………………………………
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