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Příloha č. 1 – Knihy typu wimmelbuch na českém trhu 

Formát zápisu: Autor – Název knihy  Nakladatelství 

 

Atak – Svět naruby  Baobab 

Bernerová, R. S. – Zima, Jaro, Léto, Podzim, Noc – Paseka 

Drobný, L.  Velká knížka PRAHA pro malé vypravěče  PRESCO GROUP, a.s. 

Dziubaková, E. – Rok v lese – Host 

Fiske, A.  Haló, město!; Haló, tam dole!  PRESCO GROUP, a.s. 

Göbelová, K. – Jak to chodí v cirkusu – Fragment 

Görtler, C.  Velká knížka POHÁDKY pro malé vypravěče  PRESCO GROUP, a.s. 

Handford, M. – Kde je Valda?  Brio 

Henkelová, Ch. – V lese – Albatros 

KozielNowak, M.  Rok na venkově  Host 

Liput, P. – Rok ve školce  Host 

Maceková, E. – 12 hodin s Oskarem; Prázdniny s Oskarem – Baobab 

Miler, Z. – Hledej krtka – Knižní klub 

Przemyslaw, L.  Rok ve školce  Host 

Rarischová, I. – Knížka samá díra – V ZOO  Albatros 

Seidel, S.  Velká knížka O AUTECH pro malé vypravěče  PRESCO GROUP, a.s. 

Suessová, A. – Co se děje kolem nás; Co se děje v přírodě; Co se děje po celý rok; Co se 

děje v říši pohádek; Co se děje o Vánocích – Knižní klub 

Walther, M.  Velká knížka STAVBA pro malé vypravěče;  Velká knížka HASIČI pro malé 

vypravěče;  PRESCO GROUP, a.s. 

Caryard  Velká knížka MŮJ DEN pro malé vypravěče  PRESCO GROUP, a.s. 
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Příloha č. 2  Formulář online dotazníku 
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Příloha č. 3 – Ukázka přepisu videa (rodina Nadšená) 

Video bylo pořízeno v rodině Nadšené, reálné jméno chlapce je z důvodu ochrany osobních 

údajů nahrazeno jménem fiktivním – Míša. 

 

Jaro (12:20) 

Matka (dále jen „M“): taaak Mišánku, tohle je knížka o jaru, o jaru, co se ti tady líbí na tom 

obrázku? (ukazuje úvodní stranu) 

Chlapec (dále jen „CH“): nereaguje, otáčí hned na první stranu 

M: nemáš čas, tak dobře...co tady je 

CH: hele 

M: no a víš kdo to je? 

CH: kominik 

M: kominík, ano, no ty seš chytrej, je hele a co toto je? 

CH: mimo 

M: mimo, mlíko, no jasně, to je tvoje oblíbený 

CH: popelář! 

M: popelář je tam, ano, hele a tady je kdo? 

CH: papoušek 

M: to je ten nezbednej papoušek, co v těch knížkách utíká, co vždycky uletí, no 

CH: (otáčí) podiváme 

M: podíváme se... co je tady dál 

CH: hele 

M: hele 

CH: hele 

M: tam si pán opravuje kolo 

CH: jo, to je vyhavač 

M: to je,  myslíš, že to je vysavač? No tak asi jo, když to říkáš, já nevím, co to je, třeba je 

kompresor na nafouknutí.. 

CH: jo 

M: hele Míšo a víš, co jsou toto? 

CH: em, vrtule 
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M: vrtule, ano, to ty miluješ, vrtule, když někde jsou, viď...tak a co tady ještě máme? 

CH: auto, policajt, já jsem popletla... 

M: to není policajt, tos řekl správně, a je auto, tos řekl správně a je to taxík, proto má nahoře 

tohle, policejní auto vypadá trošku jinak, jo? 

CH: popelář 

M: popelář, hele a co dělá tady pán? 

CH: řezá 

M: řezá dřevo... 

CH: hele 

M: hele a to je kdo? 

CH: hmmm... 

M: to je těžký..to je válec, ten válcuje 

CH: hele 

M: to je co 

CH: mmm, popelář! 

M: ne, popelář je tady, toto je co zač 

CH: hmmm...menuje 

M: jak se to jmenuje...na 

CH: na 

M: ná-kla 

CH: náklad 

M: náklaďák 

CH: hele, bagr! 

M: bagr, ten je úplně nejoblíbenější, viď, jak je někde bagr, tak to je úplně nejlepší...hele 

a podívej se, kde je ta kočička, ta stojí normálně na větvičce na stromě! 

CH: jo 

M: hm, kočička nezájem, chápu, nemá to kolo 

CH: hele 

M: hele 

CH: hele 

M: pán, ten asi trénuje, někam běží 

CH: pejsek 
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M: pejsek 

CH: jo, pejsek 

M: aha... 

CH: dál 

M: dál, co dál (CH otáčí), počkej, nepřeskočils stránku? Přeskočil (vrací se) taaak, co máme 

tady? 

CH: hele 

M: zase ti popeláři, viď, to máš nejradši ty popeláře 

CH: hele kolo! 

M: pán má kolo a na čem jede tady ta paní? 

CH: hmmm, totobekou 

M: na koloběžce anooooo, no to taky se ti líbí koloběžky, viď 

CH: tady babičce jeli vlakem timle 

M: ano, k babičce jsme jeli vlakem, to ty si pamatuješ a budeš si to pamatovat ještě dlouho, 

viď 

CH: hele! 

M: co to je? 

CH: pán 

M: pán, to je nějaký dělník a ten tam míchá nějaký cement, nebo něco takovýho...nebo maltu, 

to já nevím přesně co to je 

CH: hele! 

M: má lopatu, že, to je prima.. 

CH: hele! 

M: jee, pán spadl, je a roztrhl si při tom kalhoty chudák! 

CH: hm 

M: na banánové slupce, že 

CH: hm 

M: a na co tady ta paní asi myslí, nad čím ona přemýšlí? 

CH: hmmm 

M: poznáš to? 

CH: hm...paní! 

M: paní a počkej já ti napovím, podívej, co se jí tady stalo? 
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CH: čepice 

M: čepice a co s ní? Ztratila jí, viď...a tady si toho všimla a říká si, kde já jsem tu čepici 

ztratila...jo? 

CH: jo 

M: A Míšánku, kde je jeřáb, najdeš jeřáb? 

CH: tady je! 

M: anoo, tam je jeřáb, ten je dobreeej, ...tak a co ještě tady...kde jsou ti popeláři schovaní? 

CH: tady jsou! 

M: tak a já ještě vidím něco, co máš moc ráda 

CH: aha 

M: je tady dinosaurus na obrázku! Víš kde je dinosaurus? 

CH: tady je! 

M: anoo, toho jsem si ani nevšimla a ještě je někde, Míšo 

CH: tady je! 

M: tam je velikej dinosaurus, ano! 

CH: pejsek, balon 

M: pejsek honí balon, ano...hele a tady jsou děti a víš, kde jsou? 

CH: papaji 

M: papají a jsou asi ve školce a podivej tady mají velikonoční vajíčka, to mají ozdobený, 

jako my, my je teda nemáme pověšený, ale máme taky! Tak 

CH: popelář! 

M: zase ti popeláři, ti jedou skrz, uplně uplně! 

CH: totita, totita 

M: kočičky jsou tady ano 

CH: já najít tady papoušek 

M: papoušek? Čoveče, já si myslím, že on tady byl jenom na začátku, on tady není na všech 

stránkách, on jenom v té jedné knížce je na všech stránkách, tady není zrovna teďka...tady 

byl jenom na začátku papoušek 

CH: aha...kde je, kde je? 

M: tady si myslím, že není, Miško, on je tady jenom na začátku, podívej (otáčí na začátek) 

on je na začátku v té kleci a je tam zavřený, takže nemůže uletět, víš? 

CH: aha 
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M: jo? 

CH: aha...jee, papoušek! 

M: tady není papoušek, ale jsou tady čápi! 

CH: tady! 

M: tam jsou čápi, ty seš chytrej! 

CH: pejsek! 

M: peejsek kouká z okna, na ulici.. 

CH: hele! 

M: co? Tam je pán? 

CH: jo 

M: Tam je to asi u zubaře čteče 

CH: hele! 

M: hm, tam mají rozbitý okno 

CH: hm, hele! 

M: hm 

CH: hele, totobeka! 

M: koloběžka, ano! Tak ještě něco, se ti tady líbí? 

CH: hele hele! 

M: tam mají asi nákup, nebo co to tady mají 

CH: jo já vim já vim! 

M: co? 

CH: hm... 

M: co víš? 

CH: jo já vim, to je řežáb 

M: co? 

CH: řežáb 

M: jeřáb? Jaks na to přišel? Ty jseš malej jeřáb 

CH: kočárek 

M: ano, kočárek 

CH: hele! 

M: ano, tam je to miminko z toho kočárku, si hraje s maminkou, no... 

CH: (otáčí) kolo 
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M: kolo? Zajíček má takový vozík jako my za kolo...ty jsi v něm jel s tátou včera! 

CH: ma aviko 

M: co? 

CH: aviko 

M: co že má? 

CH: aviko 

M: vozítko? 

CH: jo. 

M: aha, tak jo. Jé a podívej co ta paní tady dělá, poznáš to? 

CH: jo 

M: co si dala na hlavu? 

CH: nevim 

M: co to má na hlavě! 

CH: jojojo, čepku to má, já vim! 

M: ano, čepku, protože tam na začátku ji ztratila a asi jí táhlo na hlavu, tak si koupila novou, 

víš? 

CH: hele 

M: tam je plakát, paní se opaluje u moře a tady plave parník 

CH: jo, mhm 

M: mhm 

CH: není tady ama!! 

M: co tady není? 

CH: hmmm 

M: co tady je? 

CH: hm 

M: poznáš co to je? 

CH: jo já vim, žežáb 

M: jeřáb? Už zase? Ty já bych řekla, že tady jeřáb není..co to je za zvířátko? 

CH: jo, liška! 

M: liška anooo, to je radosti! A jaké jsou tady ještě zvířátka, Míšo? Poznáš ještě nějaká 

zvířátka na obrázku? 

CH: kde sou? 
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M: tady je spousta zvířátek a tady! 

CH: ukazuje 

M: To sis vybral zrovna to nejtěžší... 

CH: hele hele hele pasátka 

M: prasátka, ano! 

CH: hele tohle je dítě a to je táta 

M: ano, to je táta a tady jsou děti, že? A toto je? 

CH: pán 

M: pán, ano toto je pán, ale já jsem myslela tady tohle prasátko...já jsem si myslela, že toto 

je máma, ale nemusí bejt...a toto jsou co? 

CH: žežaby 

M: ty seš posedlej jeřábem dneska ti povim...jak se jmenuje toto zvířátko? 

CH: hmmm 

M: nedělej, že to nevíš. 

CH: jo já vim, liška 

M: liška je tady, ty liško 

CH: aha 

M: co to je? Napovim...la- 

CH: la 

M: la-bu 

CH: ť 

M: anooo 

CH: hele! 

M: co? 

CH: hele! 

M: no, má odrážedlo nebo co to je! 

CH: ma tu leku.. 

M: co že? 

CH: ma toleko 

M: že má kolečko? 

CH: jo, jo.. 

M: aha, tak jo..hele a kdo je tady? 
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 CH: konik 

M: koník, ano 

CH: hele hele! 

M: druhej koník a toto je kdo? 

CH: labuť 

M: to není koník, toto je ...pš 

CH: šš 

M: toto je pštros! 

CH: jo, toš! (otočil na zadní stranu) je to! 

M: je to, stačilo? 

CH: jo 

M: tak jo, stačilo? 

CH: jo. Tady 

M: tady to miminko, to jsme tam viděli, viď? 

(hledají) 

CH: tady 

M: tady...tak hotovo? 

CH: jo. 



- 15 - 

Příloha č. 4 – Ukázka přepisu rozhovoru (rodina Nezdolná) 

Přepis rozhovoru s matkou z rodiny Nezdolné 

1. Čím vás zaujaly knihy S. Bernerové? 

Nejvíc provedením, obrázky. A že se o tom dá opravdu hodně dlouho povídat, klidně déle 

než hodinu. Je tam toho hodně k vidění. Pořád něco nového. 

2. Jak se vám pracuje s knihami S. Bernerové? Čím jsou pro vás zajímavé, 

přitažlivé? 

Pracuje se nám s nimi dobře, moc se nám líbí, jsou tam dobré situace, spousta zvířátek a 

mnoho věcí, které nejsou na první pohled vidět, a musíme se snažit, abychom je tam našli. 

Stále nás překvapují. 

3. Co se vám na knihách nelíbí nebo co byste autorce doporučili změnit? 

Takhle nám úplně vyhovují, nám se to líbí. 

4. Jak vnímáte svou roli při prohlížení/čtení beztextových knih s dítětem? Je pro 

vás tato role náročná? 

Myslím si, že moje role je být vypravěčem. Jde o vedoucí roli, aby syn situace pochopil. 

Třeba hodně řešíme situace kolem policajtů - aby pochopil, o co tam jde. Na těchto knížkách 

se dá dětem mnoho situací vysvětlit, seznámí se s tím, jak to chodí. Nemám pocit, že by to 

pro mě bylo náročné, nevadí mi, když knížka nemá text, se synem se o tom dobře povídá. 

My si v tom hledáme naše věci, ani jsme nikdy nepoužívali figury a postavy, které tam jsou, 

spíš si tam hledáme to naše, naši tetu a tak. Děláme to proto, aby se nám to ještě líp 

prohlíželo.  

5. Co si myslíte, že se díky prohlížení/čtení těchto knih dítě učí? Jaký je jejich 

přínos? 

No toho je hodně. Musím se zamyslet. Tak určitě pozornost, rozvoj komunikace, schopnost 

zaměřit se na to, co se hledá, když to právě nevidí, aby to našel, představivost. A je toho 

mnohem víc. 
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6. Máte nějaký společný rituál při prohlížení/čtení knih? 

Prohlížíme, když na to má syn chuť, když sám chce prohlížet. On si pro knihu dojde a jde 

s ní za mnou. Knihy prohlížíme u stolu, vzhledem k tomu formátu je to nevhodnější. Potom 

prohlížíme, když je potřeba ho zklidnit, vydrží u toho dlouho. Prohlížíme spíš přes den a při 

uspávání jen vyprávíme. Syn u těchto knih špatně usíná, protože chce koukat na ty obrázky, 

je na to zvědavý. 

7. Vnímáte nějaké zásadní rozdíly mezi jednotlivými díly? Máte některou z knih 

oblíbenou? Je pro vás některý díl náročný (špatně se vám s ním pracuje)? 

Ne, rozdíly nevnímám. Vyhovují nám všechny díly. Tu Noc chtěl často, ta je moc oblíbená, 

protože ta pro něj byla zajímavá, zase jiná témata. 

8. Knihy si už se synem určitou dobu prohlížíte, čtete. Jaký pokrok nebo vývoj 

jste u něj při těchto činnostech zaznamenali? 

Určitě se víc rozpovídal, to stoprocentně. A už zná spoustu situací – policajti hlídají, jestli 

někdo svítí na kole apod. Seznamuje se s pravidly chování skrze knihy. 

9. Co sledujete tím, že dítě při čtení vedete, směrujete k určitým 

postavám/situacím? 

Sleduji tím právě to, aby ty příběhy a situace pochopil. Hodně je toho pro něj nového, snažím 

se ho s tím seznámit a srozumitelně mu to vysvětlit. Tak, aby se v tom s ohledem k jeho věku 

vyznal. 

10. Chlapec u čtení většinou vydrží velmi dlouho (i přes hodinu). Vnímáte, že pro 

to musíte vyvinout úsilí a hodně ho motivovat nebo ho to samotného tolik 

baví? 

Od malička vydržel u knížek dlouho. Baví ho to. Já pro to nemusím dělat vůbec nic. Jen to, 

že s ním u toho sedím a věnuju se mu. Sám si pro knihy často chodí a chce se mnou prohlížet. 

Někdy si prohlíží i sám. Já ho k tomu motivovat nemusím, výjimečně, když chci, aby si 

odpočinul nebo aby se zklidnil, tak vezmu knihu já a on se ke mně sám přidá. 
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11. V knihách se často věnujete situacím, kdy někdo něco porušuje a z toho 

většinou plyne určité morální poučení. Myslíte si, že jsou knihy S. Bernerové 

v tomto ohledu obohacující pro vývoj osobnosti vašeho dítěte a jakým 

způsobem? 

To je pravda, syna baví situace, kde vystupují policajti a podobně. Určitě to je pro něj 

obohacující. Třeba co se týká cyklistiky. Dozví se, že se musí nosit helma, že se musí svítit, 

když se jede potmě. Nebo v jednom díle, jak se pán smeknul po té slupce, tam se zas učí, že 

se musí házet odpadky do koše. Nebo jsme pozorovali výrazy dětí, když někdo někoho 

bouchnul. Syn se učí, jak by se neměl k ostatním chovat, co není hezké chování. Spoustu 

těch věcí si pamatuje moc dobře a promítá se mu to do života. 


