
Příloha 1 - Rozhovor s Lucií  

AM: Tak vy jste říkala, že jste školní psycholožka, že jo?  

L: Ano, ano. 

AM: Tak by mě zajímalo, jak jste se asi k té metodice dostala a proč jste se rozhodla ji 

využít? 

L: Takže, já jsem se dostala k té metodě opravdu v rámci školy, teď si teda už skoro 

nevybavim ani, jak jsem se o téhle metodě dozvěděla… ale skoro mám pocit… ne… já teď 

úplně si nejsem jistá. 

AM: A to asi není uplně důležitý, prostě ve školním prostředí někde. 

L: Ve školním prostředí jsem se o té metodice dozvěděla a šla jsem si udělat kurz. Bylo mi 

sympatický, že ten kurz není jako dlouhej, vlastně je to jeden den, a pak asi myslim, že dvě 

odpoledne jsme měli, kdy jsme vlastně nějak reflektovali, jako jak se nám ta metoda daří, 

nebo nedaří používat. A takže… takže to mně bylo jako hodně příjemný… a vlastně co se mi 

jako hodně líbilo, je, jak je ta metodika opravdu jako pečlivě zpracovaná, je to všechno jako 

velmi přehledný a je to všechno nachystaný, takže vlastně nemusim si to dlouho 

předpřipravovat a můžu jít v podstatě jenom chytnout ty desky a jít s nima do třídy. Tak to je 

pro mě taková příjemná, pozitivní věc. 

AM: Takže poté, co jste absolvovala ten kurz, tak jste hned navázala na to s nějakou třídou, že 

jste začali pracovat? 

L: Tak jsme to… v podstatě jsme to nejdřív jako začali zkoušet, udělat si jako pár lekcí jen tak 

náhodně, a minulý školní rok jsem opravdu potom jako… jsme vytipovali třetí třídu, se kterou 

jsem to dělala opravdu od začátku až do konce v průběhu celýho roku. 

AM: Takže třeťáci a to je…těm je kolik tak? 

L: Těm je devět, deset let. 

AM: Ona ta metodika je od pěti do sedmi, že jo? 

L: A to teda jako musim říct, že letos jsem to zkoušela s předškoláky pětiletými a jako zjistila 

jsem, že to není… že to je moc abstraktní, že oni u toho nevydrží s pozorností a bylo pro mě 

těžký vysvětlovat některý věci, myslim si, že jako jsou metody třeba, já nevim, Ferda a jeho 

kamarádi, který tady vlastně mám, kteří jsou pro ně… pro ten předškolní věk takový 

srozumitelnější, je to… ty příběhy jsou víc jako šitý na míru těm dětem nebo mají větší spád, 

tady vlastně jak se čte pořád jakoby, čte se ten jeden příběh, kterej se kouskuje, ještě si to 

musí pamatovat do příště a vlastně se dělá jenom s nějakym tim výsekem, tak tam já jsem 

neudělala jako dobrou zkušenost, já si myslim, že je to pro trošku starší. 

AM: Takže jste udělali pár lekcí a pak jste to nějak jako… 



L: No, vlastně jsem se s nima pokoušela dělat, dělala jsem dva ty moduly a musela jsem tam 

hodně improvizovat, a hodně věci jako… prostě já si myslim, že ještě nejsou na tý úrovni 

abstrakce, aby dokázaly tohle všechno jako vstřebat, jo, že to bylo vidět, že by s pozorností 

prostě nevydržely ty děti. 

AM: A jak jste říkala předtím, že jste náhodně to zkoušela v nějakejch třídách, to byly třídy 

mladší, nebo taky třeťáci? 

L: Ne, spíš starší, spíš starší. Jako my máme vlastně… já pracuju v takové jako malotřídní 

škole, nebo ve škole, kde je jenom první stupeň, máme tam školku a máme tam první až pátou 

třídu a ty třídy nejsou smíšený, ale mají maximálně, já nevim, 15-16 dětí, takže jsou to malý 

skupinky. Pracovala jsem s těma třeťákama, kde jich bylo 13, cože je takovej uplně jako 

ideální počet. A před tím jsem si to zkoušela v podstatě, to už ani nevim, jestli jsem, ale spíš 

se staršíma, možná i čtvrtou třídu jsem zkoušela, jo, a že trošku jako ten… no, vlastně jako 

zjišťuju, že možná od tý druhý třídy bych do toho šla, ale předtím mi to připadá, že je to 

možná, no takový jako.. ne uplně srozumitelný. 

AM: Já teď teda pracuju na tom s prvňáčkama. 

L: No, a jak vám to jde? 

AM: Jako jde to. Mám pocit, že to jde, že si to pamatujou, ale nevim, jestli… jestli to, co 

děláme, právě vytěží to, co to má říct ta metodika. Že jestli jsou schopný to pak jako nějak 

aplikovat v běžným životě a v tý třídě, nějak mezi kamarády. To si uplně nemyslim. Myslim 

si, že jako něco je baví, že jo, ale že to tak proletí a… 

L: Já právě si myslim, že já teda s tou metodou pracuju tak, že si to i trošku jako upravim 

občas, i na to co se zrovna třeba děje v tý škole, že tam třeba tam do toho i přikládaj jako od 

nás zrovna z tý třídy, nebo ze školy, a že mám pocit, že jsem pracovala se čtvrťákama, určitě, 

teď si vlastně vybavuju, že jsem tam měla nějakou třídu, a že tam vlastně nějakym způsobem, 

sice ten příběh je šitej na to, že oni jdou do první třídy a maj nějaký obtíže, ale je to psaný 

stylem, kterej už je jako složitější, a že si myslim, že vlastně o těch tématech se dá potom 

mluvit i mnohem jako… s mnohem staršíma dětma, na mnohem pokročilejší úrovni, 

s nějakýma jako většíma přesahama a to teda.. takže mně se to osvědčilo, ta třetí mi připadala 

úplně ideální na to, i když jsou teda starší. 

AM: Já jsem to teda taky zkoušela se třetí, před rokem, a měla jsem pocit, že je trošku 

otravovalo to, že jsme ten příběh četli neustále dokola, a že je to už nudilo, a že chtěli dál, a 

kdy už budeme číst další část. 

L: No, a to teda chtěj všichni, to teda chtěj dokonce i, no, já… a ty školkový jako, mně 

připadalo že uplně, ty chtěly vědět, co bude dál. A to třeba ten Ferda má, že jo, že tam můžete 

ty příběhy podle různých těch emocí jako číst dál a dál, a přece to nějakým způsobem na sebe 

maličko jako navazuje..ehm, tak.. tak tady vlastně to jak.. no, to možná ani mně nedává až 

takovej smysl, pořád se k tomu jako vracet. 



AM: Mně to taky připadá, že i mě samotnou už to připadá, že jako proč znova. Ale taky si to 

jde asi přizpůsobit, aby to člověk nečetl celý. A možná se zeptám, když jste zaváděla nějak 

ten program, když jste ten program s dětma dělala, tak tam vždycky byl třídní učitel u toho? 

L: My máme dokonce v každé třídě třídního učitele a asistenta, protože tam máme i nějaké 

integrované děti. Zrovna u těch třeťáků jsme měli třeba chlapečka s kochleárním implantátem, 

takže je tam vlastně pořád přítomný asistent pedagoga. A ty se spíš tak.. většinou s náma 

nesedí. My to děláme tak, že si jako sedneme do kruhu, vlastně, učitelka někdy s náma seděla 

a někdy třeba byla jako vzadu v tý třídě a něco si tam třeba jako chystala, ale zároveň byla 

jako přítomna tomu, že viděla, co tam řešíme, a co se tam děje. 

AM: Takže sama jste chtěla asi, aby tam u toho byla? 

L: Jo, to jsem chtěla a vlastně i měla zájem učitelka tady. 

AM: A mě napadá teď úplně mimo. Myslíte si, že je lepší, když to dělá s těma dětma fakt ten 

učitel třídní a projde s tim s nima, jako že to lektoruje, nebo že tam je takhle někdo externě 

jako třeba školní psycholog? 

L: Mně připadalo, že z toho vlastně ta učitelka trochu profitovala, že vlastně i říkala, že pro ní 

jsou to taky nový věci, který vlastně může potom použít, jo, že si tam pak vylepily ta zlatá 

pravidla, který mimochodem jsem dneska používala tady s nějakym sedmiletym chlapečkem, 

kterýmu jsem vysvětlovala cosi, a vlastně jsem to uplně vytrhla z kontextu, a jenom jsem mu 

říkala ,, Hele, když se nemůžeš rozhodnout, tak platí dvě takový jako základní pravidla, je to 

uplně jednoduchý.´´ jo a takhle jsem mu to tady vlastně jako ukazovala. Takže vlastně, já 

tohle někdy používám i vlastně mimo ty situace toho Zipyho, jestli když to určí přímo ten 

učitel, já bych řekla, že možná když je to klasická škola, kde vlastně není tolik prostoru 

věnovat se těm sociálním dovednostem, tak že to může bejt jako velkej benefit, že to ten třídní 

třeba v třídnických hodinách, nebo nějakých těch, já nevim, občanských, nebo já nevim, jak 

se, jak se ty výchovy vlastně nazývaj. Takže vlastně to může bejt jako dobrý, že to s nima 

může, že má nějakou metodiku, jak s nima jako dobře pracovat. Ale jinak si myslim, že 

vlastně i to, že tam zavítá někdo jinej, a že i ten učitel tu třídu může vidět jako fungovat 

z vnějšku, že to má taky jako velkej benefit. 

AM: A u vás je ještě taky někdo ve škole, v tý škole, kde pracujete? 

L: Mám, máme ještě jednu kolegyni, která je metodička prevence, ale ta to teda zatím.. ta si to 

udělala nějak loni a pak přišel covid, takže zatím to ještě nestihla používat. Ale třeba chodila 

se podívat do těch mých hodin, aby se tak jako inspirovala. 

AM: Teď kdybych se dostala k tomu, jak děti obvykle reagují, jestli máte pocit, že je to baví, 

nebo jestli jsou nějaký uplně aktivity, který je fakt bavěj, nebo který je nebavěj, nebo jak jste 

řekla, že si to musíte nějakým způsobem přizpůsobovat? 

L: Třeba s těma třeťákama třeba jsem… ty to bavilo, ty to hodně bavilo a hrozně moc je 

bavily ty dramatický jako scénky, kdy vlastně přehrávali nějaký ty divadla, což je třeba něco, 

co jsem s těma předškolákama mi vůbec nefungovalo ještě, tam jsme nějak tomu nebyli 



schopný, nebo to uplně sklouzávalo k jiným věcem, ty děti se chytaly pak na jiný podměty 

vlastně, nezůstalo v tom tématu, ve kterym to mělo zůstat. Ale u těch třeťáku to je jako velmi 

bavilo, a vždycky si zkoušeli ty scénky a někdy to opravdu byly i jako hodně dobrý výstupy, 

takže to je hodně bavilo no. Pak tam byly dobrý taky, že jo, jak jsou ty různý kartičky, že si 

tahají různý ty úkoly. Tohle bavilo zase ty předškoláky. 

AM: A ten příběh hodnotíte, jako že to ty děti baví, nebo to opakovaní je teda jako dobré? 

L: To opakovaní tam vidím spíš jako na škodu, že bych tam, že si myslim, že je možný 

vymyslet jako spoustu dalších situacích, kde se to totéž jako vlastně promítne, ta stejná věc, 

ale zároveň se furt nevracíte jako k tomu jednomu, protože to je.. já dokonce i vlastně, já jsem 

to dělala každý týden, ale když se třeba stalo, že byl lyžák, nebo byly prázdniny do toho, tak 

jsem to třeba četla od začátku, protože třeba někdo i z těch dětí chybí a pak navazujete na 

něco, nebo mě vždycky připadá dobrý zahájit to, že přečtete ten příběh. Ty děti se v tom nějak 

jako zklidní, poslouchají, nějak si to představujou, vtáhnete je do toho, kdežto když se 

odvoláváte: „No, minule jsme si řikali, že, já nevim, tady dvojčata rodiče jsou rozvedený.“ a 

je to teda vlastně nějaká situace, tak si myslim, že už je to takový jako, mně tam třeba chybí 

ten příběh, takže někdy jsem i ten příběh četla pořád dokola, i třeba proto, že tam někdo 

zrovna nebyl, jsem říkala: „Aa, kvůli Justýnce, Justýnka tady nebyla, tak si to přečtem ještě 

jednou.“ Ono to nezabere tolik času, ale zároveň mi připadá, že se ty děti do toho dobře 

vpraví, že pro mě je vlastně i komplikovaný.. že i já jsem si někdy třeba.. dobře jako, když 

jsem to dělala poprvé, co příště bylo, teda minule bylo, nebo ty jména, že jo, nebo tak, tak 

jsem prostě potřebovala jo… 

AM: Já někdy mám pocit, že si to pamatujou líp ty děti než já (smích). 

L: No, já se v tom tayk někdy ztrácim. A tohle to teda jsem opravdu i ten styl toho vyprávění 

mi připadá někdy takovej trošku, jako že třeba ten Ferda je fakt svižnější v tom, že používá 

víc ten jako jejich jazyk, tohle je trošku takový jako škrobený, hodně jsem to cítila, když jsem 

to dělala s těma předškolákama, že mně připadalo, že tomu třeba jako nerozuměli úplně 

dobře, jo tak. 

AM: A setkala jste se někdy s tim, že by to dítě, nebo že by bylo nějaký dítě, který by na to 

reagovalo vyloženě tak, že ho to nebaví, že to nechce, nebo to vždycky bylo tak, že se všichni 

zapojili? 

L: Ehm…Vlastně u těch předškoláků jsem fakt jako viděla, že třeba se brzo odpojili s tou 

pozorností a pak si tam s něčím hráli a neposlouchali. Jinak někdy právě reagovali negativně 

na to, že furt jako čteme jakoby totéž, ale jako nesetkala jsem se uplně jako že by to někdo 

nechtěl poslouchat. 

AM: A udržet pozornost pro ty děti je těžký asi při tom programu, nebo já takovou mám 

zkušenost, že asi člověk musí dávat nějaký delší aktivity různý, aby je to trošku rozproudilo. 

L: Někdy jo. Nebo i to jako střídám, nebo když už vidím, že je toho moc, nebo že to povídání 

dneska nefunguje, tak jim nechám něco třeba nakreslit, nebo vlastně něco tam vsunu, jako 

zaimprovizuju a dám tam něco, nebo někdy tam opravdu jako přitáhnu ty reálný problémy, 



který jsme řešili s tou jejich třídou. Takže vlastně, že to nějakym způsobem trošku jako 

upravuju a adaptuju, myslim si, že to nejde jako.. že je skvělý, že to je tak jako metodicky 

nachystaný, ale že to nejde sledovat jenom přesnou tuhletu linku, přesně to kopírovat, že to 

uplně jako nefunguje. 

AM: Hm. A vlastně v tý metodice jsou i domácí úkoly a domácí práce, tak se chci zeptat, 

jestli jste s tím nějak pracovala, nebo jestli jste i zapojila i rodiče, nebo jste spíš dělali ve 

škole. 

L: Ne, ne, to jsme nedělali. Rodiče jsme o tom informovali, napsali jsme, jako o čem to jako 

bude, čeho se ty moduly týkají, kdyby potřebovali informace, tak ať mě kontaktujou. Načež 

na to vlastně třeba dvoje rodiče napsali jenom, že je dobře, že s nima takovouhle věc děláme a 

žádný jako jiný rekce nebyly. Než jsme šli na hřbitov, protože tam je lekce s těma ztrátama, 

tak to jsem teda rodičům napsala, protože vim, že s timhle někdo může mít problém. A nebyla 

teda žádná to. I si děti nějak jako snad i svíčky nějaký přinesly, jakože vlastně jako na to byly 

hezky…a byla to vlastně jako moc hezká lekce, to s tím hřbitovem. 

AM: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jakej máte názor na tenhle modul a jak to vnímáte, a 

jak to ty děti vnímaj. 

L: Ehm. Já jsem tam zrovna byla s dětma, který nemají doma zrovna…nikoho se netýkala 

čerstvě smrt třeba. Máme tam vlastně dvě nebo tři děti, který přišly teď v nedávný době o 

rodiče. Tam bych to asi vlastně teda zvažovala a nevim, jestli bych do toho jako uplně šla, 

kdyby to bylo jako čerstvě po smrti, i když nakonec to může bejt velmi jako nápomocný, ale 

nevim, jestli bych uplně.. vlastně musela bych asi před tim nějak ošetřit to u toho dítěte ještě 

jako jinak, jinak než bych do toho šla. 

AM: Když se vás zeptám takhle trošku osobně, šla byste do toho v týhle době? Jako teď co se 

děje. Já nad tim uvažuju dost, protože teď stojim před tim, že nás čeká tenhleten modul a do 

onlinu jsme řikali, že vůbec, že tam asi člověk není schopnej to ošetřit. Ehm, jestli s tím 

pracovat teď, protože nevíme, že jo, co se děje v těch rodinách, že jo, jestli nějaká babička, 

dědeček, nebo cokoliv, a že ta situace je hodně citlivá teď. 

L: To je, to je. No asi bych jako, když bych měla informace o tý třídě, tak bych do toho asi i 

šla jako, protože si vlastně jako, já si obecně myslim, že je dobrý o smrti mluvit, a že je to fakt 

tabu, který není dobrý a obzvlášť v týhle době, kdy teda potom umírá hodně těch lidí, nebo 

hodně lidí přišlo o nějaký třeba prarodiče, takže vlastně to může být naopak jako velmi léčivý, 

jako o tom mluvit, že vlastně najednou se udělá ten prostor, kterej jinak třeba není jo, protože 

někde se v těch rodinách vůbec o smrti jako nemluví. A takže ale kdybych věděla, že tam je 

někdo, kdo třeba čerstvě zažil ztrátu někoho hodně blízkýho, tak bych to velmi zvažovala, 

možná bych do toho nešla. 

AM: No já se hodně setkávám s tim, že ty děti maj strach, že je koronavirus, a že třeba rodiče 

asi něco. Takže je to pro ně určitě aktuální téma, ale zároveň citlivý, no. 



L: A zároveň to zase ale může otevřít jo jako prostě, že vlastně se mu může ulevit, že když se 

o tom bude mluvit a najednou s o tom mluví jako o všech ostatních věcech, tak je to, tak je to 

něco jako legitimního, jo, že vlastně to může bejt i jako prostor vlastně dobrej. 

AM: Takže jste měla pocit, že ty děti sdílely, a že to pro ně bylo atraktivní téma a zajímavý? 

L: Jo, jo, jo, jo. Jo, a oni jdou, potom přicházej s různejma věcma a pak se dozvídáte, že 

někdo má doma budhistický oltáříky a zase prostě, jo, někdo.. jak ty lidi vlastně vnímají, nebo 

co jim rodiče předávají, je to fakt někdy velmi.. jo a o meditacích, já vim, že ty děti potom 

chodily jako s různejma věcma, no, ta představa, co je po životě, jestli něco je, že je to vlastně 

jako velmi dobrý. A myslim si, že když je tam bezpečný prostředí, že bych asi fakt jako hodně 

se snažila nacítit na tu skupinu, určitě bych to nedělala online a podle toho, jak by asi 

reagovaly v těch předchozích, protože to je ta poslední, že jo, lekce těch změn a ztrát. Tak 

když by ty děti byly jako ochotný o tom dobře mluvit, dobře reagovaly, tak bych je na ten 

hřbitov vzala, a když bych viděla, že se tam někdo jako zasekává, že tam opravdu vzniká 

nějaká veliká úzkost, tak bych to asi nechala bejt. 

AM: Takže myslíte si, že ta cesta na hřbitov u vás měla úspěch, nebo že to prostě pro ty děti 

bylo nějak přínosný? 

L: Bylo to… já si myslim, že to bylo přínosný, že to bylo vlastě jako moc hezký, ale musím 

říct, čím víc se ta lekce blížila, že já jsem byla nervóznější, ač v době, kdy jsem si to jako 

četla, tak mně to připadalo, že je to jako skvělý, samozřejmě ano, že to určitě uděláme, tak 

jako vlastně potom, já vám uplně rozumim, protože moje nejistota v tomhle taky velmi 

vzrůstala, abych tam neotevřela něco, co jako nemám. 

AM: A to máte ještě určitě velké zkušenosti jako s dětma a s prácí s dětma (smích). 

L: (smích) No, no. Ale stejně protože jsem nikdy jako nebyla s nikym na hřbitově jako 

(smích). 

AM: Ještě s dvaceti dětma (smích). 

L: No, tak, tak jsem, tak jsem vlastně uplně jako nevěděla, ale tak taky výhoda byla, že my 

jsme vlastně na tý vesnici a je tam jako vesnickej takovej hřbitov, je to.. vlastně to bylo 

takový jako celý ve velkym klidu. 

AM: A kdybych se ještě vrátila přímo k tý metodice, máte nějakej oblíbenej modul, nebo co 

se vám fakt z toho líbí, nebo nějakou tu část toho příběhu, která vám připadá, že těm dětem 

třeba dává? 

L: Mně teda v tomhle připadalo o těch změnách a o těch ztrátách jako velmi užitečný, 

dokonce teď tam máme jako případ, kdy.. ehm, jak to měly ty děti, teď vlastně otěhotněla 

paní učitelka, takže v průběhu tý kovidový doby na rizikový šla těhotenství, takže s tim nikdo 

jako nepočítal, a teď jak jsme malá škola, tak je to tam takový rodinný, že si všichni tykají, jo, 

je to opravdu říkají učitelkám jménem a teď ta paní učitelka prostě najednou ze dne na den 

jako zmizela. A támhleta třída měla i nějakou změnu, protože některý ty děti opravdu 



pokračujou už od tý školy, ehm, že pokračujou potom do tý první třídy, takže oni měly i 

nějaký změny jako v tý školce, teď jsou to, teď jsou to, v současný době jsou to třeťáci, teď 

vlastně celej ten skoro rok, že jo, běžel v tom online, a nebo tak jako částečně v tom onlinu a 

vlastně teď mě oslovila jejich nová paní učitelka, že vlastně oni hodně řeší fakt ty ztráty jako, 

to že přišly o nějakou paní učitelku, že se s nima neměla ani dobrou možnost rozloučit, 

protože to bylo v tom onlinu a ze dne na den je začal učit, někdo jinej, takže tohle jako, tak 

mě poprosila, a já jsem si vlastně říkala, že zkusim fakt s nima udělat, teda jako uplně 

vytrženě, ale že se inspiruju právě Zipym a touhletou.. timhletim modulem těch změn, což si 

myslim, že do týhle doby je vlastně uplně jako výborný. 

AM: Takže si vytrhnete nějakou část? 

L: Vytrhnu si nějakou část. Nevim ještě uplně, jestli jim přečtu ten příběh, kterej tam je, nebo 

vymyslilm nějakej jinej příběh, ale že bych s nima udělala vlastně ty aktivity, mluvila bych o 

tom přesně že jsou nějaký ty vyhnutelný a nevyhnutelný, asi bych tady nemluvila uplně o 

smrti, nebo můžem se toho dotknout, ale tam je třeba takový to hezký s tim ta rukavice že jo, 

že je jako prázdná a nebo se hejbe, tak to bych asi s nima uplně jako nedělala, ale že bych 

prostě o těch změnách a o tom, že s něčím se prostě musíme vyrovnávat, a jak se při tom 

můžou cítit, a že je to všechno v pořádku. 

AM: A celkově jak byste řekla, jak se vám s tou metodikou pracovalo? Musela jste si to teda 

hodně přizpůsobovat, nebo spíš jste jela podle toho, co tam je? 

L: Snažila jsem se jet podle toho, ale byla jsem taková jako flexibliní, že třeba někdy jsem 

nestihla udělat celej ten.. 

AM: No to jsem se právě chtěla zeptat, jak se vám pracovalo s časem obecně, jestli jste to 

stíhali, nestíhali? 

L: Ne, to ne. Tak to spíš, spíš ne. Ehm, někdy jsem z toho i nějakou aktivitu jako cíleně 

vypustila, protože mi připadalo, že to tam jako není nutný, nebo jsem si tam udělala něco 

jinýho, já vim, že jsem třeba do některých těch, že jsem tam vnesla takový jako relaxaci. Už 

nevim, u kterýho unitu to bylo, ale že to bylo, já jsem to teďko dlouho nedělala, jak byl ten 

online, tak v onlinu já jsem to nedělala. 

AM: Tam je to v tý čtyřce, podle mě v tom modulu čtyři, je to, jak řešit konflikty, já jsem teď 

tam, tam jsou nějaký právě relaxace, tak to jsem taky přemejšlela, jak by se tam dala dát 

nějaká. 

L: Jo, jo, jo. Jo, ale že opravdu jsem si říkala, tak tady a všichni si lehli na zem a opravdu 

jsme řikali tak, já nevim, jo to, jako jak vypadá tvrdá špageta ještě před vařením, a potom jako 

jak vypadá to, a pak jsme opravdu, i jsem jim četla třeba nějakej příběh z Měsíční houpačky, 

kde jsou takový ty dětský relaxace, a opravdu jsme se jako snažili, jenom jako uvolnit se fakt, 

možná to bylo, možná i tamto, nebo to s tou, s tou jak je, jak na těle poznám, jak jsem 

nervózní. 

AM: Jo, jo, a že jsem naštvaný taky. To je v tý čtyřce a nervózní je někde taky no. 



L: Nervózní je asi ve dvojce, nebo.. 

AM: Na tom začátku, možná u těch emocí. 

L: No, no, no. Na tom těle jak se poznává.. 

AM: To je moc hezký, no. 

L: To je hezký, no. Tak na tom těle, jak poznám, tak já jsem tam potom třeba do toho přidala 

potom, že tak si zkusíme, jaký to je, když jsme uplně uvolněný, jak to poznáme na těle, a že 

jsme si vlastně dali takovou krátkou relaxaci, jo a třeba jsem je nenechala malovat ten 

obrázek, nebo tak. 

AM: A když takhle to jedete uplně celý, tak jste s tim učitelem dohodnutá, že třeba 

v nějakejch situacích se na to bude snažit odkazovat, aby to? 

L: Jo, jsem, jsem. Hodně na ty pravidla, pak jsou tam, že jo, i takový i ty postupy na to řešení 

konfliktů, nevim, uklidním se, a teď prostě snažím se porozumět, řeknu to, řeknu to jinak, 

když to ten druhej nechápe, takže vlastně to i tam mámě někde vyvěšený, a to se snažim jako 

právě, že tohle to je způsob, jak vlastně s tim můžete pracovat, i když tady nejsem. 

AM: A kdybychom se dostaly k těm dětem. Máte pocit, že se ty děti trošku měněj, nebo že se 

u nich měněj nějaký sociální dovednosti směrem k lepšímu, že tam jsou vidět prostě nějaký 

pokroky? 

L: To si myslim, že určitě. Jako myslim si, že tohle, tenhle čas jako využitej v rámci toho 

Zipyho, že je dobře využitej čas, že opravdu je to něco co, ale já mám pocit, že je to u těch 

starších dětí až, že to tolik nevidim u těch malinkejch, nebo oni to nějak jako pojmenujou a 

onálepkujou, ale nemám pocit, že tomu jako vnitřně rozumí, u těch starších dětí mám pocit, že 

už si to dokážou i zasadit do nějakýho reálnýho kontextu, jo, na nějaký reálný situace. Ty děti 

tam maj hodně často to povídání: „Kde ty jsi tohle třeba zažil?“ nebo, ehm, jo jako: „Jak to 

bylo?“ a oni jsou, u nás teda ty děti jsou hodně, my tam vlastně hodně jedeme v tý podpoře 

těch sociálních dovedností, takže oni jsou jako hodně zvyklí mluvit a sdílet, ale mám pocit, že 

tohle vlastně ještě jim jako rozšiřuje to pole, a že vlastně třeba i některý ty jako návody, jak 

řešit některý věci, že vlastně jsou užitečný, že se na ně dá odvolat. Takže já tam vidim, jako 

že to má určitě nějakej efekt. 

AM: A kdybych se teda zeptala na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, máte pocit, 

že u nich to má nějakej jako třeba i větší smysl, nebo jak oni na to reagujou, jestli to je pro ně 

dobře vstřebatelný? 

L: Tak my tam máme ve škole, jak jsem říkala, toho chlapečka s tim kochleárním 

implantátem, pak tam máme nějaká, ehm, děti s vývojovou dysfázií třeba, pak s běžnýma 

poruchama učení, nějaká sem tam hyperaktivita. Takže tam mám pocit, že i to, že ten Zipy učí 

vlastně, že jako je v pořádku ta variabilita, že jsme každej jako jinej, že se každej můžeme 

jinak projevovat, že každej můžeme cítit něco jinýho. To mi vlastně připadá jako velikánskej 

benefit. Jako že tam opravdu ty děti, že každej může nějakou situaci prožívat uplně jinde, 



jinak, jo, jakože to si myslim, že je.. že je vlastně takový, jako v tý skupině, ještě jak tohleto 

sdílej, že to je, že, že vlastně takhle opravdu můžou rozvíjet tu empatii, jo. Takže potom i 

k těm jinejm dětem, nebo těm dětem, který to maj nějaký jako, nějakym způsobem složitější, 

tak si myslim, že tohle je jako dobrá podpora. 

AM: Ehm, máte pocit, že u nějakejch dětí má opravdu ten Zipy jako největší efekt, nebo i 

z hlediska možná věku? 

L: Ehm… u kterejch dětí má větší efekt… mmm… 

AM: Vy jste říkala asi teda spíš u těch starších? 

L: Já tady teda vidim, opravdu jako když ty děti už mají nějakej jako náhled trošku, ne, když 

jsou ještě v tý fázi, kdy nejsou schopný přemýšlet, jako jak to vidí druhá strana, což ještě ty 

předškoláci třeba vlastně jako vůbec nemusí. Nebo některý ty zdatnější už to umí, ale vlastně 

není to ještě jako norma, že jo, ještě přemejšlí hodně jako v tom já sám za sebe a hodně v těch 

konkrétních situacích. Tý abstrakce nejsou až tak moc schopný. Takže já tady vidim ten 

benefit pro ty trochu starší děti. A tim by se vlastně to mohlo i upravit, třeba že by to nebylo o 

první třídě, ale že třeba přestehujou se z jinýho města, ale jdou do třídy, možná bych ani 

neřikala, do který třídy, ale, jo, jakože nechat univerzálnějc. Jdu do školy a teď se potkávám 

s nějakýma těma obtížema, který tam vlastně jsou popsaný.. a.. no… konkrétně pro který 

děti.. mmm… to uplně asi jako nedokážu říct, kdo z toho nejvíc profituje. 

AM: Ještě přemejšlim, na co bych se zeptala. Nějaký ty limity, to už trošku vrátíme (smích), 

tak možná jsme říkaly to čtení toho příběhu pořád dokola. 

L: Ano, ano. Že bych opravdu jako, kdybych si to dělala uplně podle sebe, tak pokaždé přečtu 

ten příběh, kterej se dál nějak rozvíjí. Myslim si, že bych tim i mnohem víc ty děti do toho 

jako vtáhla, protože by tam bylo vždycky něco jako trošku novýho, ehm, ještě nějaká 

nadstavba na tom, co už jsme jako četli a přitom by se tam mohli potkávat s těma podobnýma 

obtížema, který vlastně jsou tam popsaný zase jako v jiný situaci třeba, tak to bych.. tohle 

bych tam dala. No a limity.. s těma domácíma úkolama já jsem třeba nepracovala, takže 

vlastně nevim. 

AM: A neměla jste chuť to zkusit, nebo nějak do toho víc vtáhnout ty rodiče, aby na to 

odkazovali i doma třeba ty děti a mluvili o tom. 

L: Ehm, vlastně jsem ani neměla (smích). My máme možná taky takovou specifickou sortu 

rodičů, který protože tahle škola je jako soukromá a tam vlastně myslim, že i hodně rodičů to 

má, jakože když si tu školu platí, a to není nějaká bůh ví, jak drahá škola, takže, takže vlastně 

už potom třeba, že chtěj, aby ta škola jako odvedla tu práci jako v tý škole, nebo jak kdo taky, 

no. Ale je pravda, že jsem třeba potom toho Zipyho představovala, když byly nějaký 

rodičovský schůzky, že jsem tam třeba jako přišla, že jsem řekla, co to je, ukázala jsem, jak to 

vypadá, čemu se tam jako věnujeme, že jsme je jako informovali určitě, ale ehm, ty domácí 

úkoly možná i mně už připadaly, že už je jako moc. A možná i vhledem k tomu, že oni 

vlastně jsou zvyklí podobný jako situace vlastně jako řešit, nebo že to maj i v jiných 

předmětech, nebo celou tou školou se prolíná tohle ten přístup. Nějaké takové, aby ty děti 



byly vedeny k samostatnosti, k nějakým sociálním dovednostem, ke kritickýmu myšlení, jo 

tak, vlastně mně připadalo, že to jako není nutný, aby tohle dělaly ještě doma. A ještě nějaký 

ty metody… jinak se vlastně.. jo, ehm, vlastně si myslim, že tady je ten věkovej limit ani moc 

není, teda na ten první stupeň, jako směrem nahoru. Že, že vlastně se to dá používat i 

s mnohem staršíma dětma. 

AM: A vy máte kurz i na ty Jablíky? 

L: Mám i na ty Jablíky, no. 

AM: A to jste zkoušela? 

L: To jsem zatím nedělala, protože jsem za a byl teďko ten covid, takže to moc jako nešlo a.. 

upřímně tam v těch Jabílkách mám pocit, že se to hodně jako opakuje, a že vlastně mi 

nepřipadá, že by to byl takovej jako profit, nebo je tam větší, určitě je tam větší prostor pro 

toho.. učitele nebo prezentujícího, určitě je tam větší prostor, ale jako já jsem si ten prostor 

vlastně udělala i hodně v rámci Zipyho, takže jsem nějak měla pocit, že takhle to bylo takový 

jako dobře uzavřený, že tohle úplně jako stačilo, že to pokrylo fakt ty oblasti a vyšlo mi to 

fakt na ten školní rok, plus minus. 

AM: Mhm, takže každej týden? 

L: Každej týden jsme to měli a s tím, že já jsem třeba někdy opravdu ještě tu jednu lekci 

rozdělila na třeba na dvě, nebo jsme ještě k něčemu se vraceli, když jsem zjistila, že tam něco 

ještě bylo pro ně. 

AM: A jak jste říkala, ještě teď mě napadá, že reagujete na ty aktuální situace, co se dějou ve 

třídě, takže se třeba od paní učitelky dozvíte, že tam byl nějakej konflikt nebo něco, a vrátíte 

se někde, kde to bylo v tom Zipíkovi a.. 

L: No,no, no, no, můžem, můžem, opravdu, nebo já si pamatuju, že když přišla ta covidová 

situace, že jsme tam taky zrovna nějak, a že to bylo, přesně jak se vyrovnávat s těma 

obtížnýma situacema vlastně, zrovna jsme nějak jako jeli v tomhle a tak jsem vlastně říkala:    

„Jo, to je přesně jako teď, co se děje, čeká nás něco, plus jo jako.. “ Vlastně to ještě bylo před 

zavřením škol a bylo to přesně, teď zažíváme něco, některý děti se toho viru bály, nevěděly 

co, co to jako znamená, slyšely to ve zprávách, teď se kolem toho různě poplašně doma se o 

tom nějak mluvilo, no to byla ta šestka už vlastně potom, takže.. takže vlastně… jsme o tom 

nějak jako mluvili, že prostě.. prostě tuhletu situaci jsem do toho třeba vzali, no. Nebo když 

jsou tam přesně nějaký konflikty mezi dětma, tak se k tomu vlastně jako vracíme, šlo to jako 

nějak jinak jako řešit, když se podíváme tady na nějaký ty pravidla, tak podle, jo, jak jste to 

jako řešily, co by bylo pro příště lepší. Takže jo, vracíme se k tomu. 

AM: Asi u vás je hodně důležitá ta spolupráce pak s tim učitelem, že jo. Že když to nesedne, 

tak je to blbý. 

L: Ano, přesně tak. To si myslim, že teda.. no, jako v tomhle je vlastně výhoda, aby to dělal 

učitel, přesně tahle, jo, že on tam může řešit ty situace, který tam reálně měli. Jo, takže, takže 



on to potom může dát potom do tý lekce, přesně teď se tady dělo tohle a tohle, a to si myslim, 

že ty děti vlastně funguje uplně nejvíc, protože vy tam vezmete tu situaci, která se opravdu 

jako fakt stala. 

AM: A kdy to je prostě tady a teď hned prostě, že jo, a vy pak přijdete za týden a.. 

L: Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Jo, takže tohle vlastně, když jste se ptala, jestli je jako 

dobrý, aby tam to dělal učitel, tak si myslim, že navíc, když ten učitel, když to bude dělat, tak 

pravděpodobně tomu věří, týhle metodě, pravděpodobně nějak dohlíží, co v tom všechno 

vlastně je za ty pozitiva a… jo, kdežto takhle když tam chodíte jako externí lektor, tak se 

můžete setkat s tim, že ten učitel vlastně tomu nedává tu váhu, nebo to tak jako bere: „Hm, to 

je něco tady.“ Ale že v tom potom nepokračuje, takže když to dělá přímo ten učitel, tak si 

myslim, že vlastně jako pujde v duchu i mimo ty situace toho Zipyho. Jo, protože když tohle 

učíte a dává vám to hlavu a patu, tak proč byste to potom jako nepoužívala jako nástroj i 

v jiných situacích, nejenom učit Zipyho kamarády, ale vlastně se i nějakým způsobem podle 

toho chovat, nebo na ty pravidla odkazovat… odkazovat i to, i vlastně jinde jako v tom 

realným životě. 

AM: To bude asi všechno (smích). 

L: Já to mám přeházený, někdy potom když to odučim, tak vlastně to nezatřídím. 

AM: Už mě asi nic nenapadá. Já myslim, že jsem se všechno dozvěděla. 

  



Příloha 2 – Rozhovor s Ivanou 

AM: Zeptala bych se první na to, jaký byly vaše začátky s metodikou, jak jste se k metodice 

dozvěděla, nebo kde jste se o ní dozvěděla, kde jste k ní přišla a proč jste se rozhodla ji využít 

při práci s dětmi? 

I: Ehm, já jsem se o ní uplně poprvý, jsem o tom projektu slyšela uplně, uplně na začátku, 

když vlastně Markéta Čermáková, která jako ten projekt k nám do republiky přitáhla, tak když 

měla jet do Norska na to vzdělávání, tam chvíli byla taková možnost, že bych mohla bejt 

náhradník, kterej tam pojede, ale pak prostě bylo by to jako složitý, technicky, tak vlastně mi 

řekla, že ehm, že pojede někdo jinej, ale že jestli budu mít zájem, tak pak můžu se proškolit, 

až to bude u nás v republice, ehm, na tu metodiku, abych to taky znala, protože já jsem, tedy u 

nás v poradně, metodik prevence, tak to pro mě bylo potenciálně zajímavý, protože chodim do 

škol, když je tam nějaká potíž a pracuju se třídama. No… a potom, pak vlastně až s odstupem 

času, když ten projekt, což bylo jako třeba půl roku nebo třičtvrtě, než ten projekt u nás se 

rozjel, tak pak se mi ozvala Veronika Pavlas Martanová, že bude nějaký školení tady u nás 

v Praze, a že jim tam někdo vypadl, takže já jsem vlastně nastoupila až do druhýho dne toho 

vzdělávání a.. ehm.. no a moc jsem nevěděla, o čem to je, já jsem si říkala: „To asi jako tomu 

nerozumim.“ Za prvý, že to je v angličtině, a za druhý, že jsem tam jeden den nebyla, ten 

první úvodní, a tak jsem nevěděla, o co se jedná, a když jsme si pak vyzkoušeli ukázkovou 

hodinu, tak jsem tomu porozuměla mnohem víc a bylo to fajn. A vlastně takhle když probíhá 

to školení, tak si myslim, že ty lidi to maj podobně, že nejdřív je to takový hodně všeobecný, i 

když v češtině, takový jako všeobecný ryndy pindy, a pak až když proběhne ta ukázková 

hodina, tak tam je takovej ten vhled: „Aha, tak jako, takhlenc to vlastně funguje, no." 

AM: Takže když jste prošla tím školením, tak jste pak začla s tou metodikou nějak pracovat 

s dětmi, nebo? 

I: No, já jsem soustavnou činnost jako podle tý metodiky hodina od hodiny nikdy nedělala. Já, 

jak řikám, jsem metodik prevence, takže jsem používala některý ty prvky z tý metodiky, třeba 

zlatý Zipyho pravidlo hodně, a nebo tam takovou tu techniku, co mi pomůže cítit se lépe, jak 

si děti losujou, to je v tom první modulu, já nevim, tušim lekce tři nebo čtyři, ehm a nebo i 

jiný, ehm, tak jsem používala v těch svých intervencích, co mám ve třídách, ale bez kontextu 

toho příběhu, nebo i když vlastně v tý metodice, a já to ještě školim, že by se nemělo 

vytrhávat ty jednotlivý aktivity z kontextu, tak pokud vim, nebo znám tu třídu, ehm.. nebo.. 

jako myslim si, že já, to jako nechci, aby to vyznělo nějak pompézně, ale prostě se svojí 

zkušeností vim, co to tak asi jako udělá, oproti třeba učiteli, kterej vyučuje, tak to takhle 

dělám. No, ale teď od podzimu budeme u nás v poradně nově otevírat skupinku pro děti 6-7 

let, tzn. děti, který dostaly odklad nebo děti, který nastupujou do první třídy, která pojede 

podle tý metodiky Zipyho kamarádů, takže to mě vlastně, ta zkušenost, mě teprve čeká. 

AM: A když jste takhle vytrhávala ty části, tak to bylo přibližně s jak starými dětmi, 

prvostupňový nebo? 

I: Různě. 



AM: Různě? 

I: Hmm, uplně různě, jako první až, jako nechci přehánět devátá třída asi ne, ale taky by to 

bylo použitelný. Vlastně pozor, vlastně teď jsem použila, já vedu seminář psychologie na 

gymplu pro maturanty, a použila jsem to vlastně i během semináře pro ně. Takže no, ale 

upravuju to trošku. 

AM: A kdybych se vás zeptala takhle, jakou máte jako zkušenost s různými pedagogy, tak 

myslíte si, že to je vhodný, kdyby se začal dělat celej ten program, tak jestli to je vhodný 

opravdu pro tu skupinu 5-7 let, nebo si myslíte, že to má nějaký jako širší uplatnění. No, 

celkově ta metodika, teď myslim i s tim příběhem a.. 

I: Mhm. 

AM: Jakože jakou vidíte asi, ehm, tu cílovou skupinu tý metodiky. 

I: No,tak tak, jak je to tam napsaný, jakože tam k tomu je ten příběh, kdy děti nastupujou 

poprvé do školy, tak to je, že jo, pro tuhlenctu ehm věkovou skupinu, nebo aspoň jako, dejme 

tomu, první stupeň, no. Ale i když, myslim si, že páťáci to už by bylo moc, vysloveně Zipyho 

kamarádi, ale když se to trochu upraví, tak se to dá normálně i s dospělejma, no. 

AM: Já tady pak mám takový otázky, jak ty děti na tu metodiku reagují, ale to asi nemáte 

uplně tu zkušenost, když jste si tim neprošla celym, nebo jestli byste dokázala říct. 

I: Já, pak jako nevim, jak přesně ta otázka je kladena, ale byla jsem třeba jako na náhledech ve 

třídách. 

AM: Tak jestli máte pocit, že ty děti to nějak jako baví, přijímaj to, třeba si z toho i něco 

odnesou? 

I: Myslim si, že záleží vlastně na tom vedení, že když.. když jsem třeba, když srovnám, ehm, 

viděla jsem paní učitelku, která byla taková hodně výkonová a snažila se, to byla paní učitelka 

z bilingvní soukromý třídy, a snažila se fakt ten program odjet tak, jak to bylo napsaný v tý 

metodice a přesně takhlenc to bylo, takže ona to měla na minuty a všechno stihla, se 

zvoněním začali, se zvoněním skončili a jako fajn. Ale jela teda jak fretka, vlastně trošku 

neempaticky vůči těm dětem, takhle na úkor těch dětí zvládla tu lekci naprosto perfektně. A.. 

jako ty děti to zřejmě bavilo, ale nemyslim si, že tam ten přínos mohl bejt významnej, kdežto 

když tu lekci vedla paní učitelka, která to třeba nestihla, nebo si vlastně upravila i třeba pořadí 

aktivit, nebo si to tak jako i nějak přizpůsobila, tak.. anebo něco třeba zadala jako domácí 

cvičení, i když to domácí cvičení původně myšlený nebylo, tak tam ty děti, ten kontakt si 

myslim, že byl navázanej mnohem líp. A jako co do zábavy, tak hodiny, kde jsou ty aktivity 

živější, tak ty děti podle mě bavěj víc, a tam, kde je to takový diskuzní, tak je to o tý úrovni 

pozornosti, kterou to dítě vlastně dokáže udržet, nebo nedokáže, no tak některý to baví a 

některý to baví míň. 

AM: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli máte zkušenost s nějakým dítětem, nebo, no 

s dítětem, který by na to reagovalo vyloženě jako negativně, že ho to nebavilo, nebo jestli to 



je spíš o tom, že to dítě bylo ještě nezralé na to, a nebylo schopné to uplně pojmout. Jestli jste 

se s něčím takovým setkala, nebo jste o něčem takovým slyšela? 

I: Ehm.. já si myslim, že.. ehm.. třeba. Mě napadá příklad jednoho dítěte, kterej byl to kluk, 

kterej byl s Aspergerovým syndromem a ten, když měly děti kreslit v tý jedný činnosti svého 

kamaráda, tak on nakreslil fiktivní postavu, takže nějakýho robota nebo sci-fi, a tu lekci 

tenkrát zrovna vedla školní psycholožka a bylo zajímavý, že ona mu to teda ne, nějak na to 

neupozornila v tu chvíli, nebo pojmenovala jako že to, ten kamarád, že to jako, doptávala se, 

jestli je jako fyzicky existující, a pak po hodině, nebo a ještě se vlastně ptala, jestli má i 

nějakýho kamaráda jako dalšího a uvedla nějaký příklady. Ale vlastně to neodsoudila, tzn. že 

teda je vlastně otázka, do jaký míry, ehm, tam bylo porozumění toho zadání nebo nebylo, ale 

účel to v podstatě v tu chvíli splnilo, že on se obrátí na nějakýho takovýho, byť je fiktivní, tak 

jestli mu to pomůže, tak proč ne, když má nějakou potíž, tady na kamaráda. Ale že by 

vyloženě nerozuměli, toho jsem teda nebyla svědkem, ale umim si představit, že to může 

třeba nastat v předškolním věku, při nějakym jako nepřiměřenym počtu dětí ve skupince. Což 

řikaly paní učitelky, který dělaly s dětma s předškolákama, tak že si to musej víc upravovat, 

že ty děti u toho neudržej tu pozornost, a některý děti, že přesně, že tomu třeba jako vlastně 

tolik nerozuměj. Oni mluvily o nějaký obtíži i třeba se slovní zásobou, že tam se používaj 

jako slova, který jako oni třeba ještě nepobíraj tolik, ale využivali, třeba já jsem říkala, že 

můžou vlastně využít ten doplněk k inkluzi, kde je to trošku jako usnadněný. 

AM: A mě ještě teď napadá, myslíte si, že je ideální, když s tou metodikou pracuje jako přímo 

ten učitel třídní, kterej je s těma dětma pořád, nebo nějakej jako externista, školní psycholog, 

speciální pedagog, metodik prevence? 

I: Já si myslim, že záleží na člověku, že samozřejmě jako značka ideál je, když s tou 

metodikou tam v tý třídě je třídní učitel a třeba ještě školní psycholog, což taky v některých 

případech nastává, ale jako vlastně dost ojediněle, a můžou na tom dělat spolu, že tam je 

člověk, kterej má nadhled, není s tou třídou furt, a zároveň ten třídní učitel, ale jako hodina, 

kterou jako vedou dva, a z toho jeden ještě odborně vzdělanej, tak to mi přijde jako luxusní. 

A, ehm.. jinak si myslim, že je bezva, když že jako je důležitý, důležitá ta osobnost toho 

člověka, kterej to jako vede. Takže je moc fajn, když ten třídní učitel je tam minimálně u toho 

jako přítomnej, protože musí vědět, co se v tý třídě děje, ale pokud jako není schopen sám to 

vést ty lekce, necejtí se na to, tak ať to vede někdo jinej. A pokud je schopen a chce, tak ať to 

vede sám. A samozřejmě ještě jako větší značka ideál je, když je do toho zasvěcená celá škola 

a podle tý jako v uvozovkách filozofie se řídí třeba i paní vrátná, no. 

AM: Pak kdybych se zaměřila přímo na tu práci s metodikou, máte nějakej modul, kterej vám 

připadá opravdu jako zajímavej a máte pocit, že pro ty děti je přínosnej, nebo dá se vybrat 

něco takovýho, jedno z toho? Nebo máte pocit, že to spíš dává smysl jako ten celek? 

I: No… asi modul jednotlivej bych nevybrala, že by mi přišel bejt nějakej přínosnej víc než 

jiný. To si myslim, že by byla nějaká moje projekce, jakože tamto se mi líbí víc, ale to jako by 

bylo o mně, že jo, tam jsou, všude jsou ty témata, že každej se v tom může najít, spíš jako mi 

přijdou bejt některý lekce jako silnější a některý slabší napříč těma modulama. A modul, 

kterej už mi připadá bejt takovej, že, nevim, já taky s tim bojuju, no… že, že asi by se třeba 



nestalo tolik, když by tam chyběl, tak mi asi přijde ten poslední, ale ten tam má zas takovou tu 

funkci jako uzavírající, no. 

AM: A možná kdybych se vrátila k tomu pátýmu modulu, kde se mluví o smrti a o změnách a 

ztrátách, tak máte nějakou zkušenost s reakcí dětí, jestli jak na to reagují, jestli je to pro ně 

přínosné, nebo jestli, no, je pro ně přínosné otevřeně mluvit o tomhle tématu skrze třeba ten 

příběh Zipyho? 

I: Eehm, no, já jako na.. na lekci v nějaký lekci z toho modulu pět jsem nikdy nebyla, ehm, se 

Zipym. Ale jako metodik prevence, ehm, nebo jako metodika prevence si mě zvou na školu i 

v případě, že dojde k nějaký jako, ehm, vlastně obtížný situaci typu úmrtí žáka ve třídě, což 

sice to naštěstí není každej den, zatím teda ťukám, naštěstí ani každej rok, ale setkala jsem se 

s tim třeba pětkrát a jednoznačně jako vnímám to téma netabuizovat a bavit se o tom s těma 

dětma. I v mateřský školce jsem se s tim setkala. Ehm, tam, tam pak jako mi to přijde bejt, že 

to je hodně o tom ošetřit třeba ty dospělý, a v rámci i toho Zipyho, se to hodně tak, přesně, 

jako už jenom to, že se ptáte zrovna na modul pět, protože to je takovej modul, kterej první 

hnedka každýho napadne, že to je takový děsivý téma, ale děsivý to může bejt pro nás pro 

dospělí možná víc než pro děti, kterejm je 5-7let, který třeba ještě ani nechápou tu 

definitivnost smrti, takže, ehm, takže.. vlastně jako nebyla jsem přítomná nikdy u lekce 

tohohle typu. 

AM: A ještě se možná zeptám. Dovedete si představit, že by se tahle lekce uskutečnila online? 

I: Ehm… 

AM: To je spíš taková moje otázka, protože stojim před tím modulem s dětma a rozhodujeme 

se o tom, jestli to začlenit nebo ne. Spíš teda asi ne, jsme se dohodly s kolegyněmi, ale zajímal 

by mě váš názor na to. 

I: Ehm.. no, já bych to asi taky spíš nedělala, jestli to není nějaký jako akutně nutný, tak bych 

to asi nedělala. 

AM: Pak tady mám otázku ohledně práce s časem. Jestli podle těch zkušeností, že jste 

navštívila nějaké hodiny, máte pocit, že se to jako dá stihnout za těch 45 minut, nebo jestli 

záleží na tý třídě, jak je výmluvná, nebo spíš ne? 

I: Ve většině případů si myslim, že se to stihnout nedá, no. Záleží podle mě na počtu dětí ve 

třídě, jestli si je třeba ještě s kolegyní rozdělim na poloviny nebo tak, ale spíš si myslim, že se 

to stihnout nedá. 

AM: Pak by mě zajímalo, jestli máte nějakou zkušenost se spoluprací s rodiči se zadáváním 

těch domácích úkolů nebo domácích prací, třeba od nějakého sdílení zase učitelů, pedagogů. 

I: No, já jim jako všeobecně doporučuju, aby ty úkoly, aby ty domácí úkoly nebrali jako 

domácí úkol, tzn. že na místě těch učitelů, já bych si je nenechávala podepisovat a nevybírala 

bych je, ale ať si je děti daj to toho svého portfolia, nebo nalepěj do toho sešitu, ale není 

to…jako není to věc, která by se známkovala, pokud jí to dítě nedonese, tak abych ho jako 



nekárala za to. A spíš se pak můžu zabejvat na nějaký tripartitě třeba s tim rodičem, jak se jim 

ty domácí činnosti dělaj, jaký to jako pro ně vlastně je, protože ty děti jsou v různejch 

pozicích a tady se přece jenom bavíme i o soukromí těch rodičů, tak to přece není něco, co 

bych jako chtěla vybrat, takže to já řikám těm učitelům, a ty který já jsem proškolila, tak si 

myslim, že to jako takhle dělaj, no, že jako si to nenechávaj, nebo nevybíraj podepsaný. A se 

zadáváním. Jako nikdy nepřišel podle mě nikdo s tim, že by se tim jako nějak chtěl zabejvat. 

Když na metodickejch vedeních děláme skupiny supervizní, tak to nikdo jako nevytáhl 

tohlencto zrovna, že by se tim chtěl zabejvat. Jenom jednou a to bylo ještě během školení, tak 

se paní učitelka ptala, byla ze Sokolovska, a říkala, že ty děti jsou třeba často i z dětskejch 

domovů, že má ve třídě tři děti z dětskýho domova, a tak jak tam, tak ale to je řešitelný, že to 

není vlastně úkol, že si to může i přenazvat, že možná si na to dát pozor, ehm, že to není 

domácí činnost pro mě a mého rodiče, ale pro mě a mého staršího třeba kamaráda, nebo 

rodiče, nebo no.. 

AM: A teď mě ještě k tomu napadá. Myslíte si, že je podstatné, ty rodiče seznámit s tim, co se 

s těma dětma bude dělat, co je čeká, o co v tý metodice jde a navázat takhle nějakou 

spolupráci s nima, alespoň minimální? 

I: Jo, myslim si, že určitě. Myslim si, že je to taková i jako významná pointa, a když ten 

program inzerujeme, tak je to o tom, že tam je nějaká jako spolupráce, nebo nakontaktovaný 

ty rodiče, myslim si, že to je dobrý. Ehm, že já třeba na svojí škole, kde ten Zipy v minulosti, 

nebo kde běží, že jsem tam v minulosti pracovala, tak jsme dělávali třídní schůzky na začátku 

školního roku pro žáky prvních tříd a v jedný části těch třídních schůzek jsem seznámila i 

s třídní učitelkou ty rodiče tedy s timhlenctim programem a mohli se ptát. Mohli jsme se o 

tom bavit. Ale myslim si, že je dobrý, je s tim programem seznámit vhodnou formou, že může 

bejt jako velice riskantní, když by představovala ten program paní učitelka, která sama má 

například obavu z modulu pět a z reakce rodičů, tak když tam dopředu s tady s timhletim jde, 

tak bych řekla, že nebude náhoda, když se tři rodiče budou listovat brožurkou pro rodiče a 

zeptaj se: „A jak to je tady s timhletim tématem umírání?“ „A vy opravdu půjdete na 

hřbitov?“ Tak si myslim, že jako důležitý je to vhodný informování, nejenom informování. 

 

AM: Pak tady mám otázku, na děti, které prošly tou metodikou uplně jako kompletní, ehm, 

jestli se u nich dají pozorovat nějaké změny v sociálních dovednostech, v emocích, jestli máte 

nějaké takovéhle zkušenosti zase od pedagogů? 

I: No, já pracuju na škole, kde proběhl ten výzkum těch Zipyho kamarádů v minulosti, kdy se 

vlastně srovnávaly ty třídy a zároveň jsem se vlastně setkala se třídou, kde byla, to byli 

čtvrťáci a v minulosti Zipyho kamarády dělaly, v první možná druhý třídě, a mezi tim bylo ale 

jako pár let, kdy.. a pak změnili učitelku a přešli vlastně do jiný budovy školy, ale když jsem 

se na to zeptala, tak někteří si pamatovali, většina jako explicitně si nepamatovala ten příběh, 

nebo a co v první třídě nevěděli, ale když jsem pak zmínila třeba zlatý pravidlo, tak jako 

naskakovali rychlejc do tý komunikace tohodle typu. 



AM: A kdybych se ještě vrátila k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Máte s timhle 

nějaký zkušenosti, nebo máte pocit, že to je vhodné právě pro tyto děti, a že je to nějakým 

způsobem rozvíjí? 

I: Ehm, no.. 

AM: Nebo asi záleží hodně individuálně, o jaké dítě jde. 

I: Jo, já si.. takhle, já si myslim, že ten program je vhodnej pro všechny děti, že jako teď 

přemýšlím o tom, jestli mě napadá nějakej typ člověka, pro koho by se to jako nehodilo. Ehm, 

takže myslim si, že je to vhodný pro všechny děti. Jako nevim, proč by jako ne, spíš, spíš 

přesně, že když třeba to dítě aktuálně prožívá třeba tu šikanu, nebo to umírání jako odcházení, 

tak jako zohlednit to při práci s tím programem, když zrovna děláme jako tohlencto, že nám to 

takhle vyšlo. 

AM: A kdybych se ještě vrátila k nějakejm jako, vidíte nějaký limity té metodiky, nebo něco, 

co uplně vám jako nesedí, nebo máte pocit, že to není uplně ono, nebo jestli je něco takovýho 

vůbec? 

I: Ehm, no…některý, jako některý ty hodiny mi připadaj bejt hodně povídací, že si myslim, že 

ty děti u toho neudržej takovou pozornost, jaká se očekává. 

AM: Mě ještě napadá, já jsem se setkala s tim, že hodně učitelů nebo lidí, který s tim 

pracujou, říkalo, že mají pocit, že čtení toho příběhu neustále dokola, vždycky čtyřikrát 

vlastně v tom modulu, takže to pro děti je zdlouhavé a už je to jako nudné, a že ty děti chtějí 

číst dál a už prostě chtěj pokračovat v tom příběhu. Tak jestli tohle taky vnímáte, nebo? 

I: No, já bych asi volila spíš variantu než číst, no, ne, on se musí, že jo, tam se jako čte 

vždycky úsek toho příběhu. Ehm… jo. Ale já zase se točim jakoby na tom, že prevence 

nemusí bejt zábavná, že jako spíš jako je potřeba, aby byla účinná, jo. Ale když by to takhle 

nastalo, asi bych prostě vyzkoušela nějakou jako variantu jinou, třeba příběh převyprávět, 

nebo ať to převypráví někdo jinej, hm. Ale… 

AM: Takže zase to je asi hodně o tom přizpůsobení se tomu konkrétnímu kolektivu a těm 

dětem, jejich potřebám. 

I: Jo, že asi přestože v tý metodice je napsáno, že by se mělo aplikovat přesně tak, jak to tam 

je, a ten obsah jako postupně, tak postupně ano, já tam vidim, že ty děti se něco naučej, takže 

bych přeskočila, tak jim budou chybět nějaký dovednosti, který byly v předchozích lekcích, 

ale myslim si, že si musej ty učitelé prostě pro sebe tu metodiku trošku přizpůsobovat. Tam 

v tý metodice to takhle podle mě není napsaný z toho důvodu, aby jako ty, aby pak byli, ta 

organizace chráněná tim, že ne každej učitel je schopen, si to vlastě vhodně přizpůsobit, no. 

AM: A jak jste říkala i že tam je hodně toho povídání, a že na ty děti to může být moc, takže 

vidíte taky jako podstatný si tam dávat nějaký jako aktivizační aktivity, nebo různý hry třeba? 

I: Ehm, jo, jo. Ty jsou vlastně nabídnutý v těch dalších ativitách, těch 50 tipů anebo pak 

vlastně na webovejch stránkách toho Partnership, tak tam jsou možnosti v angličtině. 



AM: Tak to bude asi všechno, takhle koukám, že (smích) už mě asi uplně nic nenapadá. Nebo 

jestli napadá ještě něco vás, co nebylo úplně zmíněno? 

I: Hm, asi ne. Ale napadá mě, zkoušela jste oslovit některý ty paní učitelky, jak jsem vám 

říkala? Podařilo se něco? 

AM: Zkoušela jsem, někdo mi odepsal, a pak už mi zase neodepsal a je to docela 

komplikovaný v týhle době (smích). 

I: Hm. 

AM: Ale teď už mám pět těch rozhovorů, což říkala paní doktorka Martanová, že by mohla 

stačit, tak. Ale chybí mi nějakej jako učitel, protože mám speciálního pedagoga, školního 

psychologa, vás mám, pak mám učitelku v mateřský školce, ale nemám prostě klasickýho 

učitele, no. 

I: Přitom ty tam choděj nejčastějc, že jo. Hm. 

AM: To je takovej trošku problém, fakt jsem obepsala všechny, co jste mi vy řekla do 

telefonu, i co říkala paní doktorka Martanová a moc se neozývaj (smích). 

I: A nevíte, kdo odpověděl, kdo to byl z těch, co jsem říkala, kdo odpověděl. 

AM: Tyjo, to teď nevim, nevim uplně. Odpověděla mi nějaká školní psycholožka, že půjde do 

tý školy, tak že se zeptá, kdo by tam mohl s tim pracovat a no ještě někdo, ale, ehm, taky že to 

nechá na těch učitelích. To jsem psala vedení, a že ta doba je taková, že jako je nebudou 

k ničemu přemlouvat, že to je prostě na nich, jestli se mi ozvou. Což chápu uplně, no. 

I: Hm, hm. Je to hodně blbá doba, si myslim, pro studenty humanitních oborů teď, no. Hm. 

Chudáci stážisti, nebo zájemci o stáž no. 

AM: No, to je pro mě taky velká komplikace, že už bych měla skoro dokončený studium, ale 

chybí mi ty stáže, což je velkej problém, no. A hlavně v těch zdravotnickejch zařízeních, to 

vůbec jako teď nepřipadá v úvahu. 

I: Hm, no. To je blbý (smích). 

AM: (smích) Tak já vám moc děkuju. 

I: Není zač. 

AM: Že jste si udělala čas a budu se těšit, někdy zase na viděnou. 

  



Příloha 3 – Rozhovor s Pavlínou 

AM: Tak, já bych se první chtěla zeptat na to, jak jste se k metodice vůbec dostala a proč jste 

se rozhodla ji využít při práci s dětmi? 

P: Em, dostala jsem se k ní vlastně na jednom takovém semináři, nebo konferenci, kde o ní, 

tuším tenkrát Markéta Čermáková, jí prezentovala a já jsem strašně.. se mi to líbilo, protože 

už v tu dobu jsem pracovala s dětmi předškolního věku, a přišlo mi, že něco takového ještě 

s těmi materiály, které jsou k tomu velmi podrobně, důkladně zpracované, bych uvítala, abych 

to nemusela vlastně všechno vyrábět sama, ale bylo to nedostupné vlastně už. Bylo to v rámci 

nějakého projektu tuším, jestli si to dobře pamatuju a vlastně ten výcvik už byl obsazený, 

takže jsem si to od té chvíle pořád jako hlídala a pak vlastně když se otevřely další možnosti, 

tak… 

AM: S jak starými dětmi pracujete na programu? 

P: Já jsem vlastně ten program po tom výcviku začla praktikovat s dětmi nadanými, a tam 

jsem měla, dělala jsem to vlastně tři semestry, tři ty pololetí a měla jsem tam děti v rozmezí 4-

7 let. 

AM: A dojela jste někdy ten program, nebo jste? 

P: Jo, jo my jsme vlastně ten program dojeli, ale v té upravené míře, protože tím že jsem ten 

program vlastně dělala v rámci objevitelských sobot centra pro talentovanou mládež, což je 

vlastně takových pět sobot v rámci pololetí, tak jsem ho při tom druhém ročníku vlastně 

dojela až do konce, že první pololetí byla nějaká jako první část té metodiky, a druhé pololetí 

druhá část té metodiky… a jo, takže jsem vlastně Zipíky jsem dojela až do konce. 

AM: A jak jste si teda tu metodiku musela přizpůsobit na to? Bylo to přizpůsobený hlavně 

jako to časový, nebo ten harmonogram, nebo i jako těm přímo dětem na míru, že to jsou 

trošku jako jiný děti. 

P: Jo, muselo to být i těm dětem na míru. Vlastně ten úvod probíhal vlastně pokaždé úplně 

podle toho mustru, který je v rámci metodiky, nějaké seznámení a tak dále, ale pak co se týče 

těch aktivit, které navazovaly v jednotlivých těch podčástech, tak jsem jim musela dělat 

trošku náročnější, hodně jsem pracovala s metodama a technikama v dramatické výchově, aby 

si vlastně měly možnost některé situace zažít a pak jsem velmi často musela reagovat na pro 

mě nepředvídatelné otázky, velmi často se mě děti.. se děti zajímaly ne o to, jak a proč se cítí 

ten, komu je ubližováno, protože to je přesně pochopitelné, ale strašně chtěly rozebírat to, 

proč to vůbec někdo dělá (smích) a na to jako jsem ze začátku nebyla úplně připravená 

(smích). 

AM: To by asi normální děti nenapadlo (smích). 

P: Takže se to jako přesouvalo do takových filozofických rovin a bylo to vlastně.. jo, vlastně, 

ty body a ty aktivity, které tam byly, nebo jsou v té metodice vypsány jako nabídka k 

těm jednotlivým hodinám, ty moje děcka měly vlastně rychle hotové. Tam vlastně já jsem dvě 



hodiny vždycky slučovala do jedné, dvě až tři, a takže jsme zvládly jako delší úsek příběhu 

zezačátku, nebo jsme se k němu vracely jako v vždycky jak se na začátku čte celý ten příběh a 

pak se k tomu vrací, tak jsme se zvládly vrátit třeba k vícero věcem a pak nastávaly pro mě 

takovéhle až jako absurdní momenty (smích), kdy jsme prostě řešily, proč jedna ta kamarádka 

strkala do Lenky, když byly na výletě a co jí k tomu asi mohlo vést, a vlastně ty děcka nebyly 

schopný jako se přeorientovat na nic jiného, takže chtě nechtě, jsme se tomu stejně musely 

věnovat, a bylo to moc pěkný, protože oni se vlastně.. i přemýšlí rychle a jsou velmi kreativní 

v hledání odpovědí na různé problémy tak si.. já jsem do toho příliš nevstupovala, ty odpovědi 

si v podstatě jako nalézaly oni samy. 

AM: Takže jste většinou dávala třeba tři lekce dohromady? 

P: Jo. Dvě až tři, dvě až tři lekce dohromady. Pak to bylo vlastně v první dvě setkání, na tom 

prvním setkáním jsem měla zhruba dvě lekce, na druhém setkáním tři, ale tím že mezi těmi 

setkáními jsou třeba tři týdny, měsíc, tak jsem pak větší část úvodu té hodiny věnovala tomu, 

že jsme se k tomu opravdu vracely, že jsem třeba chtěla, aby mi jako popsaly, o co tam teda 

šlo, aby vlastně nějakým způsobem zkusily zformulovat, nebo třeba přehrát, abych si, ehm, 

abych se snažila si trošku jako ověřovat, že odešly s tím, s čím jsem si opravdu myslela, že 

odešly. A pak co je hodně bavilo, že vlastně měly, oni tomu říkaly misi, (smích) udělaly si 

takovou misi, že zkoušely třeba zlaté pravidlo, nebo to, co se dozvěděly na té hodině, 

aplikovat ve školkách a někteří vlastně v prvních třídách. Někdy se to dařilo, někdy se to 

nedařilo a my jsme zas měly prostor pro to si o tom povídat, proč to třeba tak jako bylo. 

AM: Pak tady mám, jestli jste se setkala na začátku implementace s nějakými potíži, třeba ze 

strany těch dětí? Asi ne, že jo úplně? Že by jako někdo to přijímal ten program nějak jako… 

rodiče třeba. 

P: Ne, to úplně ne, akorát mě vlastně překvapilo, že… na začátku ta zpětná vazba mě jako...  

tenhle typ dětí z velké části funguje s takovým jako poker face, tak na začátku, když mě 

přišlo, že ten příběh je jako zajímavý, tak oni tam všichni tak jako seděly, a lehce se usmívaly 

a poslouchaly způsobně, já jsem třeba doufala, že tam bude nějaká akce nebo jako reakce 

zpětná, a tak to pro mě ze začátku bylo takový, že jsem si musela jako říct: „Baví je to, nebaví 

je to?“ A pak jsem vlastně na základě těch následných aktivit zjistila, že oni to prostě jenom 

potřebují zanalyzovat, že potřebují první jako vidět ten komplex a ten důvod proč dělají to co 

dělají, nebo proč čteme to co čteme a pak jsou schopny povolit, popustit nějaké jako emoční 

známky navenek, to je jedna věc. A druhá věc, že to byla skupina, která byla vlastně daná 

dohromady jenom na ten program, že oni vlastně v rámci objevitelských sobot se hlásí na 

programy s rodiči, nebo rodiče je přihlásí na programy, které to dítě zajímá, tzn. že ta skupina 

desíti dětí, já jsem měla na těch hodinách deset až dvanáct dětí max., tak je spolu jenom pro 

těch devadesát... devadesát až třeba sto deset minut, a pak se přesouvá na jinou lekci, ale třeba 

každý někam úplně jinam. Tak tam taky bylo hodně důležité vytvořit nějakým způsobem 

bezpečné prostředí, aby nebály se navzájem jako se obohacovat. 

AM: A to měly možnost se tam jako přihlásit na ten přímo, že jako ten program? 

P: Ano, ano. Jo. 



AM: A to si vybraly prostě ty děti? Ty rodiče?  

P: Jo, jo, jo. No a tam vlastně nastával takový jako bod zlomu, speciálně v tom druhém roce, 

protože v tom prvním já jsem to brala velmi jako testovací, protože jsem nevěděla, jestli 

vůbec ten program, když se ho.. když si troufnu, si ho nějakým způsobem upravit, jestli vůbec 

bude fungovat, a to nedokážu říct, jestli jako fungoval, ale jestli mi do sebe ty jednotlivé 

dílečky budou dostatečně zapadat, tak že mně to přijde smysluplné a na těch dětech uvidím, 

že jim to něco dává. Což po tom prvním roce jako tak vypadalo a ten zájem byl tak velký, že 

jsme vlastně otevřely dvě paralelky, ale v tu chvíli se mi začlo stávat, že spoustu těch dětí tam 

přihlásili rodiče se slovy: „To potřebuješ!“ A mnoho těch dětí, to opravdu jako potřebuje, ale 

ve chvíli, kdy tam není vnitřní motivace a na objevitelských sobotách oni jdou s tím, že jdou 

za něčím, co chtějí, co je baví.. jo, i tím, že to je sobota, jako pět dní ve školce nebo ve škole, 

kde musí něco dělat, tak vlastně chtěly v sobotu logicky dělat jenom věci, který si vybraly, tak 

to byl takový jako zlomový moment, kdy u některých dětí to opravdu nešlo, takže tam jsme se 

s rodiči domluvily na změně kurzu, protože v tu chvíli jim to vlastně nic nepřinášelo. Některé 

děti vlastně to třeba při druhém setkání začlo zajímat a svůj úhel pohledu na to na to jako 

měnily, ale stejně byly vnitřně ublížený, že je k tomu donutili ty rodiče. 

AM: Že je to jako by nebavilo, nebo neměly k tomu tématu nějaký jako… 

P: Přišlo jim to zbytečný. A pak za další, tam byla poměrně velká dávka vzdoru. Jakože: „Je 

to sobota a domluvili jsme se na tom, že v sobotu budu moct dělat věci, který mě baví a vy 

jste mě donutili… “ Ale vlastně pak se ukázalo, jak už to u dětí bývá, ať jsou jako ve jménu 

legislativy kvalifikované jako nadané, nebo nenadané, oni si mnohdy za tím vůbec neví, co 

představit. Pak třeba na konci ve zpětné vazbě, protože spousta těch dětí, ačkoliv jsou 

v předškolního věku, tak umí psát, tak třeba ve zpětné vazbě písemné, psaly, že jsou vlastně 

moc rádi, a že už chápou, o co tam půjde, nebo o co tam šlo. 

AM: A s rodiči jste nějak spolupracovali, třeba ve formě těch domácích úkolů, nebo.. 

P: Jo, bylo to náročnější z toho pohledu.. děcka na objevitelských sobotách dostávají takový 

a-čtyřkový sešit a do toho si vlastně vlepují materiály, případně píší nějaké záznamy, kreslí a 

tak dále, a já jsem vlastně na každou hodinu k tomu měla nějaký pracovní list, z každé hodiny 

si vlastně dělaly tu zpětnou vazbu, vymalovávaly sluníčka a mráčky a tak, a učily se trošku 

škálovat a pak si vlepovaly domácí aktivity. Já jsem jim vlastně k tomu dávala takový ten 

první původní papír, kde jsem jim psala kontakt, ale tím že já jsem ty lekce vlastně měla 

první, první hodinu a poslední hodinu, tak třeba rodiče těch dětí z té první hodiny jsem 

v životě neviděla, jakože pokud oni si mě nevyhledali, tak v tom velkém množství nebyl jako 

prostor pro to, jak s nima navázat nějakou komunikaci. U té druhé hodiny velmi často se 

stávalo, že ty rodiče tam byli, ale prostě nutně potřebovali v půl čtvrté, ve tři čtvrtě na čtyři, 

spěchali pryč. Takže nějaká jako by velká do hloubky komunikace se mi nepodařila navázat. 

AM: A ty úkoly nosily vyplněný, nebo? 

P: Myslim si, že tak polovina dětí vlastně to s rodiči opravdu doma svědomitě procházela, a 

od poloviny dětí ti rodiče třeba psali emaily, jestli ty instrukce chápou správně a.. pak se 



začalo stávat, že my jsem se vždycky k těm úkolům vracely, že i ta část dětí, která vlastně, se 

kterou to ty rodiče dělat nechtěli nebo nemohli, tak pak nosila vyplněnou alespoň tu svojí část. 

A u některých dětí, myslim, že tak u dvou, se mi stávalo, že říkaly: „Se mnou to dělal starší 

brácha.“ To jsem říkala, že je taky super. 

AM: Teď tady mám: jak děti obvykle na program reagují? Toho jsme se asi už trošku dotkly. 

P: Ehm, hodně to i záleželo na tom… 

AM: Máte pocit, že se to lišilo na začátku a pak třeba v průběhu, nebo na konci? 

P: No, já mám pocit, že to jako spíš hodně záviselo na, je to jako hloupé říct (smích), ale na 

počasí. Jak moc byly, jako v jakém období roku to bylo, jak moc byly unavení předtím, 

nebyly unavení, jestli se psaly ve škole písemky, nebo jestli se ve školkách secvičoval nějaký 

program a tak. A musela jsem si vlastně vymýšlet aktivity, které je víc jako rozpohybovávaly, 

které tomu dávaly trošku větší dynamiku, protože jsem zjistila, že ve chvíli, kdy ta hodina je 

dynamická, není jenom sezení v kroužku a rozebíraní, ale vlastně mají možnost se vyjádřit na 

základě pohybu nebo prostě jiným způsobem, tak ty hodiny je i víc bavily, že vlastně měly 

pocit, že.. že se neučí nic nového, ale přitom do sebe nasávaly strašně moc. A myslim si, že 

tim jak to není kontinuální, třeba si dokážu představit, že kdybych s tim programem pracovala 

ve školce, nebo ve škole se svojí třídou, že tam nějaké jako vtažení do toho tématu a ta 

gradace ke konci má jako význam, ale tady oni se těšily, pak už ke konci, na to setkávání a na 

to, že budou moct říct v té skupině, jak se skutečně cítí, jak se skutečně měly, jestli se jim 

stalo něco hloupýho, nebo dobrýho a připodobňovaly to vlastně k tomu příběhu těch tří 

kamarádu, ale asi jako.. i moje zkušenost je jako kusá, jo. Já, jo, tim že jsem vlastně to dělala 

jako se čtyřmi skupinami v průběhu dvou let, tak nedokážu říct, jestli.. nerada bych to nějak 

generovala.. (smích) generalizovala. 

AM: A to jsme taky teda trošku.. setkala jste se s tím, že by nějaké dítě vyloženě reagovalo, 

že ho to nebaví? To jsme se asi bavily o těch dětech, žejo. 

P: Jo, a to jsem měla velký, měla jsem velkou radost. Měla jsem chlapečka, který první tři 

setkání svoje hodnocení, ať už smajlík nebo mráček se sluníčkem černá, černota černota jako 

bota jo: „Blbý, nechci, máma mě donutila.“ A tak řikám: „Hele, tak s mamkou se můžeme 

jako pobavit.“ „Ne, tak já to ještě příště vyzkouším a to.“ A pak vlastně na konci toho 

druhého semestru měl lehký úsměv a vybarvené z půlky sluníčko a z půlky modrý mrak, 

protože modrý mrak je dobrý (smích). 

AM: Teď tady mám celkově, jak se vám pracovalo s metodikou, jestli je třeba nějakej modul, 

kterej vyloženě jako.. máte pocit, že byl jako nějakej lepší, nebo že Vás bavil, nebo i dětí více 

bavil? 

P: No, vlastně i při těch metodických setkáních a při té metodice se hodně zmiňuje takový ten 

modul, jak Zipy umře a návštěva hřbitova, a tak. 

AM: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste to měly? 



P: No, děcka uplně se strašně těšily, měly jako…to bylo hrozně vtipný, protože oni si přinesly 

s sebou v batůžkách i baterky. „Děcka, my tam nebudeme přes noc!“ (smích).  Tak to bylo 

jako moc pěkný a vlastně tam, mám pocit, že oni.. většina z nich to, nechci říct, že všichni, ale 

většina z těch dětí, to bere tak jako fakticky, vnímá tu konečnost, mnohdy až jako velmi 

surově, se zmiňuje, o tom že: „Mamince je 43, takže je možný, že za 17 let umře.“ Jo, že 

vlastně to je takový jako.. si myslim, že pro ty rodiče. No a pak se ptaj i Vás, že jo: „Jo, tak 

tobě je 30, no tak to seš tak v půlce.“ (smích). A je to takový jako, ehm.. ale oni to nemyslí 

nijak jako zle, nebo to, oni si prostě v tom dělají nějaký, nějakou jako škálu, nějaké penzum, 

jak to jako je, jak to funguje a.. a takže třeba návštěva jako hřbitova, tak v podstatě tam nebyla 

žádná jako negativní reakce ani od nich, ani od rodičů, to jsem trošku jako čekala a i jsem se 

domlouvala s organizátory těch objevitelských sobot, že to musíme rodičům dopředu napsat, 

že.. že vlastně zaprvý, že opouštíme ten objekt a zadruhý jako aby..to děcka byly jako uplně 

jako nadšený. S čim, co mě ještě napadá, s čim byl obrovský problém při první hodině, je 

shodnout se na tom, jak má vypadat Zipy. Jak má vypadat náš Zipy. Protože prostě já jsem 

jim přinesla ukázat živou strašilku, a to.. a ne všichni byly schopný akceptovat, že Zipy by 

měla být zrovna tadle strašilka, že moje strašilka měla nějaký jako lehký nádech do zelena, 

teda do hněda, a na obrázku byla zelená, tak jsme si pak pouštěly videa na YouTube jsme jako 

hledaly, jaké typy strašilek jsou a tak. A nebyly jsme schopný se jako domluvit, oni byly 

uplně jako.. jsem si říkala, že taková jako nepodstatná věc (smích), ale pro ně strašně jako 

podstatná, takže jsme pak skončily na tom, že si každý udělal svoji strašilku a představoval si 

tu svojí, to je taky jako v pohodě, že těch druhů je hodně, no a tak(smích). 

AM: Já tady právě měla otázku na ten modul pět, ty změny a ztráty, takže to oceňuju. Jako 

máte pocit, že to tam jako je, a je to tam na místě a děti na to reagujou nějak? 

P: Já třeba jako ze zkušenosti i co jsem učila, tak si myslim, že je strašně dobře o tom s dětmi 

mluvit.. jako jim přirozenou formou, kdy samozřejmě jako věkem a osobními zkušenostmi 

k těm ztrátám, změnám, úmrtím, vlastně přistupujeme už s nějakou takovou emocí a stalo se 

mi právě v praxi, že mnohdy děti byly strašně zmatený, protože jim třeba umřel, nebyla to 

přímo babička, ale třeba nějakej prastrýc, a oni nebyly součástí vlastně toho rozlučkového 

rituálu, toho pohřbu, a vlastně vůbec nechápaly, co se to v tý rodině děje, proč všichni brečej, 

jsou smutný, nosej jako černý oblečení. A pak když vlastně jsem učila na základní škole, tak 

se v jedné třídě stala tragédie, že vlastně při autonehodě holčině umřeli oba dva rodiče, a oni jí 

vlastně.. vypadalo to chvíli, že jí vlastně nedovolí, jít na ten pohřeb, no a tam začala být 

taková, mít takový napnelismus, v tom smyslu, že se jako kdyby odtruchlila část té rodiny, ale 

ona pro to neměla prostor, neměla jako nějakým způsobem možnost dát ty emoce jako najevo, 

takže se to u ní samozřejmě prodlužovalo. A já si myslím, že je to důležitý, že jako o 

těhlenctěch věcech, určitě to nějak jako nemýtizovat, nedělat žádný jako bububu věci a asi 

bych při hovoření o tomhle tématu nedoporučovala.. nevim.. číst černý historky nebo tak, aby 

vlastně dětská bujná fantazie si to nějak nepřebrala po svém. Ale to já moc oceňuju. 

AM: Jak se Vám pracovalo s časem? Tak vy jste to měla asi přizpůsobený tý hodině a půl. 

Dovedete si představit, že byste stihla ty aktivity, který jsou předepsaný na tu hodinu, za těch 

45 minut? 



P: Myslim si, že vlastně to není možný vždycky, protože některá cvičení nebo hry, které tam 

jsou uvedené, tak si člověk říká: „Jo, tak tady je časová dotace.“ Je teda moc fajn, že v té 

metodice jsou i nějaké předpokládané časové dotace, protože člověk si o tom udělá nějaký 

jako rámec, protože stejně potom ta praxe, ta praktická část vám ukáže, co ta skupina 

potřebuje nejvíc… 

AM: Tak některý děti i víc mluví, že jo, některý ne… 

P: No, no.. a je to vlastně ještě i tak přesně, některý děti víc mluví, u některých dětí naopak 

potřebujete jim dát ten prostor, aby se vůbec mohly rozmluvit, nějak jako vyjádřit, takže 

někdy aktivita, která tam je timeovaná na deset minut, trvala půl hodiny, a protože to nebylo 

žádné plácání slámy, tak mi přišlo fajn, jako je nechat. Takže si myslím, že se to stihnout 

nedá, ale myslim si, že to je dobře, že to tam je takhle nadesignováno, že ve chvíli, kdy tu 

mojí aktuální skupinu první čtyři aktivity nechytnou z nějakého důvodu a chytne je ta pátá, 

tak super. 

AM: Pak tady mám ještě k těm aktivitám. Jaké máte pocit, že byly pro děti nejatraktivnější, 

jestli to byl ten příběh, nebo jestli to byly nějaký hry, nějaká dramatizace? 

P: Určitě stoprocentně dramatizace. Pak je moc bavilo vlastně.. u čtění příběhů zezačátku byly 

takový, jakože sledovaly ty obrázky, pak se mi stalo několikrát, že jsem seděla nevhodně, 

jako zády k oknu a prosvítaly ty písmenka, no a ty děti brýlily, aby četly ty.. (smích) protože 

už uměly číst, tak brejlily a četly, aby mě mohly jako doplňovat (smích), mně to vůbec 

nedošlo, tak jsem se jako smála, protože jsem si říkala tak jako v duchu, nebo tak jako půl 

minuty před tím, než oni mi jí řekly tu větu, říkám: „Oni jsou dneska tak pozorný. Oni tak 

jako koukaj, tak kto studujou.“ Tak to jsem spadla z višně zase. Ale zpátky na zem… ale 

myslim si, že ten příběh, jako základ vlastně, já jsem to vnímala jako nějaký rámec, nějaká 

pravidelnost, která byla fajn v tom, že se opakovala každý týden. A potom.. vlastně to bylo 

tak, že hodně dramatizace a hodně je bavilo, když jsem jim třeba přečetla příběh, z velké části 

to bylo když jsme měly spojené ty.. ty dvě hodiny, že jsem jim přečetla část nějakého příběhu, 

do nějaké jako fáze, pak jsem je rozdělila do skupin a oni zkoušely domýšlet, jaké různé 

varianty jsou, že by to mohlo dopadnout. A tak to asi ty moje děti bavilo nejvíc… a potom 

takové ty kreativnější, takové ty tvůrčí, že jak se skládá vlastně ta, my jsme tomu říkaly 

kopretinu.. nápadů, na koho se obrátit, nebo se vyráběly i vlastně papírové loutky, aby to 

mohly jako zahrát potom. 

AM: Jsem se na něco chtěla zeptat, ale zapomněla jsem to (smích). Ale teď tady mám, jestli 

pozorujete u dětí nějaké změny. Třeba v chování, v nějakých těch emočních, sociálních 

dovednostech? 

P: No, mně přijde, že tím, že se nejedná o skupinu, se kterou bych se viděla denně, nebo 

aspoň týdně, takže ty změny jsou hodně těžko pozorovatelné, že já je natolik dobře neznám, 

natolik s nima netrávim dostatek času…ale posun třeba jsem viděla ve schopnosti nějakého 

sebehodnocení, anebo ve schopnosti pozitivním způsobem ehm…říct kritiku vůči někomu 

dalšímu, případně někoho ocenit. To.. to bylo patrné jako markantně. Vlastně ty vyjadřovací 

schopnosti…jo.. jo, jo, jo. 



AM: Takže si myslíte, že kdybyste to dělala třeba ve třídě, s dětma, se kterejma se setkáváte 

každej den, že by tam byly vidět nějaký jako změny? 

P: Já si to dokážu.. dokážu si to představit, tam samozřejmě záleží na té skupině… a jakoby 

na tom, i na tom prostředí, kolik času bych v té třídě trávila, s jak starými dětmi. Ale dokážu 

si to představit, jo.. to si myslim, že jo. Několikrát se mi stalo, nebo stalo asi třikrát, že 

v rámci toho programu, když jsem potřebovala třeba začít už tu lekci, nebo zjednat nějaký 

jako pořádek, tak jsem zapomněla na zlaté pravidlo a oni Vám to takhle jako zrcadlo hned 

obrátí (smích).  „Takže, Petro, teďkon děláš něco, u čeho se jako cítíš dobře?“ Říkám: „No, já 

potřebuju začít tu hodinu.“ „A děláš to tak, aby si neublížila někomu jinýmu?“ (smích). „No, 

to asi nedělám, tak pojďme vymyslet jak na to, protože já tu hodinu potřebuju prostě jako 

začít.“ A to bylo takový, jako že oni pak samozřejmě  ty pravidla aplikovaly i v nevhodných 

situacích a zkoušely to rozmanitým způsobem aplikovat, ale to… 

AM: Pak tady mám, jestli pozorujete nějaký změny u sebe, jako ten přístup k dětem, asi to 

je..jestli to jako přiblíží ten program. 

P: Jo, to určitě, určitě. 

AM: Nějak jako? 

P: Já si myslim, že ten program jako za mě má tři takové největší superlativy, co může mít. 

První jsou ty materiály, který jsou vlastně zpracovaný hodně dopodrobna, názorně, z velké 

části vlastně jsou to rovnou třeba připravené pracovní listy, že si nemusí člověk vytvářet 

svoje. Zároveň když ten pedagog je dostatečně kreativní, tak je schopen si vlastně ty 

jednotlivé aktivity, nebo témata přizpůsobovat. Myslím si, že…dokáže ten pedagog vlastně 

díky té metodice velmi brzy a v podstatě snadno vytvořit bezpečné prostředí pro tu skupinu, 

která má jasná pravidla, má nějaké jasné hranice a jsou stejné jak pro toho pedagoga, tak pro 

ty děti navzájem… a to třetí jsem zapomněla (smích). 

AM: Takže myslíte, že třeba v první třídě jako nasadit ten program, že by to třeba bylo 

ideální? 

P: Já si myslim, že to je.. jo, přesně tak, jo… 

AM: Pro tu učitelku, že dostane ten přístup k těm dětem a… 

P: Ono totiž ten vklad do toho začátku, si dokážu představit, že je opravdu náročnej, že musíte 

hodně času trávit na tom jako.. vysvětlit ty pravidla, a hodně času musíte trávit na tom s nimi 

rozebírat, kdy je rozumné uplatnit zlaté pravidlo a kdy ne. Kde vlastně se ještě jako může 

aplikovat to, že se musí všichni navzájem respektovat, a kde je potřeba respektovat nějaké 

rozhodnutí nějaké autority. To si dokážu představit, že je náročnější, ještě i z toho pohledu, že 

ty malý děti přichází z rodinnýho prostředí, kde velmi často v současné chvíli mám pocit, že 

je potřeba víc pracovat s těmi rodiči než s těmi dětmi. Jo, aby vlastně rodiče neměli pocit, že 

s nimi děláte něco.. ale že to je vlastně.. jako zaměřeno na to, aby dětem se žilo a fungovalo 

v sociální skupině líp. 



AM: Z jednoho výzkumu vyplynulo, že by Zipyho kamarádi neměly mít vliv na studijní 

výsledky u dětí. Myslíte si, že by to jako reálně nějak mohlo bejt.. třeba v tý třídě? 

P: Já si myslim, že to.. že ve chvíli, kdy je to dítě v bezpečnym prostředí a vlastně je tam 

navozena nějaká pohoda, nemusí se obávat nějakých zákeřností, má prosto pro to.. 

AM: Vyjádřit názor… 

P: Jo.. jednak vyjádřit názor a vyjádřit i nějaké svoje jako bolístky, trápení a je to nějakym 

způsobem přijato, zbytečně nerozpitváváno. Jo, a to se mi vlastně líbí, že vlastně ten lektor a 

učitel není podporovaný v tom, aby se nimral a diagnostikoval a terapeuticky přistupoval 

k těm žákům, že je to vlastně hodně uzemněno takovou tou formulí, kterou hodně používá 

Veronika a mě se to moc líbí „Dobře, takže co je teďkon, co bychom mohli udělat, aby ses 

cítil líp?“ A to si myslim, že jako stoprocentně. Ve chvíli, kdy to dítě bude v pohodě, tak se 

může věnovat výuce, náplni školy, zlepšování nějakých svých dovedností, schopností, 

vědomostí. 

AM: Co si myslíte o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami? Jestli si myslíte, že by 

pro ně tenhle program mohl mít nějaký efekt, nebo že by se díky tomu mohly nějak rozvíjet? 

Myslíte si, že to je vhodný jak pro ty nadaný děti, tak i pro nějaký slabší děti, který maj 

nějaký… 

P: Tak oni velmi často ty nadaný děti jsou.. když jim je na jedné straně něco přidáno, tak ale 

na druhé straně jim je něco ubráno, takže velmi často třeba i ve školách nebo ve školkách ty 

nadané děti jsou brány jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami, protože.. nevim, 

nedokážou s nikým vyjít ve třídě, a tak dále, a tak dále. Nebo jim jde skvěle matika, ale 

absolutně je nezajímá angličtina, takže prostě proč by se jí měly věnovat, nikdo jim to 

nedokáže vysvětlit. Já si myslim, že ten program, nebo metodika, je vhodná pro všechny děti, 

ale každé to vlastně dítě posouvá, nebo jim otevírá jiná okénka z té mozaiky. Dítě, které je 

nějakým způsobem sociálně slabé, nebo třeba je na nižší intelektové úrovni, mu to může jako 

poskytnou vlastně zažít, ten pocit přijetí a toho, že má možnost vyjádřit svůj názor, aniž by se 

mu někdo posmíval, má možnost říct, jak se cítí, nebo co ho trápí, i když je to diametrálně 

odlišné od třeba jiných členů té skupiny, to mi přijde moc fajn. 

AM: A takže u jakých dětí vidíte největší efekt? Asi by.. nedalo by se to říct takhle? 

P: Jako já za sebe vidim ten efekt největší vlastně u všech těch dětí. Že, myslim si že, jo 

samozřejmě taky záleží na tom, jak lektor nebo učitel s tím programem, s tou metodikou, 

pracuje, protože pořád je to jenom metodika, je to tak, že mně přijde, že ta metodika je 

nastavená velmi dobře a i to školení, které vlastně v rámci Zipíku člověk prochází, je poměrně 

podrobné a i následné vlastně jako.. následná metodická setkání umožňují… držet ty lektory 

v nějakém jako myšlenkovém pochodu, ale ten přístup je vždycky na osobnosti toho 

pedagoga, takže to je ruku v ruce to jde společně a myslim si, že benefity to má vždycky pro 

všechny děti. 

AM: A podle Vás cílová skupina jako věkově, jak byste si myslela, že by to byo vhodné? 



P: No, mně přijde to rozmezí.. já obecně jako s věkovou skupinou jako takovou mám trošku 

problém, protože i jako aktivní pedagog, který třeba vede nějaké lekce v domě dětí a mládeže, 

vím, že je to ošemetné. Když se stanoví nějaká věková hranice, nebo nějaké mantinely, tak 

může docházet k tomu, že vlastně to z určité skupiny, ať už rodičů, ale občas i pedagogů, 

vyžadováno, že to musí dělat tyhle děti, jo, že se tam vůbec nehledí na to, jaká skupina, jako 

je naživo. „Ale jsou to děti 5-7, takže prostě jdeme! Jdeme do toho!“ A jak říkám, já jsem 

zatím pracovala s dětmi čtyř letými i s dětmi prostě sedmi letými, některá ta pravidla nebo 

některé ty principy praktikuju i na táboře pro děti 12-15 let, kde samozřejmě my neděláme ty 

příběhy, ale třeba zlatý pravidlo nebo nějaký jako škálování, sebehodnocení a tak, jako 

aplikuju taky v rámci nějakých jako.. oni to berou ze začátku jako srandu, ale pak maj jako 

prostor a pocit nějakého bezpečí, že se můžou vyjádřit. Ale s metodikou tak jak je napsaná a 

tak jak je rozvržená, tak 5-7 mně přijde vlastně ideální a pak už je to na zvážení toho 

pedagoga na tu skupinu, se kterou pracuje. 

AM: Já jsem právě pracovala se třetí třídou se Zipym a měla jsem trošku pocit, že na ně už je 

to, i ten příběh, takový jako jednodušší. 

P: Je to tak jakože ta skupina třeťáků, tam pravděpodobně nebyla asi žádná problémová 

situace, nebo? 

AM: Tam bylo hodně problémových situací, ale ty děti už byly tak unavený, že tam chodila 

paní psycholožka a pořád se nějaký takovýhle programy psycho dělaly, a pak jsem tam přišla 

já s timhle a už to pro ně.. jako ten příběh je hrozně bavil, to je fakt bavilo, ale zase už to 

nechtěly opakovat ten příběh, jako pamatovaly si to. Byly tam nějaký takový 

P: To je taky pravda, že vlastně.. 

AM: „A proč to čteme znova, když budeme číst další?“ (smích) 

P: Přesně tak, přesně tak. „My chcem vědět, jak to jako pokračuje, jo.“ A to třeba u těch 

nadaných se mi vyplatilo, říkám: „Tak pojďme zkusit dát jako dohromady o čem to bylo, ale 

co nejpřesnější, né že jako Tonda s Lenkou a se Sandrou chtěli Zipyho přivést do školy, ale 

nepovedlo se jim to.“ A vlastně na základě toho jsem je trošku utáhla na to (smích), že jsem 

ten příběh opakovaly, ale to máte vlastně pravdu no. A to si taky dokážu představit, že ve 

chvíli, kdy ta skupina dětí je jako přehlcená takovými jako programy. 

AM: Pořád pravidla a povídat si a vyjádři, jak se cítíš, tak pak už jako jsem měla pocit, že to 

pro ně není nic, co by je uplně bavilo,a co by jako.. tak samozřejmě jako někteří jo, někteří se 

tady v tom najdou, ale ty divočejší kluci jako si radši šli zahrát fotbal nebo něco. 

P: Hm, hm, hm. Jo, jo, jo, tak to jo. Já si dokážu představit s tím třeba pracovat se staršími 

dětmi, kde je nějaký jako, jak to říct, jako nezávažný problém, to je asi jako hloupý říct, ale 

kde není nějaká tvrdá šikana, prostě něco, jo jsou to třeba, já nevim, sociální vztahy, nebo ty 

děti nejsou tolerantní, neposlouchaj a tak, tak si dokážu představit, že se pracuje vlastně jako 

se staršíma dětma, ale jo, jak říkáte, no, asi by to musela bejt nějaká jako ojedinělá metodika, 

nebo v kombinaci maximálně s nějakým jedním delším vstupem, ale jestliže už se z toho 

stává takovej evergreen, tak.. 



AM: Tak to bude asi všechno.  

P: Tak snad jsem Vám aspoň trochu pomohla.  

  



Příloha 4 – Rozhovor s Markétou 

AM: Tak já bych vás poprosila, jestli byste mi zkusila popsat vaši cestu k metodice, jak jste se 

k metodice dostala, jak jste se dozvěděla vůbec o tom, že jsou nějaký Zipyho kamarádi a vaše 

začátky při práci s dětma se Zipym. 

M: Takže dozvěděla jsem se vlastně o Zipyho kamarádech od protidrogové koordinátorky 

Prahy 12, což je paní Vlašáková. A při společné schůzce o tom vlastně tam mluvila, že to je 

vhodné takové jako školení, nebo vhodná možnost, jak se propracovat vlastně k dětem, právě 

přes ten příběh, přes tu strašilku, a že by nám vlastně to školení poskytli, jako městská část 

v rámci, teda jako svých možností. Takže na základě toho jsem se vlastně o tom vlastně vůbec 

dozvěděla. 

AM: Takže jste vyškolená tady vy ve školce? 

M: Ve školce jsem to já a jsou to vlastně všechny paní učitelky těch předškolních tříd. 

AM: Jo. 

M: Takže dohromady čtyři osoby. 

AM: A pracujete tady jenom vy s tím, nebo všechny učitelky? 

M: Už s tím pracujeme všichni. Vlastně nejdřív jsem teda vlastně byla první já, která jsem se 

nechala tady vyškolit.. takže vlastně od loňského roku jsme poprvé vlastně spustili Zipyho 

kamarády. No, a loni vlastně proběhlo druhý kolo doškolení. Proškolily se i další vlastně tři 

paní učitelky, a teď vlastně od ledna běželi Zipyho kamarádi i na té druhé třídě, takže 

předškolní obě dvě třídy tady teď momentálně běžej. 

AM: Takže už prošly.. kolik prošlo dětí? 

M: Těch dětí? 

AM: Nebo těch tříd vlastně. 

M: Loni.. dvě třídy. V každý třídě 28 dětí. 

AM: A stihli jste všechno, jako projet celej? 

M: No, loni jsme to museli trochu zkrátit.. protože tim že jsem taky začínala vlastně ne uplně 

v září, tak jsem tam zkrátila nějaký to úmrtí jsme zrovna jako uplně nebrali. Vybrala jsem si 

z toho, ale stihli jsme toho dost, protože jsme to opravdu jako jeli každej tejden a dokonce 

jsem to i někdy nahrazovala, abysme o něco nepřišli, takže téměř jsme to bez pár lekcí zvládli 

všechno. 

AM: Takže pracujete s dětmi v tom předškolním roce? 

M: Ano, určitě. Pro ty menší by to nemělo efekt. 



AM: Pak mám tady otázku, jestli jste se setkala na začátku implementace s nějakými jako 

potíži, nebo nějakým pohledem negativním ze strany rodičů, nebo jestli všechno bylo 

v pořádku ze strany pedagogů. 

M: Hm, tak to určitě ne, ty pedagogové, tak ty určitě chápou, proč se tyhle věci jako zavádí, 

dělají, takže ty určitě s tim neměli žádnej problém, spíš bych řekla, že to všechny jako trochu 

nadchlo, co to je a jakym způsobem se to dělá. A co se týče rodičů, tak těm jsem to vlastně 

vysvětlila, že vlastně tady s dětmi tenhle program budeme dělat každý týden…rozdali jsme 

jim k tomu i ty letáčky, takže oni dobře byli informovaní, věděli, o co jde, a nějak jako 

negativně, jsem já určitě nezaregistrovala, že by se k tomu stavěli. To ne. 

AM: Takže máte pocit, že ty reakce byly spíš jako pozitivní. Že rodiče byli rádi, že něco 

takového se děje? 

M: Jó. Buď jim to jako je jedno, nenechávaj to tak nějak na tý škole, aby jako dělala to, co 

jako má pocit, že je dobře, nebo jako když, tak spíš se jenom zajímali, o co jako jde, ale určitě 

to nebylo nic negativního, to ne. 

AM: Jak myslíte, že děti reagují na program, nebo jaký to bylo ze začátku, jak se to změnilo? 

M: No taky to mělo vývin svůj, protože na začátku já jsem do toho byla hrozně jako nadšená, 

tak jsem jako očekávala co, jak ty děti to všechno budou a to… a vlastně potom postupem 

času jako si na to jako zvykly, tak pak už docházelo trošku jako k tomu, kdy už je to trochu 

nebavilo jako kdyby, joo.. že už přece jenom věděly, znaly ten příběh, on se několikrát 

opakuje vlastně během těch lekcí, takže některý ty děti potom už začaly u toho trošku i jako 

vyrušovat a, a začalo to bejt najednou pro mě jako trošku takový zase jiný, jó. Už to nebylo 

takový s tim nábojem, že jsem se těšila, co zase bude, ale spíš jako, jak to zase bude probíhat, 

nebo jak to bude. 

AM: Já mám právě zkušenost se třeťákama, že jsem začala s nima.. 

M: Mhm.. 

AM: A mám pocit, že je to pak hrozně jako nudilo, ta druhá, třetí, čtvrtá lekce..  

M: No.. 

AM: Že se ten příběh četl znova.. 

M: No, no, no.. 

AM: A když to slyším, že už i takhle asi u těch menších to je tak. 

M: Jo, i u těch menších to bylo. Je to tak no.. vlastně hodně tam člověk musí dramatizovat, 

hodně musim vybírat, který ty.. mm, jako zařadim, který tam ty věci zábavný zařadit. A ještě 

bych řekla, že to je taky o tom, kolik těch dětí máte v tý třídě, nebo v tý skupině. Tady přece 

jenom těch 28 dětí, vlastně uhlídat všechny v tom kroužku, je vlastně nadlidskej úkon, takže 

je to dost těžký. Takže určitě já jsem si to i poupravovala tak, aby mi to vyhovovalo, abych to 

byla schopna zvládnout s dětma dobře. 



AM: Pak mám tady, jestli jste se setkala s tim, že by nějaký dítě vyloženě na to reagovalo 

nějak negativně, nebo to bojkotovalo? Nebo tak jako pasivně, že by nechtěly.. 

M: No, jo. Jsou i.. jsou typy dětí, já si ale mylim, že to je tim, žena to nejsou ještě zralý. Jo, že 

oni opravdu některý ty děti nechápou, protože hodně tam jsou třeba předškoláci, ale mezi tim 

je třeba i osm nepředškoláků a to jsou opravdu menší děti, který na týhle úrovni se s nima 

nikdo moc nebaví, tak oni na to nejsou zvyklý, nejsou zvyklý na to mluvit o těch svejch 

emocích a o svejch pocitech a oni pak jako trošku nechápou vlastně, co po nich chci. No, ale 

tak to ze začátku chvíli běží nějaký ty lekce, takový neporozumění, a pak už celkem hodně ty 

děti jako pochopěj, o co jde, o co kráčí, ale.. stane se, stane se to samozřejmě. Anebo jsou 

děti, který vám pravidelně budou psát, že se jim to vůbec nelíbilo, že ta hodina nebyla dobrá, 

ale přitom já už potom zase, když pak někdy v jiný dny řeknu že: „Jéé, zejtra bude Zipy.“ Tak 

oni třeba: „Juchů!“ zajásaj, ale přitom vim, že vždycky napíšou, že se jim to nelíbí, jó. 

AM: Takže ten typ dětí, který jako neragujou úplně, tak to myslíte, že jsou spíš ty nezralý 

děti, který jako nejsou zvyklý mluvit takhle nebo se zabývat tady těma věcma? 

M: Em, taky to může bejt, ale spíš si myslim, že tam je taky potom u mnoha dětí je problém 

s porozuměním slova, vůbec, a vůbec jako řeči. A oni zkrátka, jako jim vysvětlíte žejo: „Děti, 

líbila se vám ta lekce, tak zakroužkujte nebo vybarvěte sluníčko.“ A myslim si, že oni prostě 

viděj sluníčko, líbí se jim sluníčko, ale pak jsou ty děti, který vždycky jdou něčim jako jsou 

takový specifický, jiný, a prostě se jim líbí, to sluníčko nevybarvit, no tak ty tam vždycky to 

napíšou, udělaj, ale nemyslim si, že to jako do nitra zasahuje tak, že se jim to nelíbí, jo to pak 

fakt mám tu zpětnou vazbu, že oni se na to vlastně těší, ale třeba uplně neradi mluvěj oni sami 

o těch pocitech nebo o těch emocích. Tak spíš takhle. 

AM: Zapojujete do programu rodiče, jsou i úkoly pro rodiče, nebo spíš ne? 

M: Ne, ne. My s tim nemáme úplně dobrou zkušenost, protože ty věci se nám vracej 

z poloviny a potom to stejně jako vysvětlovat těm dětem, spíš si jako v rámci školky tyhle 

věci všechny děláme.  

AM: Tak teď jako celkově, jak se vám s metodikou pracovalo? Mám tady jaký model byl pro 

vás nejlepší? 

M: Já asi nemůžu úplně říct, že byl nějakej nejlepší, na kterej bych se vyloženě těšila, jsem 

zase ráda, když to potom pojedu v září od začátku, znova, a tak nějak se těším asi úplně na 

všechny lekce, nemám to takhle nějak jakoby definovaný. 

AM: Třeba nějaký to téma, že by se vám s ním hůře pracovalo, nebo.. 

M: To byly spíš nějaký detaily, který jako jsem si potřebovala taky asi já osahat trošičku, jo. 

Já jsem vlastně potom ještě tady, když probíhalo to druhý kolo toho školení, tak jsem chtěla 

znova jít na to, aby si to člověk jako víc osahal, protože tam je bezpochyby nutný, aby ten 

pedagog měl zkušenosti, aby on jako věděl co, jak reagovat při jistých situacích a co třeba i 

při těch situacích říkat. Aby se tam neříkaly nějaký zbytečný věci, zbytečný slova. Metodika 

je hezky zpracovaná, ale vždycky jsem si jí musela ještě podle sebe jako poupravit, tzn. že 



vždycky jsem si vlastně vypsala ty třeba věty, tak jak bych je řekla já, protože děti jsou zvyklý 

na moje povídání a tam ta metodika je napsaná takovou jinou řečí trošku, takže v tom to pro 

mě bylo jako pracnější, že jsem si to trochu musela poupravit, ale to je vlastně to nejmenší. 

Jinak ta metodika je samozřejmě zpracovaná dobře. 

AM: A ty hry, cvičení jste si taky upravovala nějaký třeba? 

M: Děláme. Určitě zapojuju, koukala jsem potom i hodně jsem čerpala z těch věcí na tom 

cédéčku, jak jsou takový ty různý jako nějaký nápady, tak tam z toho jsem hodně čerpala, 

různý ty uvolňovací cvičení mezi tím, tohle všechno určitě se dělat musí. Stejně jako potom ta 

zpětná vazba, tam jsme si potom docela jako pravidelně zvykly, že z každýho toho tématu ty 

děti vlastně malovaly ten svůj zážitek, jo že to ani nebyly taky tak, v tom jsem si to někde 

poupravila. Že vlastně dneska, když mám ty jako desky pro ty děti, který máme tady někde… 

já vám ukážu nějakou jednu tu lekci… jinak my jsme jim pak zavedly takovýhle jako desky.. 

AM: Jé, to je super. 

M: To bylo vlastně jako ukončení celýho toho jako loňskýho projektu, ale tam právě třeba 

nebylo úplně jako všechno, jo. A tak teďkon zase jsme vlastně udělali to, že já už si vlastně 

rozkopírovávám, že kdo nám může pomoci, že to je hodina 2/3, a teď třeba ´Když jsi nevěděl, 

jak si říct o pomoc´, takže tu otázku tam přímo napíšu, a oni vlastně už jenom malujou ten 

svůj zážitek. A vždycky my teda s pomocí paní asistentek tam dopisujeme.. jo, třeba: „Když 

mě zlá paní bouchla a chtěla vzít do auta,“ aby totiž, já jsem jako cejtila, že to je.. aby to bylo 

čitelný i pro ty rodiče, aby oni potom když si budou otevírat právě, aby vlastně vůbec věděli, 

o čem ta lekce byla, aby to nebyly jenom takový prázdný.. takže tady třeba jsem to ještě 

nedělala, jenom tady třeba jsme párkrát jako odpověděly, co ty děti vlastně malujou, ale pak 

už jsem se teda snažila to vlastně zavíst do toho kopírování, abych si to usnadnila. 

AM: Takže na konci každý lekce tam napíšete nějakou pak.. 

M: A na konci tý lekce vlastně ten zážitek, nebo ten bezprostředně ten zážitek toho dítěte. Oni 

ho namalujou a napíšeme, o co se vlastně jedná. 

AM: Teď mě napadá, je jako těžký pracovat s těma dětma, když neuměj psát a číst, že to je asi 

uplně jiný, než pak třeba v té třetí třídě.. 

M: No to je strašně těžký, vy to musíte za ně všechno jako psát, oni vlastně jsou schopný to 

jenom namalovat, a pozor…jenom někteří. Jo, někteří vám budou prostě obkoukávat, co 

prostě viděj u jinejch těch dětí a budou tam malovat prostě různý zajímavý věci. Postupem 

času jsme se proste dopracovaly, protože já jsem vždycky po nich chtěla, aby byl fakt klid, 

aby ty děti pracovaly jako samostatně, aby to nebylo to obkoukávání od kamarádů, protože to 

tam taky s tím jsme se hodně setkávaly.. jo, tady taky čtvereček vidíte jo, no to je prostě tablet 

jo (smích)… Takže oni třeba za mnou mnohokrát přišly a řekly: „Paní učitelko, ale já nevim 

jak to mám namalovat.“ Jo a teď že jo, tak jsme nějak společně. Já jsem říkala: „Tak pojď, 

zkusíme to nějak společně, prostě namalovat, co bys třeba chtěl.“ Oni postupem času jako 

pochopily, o co vlastně jako jde, že jo. A tady tako jo, vidíte, že tady se mu to třeba vůbec 

nelíbilo, žejo. Zlepšujeme komunikaci. A tady už se mu to zase strašně líbilo (smích). Prostě 



je to hrozně jako, já třeba, zpětná vazba pro mě vůbec nemá žádnej jako efekt vypovídat něco 

o tom, jak to bylo nebo nebylo, protože nejdůležitější je při tý hodině jak s těma dětma já 

komunikuju, jak jako jak mi přijdou, že jsou zapojený do toho a jak to vlastně ty děti maj. 

Různý děti, různý obrázky samozřejmě. 

AM: A do toho se pak rodiče můžou podívat? 

M: My jim to vlastně pak potom oficiálně předáváme, jo todle bylo pár, co mi tady zbylo, že 

už nepřišli na to rozloučení, tak jsem si právě řekla, že jim to už nebudu posílat, nechám si to 

na památku tady, ale jako takhle nějak to jako děláme no. Tenhle způsob se nám osvědčil, ale 

říkám, letos už to máme jinak, že ty děti tam malujou opravdu jako vlastně tu odpověď na tu 

bezprostřední otázku na to téma, aby to z toho bylo patrný. Tady dáváme na výběr třeba jestli 

se ti to líbilo jenom trošku, žejo, jestli se ti to líbilo jenom trošku že jo, jak ses při tom cítila, 

jestli dobře, nebo i trošku špatně.. no, tajdle Radim, ten je hodně zajímavej klučina no, a ten 

přitom, toho třeba se nemůžete ani dotknout, ale přitom se mu to jako líbí jo, vtině, ale pak 

zase má pocit, že se mu nějaká hodina nelíbí. Takže takhle, to v podstatě běží u nás no.. 

AM: Mě teď ještě napadá, jestli vám nějaký témata nepřipadaj jako těžký pro ně, třeba ta 

žárlivost, nebo takový jako ty pocity. 

M: Ono to je hodně teda o těch věcech, ve kterých oni se tam jako nacházej. Asi úplně 

složitý… nevim. 

AM: Jakože by nevěděly třeba, co to je.. 

M: Je to možný, že oni by to.. v tenhle moment.. ale tim jak je to, jako se potom vlastně furt 

mele několik těch lekcí a ten příběh je na tom postavenej, tak oni docela se v tom jako 

nacházej. A pak my třeba i jako hodně o tom mluvíme nejen v rámci tý lekce, ale i během 

toho dne. 

AM: To jsem se taky chtěla zeptat, jestli navazujete jakoby na… 

M: Jo, určitě, určitě jo. A hlavně mezi těma, nebo při těch mezilidskejch vztazích, kdy oni tam 

hodně bojujou s tou sobeckostí, a s tim že oni jako sami, sami. Tak tam třeba hodně jako na to 

navazujeme, to jo, to se daří. No… 

AM: Pak mám tady ohledně toho modulu číslo pět, o té smrti a ztrátě… 

M: Tomu jsme se loni právě vyhly, ale ne teda tak, že bych asi uplně chtěla, ale spíš jsem dala 

přednost potom tomu závěru, aby to bylo takový radostný, a aby se to ukončilo hezky. Ale mě 

teda tady ty témata vůbec nevaděj, takže tomu bych se asi nevyhla a klidně bych s nima o tom 

mluvila, a kdyby někdo s tim měl zásadní problém, tak bych mu to vysvětlila, ale patří to 

určitě do toho systému celýho, takže to je tam v pořádku. 

AM: Takže s tím ještě nemáte zkušenost? 

M: Ale zkušenost s tím nemám, to ne no. 

AM: Ale jako nevyhýbala byste se tomu? 



M: To určitě ne. Chtěla bych to projít komplet. 

AM: Máte pocit, že je to tam správně? 

M: Určitě jsme byly připravení letos to dát, se všim všudy, kdyby tohle nepřišlo.. 

AM: Pak mám tady otázku na čas.. jestli to stíháte, tu lekci během těch 45 minut, nebo jestli 

je to tak nějak jako delší? 

M: No, je to asi tak těch 45 minut. To se nám daří, protože my vlastně začínáme po svačině, je 

vlastně přečtení toho příběhu, potom jsou mezitím nějaký ty doprovodný aktivity, pak jdou 

vlastně namalovat ten zážitek, pak se vrátíme.. do toho kruhu, o tom se ještě povídá, nebo se 

tam hraje nějaká ta hra, a pak vlastně zapisujou to konečný, tu zpětnou vazbu, takže to určitě 

těch 45.. jako není to delší, to ne. Děláme to tou písničkou… 

AM: Takže se asi nevyjadřujou všechny ty děti, k nejakýmu tomu tématu? 

M: Oni ani nechtěj… 

AM: Nechtěj, poslouchaj… 

M: Tam se samozřejmě pravidelně jako hlásej lidi, nebo ty děti, který jako jsou zvyklý furt 

odpovídat a furt se hodně tohodle toho jako účastnit, ale zajímavě se tam pak i otevíraj, to je 

právě to, i hodně se jim líbí ta dramatizace jo, ty hry, já tam opravdu jako potom jsem teda 

upustila uzdu a tam jsem se snažila, aby opravdu jako…oni totiž když viděj mě, že tam něco 

zahraju, tak se jim to samozřejmě strašně líbí, a teď chtěj oni, že jo, tam jako různě spolu ty 

věci děláme a oni se tomu někdy samozřejmě smějou, maj z toho legraci, ale pochopěj, o co 

tam ve skutečnosti jde…takže to je dobrý, no. 

AM: Pak tady mám takový okruh otázek na to, jestli pozorujete u těchto dětí nějaké změny, 

ty, co pošly tím programem. Jestli vidíte nějaký posun? 

M: Moc ne… řeknu to upřímně.. moc ne… třeba máme poměrně náročnou třídu, a tak jsem si 

třeba jako bláhově myslela, že to tim jako.. že to hodně jako napomůže tý situaci, ale jako 

uplně nějak že bych řekla, že bych tam cejtila extrémně jakože nějaký.. oni jsou dost jako 

chytrý ty děti, uměj to vlastně všechno vám říct, ale potom když jde o ten, o to jako vlastní 

chování v tý třídě, tak tam nejsou moc schopný to jako.. o tom uvažovat dopředu, jo, nebo 

nějak trošku ty následky toho svýho počínání trošku předvídat, takže tam to zvládaj velice 

dobře jako ty chytřejší děti. Ty samozřejmě, jsou velice chytrý, a ty to tak jako všechno vám 

dokážou vysvětlit a vlastně na tom příběhu a na tý kobylce všechno hezky říct, a ty jsou fakt 

rozumný. Ale těch je jako většinou pár. 

AM: Takže změny uplně v kolektivu na těch dětech, že byste si řekly: „Teď jsme projely 

Zipyho a teď je to takový jako lepší všechno.“ 

M: Uplně ne.. že bych myslela, že za to může Zipy ne. Spíš si myslim, že je to celkovym 

nastavením tý třídy, kdy my na ně nějak působíme, kdy jim něco jako dnes a denně 



vysvětlujeme a kdy se snažíme s nima jako.. ale že bych to bylo uplně Zipym to nemůžu říct, 

no. 

AM: A vám to nějak pomáhá, že víc si s těma dětma navážete nějakej kontakt? 

M: No, myslim si, že to je fajn jo, že tady toho Zipyho kdyby si tak jako zvnitřnili všichni 

lidi, vlastně dospělí, tak by nám vlastně bylo asi na světě krásně, ale to samozřejmě není 

možný. Takže mně určitě jo, já jsem za to ráda a myslim si, že kdyby to všichni takhle 

chápali, jak fungujou jako ty emoce a tak, tak by to bylo fajn, to jo. 

AM: Pak tady mám, jestli máte ve třídě nějaký děti s nějakým znevýhodněním? 

M: To máme, no. My integrujeme teda naplno, takže v každý třídě jsou dvě až tři děti. 

AM: A jak na to reagují ony? 

M: Uplně právě přirozeně, krásně. To je právě zase ta věc, kde, aniž by tomu ten Zipy 

pomáhal, tak ty děti přirozeně viděj, nebo viděj ten hendikep, tu jinakost a stejně tak jak my 

vlastně k nim přihlížíme, tak k nim potom začnou přihlížet ty děti. Takže to potom pro ně není 

žádná zábrana, žádnej problém. 

AM: A nějakej efekt u tady těch dětí, co prošly tím programem. Myslíte, že je třeba větší? 

M: Třeba je.. třeba je ten efekt, jo, ale uplně jako viditelnej mně třeba jako nepřipadá no, 

anebo je to třeba tim, že dělám v tý třídě, jo že bych si třeba představovala lepší ty pokroky, 

tak asi uplně nemůžu říct no. 

AM: Ale pro děti s nějakýma speciálníma potřebama.. třeba máte pocit, že je to vhodnej 

program? 

M: To já si spíš myslim, že to je jako program vhodnej určitě pro normální děti, zdravý.. pro 

všechny vlastně lidi. 

AM: Pro všechny. 

M: Uplně pro všechny. A vůbec bych to nespecifikovala jenom na nějaký kategorie, protože 

hlavně pro všechny je to dobrý, aby pochopili, že nejsou jenom oni sami. 

AM: Ještě když to dělaj všichni společně, že jo.. 

M: Ano, ano. Určitě. No, no, no, no. 

A: Pak teda u jakých dětí má podle vás program největší efekt? To už jsme si tak jako 

zodpověděly... 

M: No, já si fakt myslim, že ten největší rozumovej, to má u těch starších rozumných dětí, ale 

u těch takovejch těch zlobičů a takovejch těch jako sobců, tak tam je to na delší opravdu jako 

dobu toho pochopení, ale.. nevim, no. 



AM: A kdybyste měla říct cílovou skupinu, jako jestli jsou to ty děti předškolního věku, nebo 

první, druhá třetí třída? Co je podle vás jako vhodný? 

M: Tak Zipyho bych si fakt myslela předškolní děti, zralý, zralý předškolní děti a první, druhá 

třída. To bych si myslela. 

AM: Já právě v tý trojce už jsem s tim měla takový problémy, že už jsou prostě starý… 

některý. Některý! 

M: Už jsou. Jo, jo. Tak tam možná by potom měl efekt ty Jablíkovi. 

AM: Jo, taky ty Jablíkovi, ale začli jsme s nima Zipyho od září, no. 

M: Ale já myslim, že je to dobrý, tak se to zase musí navlíknout na to. Teď je otázkou, jestli 

třeba ty děti taky potom, třeba už to nezažily v tý školce někdy, ty Zipyho kamarády, protože 

mně teda potom přišlo v září, ne teda, ano v září, největší problém, že vlastně ty děti třeba 

některý, který tim prošly už ten rok předtím, co byly v tý předškolní třídě, tak vlastně potom 

jako: „Ježiši to už sme tady jako.. to už jsme si říkali, a tenhle příběh už jste nám říkala.“ Že si 

to jako pamatovaly. Joo, to je zajímavý, že ty děti si to pamatujou, taže pak už je to třeba tolik 

nezaujme. 

AM: Teď mě ještě napadá...ten příbeh je asi tam hodně důležitej, pro ty děti, že jo? Že to jako 

maj asi i rádi a jsou zvědavý, co bude dál. 

M: To jo, to jo. Jo, maj. Je tam obrázek u toho, že jo, takže oni takhle jsou schopni tu chvilku 

poslouchat vlastně, vžít se do toho příběhu. To bych řekla, že tam je jako hodně důležitý, hm. 

AM: možná že by se třeba dalo klidně ještě víc pracovat s tim příběhem, jo, že kdyby si to ta 

učitelka vlastně dokázala jako uchopit za svý, a třeba fakt jako zastavit to, a v ten moment 

trošku jako.. uplně se vybodnout na nějaký otázky, co jsou tam napsaný, ale jako sama si je 

vymýšlet, tak je to možná ještě efektivnější. 

AM: Mně to třeba dělalo trošku problém, že jsem se snažila držet těch otázek a někdy mi 

připadaly takový nepřirozený do tý pusy, že jo.. 

M: Ano, ano. A já právě proto jsem si to jako poupravovala podle sebe, aby vlastně ty děti.. a 

i já jsem s tím měla ze začátku problém, že jsem měla procit, že mluvim za někoho jinýho, že 

to vlastně není moje řeč. Takže i z tohohle důvodu jsem vlastně měla tu tendenci si to převíst 

jako na.. že vlastně k nim mluvim já a né někdo z tý metodiky. 

AM: Tak to je super. Tak to bude asi všechno. 

M: Tak to jsme rychlíci (smích). 

AM: Jestli už jako nic k tomu nic nemáte. 

M: No jo, já určitě ne. Jako já jsem za to ráda, za ty Zipíky, že tady děláme, je to určitě jako 

při nejmenším, věnování se těm dětem do nitra a vůbec jako prohlubování těch jako 

mezilidských vztahů mezi těma kamarádama a sebou. A to ten efekt samozřejmě má, protože 

si tam ukazujeme, jak se dá pomáhat, žejo, jak ty děti mezi sebou můžou bejt ohleduplný. A 



pak se mi opravdu dařilo, že třeba najednou některý dítě někomu přineslo bačkůrky. Jinde 

zase chlapeček se tam právě drbal s alergiemi a druhej mu říkal: „Tak se nedrbej.“ Jo, takže si 

jako pomáhaj ty děti, to určitě jo, to takhle funguje. 

AM: Teď mě třeba napadá, jestli se tam ještě otevíraj nějaký témata, který jsou už jako hodně 

citlivý nebo nepříjemný. 

M: No stalo se mi.. chlapeček, že jako je zavíranej ve sklepě, a že vlastně tam pláče někde. 

Tak to bylo takový nečekaný jo, že člověk by nečekal nějaký drámo. 

AM: A to řekne nahlas před dětma? 

M: Řekl, no. Řekl to vlastně při tý zpětný vazbě, kdy se vlastně cítil jako nějak, že jo, uplně 

smutně, nebo já nevim, co to bylo za to téma a on tam vlastně řekl, že když ho maminka zavře 

do sklepa, tak že tam vlastně pláče, a i to namaloval, jo, že schody vlastně, nějakej ten sklep. 

AM: Takže máte pocit, že se může otevřít nějaký nepříjemný téma? 

M: Jo, a ono třeba potom když se tohle pak jako stalo, tak jsme měly pocit, že s tím dítětem to 

nějak duje do konce, že jsem si ho pak vzala samotnýho, kde jsme si to pak sami dovyprávěl, 

aby on věděl, že ta maminka to dělá z nějakýho důvodu, že třeba zlobil, nebo že ta maminka 

to už jako nezvládla, aby se to trošku jako dokončilo. Takže když bych pak měla tendence 

někde.. anebo třeba něco tam přijde těm dětem i hrozně jako vtipný. Že já jsem si vždycky 

říkala: „Ty jo, to jsou Zipyho kamarádi, a ona se tady rozjíždí šikana pomalu tim.“ Jak tam 

jsou některý ty děti nucený k tomu vlastně jako něco říkat, tak třeba tím přijdou, vůbec tim 

vyjadřováním, tomu jinýmu dítěti to přijde třeba hodně jako vtipný, jo, a přitom by nemělo 

bejt jakoby no, tak tam třeba taky to zarazim a řeknu tak todle ale i když to působí, že to je 

legrační, tak to ale, nebudeme se tomu smát, protože je to třeba nepříjemný tomu.. no, mají 

s tím dost ještě problém tydle menší děti to pochopit, že taky to cítění, jako vcítit se do 

někoho jinýho, to je, jak bych řekla nadlidskej úkon. 

AM: A ještě mě napadá.. ty děti, který jsou třeba takhle aktivní při tý práci, chtěj hodně sdílet, 

tak to jsou spíš takový ta chytřejší, zralejší nebo? 

M: Ani ne, takhle bych to netvrdila určitě. Těma obrázkama mě třeba překvapujou i děti, 

který neřeknou jediný slovo. 

AM: Jo. 

M: To ne. Naopak, mnohdy třeba i pak kreslej. Jako já jsem pak už, protože ze začátku to 

bylo taky, protože oni, jak nevěděly, jo tak se mě přišly třeba zeptat: „Jak to mám 

namalovat?“ A oni potom jak jich je přece jenom 28, tak je nemáte, nemůžete je mít v každý 

lavici jedno, takže to malujeme na zemi třeba, na lině a oni vlastně tam byli tři u toho a pak 

vlastně tam byly tři obrázky stejný, takže pak už jsem řekla: „Ale, děti, nebudeme, že jo, 

malovat stejný obrázky. Teď se opravdu zamyslete, na chvilku zavřete oči, a teď se opravdu 

zamyslete nad tou situací.“ A teď jsem položila tu otázku: „Kdy jste se třeba opravdu 



nevěděly, jak říct o pomoc?“ A třeba dám nějakej svůj příklad, pak zase třeba, ono je to třeba 

ani nenapadne, jo ale tak se jim snažim trošku.. 

AM: Ale to je těžký i pro dospělého, třeba tak jako na to přijít, z ničeho jako nic něco 

vymyslet. 

M: No, ano, ano. Oni se musej jako naladit na takovou zvláštní strunu, aby jako pochopily, na 

co se jich vlastně ptám, co tam s nima vlastně budu řešit. A oni potom vlastně když jim trošku 

jako jdu na pomoc, a třeba jim jako řeknu jako: „Vy, když jste šly třeba jako ven na hřiště, 

jestli tam jste neměly nějakej zážitek, třeba s maminkou, nebo já nevim, s tatínkem, nebo 

s kamarádama, když jste někde zůstaly samy.“ Trošku jim někdy i jako napovídám, jo, aby 

vlastně, a vidim to na nich, že oni vlastně přemejšlej, přemejšlej a pak je to najednou jako 

napadne. Anebo taky zajímavý, že jsou jako dvě děti, který vám celej rok budou říkat, že 

s ničim nemaj žádnej problém. Jo a vůbec nechtěj jako kdyby se pootevřít, no. Tak taky no, já 

vždycky akorát jim řeknu: „To je normální, všichni máme občas nějaký starosti, každýmu se 

stávaj takovýhle věci, mě se třeba stalo tohle.“ Nebo jim řeknu nějakej svůj zážitek, oni jako 

kdyby se toho přestanou bát, jo že viděj, že i já s tim mám nějakou zkušenost. 

AM: Takže to se otevřít těm dětem jakoby pomáhá? 

M: Určitě, je to důležitý. Fakt říkám, ta dramatizace, když já do toho jako vpluju, teď tam 

začnu něco hrát, jako že tam někdo mě něco pere, nebo jak já tam někoho, nebo mlátím. Já 

tam všechno dělám, všechno se všim všudy. Já si vždycky řikám, že kdyby to tam někdo viděl 

v tu chvíli, tak oni z toho samozřejmě maj legraci, ale věděj, že to klidně jako můžou zkusit a 

jim se tohle líbí jako. Vyzkoušet si to na vlastní jako kůži, že jo, no. 

AM: A když jsme mluvily o těch integrovaných dětech, tak jestli můžu vědět, to jsou jaký? 

M: Různý, chlapeček hluchej tady byl. Tento školní rok dysfázie teda různý, tak tam vůbec 

jako velkej problém s porozuměním. Holčičku po mozkový obrně tady máme. 

AM: A to jsou děti, který prošly? 

M: Ano. A pak tam byla ještě s Downovým syndromem holčička, a tak ta si z toho brala něco 

jako svého. Je to těžký s těmahle dětma, ale účastnily se toho, normálně celýho programu, 

vůbec jsme je nějako jako nevylučovaly z toho, všechny ty děti tim prošly. Nebylo to nijak 

jako.. a tenhle chlapeček měl operovaný kochleární implantát, hodně špatně slyšel a 

poslouchal a tam ta asistentka mu to vlastně jako hodně celý musela znova říct, aby on vlastně 

jako něco namaloval a stejně jsme pak mnohdy jako nevěděly, jestli to je teda upřímný třeba, 

jestli správně pochopil to zadání, tak tam je to teda opravdu složitější. 

AM: A teď budete pokračovat dál, nebo už to necháte? 

M: Ne, jedeme znova, teďkon už to nedojedem, protože máme poslední měsíc a chodí míň 

dětí, takže jsme se rozhodli, že to nedojedeme a příští rok začneme znova. Takže takhle to 

máme v plánu. Loni byla i ta oslava, ta byla teda hezká, tak to tam děti potom malovaly 

dokonce i nějaký jako, balónky a šly jsme na zahradu a udělaly jsme si piknik. 



AM: A to bylo i rodičema? 

M: Ne, ne. Zase jenom s dětma, v rámci jako dopoledne. To bylo fakt moc hezký, to se jim 

jako hodně líbilo, protože tam byly ty balónky samozřejmě a všechno, tak to potom malovaly, 

Zipík tady, takový hezký jako obrázky. Jo, tady visely ty.. jo to jsem ještě vlastně vzala, ty 

obrázky tam malovaly, jak se jim líbil celej ten program, tak tam vlastně namalovaly ty, pak 

jsme je vyvěsily, udělaly jsme si piknik a pak jsme to završily takovou jako luxusní jako 

procházkou ven, a oni to vlastně všichni takhle namalovaly vtipně, když jsem se na to pak 

zpětně koukala, tak pak jsem si jako říkala, jak to v těch dětech jako zanechalo takovej jako 

hlubokej, že se jim to zarylo, že to opravdu bylo jako hezký no. Tady je zase něco jinýho, ten 

Zipík byl tenhleten, těch pár obrázků jsem tu měla schovaných. Tady ještě tenhleten, jak byl 

ten chlapeček šťastnej. 

  



Příloha 5 – Rozhovor s Jitkou 

AM: Tak, já bych první začala tím, že by mě zajímalo, jaká byla Vaše cesta k metodice, jak 

jste se k tomu dostala, jak jste se o metodice dozvěděla? 

J: Já o metodice vím už hodně dlouho, protože přednáším téma ADHD a pedagogové mi tam 

říkali, že existuje taky úžasná publikace a metodika Zipyho kamarádi, takže to mám ten 

impuls na školení, kdy pedagogové o tom mluvili, takže jsem si říkala, že mě to moc zajímá. 

AM: Pak by mě zajímalo, s jak starými dětmi na programu pracujete, nebo vůbec jak ta Vaše 

práce, vy jste říkala, že jste speciální pedagožka, jak ta Vaše práce s programem vypadá? 

J: My máme lidi s ADHD a máme tam od mladšího školního věku a oni nám ty děti rostou, 

takže teďka už jsou, ty nejstarší, jsou 14letý. 

AM: Takže vy jste pracovala se Zipym s těmhle dětmi? 

J: Se smíšenou skupinou-děti s ADHD, protože oni jsou jakoby v té sociální oblasti, 

odpovídaj mladšímu věku, mentálnímu věku, tak jsme tam...my jsme nepoužívali kompletně 

metodiku, ale používali jsme z toho ty věci, které byly potřeba aktuálně zpracovávat…jestli to 

byla práce s emocemi, řešení šikany, odmítnutí, nácvik sociálních dovedností. 

AM: Pak tady mám další otázku, nevim uplně, jestli je směřovaná na takhle na Vás. Jestli jste 

se setkala při implementaci toho programu s nějakými potížemi třeba ze strany těch rodičů, ze 

strany ostatních kolegů, nebo vůbec tohle? 

J: Ne, ne, ne. 

AM: Co by mě dál zajímalo, jak obvykle na program ty děti reagují, jestli to přijímají tak, že 

je to baví, nebo nebaví, nebo je to pro ně atraktivní ten příběh, nebo konkrétně ty další věci? 

J: Jo, děti reagují pozitivně. Jsou to věci, bych řekla, z jejich života, který také prožívají. 

Setkávají se s odmítnutím, s nepochopením, takže i na to téma smrti dneska přichází. 

AM: Pak by mě zajímalo, jestli jste se setkala s tím, že by nějaké dítě vyloženě reagovalo 

nějak negativně, nebo že by úplně to nepřijímalo, nebavilo ho to? 

J: Ne, ne, ne, ne. Ono to máte 20 % technika metodiky, zbytek je ten, kdo to dělá, takže když 

dokážu mezi tím pracovat, tak jakákoliv situace, která je docela nepříjemná, se dá nějakým 

způsobem podat tak, aby to bylo pro děti přijatelný, takže nesetkala jsem s nějakým 

odmítavým postojem. 

AM: Pak mě ještě napadá, k té metodice jsou různé domácí úkoly nebo různé domácí aktivity 

pro děti, tak to jste taky používali, nebo jste do toho nezapojovali ty rodiče? 

J: Když bylo potřeba a zjistili jsme, že nějaké téma je hlubší, tak jsme informovali rodiče, aby 

těm dětem pomohli se na to podívat a vrátili se k tématu. Což je smysluplné. 

AM: Takže s tím máte dobrou zkušenost, že to nějak fungovalo? 



J: Mám s tím dobrou zkušenost. 

AM: Celkově by mě zajímalo, jak se Vám s tou metodikou pracuje, a který ten modul je třeba 

za Vás takový ten, který, Vám připadá nejcennější třeba z té celý metodiky, nebo něco, co 

Vás tam fakt zaujalo a připadá Vám to smysluplné. 

J: Mně to přijde celé smysluplné, asi těžko bych vybrala jednu kapitolu. Co je nosné, je třeba 

ten základní princip, to je to zlaté pravidlo, který se dá použít pro všechny děti, abych já byl 

v pohodě a neublížil, mé rozhodnutí neublížilo někomu jinému. To považuju za základní 

kámen, který jsme vlastně při všech situacích se k tomu stahovali a používali ho…velice 

často. 

AM: A máte pocit, že ty děti jsou to pak schopný aplikovat v běžným životě, a že si na to 

třeba vzpomenou? 

J: Já myslim, že když to takhle řeší dlouhodobě, tak my třeba spolupracujeme i na táboře, jo, 

takže už tam připomene.. připomínáme, že to je nesmírně důležitý. 

AM: Vy už jste to tak trošku nakousla, ale zajímalo by mě, jak hodnotíte ten modul číslo pět, 

kde se vlastně mluví o smrti, o ztrátě, o nějakým zvykání si na nové věci. 

J: No je to obzvláště aktuální téma v dnešní době, kdy opravdu na online schůzkách ty děti 

zažívají, to že někdo odchází z blízkých v rodině, a je to téma, které není moc, nebo nebylo 

příliš mnoho prezentováno, bylo spíš tabuizováno, nemluvilo se o tom, a je to téma nesmírně 

potřebné. 

AM: A máte pocit, že ty děti to takhle přijímají skrze ten příběh, že to je zpracovaný pro ty 

děti jako nějak… 

J: Je to adekvátní, je to bezpečné, protože to je na.. to není zvířátko, že jo.. (smích) takže to je 

bezpečné, protože oni se s tím setkávají u těch zvířátek, že jo, to je takový seznámení se, 

přiblížení, to že je to v životě, je to součást života, že se to může stát a pak lépe se s tím 

pracuje, když se stane něco těžšího opravdu té užší rodině. Tak, takže je to úžasné téma, které 

jim to může připravit, anebo jim to může přiblížit, že nejsou sami, co se s tím setkávají 

v různejch podobách. Takže to nabývá, v dnešní době to nabývá na další potřebnosti. 

AM: A jenom mě napadá.. v dnešní době, nebo teď v téhle aktuální situaci, vy s dětma se 

setkáváte online, takže toho Zipíka používáte i takhle při onlinech, nějaký části nebo.. 

J: Třeba některé části z toho vezmeme, i když to online prostředí je specifické a my se 

snažíme udržet ty děti v kontaktu, protože tam vnímáte, jak ta pozornost, že opravdu je 

potřeba mít to online setkání dobře tematicky postavené, aby děcka u toho vydržely, protože 

vezměte si, že mají pět šest hodin online výuky a pak ještě odpoledne online setkání s Vámi, 

tak to musí být úplně něco jiného, než je to v těch školách a u těch příběhů to je opravdu 

jenom kousíček. Jo, tam prostě musí to mít dynamiku, musí to mít spád, takže je to 

modifikované, je to hodně modifikované. Jako celé to úplně nepoužíváme, ale opravdu když 

je nějaká konkrétní situace. 



AM: A kdybyste měla říct, jaké považujete aktivity, že jsou pro ty děti nejatraktivnější, jestli 

to je třeba ten příběh, nebo jestli jsou to nějaký hry, scénky? 

J: Já myslim, že to je metodicky postavený, že každá ta část, protože příběh je motivační, to je 

to, na co nejvíc táhne, pak je nácvik sociální dovednosti, tzn. hlavní roli, jo, to všecko to má 

svoje opodstatnění. Jo, takže zapadá to do sebe jako mozaika, jako tak aby to to dítě mohlo 

přijmout. Takže je to proces, kterým dítě prochází, tak aby si to mohlo zpracovat, uvědomit na 

příběhu a mít teda i ten vlastní postoj k tomu.  

AM: Pak mám tady ještě otázku. Jak jste si metodiku musela přizpůsobit pro tu vaší cílovou 

skupinu, jestli teda využíváte opravdu jenom že se objeví nějaký aktuální téma v tý skupině, 

využijete část toho programu, nebo jestli fakt jako jedete od začátku třeba a něco vynecháte, 

něco přidáte svého? 

J: Když jsme začínali, tak jsme asi ty první dvě setkání použili tu pevnou strukturu, která tam 

je jasně a dobře daná a pak bylo potřeba modifikovat na to, co ty děti přinášejí, pracovat 

s tématy, které děti přinášejí, v rámci dané struktury. 

AM: Zajímalo by mě, jak se Vám pracuje s časem, jestli když jste fakt jeli tu pevnou strukturu 

toho programu, jestli myslíte, že se to dá zvládnout za těch 45 minut, nebo jestli myslíte, že je 

potřeba víc toho času. 

J: Ono záleží, jak začnou děti reagovat a u čeho se zdržíte dřív. Jo, takže já mám výhodu, že 

tady máme klub, a nejsem limitovaná časem jako o přestávkách, takže ve školách určitě 

dvouhodinovka je potřeba, protože těch 45 minut, když ty děti.. a teďka ono záleží i na počtu 

dětí, protože my v klubu máme méně dětí než právě dětí ve třídě, a když potřebuju, aby se 

k tématu vyjádřilo co nejvíce dětí, ten, kdo to cítí samozřejmě, tak tam bych viděla, že 

nejméně dvou hodinovej blok. Jo, protože my si to tady můžeme přizpůsobit, my to můžeme 

jakoby natáhnout, nebo zdržet se tam, kde je potřeba. Takže opravdu to chce větší časovej 

limit pro mě než těch 45 minut, je to nabité. Protože když pojedu přesně podle 45 minut, tak 

se nedostanu k těm dětem, k těm, které by to některé potřebovaly. Některé dítě potřebuje čas 

na vyjádření, potřebuje, navíc jsou to citlivá témata, a to nejde hnedka z nich chápat, Takže 

pak se ujmou toho ty, kteří problém nemaj a maj to rychle hotový, nebo pak jsou děti, které 

jsou dominantní a maj to řešení hned, ale děti úzkostné, nebo děti, které opravdu prožívají 

nějakou náročnou situaci, ty potřebujou větší čas. 

AM: Pozorujete u těchto dětí, který prošly tímhle vaším klubem a částečně těmi Zipyho 

kamarády, nějaký posun, nebo vidíte tam, že to má smysl? 

J: Já mám tu výhodu, že poradna má na starosti školy, které máme my v péči, takže tam 

můžeme komunikovat s pedagogy a musím říct, že dostáváme zpětné vazby, že to dítě se 

posouvá, že si lépe ví rady v tom třídnickém kolektivu. Dokáže ty situace lépe řešit, už je více 

odolnější a má techniky, jak řešit situace. 

AM: já jsem z jednoho výzkumu vyčetla, že Zipyho kamarádi můžou mít pozitivní dopad na 

děti a můžou se u nich zlepšit studijní výsledky. Tak jsem se chtěla zeptat, jakej na to máte 

názor. Nebo jak to vidíte vy? 



J: Ti, co jsou svázané psychicky i fyzicky, tak se uvolní kognitivní oblast, kdežto když je dítě 

ve stresu, tak je v módu přežití, ne v módu znalostním, to dobře znáte z psychologie, to vám 

nemusím povídat. 

AM: A vy teda asi v tom klubu máte se speciálními vzdělávacími potřebami? 

J: Ano, ano. 

AM: Tak jsem se chtěla právě zeptat, jaký je efekt u nich, ale vy asi vidíte jenom tuhle 

skupinu, že tam nejsou žáci, kteří by neměli problémy? 

J: Jsou to děti, protože ADHD na sebe samozřejmě má přidružené komorbidity, takže jsou 

tam poruchy učení, jsou tam úzkostné děti, jsou tam děti, které jsou medikovány. Takže pro 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami je to velmi vhodné, ale právě jsou to ty děti, které 

potřebujou na to delší čas, jo, že k některým tématům jsme se museli třeba vrátit opakovaně, 

protože to niterní nejde na pokyn. 

AM: Hm. Takže myslíte si, že právě pro tyhle děti je to úplně ideální, jako s tim pracovat a 

nějak... 

J: Určitě. Ono jim tam dává ty techniky a zase když je to v rámci té třídy, tak ty děti, který 

problém nemaj, tak lépe nacházej ta řešení, mohou je ukazovat a tyto děti to uvidí, jak to řeší 

ony a ještě potřebujou potom diváky a podporu, aby ony to zvládaly.  A v rámci tý třídy je to 

nesmírně důležitý, že ta skupina získává určitej model sociálního chování v některým jevu. 

Ale to mohu porozumět dětem, který to maj jinak, jo, takže tam je to přínosné. 

AM: A ještě se možná doptám. Ty děti z toho klubu, ty jsou teda v jakém věkovém rozmezí? 

J: Devět deset let vejš. 

AM: Takže ta metodika je vlastně od pěti do sedmi tak doporučená a máte pocit, že tady to 

prostě sedne na ty děti, že to je adekvátní? 

J: Ano. Víte co, tím, že to modifikujeme a používáme ty vlastně metody, které se daj 

aplikovat dost univerzálně, který se daj použít na ty děti. Protože hraní rolí to máte na 

všechny děti a ono vůbec nevadí, když ten příběh je šitý na mladší děti, protože ty ADHDáci 

jsou si opravdu v tom mentálním věku, tam je rozdíl fyzický a mentální věk, tomu lépe 

rozumí, to je opravdu jako přijatelný. A samotný video scénky, to jsou ze života věci (smích). 

AM: Takže jestli to ještě dobře chápu, tak v každým klubu se objeví ten Zipík vždycky jednou 

za ten týden, nebo jsou i třeba hodiny, kdy jako vůbec vynecháte a děláte uplně něco jinýho, 

nebo něco ne jinýho, ale něco, co uplně není z té metodiky? 

J: Ano, ano, je to tak, že nejedeme jenom čistě s tim, ale ta metodika je úžasnou inspirací. 

AM: A už se vám povedla to takhle celý projet s těma dětma, všechny ty příběhy, všechny ty 

moduly a dotknout se všech těch témat? 



J: Uplně s tou danou skupinou, přišla do toho teďka karanténa, nebo rok vlastně ten výpadek, 

takže uplně celý jsme to neprojeli. 

AM: Přemýšlím, co ještě bych se zeptala, asi už to bude pomalu všechno. Jestli ještě vy máte 

něco, co byste k tomu měla, nebo co byste k tomu chtěla dodat, nebo jestli je pro vás ještě 

něco důležitého. 

J: Držím palce a víc takových programů. Programy pro puberťáky. 

AM: Oni pak jsou ještě ty Jablíci, že jo, ty jsou pro starší trošku. 

J: No, no, no, no, no. Tak já Vám držim palce, dejte vědět, jak jste uspěla s tou prací. 

AM: Já vám děkuju moc, že jste si udělala čas a opravdu si toho moc vážím. Děkuju. Mějte se 

hezky. 

 

 

 


