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15.  PŘÍLOHY

Příloha 1 – Seznam otázek k rozhovoru

I. okruh: otázky zaměřené na strukturu rodiny
1. Kde bydlíš?
2. Kdo u vás doma bydlí? 
3. Máš sourozence? Kolik a jak jsou staří? 
4. Kde pracuje tvoje maminka a tvůj tatínek?
II. okruh: otázky zaměřené na roli (postavení) psa  v rodině 
1. Jak se tvůj pejsek jmenuje?
2. Kolik je mu/jí let a co je to za rasu?
3. Kolik ti bylo roků, když jste si (jméno psa) pořídili?
4. Měli jste předtím nějakého jiného pejska nebo zvíře?
5. Proč jste si (jméno psa) pořídili?
6. Kdo (jméno psa) chtěl nejvíc?
7. Kdo je páníčkem (jméno psa)? 
7. Kdo se o (jméno psa) nejvíce stará?
8. Kde (jméno psa) spí?
9. Patří podle tebe (jméno psa) do rodiny stejně jako máma, táta nebo sourozenci?
10. Když jedete na dovolenou, na víkend, nebo na chatu, jede (jméno psa) s vámi?
11. Je doma někdo, kdo si na (jméno psa) stěžuje?
12. Měla maminka nebo tatínek, když byli malí, doma zvíře? 
III. okruh: otázky zaměřené na vztah dítěte k psovi
1. Jak se o (jméno psa) staráš ty?
2. Vyprávěj mi, co spolu děláte, jak spolu trávíte čas?
3. Máte spolu nějakou oblíbenou hru?
4. Co se ti na (jméno psa) líbí, jaké má dobré vlastnosti?
5. Co se ti na (jméno psa) nelíbí, jaké má špatné vlastnosti?
6. Zlobí tě (jméno psa) někdy?
7. Povídáš si někdy s (jméno psa)?
8. Povídá (jméno psa) něco tobě?
9. Máš někdy pocit, že ti (jméno psa) rozumí víc než kdokoliv jiný?
10. Co nebo koho máš raději než (jméno psa)?
11. Dokážeš si představit, že byste doma (jméno psa) neměli? Co bys dělal?
12. Přemýšlíš někdy o tom, jak ti bude, až (jméno psa) umře? Co budeš dělat?
13. Doplň: (jméno psa) je můj….
IV. okruh: otázky zaměřené na zjištění atmosféry v rodině  
1. Těšíš se, až budeš doma, když tam zrovna nejsi?
2. V kolik hodin chodí rodiče z práce domů a co pak dělají? 
3. Hrajete si s rodiči často spolu?
3. Hádají se rodiče? 
4. Máš kvůli něčemu starosti?
5. Co děláváte o víkendu? 
6. Koho by sis vzal/a s sebou na pustý ostrov, kdyby ses tam musel teď odstěhovat a mohl 
by sis s sebou vzít jen jednoho?
7. Máš nějakou pěknou příhodu s (jméno psa), kterou bys chtěl vyprávět? Může být veselá 
i smutná, jak chceš.
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Příloha 2 – Ukázka rozhovoru (Maruška)

T: Pověz mi nejdřív, kde bydlíš, Maruško?

R: XXX, Praha X,  směrovací číslo XXX XX.

T: A máte byt, nebo dům?

R: Dům se zahradou.

T: Kdo u vás doma bydlí? 

R: Bydlí tam děda, babička, já, maminka, tatínek. A pod náma jsou ještě sousedi, jsou to 

příbuzný z rodiny.

T: Máš sourozence?

R: Nemám.

T: Tak to jsi jedináček, jaké to je? Chtěla bys mít sourozence?

R: Chtěla. A možná budu mít.

T: Kde pracuje tvoje maminka a tvůj tatínek?

R: Mamku nevim, ale vim taťku. Taťka pracuje v reprocentru. A je tam manažer.

T: A mamka chodí taky někam do práce?

R: No když se kouknem z naší třídy, tak tam je takovej velkej růžovej barák, tak tam 

pracuje maminka.

T: A babička a děda jsou doma?

R: Já od mamky mám jen babičku, ta bydlí v Chybech, děda s druhou babičkou, ty bydlej u 

nás. Od taťky.

T: Jak se tvůj pejsek jmenuje?

R: Jmenuje se Bártík...my máme dva…máme…babička v Chabrech má a s nim jsem skoro 

každej den kromě středy, často tam i spím. Jmenuje se Terrynka, je to bíglice a je to ještě 

štěně, je jí tři nebo pět, a pak máme doma ještě jednoho, jmenuje se Bártík a je mu osmnáct 

a je to hrozně starej pes. A je to kokršpaněl.

T: Osmnáct je opravdu hodně, vidí ještě, slyší?

R: Vidí a slyší už moc špatně.

T: Takže to jste spolu vlastně vyrůstali, že? Jaké to bylo?

R: Hráli jsme si spolu. Ale Bártík hrozně žárlil. Jednou jsme měli v družině dávat fotky na 

nástěnku, aby to všichni viděli, tak jsme si to prohlíželi a my jsme tam byli v koupelně na 

chatě na pařezu a Bártík tam byl se mnou a pořád mě olizoval.

T: Měli jste předtím nějakého jiného pejska nebo zvíře?
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R: Maminka měla štěně, jmenoval se Josef a byl to jezevčík. Jinak ne. A pak dědeček měl, 

měl už ho dlouho, ale mřel asi když mu byly tři nebo čtyři, byl to vlčák a jmenoval se Aron.

T: Proč si rodiče Bártíka pořídili?

Protože můj taťka ještě neměl mamku, ale šel se podívat do zverimexu, jestli si koupí 

nějakého pejska a měl tam známý a ty mu dali zadarmo toho Bártíčka a tak k němu přišel, 

protože ho chtěl.

T: Takže ho chtěl nejvíc  taťka?

R: Jo. Ale mamka je taky ráda, že ho má, protože s nim chodí na procházky a tak. A možná 

budeme mít nového pejska, bude to kluk, bude to...nemůžu si vzpomenout na ten druh….je 

malej….

T: Buldoček? Jack russel?

R: Jo, Jack Russel. Chceme menšího, protože naši říkaj, že s tím velkým je víc starostí a 

taky je moc těžkej a taky operace jsou drahý, protože Bártík už přežil třetí bouračku a 

zmizely mu kulky a zuby. 

T: A čím jí?

R: Mamka mu s taťkou dávaj do mističky takový granulky a zalejou to vodou, aby to nebylo 

tak tvrdý. 

T: Kdo je páníčkem Bártíka? 

R: Tatínek. Ale nejvíc poslouchá mamku a mě.

T: A proč myslíš, že je páníček taťka, když mamku poslouchá nejvíc? Protože byl původně 

nejdřív jen taťky?

R: Já nevim (směje se).

T: Kdo se o Bártíka nejvíce stará?

R: Úplně nejvíc se stará maminka, jakože mu dává jídlo a to ostatní, ale nejvíc ho hladím 

já. Ale nejvíc ho venčí mamka. Ale na chatě já. Protože tady říká mamka, že jsem ještě moc 

malá, že tady bych nemohla chodit sama, že tady je to horší než na chatě.

T: Na zahradu ho pouštíte?

R: No, taky. Tam si různě hrajem. Ale potřebuje taky ty procházky. Aby se pořádně 

proběhl.

T: Kdo ho vodí na veterinu, Bártíka?

R: Taťka.

T: A kdo mu dává nejčastěji jídlo?

R: Mamka. Ale vodu já.

T: Kde Bártík spí?
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R: Bártík spí….máme ještě když se jde nahoru, tak tam má takovej pelíšek u botníku a 

Bártíček  spí na chodbě.

T: A spí někdy u někoho v posteli?

R: Ne, ale spal. U mamky v ložnici nebo u babičky. A taky u mě, ale teď už ne, už je moc 

starej. Oni mu museli dát prášky a by mu tolik nesmrdělo z pusy, protože měl hnis.

T: A mělas to ráda, když s tebou spal v posteli?

R: Jo, to jsem měla moc ráda. Ten novej pejsek se mnou bude určitě spát v posteli, to bych 

ráda.

T: Patří podle tebe (jméno psa) do rodiny stejně jako máma, táta nebo sourozenci?

R: Ano. Úplně.

T: Když jedete na dovolenou, na víkend, nebo na chatu, jede (jméno psa) s vámi?

R: Dycky ho bereme sebou, pokud nejedeme do cizí země. Máme chatu na horách v X.

T: Tam to znám, kamarád tam má chatu. Jmenují se X..

R: Tak ty znám, to jsou sousedi.

T: Tak to je náhoda. Je Maruško doma někdo, kdo si na Bártíka stěžuje?

R: Jo. Třeba děda, protože on už je starší, je mu 78 a on má nemocnou nohu a je takovej 

hrozně nervózní a vždycky ho asi praští tou holí a Bártík zakňučí.

T: A proč ho třeba praští?

R: No, někdy Bártík třeba štěká ono ho to ruší a někdy očuchává Micku, to je dědy kočička. 

A kočka ho nesnáší (směje se). Ona je zatoulanec a ubližovaly jí nějaký děti, tak mě nemá 

moc ráda, máme jí asi tři roky. 

T: A ještě někdo si někdy na Bártíka stěžuje? Když třeba něco vyvede, zazlobí?

R: Ne. Už ne.

T: Měla maminka nebo tatínek, když byli malí, doma zvíře? 

R: Myslím, že měli pejska.

T: A jak se o Bártíka staráš ty?

R: Já se o něj starám, že když jsme v Kytlicích na chatě, tak s ním chodím ven, je tam 

kamarádka, co má zase bígla, kluka. A sousedi, ty maj kluka z dětského domova a 

Marušku, ta je tříletá, a Metodějka, ten je roční, a oni mají pejska, bernardýnka, jmenuje 

se….(směje se) nemůžu si vzpomenou, jak se jmenuje. Dávám mu vodu a jídlo, když jdeme 

do školy, jinak mamka, a ještě ho chodím uhladit, protože on jinak neusne. Takže každém 

večer si k němu sednu a hladím ho, dokud neusne.

T: Vyprávěj mi, co spolu děláte, jak spolu trávíte čas?
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R: Bártík si nehraje. On už je na to moc starý. Někdy něco dvakrát přinese, ale pak už 

nemůže. Ale s Terrynkou si hrajeme. Tý něco hodíš a hned to přinese a umí poslouchat na 

slovo. A s Terrynkou si hraju, že jí házím míček, a Terrynka nejlíp odpočívá, když jí hladím 

na břiše. Babička, ta má takovej….ne panelák, ale takovej…u autobusový zastávky naproti 

škole má takovej oranžovej baráček a tam má svůj byt. Není to panelák, má to jen tři patra. 

Ale zahradu nemá, tak s ní chodíme ven každý den.

T: A venčíš Terrynku sama?

R: To ne, ta je hrozně divoká.

T: Máte spolu nějakou oblíbenou hru?

R: Nejradši jsme s ní s babičkou vždycky doma. Nejlepší je, že jí vůbec nevadí, když ji 

hladím na břiše. A taky jí ráda házím ten míček.

T: A ještě nějaký jiný hry máte?

R: Jo. Já se vždycky schovám za dveře, a dám jí tam jídlo, který má ráda, třeba granulky a 

dám jí to do rohů a když to najde všechno, tak jí ještě něco dám a pohladím jí na bříšku.

T: Co se ti nejvíc líbí na Bártíkovi, jaké má dobré vlastnosti?

R: Jak vždycky když je ostříhaném, tak zdivočí. On se v tom cejtí hrozně dobře.

T: A jaké vlastnosti se ti na něm líbí?

R: Tak třeba, že je mazlivej, že má delší uši a že žebrá, protože mu může dávat jídlo.

T: Co se ti na Bártíkovi třeba nelíbí, jaké má špatné vlastnosti?

R: Nelíbí? No, asi že by bylo lepší, kdyby byl mladší a nebyl by na tom tak špatně a takovej 

chudáček.

T: A má nějaké špatné vlastnosti?

R: No, kromě těch kulků a zubů mi nic nevadí. A ještě ospalky a že mu smrdí z pusy.

T: A co se ti líbí na Terrynce?

R: No, že je taky mazlivá, že s ní můžu hrát ty hry a že se neurazí. 

T: Neurazí?

R: No, kdyby si třeba jí dala na zadek, že dělá něco, co dělá, tak se neurazí a třikrát 

zaštěká a to je pro ni jako omluva. 

T: A co se ti na ní líbí, jak vypadá?

R: Že vypadá roztomilá, že má takový uši střední, že má takovej puntík hnědý a jinak je 

bílá a ještě jak vrtí ocáskem vždycky. Když mě vítá. To se vždycky točí dokola.

T: A má Terrynka nějaké špatné vlastnosti?

R: Ne. Jenom, že je někdy divoká.

T: A Bártík poslouchá jako Terrynka?
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R: Bártík, když to slyší, tak poslechne, ale jinak ne. 

T: A povely?

R: On to dřív uměl, ale teď už jen sedni a lehni. Dřív jsem mu dávala povely, ale teď mi to 

mamka zakazuje, protože už je starej. Ale Terrynce dávám povely. Terrynku jsem naučila 

dělat díry. Ona vždycky někde čuchala, tak jsem tam něco dobrýho strčila a ona to ještě víc 

rozhrabala. 

T: No vidíš, tak takhle jsi ji to naučila.

R: A pak ještě jí říkám „k noze“ a když se řekne „pssst“ tak má být potichu a když se řekne 

„ččč“ tak má vždycky…..vždycky….jako čekat na to, co se stane.

T: Zlobí tě někdy Bártík nebo Terrynka?

R: Ne. Akorát dřív, když měla babička ještě v X hospodu, tak jsme tam někdy i spali, a  byl 

tam takovej gauč a já tam nechala vystřihovaný jako panenky a ona mi je všechny sežrala 

(směje se). To se babička zlobila taky.

T: A Bártík?

R: Jenom když jsem byla malinká, tak nám umřela želva jednou a naši chtěli ten krunýř, 

tak ji hodili do mraveniště někam a Bártík to našel a hodil do vody, protože žárlil na tu 

želvičku. Tak se mi nelíbí, když žárlí. 

T: Povídáš si někdy s Bártem nebo s Terrynkou?

R: Jo, Vždycky si u babičky rozložíme gauč, protože babičku vždycky hrozně bolí hlava, 

protože ona má tu bore…

T: Boreliózu?

R: Jo. A když se hned zvedne nebo lekne, tak se jí motá hlava a omdlí, Tak babičku nechám 

lehnout na gauč, na křesle vedle mě je Terrynka a já jim čtu pohádky. A Terrynka u toho 

hrozně usne. A s Bártíčkem si taky povídám, třeba když se bojí bouřky, tak aby se nebál. 

Vždycky mu povídám, jak ho mám ráda a tak. Nebo když jsem smutná, tak si s ním taky 

povídám. Když mě občas někdo naštve.

T: A myslíš, že ti rozumí Bártík?

R: Já si myslím, že jo a doufám, že jo. Vždycky dělá takový oči a obličeje. Hrozně roztomilý 

to je.

T:  Povídá (jméno psa) něco tobě?

R: No lidsky asi ne. A jestli jinak jo, tak mu nerozumim, akorát když kňučí, tak to jo. 

Všechno kňučení má svůj význam. Když je třeba bouřka, tak se bojí, a když ještě kňučí, tak 

třeba chce jídlo.

T: Máš někdy pocit, že ti Bártík nebo Terrynka rozumí víc než kdokoliv jiný?
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R: Jo. Hlavně Terrynka.

T: A proč si to myslíš?

R: No když jsem třeba smutná, nebo mám horečku, tak to pozná. Nebo když jsem třeba 

někam spadla a mám rozbitý koleno, tak mi to olíže a nevím proč.

T: Asi aby tě to tolik nebolelo, ne?

T: Co nebo koho máš raději než oba pejsky?

R: Rozhodně rodiče. A babičku, od maminky a ještě dědu od taťky a ještě prababičku a pak 

rodinu od mamky a rodinu od taťky. Ale Bártík a Terrynka jsou hned po mamince a po 

tatínkovi. Ale někdy se mi zdá, že jsou ještě dřív (směje se).

T: Dokážeš si představit, že byste doma pejska neměli? Co bys dělala?

R: Nevím ale rozhodně bych brečela, ale rodiče slíbili, že si pořídíme pejska. Ale asi bych 

byla hodně smutná, když nemám sestřičku ani bratříčka. 

T: A bereš je třeba jako sourozence?

R: Jo. Někdy je to ještě lepší než sourozenec. 

T: Proč?

R: Protože sourozenec někdy pořád řve, když chceš spát.

T: Přemýšlíš někdy o tom, jak ti bude, až Bártík umře? Co budeš dělat?

R: Mně už se to stalo s tím pejskem Aronem, to jsem nemohla spát a ve školce jsem celý 

den probrečela a ještě druhý den. Ale doufám, že si toho nového pejska pořídíme brzy, 

ještě dřív než umře Bártíček, abych si na něj víc zvykla.

T:. Doplň: Bártíček je můj…

R: .miláček. 

T: A Terynka?

R: To je moje beruška. Bártíček je milášek a Terrynka je beruška.

T: A máš ještě nějakou příhodu, kterou bys mi chtěla vyprávět?

R: Nevím, třeba když chodíme na procházky. A pak, když babička večer zhasne světlo a 

něco nám vypráví a já a Terrynka posloucháme.

T: A změnil bys něco, kdybys mohla na Bártíkovi a Terrynce?

R: Jen to, aby byl Bártíček mladší.

T: A teď, nakreslila bys  mi takový obrázek?

R: Jo. Nakreslím. Já ráda kreslím.

T: Tak já bych tě poprosila, abys mi nakreslila obrázek celé vaší rodiny.

R: I se zahradou?

T: Můžeš to nakreslit úplně jak chceš ty sama.
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R: A můžu tam nakreslit i pejska?

T: To je jen na tvém rozhodnutí.

T: A koho kreslíš jako prvního?

R: Sebe. A nevadí, že se nekreslím, jako jsem teď? Ale s rozpuštěnýma vlasama?

T: To určitě nevadí, nakresli to, jak chceš ty.

R: Hlavně, aby tam byl ten pejsek. Akorát nevím, jak se mám nakreslit, aby se mi sem vešly 

nohy. Tak budu bez noh.

T: Tak a koho teď nakreslíš?

R: Terrynku. Ale není si moc podobná, ale to nevadí. Za ní nakreslím babičku, protože je 

babičky.

T: Babička má takový velký prsa jo?

R: No, já to tak kreslím, protože tak vypadá. Ale můžu nakreslit jiný oči než mám já? Mě to 

moc takhle nebaví.

T: Určitě můžeš, jaké chceš. Co nakreslíš potom?

R: Babičku Haničku. A potom taťku. Ale ten mi vůbec nejde. On má takový fousy…

T: Koho nakreslíš po taťkovi?

R: Ještě nakreslím maminku a Bártíčka. A tady bude léto. Můžu nakreslit mamku v létě?

T: Kdy chceš…

R: Já nakreslím mamku v létě.

T: To jsou plavky?

R: Ne, podprsenka (směje se). 

T: A proč ji kreslíš jen v podprsence?

R: No já nevím, protože tak chodí v létě. Maminka by byla asi blázen, kdyby to takhle 

nosila v létě. Mamka měla vlasy až sem, ale pak se nechala ostříhat. Ještě nakreslím tetu 

Káťu. Nevadí, že stojí vedle maminky, když je od tatínka?

T: Na tom vůbec nezáleží…

R: Já jsem jí nakreslila mikinu a ono je léto….ale sukni může mít. Takhle to někdy 

nosí.Teď nakreslím bratrance. On je ještě mimino.

T: Těšíš se, až budeš doma, když tam zrovna nejsi?

R: Někdy docela jo, ale někdy bych tam radši nebyla. Když se rodiče třeba hádaj. Ale to je 

málo, asi jednou za tři měsíce.

T: A víš, proč se hádaj?

R: No začne to buď tim, že zlobim, nebo že táta něco nemá, nebo když taťka jde do 

hospody, ale to je málo, nebo na squash, tak se hádaj, kdo zůstane doma mě hlídat, když 
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chce jít mamka třeba taky někam. Ale teď tam máme babičku, takže mě hlída babička. 

Děda ne, ten je moc nemocnej.

T: V kolik hodin chodí rodiče z práce domů a co pak dělají? 

R: Když je středa, tak pro mě taťka někdy chodí do družiny, ale jinak vždycky maminka a 

taťka chodí pozdějc. 

T: Hrajete si s rodiči často spolu? 

R: Spíš s mamkou. Hrajeme hry. Nebo když je hezky, tak jsme na zahrádce s pejskem. 

T: Máš kvůli něčemu starosti?

R: Kromě těch zvířat žádný, a úkolů. Ty mě nebaví. A ještě o dědu mám starosti, že je 

nemocnej.

T: Co děláváte o víkendu? 

R: Buď na chatu, nebo někam s kamarádama, nebo teď už zůstáváme v Praze, když není 

tak hezky.

T: Koho by sis vzala s sebou na pustý ostrov, kdyby ses tam musel teď odstěhovat a mohl 

by sis s sebou vzít jen jednoho?

R: Já nevim….

T: Ono se to nikdy nestane samozřejmě, to je jen kdyby.

R: Asi pejska, aby to pak nebylo mamce nebo taťkovi líto, že třeba jsem vzala toho 

druhého.

T: A koho bys vzala po pejskovi?

T: Maminku, tatínka, babičku, dědečka.

T: A vzala bys Bártíka nebo Terrynku?

R: Asi Terrynku, protože Bártík by brzo umřel.

T: Chceš mi nakonec povědět nějakou pěknou, třeba veselou příhodu s Bártíkem?

R: Já už spíš budu muset jít..

T: Tak já ti moc děkuju za rozhovor, bylo to moc fajn.
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Příloha 3 – informační leták pro rodiče

Vážení rodiče,

jmenuji se Tereza Flanderková, jsem studentkou 5. ročníku dvouoboru Psychologie 
– Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné 
době pracuji na své diplomové práci na katedře psychologie, která má téma Pes v rodině. 
Zabývá se postavením psa v rodině a vztahem, který se utváří mezi dítětem a psem.

Praktickou část mé práce tvoří rozhovory s dětmi ve 3. třídě, které mají doma psa. 
Mám připravené otázky, které se týkají především vztahu vašeho dítěte k pejskovi, dále 
toho, jak a kdo se o pejska v rodině stará, jak dítě s pejskem tráví volný čas a co pro něj 
pejsek znamená, co spolu všichni děláte, jak si v rodině hrajete atd. Rozhovor (cca 50 
minut) by se uskutečnil v budově školy během vyučování a byl by nahráván na diktafon 
(zapisováním odpovědí ručně by se rozhovor zbytečně protáhl). Samozřejmě by byl zcela 
anonymní, v mé práci nebude použito pravé jméno ani příjmení vašeho dítěte. Nahrávka 
bude přepsána a posléze vymazána. Dále bych pak dítě poprosila o kresbu obyčejnou 
tužkou, na cca 10 minut.

Proto vás prosím, pokud souhlasíte s tím, aby vaše dítě absolvovalo tento 
nenáročný rozhovor na téma, které je většině dětí v tomto věku velmi blízké, zakroužkujte 
kolonku „souhlasím“ a podepište se. Jakékoliv dotazy vám ráda zodpovím na čísle XXX 
XXX XXX.

Mockrát děkuji za případnou spolupráci!

Tereza Flanderková

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM  s tím, aby můj syn/dcera absolvoval/a výše popsaný 
rozhovor.

V Praze dne…………..2010 Podpis:
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Příloha 4 – Obrázky kresby rodiny

Maruška

Zuzka
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Jakub

Jůlinka
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Bára

Anička
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Daniel

Kuba
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Anna

Lucka
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Dan

Kubík
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Petr

Denis
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