
Otázky pro rodiče 

Jméno: pan …     číslo rozhovoru: 1 

Dítě: Martin     datum: 5. 10. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotil vyjadřování vašeho dítěte? (To, jak mluví, to, jak je schopen 

používat slova atp. Kdybyste to mohl zkusit nějak popsat…) 

No, nevím, jak to popsat. Takovou tu slovní zásobu má, ale to vybavování je takové 

pomalejší, takţe má zadrhávání v řeči. Takhle kdyţ vypráví třeba něco, dlouho si třeba 

vzpomíná delší dobu na určité výrazy slov. Potom kdyţ něco vypráví, kdyţ by měl 

plynule, tak zadrhává.  

Hm, takže myslíte, že tu slovní zásobu má, že ta slova zná, jenom má problém si to 

vybavovat. 

Ano.   

2. Dobře, máte pocit, že ovládá cizí slova, abstraktnější pojmy… 

No to spíš ne.  

Tedy spíše taková ta základnější, konkrétnější? 

Ano. 

A co se týče toho, jak mluví v celých větách? Jak je na tom?  

To jsem právě říkal. Ţe moc nepouţívá nějaké rozvité věty, ale spíše mluví 

v jednoduchých větách. Spíš jako kdyţ vypráví, tak je tam to zadrhávání. 

Aha, a příčinou tedy podle Vás je, že si hůř vybavuje ta slova. 

Jo. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

No to ani ne.  

Hm, a mohl byste to nějak přiblížit? Jak tedy přistupuje ke své práci, ať už je to úkol 

do školy nebo nějaký úkol od Vás… 



No, ne moc ochotně, no, já nevím, jak bych to řekl.  

Aha, tak říkáte ne moc ochotně. A mně by ještě zajímalo, jak postupuje, jestli si třeba 

tu práci nějak rozvrhne, jestli přemýšlí, jak to bude dělat… 

Co se týče toho úkolu vyloţeně, tak to ne. To vyloţeně si s ním musíme sednout. Musí 

tam být většinou ten dohled. 

Aha, spíš jste to tedy vy, kdo to nějak vede, nebo nějak strukturuje... 

(Přikyvuje) 

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu?  

Ne, to nedělá. A chybu, to ne. Vyloţeně, kdyţ tam jsou nějaký chyby, tak je to tak, ţe ho 

na to musíme upozornit, ţe tam je nějaká ta chyba, to slovo třeba, kdyţ je tam chyba 

ve slově nějakým, aby se přímo zaměřil na to slovo. Ale aby si přečetl třeba, kdyţ píše 

větu a našel tam chybu, to ne. Musíme ho přímo navést. Pak uţ mu to i jde, ale musíme 

ho navést. 

A řekl byste o něm, že je pečlivý při té práci, při tom úkolu? 

No, jak co. Co se týče manuální práce, tak to je pečlivý, co se týče takhle těch úkolů, 

třeba matematika, čeština, tak tam je to slabší.    

Hm, a ta manuální práce teda, to jsou spíš nějaké jeho zájmy, nějaká mimoškolní 

aktivita? To ho zřejmě baví... 

Ano, tak. 

5. Jak byste ohodnotil jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Pokavaď je to nějaká aktivita, co se týče jeho zájmu, tak to se soustředí. Od toho 

neodbíhá, věnuje se tomu. Kdyţ je to povinnost, tak je to špatné. Nevím, jak bych to 

řekl, no. Tak začne, kdyţ třeba přemýšlí nad nějakými úkoly, já nevím teda, ještě jsem 

nepoznal, jestli to hraje, nebo ne, ale jako projevuje se u něj hned únava. No a určitě 

pak sleduje i jiné věci kolem něj.  

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 



No, tak zase, pokud se to týká jeho zájmu, tak dobrý, tak to vydrţí, ale pokud jsou to 

nějaké povinnosti, tak uţ ho musí člověk ohlídat a potom uţ se na to nějak soustředí.     

7. Zajímá se o dění kolem sebe? Jak ho třeba zajímají nějaké nové informace, to, co se 

kolem něj děje… 

No, pokavaď se týká informací, tak to zas na druhou stranu u něj pozoruju to, ţe 

jakoby ty informace kolem sebe vstřebává. Ţe kolikrát překvapí nějakýma, na jeho věk, 

nějakými informacemi třeba, co slyší ve zprávách, z politiky...  

Mě právě kolikrát překvapilo, ţe u takového dítěte jako, v deseti letech, vnímá i tyhle 

ty věci.  

Aha, takže teda naopak i věci, které jsou pro jeho věk neobvyklé. Hm, a má třeba 

nějaké své zájmy? Co třeba tak rád dělá, co ho zajímá? 

Nějaký kníţky takový, ale zase, kníţky ne vyloţeně dětský, zajímají ho takový kníţky 

jako o rytířích, o pirátech, ne vyloţeně jako pohádkový, a takové napůl uţ i 

odbornější.  

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

Jo, rozumím. To myslím, ţe jo. Teda ale nevím, jak to nějak přiblíţit, to fakt nevím. 

Hm, dobře, takže teda máte pocit, že se tohle děje. A myslíte si, že se mu daří 

uvědomit si věci, které spolu nějak souvisí… Spojit si více věcí dohromady… 

Tak to nevím…  

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

Myslím, ţe jo. Ale zase konkretizovat zase nevím, no. 

Teďka mě napadá úplně konkrétní příklad, třeba nějaký příběh, nějaký článek, který si 

přečte, jestli je schopen potom si z toho vytáhnout to podstatné. 

No, jo, to ano. 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 



No tak tohle bych řekl, ţe jo. Pak zase ale, kdyţ se vrátíme k tomu základnímu, v tom 

popisu uţ je to pak horší.  

Aha, takže i tady ale spíše vidíte tu příčinu obtíže v tom vyjadřování, než že by tomu 

nerozuměl.   

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  pan …      číslo rozhovoru: 2   

Jméno dítěte:   Martin   datum:   17. 12. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte? 

Tam uţ je to takové lepší, uţ je to takové plynulejší, kdyţ mluví. Kdyţ o něčem vypráví, 

tak uţ u toho tolik nepřemýšlí, nezadrhává. Taky uţ nepouţívá jenom takové ty holé 

věty, ale uţ i rozvinutější.  

V těch věcech je to prostě lepší, ale určitě by to chtělo víc ještě. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

Ta slovní zásoba je rozšířenější. Konkrétní slova mě ale nenapadají. Ty abstraktní 

nebo cizí slova nevím, moţná je, ale nenapadá mě to teď. Určitě z něj něco vypadlo, 

ale teď si nevzpomenu, k čemu se to vztahovalo.  

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

No, tak na tom je pořád stejně. Jako se týče, jestli máte na mysli školní úkoly, tak tam 

je to špatné. Tam musíme do toho striktně zasahovat. U těch úkolů tam určitě 

plánování není.  

A po nějakém vašem zásahu tedy, to už se mu to pak daří? 

No, to uţ jo. Ale musíme ho po celou dobu průběţně kontrolovat. Protoţe kdyţ nemá 

tuhle tu kontrolu, tak kdyţ něco dělá,  třeba ve svém sešitu, tak je schopný tam třeba 

jenom sedět... 

Říkal jste, že se to vztahuje ke školním úkolům. Kdybyste ale posoudil jinou oblast, 

třeba jeho koníčky? Je to jinak někde? Že si třeba naplánuje, jak něco udělá a dodrží 

to… 

Jo, co se týče doma nějakých věcí, tak to jo. Tam je schopný nějak postupovat. 

 



4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

No, to ne. 

A snaží se o to? 

No, ne. Zase, kdyţ to vztáhnu zase na ty úkoly, tak si to udělá a pak mu to zkontroluju 

já nebo manţelka, on to nevyhledává, je třeba ho naťuknout, podívej se semhle, přímo 

mu označit to slovo… Myslím, ţe sám, bez toho navedení by to nebyl schopný najít. 

A máte pocit, že pracuje pečlivě? 

Ne. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

No, špatně. Jako kdyţ si děláme úkoly, tak potřebuje klid na to hlavně. Docela ho 

odvádí nějaký ruch, kdyţ je mimo, tak na to reaguje.  Musíme mu prostě vytvořit tu 

atmosféru, aby tam měl klid. Pak uţ to jde. 

A u jiných činností než učení? Něco, co ho třeba zajímá?  

Jo, tak to jo, do toho se zabere. To problém nebyl. 

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

Jo, to jo, s tím nemá problém. 

A když je to teda nějaká práce do školy a má vytvořené ty podmínky klidu, pak už u 

toho taky dokáže vytrvat? 

No, tak musíme ho kontrolovat taky. Jako sám od sebe, to ne. Sám za sebe by měl spíš 

tendenci někam odbíhat nebo tak.  

Tak tedy kromě toho, že mu vytvoříte ty podmínky klidu, tak ještě je třeba dohlížet, 

aby u tho vytrval.  

No, přesně tak. 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 



Jo jo, to se zajímá. Rád čte a pak taky vůbec to, co se děje okolo, to má přehled, třeba 

něco ze zpráv nebo tak. To máme takové situace, ţe teďka třeba přišel do kanceláře, 

my jsme si toho ani nevšimli, no a odcházeli jsme a on říkal, jé, tam měli fotku Obamy. 

Jo, takţe někdy spíš takhle překvapí.  

 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

Myslím, ţe ano.  

Hm a napadá Vás k tomu něco konkrétněji? 

Ne, to nenapadá.  

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

No, to si myslím, ţe ne. 

Že třeba z obsáhlejšího učiva do školy se mu daří vytáhnout to podstatné.  

No, to spíš ne, to ne. Protoţe se s ním hodně učím, a kdyţ nebudu brát matiku a 

češtinu, ale třeba vlastivědu, kde jsou takové ty články, tak to spolu čteme a musím ho 

hodně já upozorňovat, „tohle to si hlavně zapamatuj“… 

Aha, a v takovém tom běžném dění, v komunikaci, že třeba zachytí důležitou 

informaci, kde má být, co má udělat. Bez toho, abyste mu to příliš zdůrazňovali. 

No, on tu informaci přijme, ale co se týká třeba nějaké povinnosti nebo tak, tak to 

zachytí, ale neudělá to.  

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci?  

Hm, jo, to, to není problém. To je bez problémů. 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:   pan …     číslo rozhovoru:  3 

jméno dítěte: Martin     datum: 28. 2. 2011 

 

1. Jak byste ohodnotil vyjadřování vašeho dítěte? 

No, to si myslím, ţe tam nejsou nějaké velké změny. Kdyţ chce říct něco hodně rychle, 

kdyţ spěchá, má pořád takové to zadrhávání v řeči.  

A když teda mluví v klidu, to pak jde bez zadrhávání? 

No, to uţ jo, to je pak lepší. 

Jinak dokáže vysvětlit to, co chce, povyprávět... 

Jo, to jo.  

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

Dobrá. Dostatečná.  

Mohl byste to přiblížit? Daří se něco lépe nebo ještě v něčem vidíte obtíže? 

Někdy některá slova nezná a musíme si to vysvětlovat, třeba teď jsme řešili, co je to kopa 

a takové ty míry. V běţné řeči ale problém nemá, spíš nezná slova, co se moc nepouţívají 

ani. To se na to pak ptá. 

Zaznamenal jste třeba nějaké nové pojmy, které dříve nepoužíval? Abstraktní slova, cizí 

slova.. 

No, to ne. Nevím, jestli jim rozumí, ale nepouţívá je. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

No, to si myslím, ţe pořád ne. Spíš k tomu přistupuje tak spontánně. Taky se mu spíš 

nechce plnit úkoly, je třeba jej donutit.  

Když ho pak k té práci přimějete, zvládne pracovat sám? 



Ne, je třeba ho k tomu přistrčit a pomáhat mu s tím. 

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

No, to moc nedělá. Nesnaţí se o to. Chybu by sám nenašel, ale vţdycky mu ukáţu nějakou 

oblast, kde ji má hledat a to pak zvládne. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

No, to je lepší. Vţdycky se rozhlíţel okolo, zaujaly ho nějaké podněty nebo sám sebe 

rozptýlil, teď je to ale lepší, vydrţí víc i u práce do školy. Neodbíhá tolik. U činností, co ho 

zajímaly, to bylo vţdycky dobré. 

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

Ano, to vydrţí. U učení a úkolů je třeba jej trochu hlídat, ale je to lepší. 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

No, to ano, to dost. Jak bych to řekl, neprojevuje se to hned, průběţně, ale občas pak něco 

řekne, ţe je vidět, ţe to sleduje, pamatuje si to a tak to spojí... 

Řekl byste, že má takové základní, jednoduché povědomí o tom, co se píše v novinách, co 

se řeší ve zprávách? 

Jo, to jsou právě ty věci, co se pak projeví později, ţe to sledoval. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

No, to je to... To je poslední dobou lepší.  

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

To si myslím, ţe ne. Kdyţ se spolu učíme vlastivědu a přírodopis, je vidět, ţe nedokáţe po 

přečtení vytáhnout z toho ty podstatné body.   

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

Jo, to jo.  Nenapadá mě, kdy to pouţívá, ale myslím, ţe s tím nemá problém. 



Otázky pro rodiče 

Jméno:   pan …      číslo rozhovoru: 4 

jméno dítěte: Martin     datum: 9. 5. 2011 

 

1. Jak byste ohodnotil vyjadřování vašeho dítěte? 

Pořád stejné. To je těţké, protoţe si ještě pamatuju, co jsem tady říkal. Jinak to 

vyjadřování je pořád na stejné úrovni. Je tam pořád trochu to zadrhávání, někdy má 

problém s vybavováním slov. 

S tou gramatikou má naopak pocit, ţe mluví aţ příliš spisovně na jeho věk. Svého 

bratra staršího tím vytáčí.  

U vyprávění příběhu je to slabší, vůbec si ten výraz vybavit.  

Rozumí dobře, a pokud tam jsou nějaké nejasnosti, hlavně se jedná o cizí slova, tak se 

zeptá. Nová slova si nevybavím. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

Rozumí dobře, a pokud tam jsou nějaké nejasnosti, hlavně se jedná o cizí slova, tak se 

zeptá. Nová slova si nevybavím. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Pořád ne. Pokud je to nějaká práce jako zábava, tak do toho jde spontánně, ne, ţe si to 

nějak promýšlel, ale spíš se spontánně pustí do činnosti. U školních věcí je to 

s donucením. 

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Ne, nedělá to, nepokouší se o to. Chybu sám nenajde, musí být trochu navedený. Ne 

říct přímo, ale navést. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 



Pořád nic moc. Pokud něco dělá, tak pořád hodně vnímá, co se okolo děje. U svých 

zájmových aktivit, tam to dovede udrţet tu svoji soustředěnost.  

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

No, to moc ne. Odběhne k něčemu jinému. Pokud je to nějaká jeho zábava, tak to od ní 

třeba odejde a zase se k ní potom někam vrátí. Školní aktivity, to musíme vyloţeně 

drţet my. On by k tomu vůbec nepřišel. 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Jo, to jo. Zase, jsou to věci, co se projeví aţ později, i třeba týden, měsíc, zareaguje 

poznámkou, i kdyţ my jsme vůbec nepočítali s tím, ţe to zaregistroval. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

Co se týče toho, ţe by vyuţíval něco, co se naučil ve škole, no, to moc ne. To zase ne… 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

To si myslím, ţe jo. Kdyţ má něco vybrat z textu, tak to jo. Před rokem tady četl 

nějakou pohádku a teď jsme počítali nějaké čítanky, a kdyţ tam byli jiné postavy, tak si 

vybavil, ţe ten příběh byl podobně postavená, dával stejný smysl. 

Doma se neztrácí v tom, co tam zaznívá. 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

No, tady nad tou otázkou vţdycky bádám. Vím, jak jste mi to vysvětlovala, ale nechci 

říkat, jo nebo ne. Nevím, nedovedu to takhle říct. Nedovedu si vybavit nějakou 

souvislost, ve které bych si to vybavil. 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  paní …    číslo rozhovoru: 1   

dítě:  Samuel    datum: 6. 10. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotila vyjadřování vašeho dítěte? 

Já nevím, nemám totiţ srovnání s tím, jak se vyjadřují děti v jeho letech. Jo, ale nevím, 

jestli kladu na něj příliš veliké nároky, ale řekla bych, ţe je to tak průměrné, lehce 

podprůměrné. On to vyjadřování má fakt spíš horší… 

Hm, a dokázala byste popsat, proč to tak vnímáte? 

Mám totiţ pocit, ţe si to nedokáţe srovnat v hlavě, kdyţ chce něco říct. Buď je to teda, 

ţe přemýšlí moc rychle a pak ztrácí teda úplně ty souvislosti anebo prostě nemá 

dostatečnou slovní zásobu. 

2. …a jaká je tedy jeho slovní zásoba? 

No, myslím si, ţe to není, on totiţ nechce číst. Coţ si myslím, ţe je docela velký 

problém. Ţe z toho by asi mohl tu slovní zásobu hodně čerpat. Nebo je to i tím, ţe 

doma málo mluvíme? Já fakt nevím… Protoţe teď poslední dobou se tím zaobíráme, 

tím naším problémem, takţe se mi tak jakoby vybavují věci, které s tím prostě můţou 

souviset.  

Máte pocit, že používá i nějaké cizí slova, abstraktnější pojmy?  

Ne, to ne. I kdyby to moţná chtěl říct nějakým způsobem, ale neví… 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? Jestli to dělá a jakým 

způsobem… 

Tím, ţe nechce, to neplánuje, protoţe prostě nechce. Takţe tady spíš platí donucovací 

prostředky. Sám od sebe, to uţ musí být, aby se donutil, aby přišel ze školy a zrovna 

měl chuť teda něco dělat. 



Hm, a když vy už ho pak třeba nasměrujete k tomu, aby něco dělal, máte pocit, že si 

pak už třeba vypracovává nějaký postup, nebo že třeba přemýšlí nad tím, jak bude co 

dělat? 

To si myslím, ţe spíš ne. To spíš neumí, já jsem ho to určitě nenaučila, ale myslím si, 

ţe ne, ţe nemá prostě takové to plánování, ţe teďka prostě udělám češtinu a pak 

matiku a udělám si nejdřív úkoly a pak se budu učit, tak to teda fakt ne.  

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu?  

To si myslím, ţe si kontroluje, ale asi zase to nekontroluje tak důsledně, aby tam našel, 

co je špatně. Ţe to vţdycky přelítne a myslí si, ţe má hotovo. Takţe to dělá, ale ne 

důsledně. Takţe nad ním stojím a říkám mu, zkontroluj si to ještě jednou 

5. Jak byste ohodnotila jeho schopnost soustředit se?  

(smích) 

Jak bych vám to řekla, ţe se soustředí velice krátce. Dokáţe se soustředit opravdu 

jenom velice krátkou dobu. Tak si myslím, já, jo? Protoţe jako nejsem odborník, takţe 

nevím, nedokáţu to posoudit, ale myslím si, ţe udrţet jeho pozornost třeba déle jak 

čtvrt hodiny, to soustředění teda ţe je těţký.  

Hm, dobře. A co se týče typu činnosti, máte pocit, že se to třeba nějak liší, že to 

s něčím souvisí?  

No co se týče učení, tak to je právě tenhle ten problém. Jo, ţe fakt musíme třeba po 

malých kouskách. A jinak co týče her, to je jiný, tam vydrţí celé dny. Třeba kdyţ 

hrajeme karty, tak to taky vydrţí, jo. I film, to jo. Ale učení asi tím, ţe nechce, tak u 

toho tu pozornost nedokáţe udrţet tak dlouho.  

Řekla byste třeba o něm, že je zbrklý? 

Ale tak zase, pokud nemá nějaký vnější… no, to jsem řekla špatně, teď se nedokáţu já 

vyjádřit. Kdyţ ho nikdo z okolí neruší, tak jakoby to soustředění je kvalitnější. Jo, ale 

kdyţ má kolem sebe rozruch, tak prostě to jej hrozně rychle rozruší a… Určitě prostě 

musí mít na učení klid. To určitě. Nevím, jak ve škole, tak ve škole, co jsme měli 

problémy, tak vţdycky bylo tak, ţe se rušili všichni navzájem.  



6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

-nepoložena, viz předchozí odpověď. 

 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Ale tak to si myslím, ţe jo.  

Aha, a mohla byste mi to trochu přiblížit? Jestli má třeba nějaké zájmy a taky tak 

celkově, jestli sleduje, co se děje, ať už třeba něco ve zprávách nebo co se děje 

v rodině… 

Nechte mne chvilku přemýšlet (smích). Tak o co se zajímá, myslím si, ţe se hodně 

zajímá o hry na internetu, protoţe to teda s kamarády by dokázal vydrţet hodně 

dlouho. Jinak tak asi všeobecně od všeho trošičku. Asi nic vyhraněného nemá. 

Ţádného koníčka jakoby, nad kterým by strávil hodně času, to taky nemá. Moţná, ţe se 

teď zajímá hodně o golf, protoţe to ho hodně baví. Ale zase to není takové markantní, 

hodně moc. Všechno prostě tak kouskovatě.  

Co se týče rodiny, to si myslím, ţe přehled má. To se bavíme, bavíme se otevřeně o 

všem doma, tak to si myslím, ţe vnímá a i se občas ptá.   

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

Můţete mi to nějak jakoby přiblíţit? Třeba příklad… 

Ano, může to být cokoliv. Může se to například týkat školy – spojování naučených 

informací dohromady. Nepřistupovat k učivu izolovaně, ale být schopen to spojit se 

starším učivem, umět to využít. 

To teda, to fakt nevím. Budu se na to soustředit. 

Hm a třeba v takové běžném dění, nějak obecněji, že třeba s vámi něco zažil a pak to 

využije v nějaké nové situaci, která je podobná té předchozí… 

Já teď teda fakt vůbec nevím, teď si to nedokáţu ani já srovnat v hlavě. 

No, ono je to asi docela složité…   



9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? Zas to teda můžeme třeba úplně konkretizovat. Říkala jste sice, že moc 

nečte, ale když má třeba nějaký příběh, článek a měl by z něj vybrat to podstatné, ty 

důležité informace, zvládl by to?  

Jo, já vám rozumím. Jestli třeba kdyţ si přečte článek, tak vybrat to hlavní, o co tam 

jde. No já myslím, ţe tak asi průměrně. Neřekla bych určitě, ţe to dokáţe úplně 

úţasně, to určitě ne. Jakoby přirovnávám to k nějakému článku, co jsme četli 

v poslední době. Kdyţ jsem chtěla po něm, aby řekl, co v tom článku bylo, tak se v tom 

nějak orientuje, ale není to, ţe by to bylo nějaký úţasné.  

Hm, a kdybychom to zkusili převést na takový každodenní život, jestli máte pocit, že 

je schopen zachytit věci, co jsou teda fakt užitečné. V rámci třeba toho, co si řeknete, 

kdy je toho spousta a dobré je zachytit z toho ty důležité informace, které třeba může 

potřebovat k tomu, aby někde byl, aby splnil nějaký úkol, nebo něco podstatného 

udělal. Jestli v takovém každodenním styku je schopný takhle dobře fungovat.    

Asi ne, určitě ne pokaţdé. Protoţe zrovna to, co má udělat sice dělá, ale někdy 

neudělá. Myslím si, ţe to není úplně jako stoprocentní. Ţe mu chybí to dotáhnout, aby 

plnil úkoly, aby plnil všechny na sto procent. 

Aha, a myslíte si, že to teda nějak souvisí s tím, že je pro něj třeba obtížnější zvolit si 

priority, nějak si jakoby utříbit, co je třeba? 

No, to asi jo. 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

To si myslím, ţe tomu rozumí, ale nejsem si stoprocentně jistá, jestli to dokáţe pouţít i 

v praxi. Zase jakoby se vracím k tomu jeho učení, pořád mě to táhne k tomu jeho 

učení, ţe kdyţ mu řeknu: „aţ budeš mít hotovo tohle, pak budeš moct jít třeba na půl 

hodiny na počítač.“ Tak ano, ano, ale stejně jakoby se to nenaučí úplně komplet celý a 

někde uhne a na počítač zapomene a tak zase musím… „jestliţe se to naučíš, tak…“  

Takţe já si myslím, ţe to v té hlavě jakoby chápe, ale ţe to nedokáţe zase dotáhnout do 

toho konce. Rozumí tomu, ale pak to nedojde k tomu vytouţenému cíli.  

Ano a takovéto porozumění, že když teda on něco udělá, tak potom bude i něco nutně 

následovat, to si myslíte, že vnímá?. 



Jo, to si myslím, ţe jo. Jenom mu to pak nejen převést do té praxe, no.  

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  paní …     číslo rozhovoru: 2   

Jméno dítěte:   Samuel   datum:   14. 12. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotila vyjadřování vašeho dítěte? 

Ne nevnímám změny. No, myslím si, ţe mu prostě nejde říct to, co by chtěl, jo? No, on 

určitě to v hlavě má srovnaný, ale jak to chce říct, tak mu to prostě nejde. On se do 

toho zamotává, neřekne vlastně souvisle to, co potřebuje vysvětlit. Myslím si, ţe se mu 

to moc nedaří. A sní je to těţký, on to potom raději úplně vzdá. Jo, „tak nic“, radši od 

toho jde pryč.  

Aha a to tedy platí obecně? Nebo se to týká specifičtější oblasti ve vyjadřování (něco 

složitějšího)? 

No, já nevím, nevím přesně, co máte na mysli. No, v kaţdém případě, u obtíţnějších 

věcí jo. No, jinak u těch normálních věcí asi jo, normálně to jde. Spíš, kdyţ chce něco 

popsat, nějaký příběh, to, co se ve škole stalo. Tak to neumí vyjádřit asi tak, jak by 

chtěl.  

Tedy u nějakého složitějšího vyprávění? 

No, jo. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

To já myslím, ţe nová slova ne. On má tu slovní zásobu hrozně malou, protoţe nečte. A 

je fakt, ţe třeba ani doma nemáme moc čas třeba, ţe bychom si povídali moc, ţe 

bychom si povídali celé odpoledne, prostě to nejde. (smích) Takţe ta jeho slovní 

zásoba je opravdu malá, tak jakoby nějaké zlepšení si myslím, jako výrazné, to určitě 

není. Nevšimla jsem si toho, ţe bychom nějak od října pokročili. Já si myslí, ţe jo.  

A máte pocit, že ho ta slovní zásoba při vyjadřování omezuje, že mu chybí slova? 

Myslím, ţe je tam souvislost. Tím, ţe nemá slovní zásobu, tak se prostě nedokáţe 

vyjádřit, jak si aby chtěl. 



3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

(smích) 

No, vypadá to tak, ţe to nevypadá nijak. Protoţe mně tvrdí, ţe ţádné úkoly nemá. 

Takţe my teď bojujeme s tím, ţe teda chodí ze školy s tím, ţe nemá ţádné domácí 

úkoly. Protoţe se mu to teda buď nechce, nebo na to zapomene.  

A nějakou aktivitu byste našla? Že třeba nad tím přemýšlí dřív, než se do toho pustí? 

Teď mě fakt nic nenapadá. 

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Tatínek: Myslíte třeba početní úkoly? Podle toho, v jakém je rozpoloţení. Někdy mu 

řeknu dvakrát, ať si to zkontroluje a on ty chyby prostě nenajde. A jsou dny, kdy si 

myslím, ţe to najde, ale stejně to není tak, jak by to mělo probíhat, ta úprava. Víte, je 

to takové to flegmatické spíše, hlavně, abych to měl za sebou.  

A dělá tu opravu i někdy sám od sebe? 

Ne, to asi ne. To nezjistíme, no. On je na to hrozný lempl asi. Kdyţ se ho na to zeptáte, 

jestli to kontroloval, jestli tu kontrolu má, tak řekne, ţe jo. Ale nevíte… Protoţe to 

vypadá, ţe vůbec. 

Kdyţ nad ní stojím, na d tím domácím úkolem a řeknu mu, ať si to zkontroluje, tak jde 

a ty chyby si najde. Ale běda, jak zajdu za roh… 

Aha, takže tu potřebu on sám asi moc nemá. 

No, to asi ne. Myslí si prostě, ţe to napsal dobře a nic… no, je v pohodě (smích)  

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Od toho minula?  

No, jestli se něco mění a jestli ne, tak jak tu situaci teď hodnotíte. 

No, já si myslím, ţe ne. 



No, vypadá to tak, ţe on sám sebe hrozně ruší. I pan učitel tvrdí, a mě se to vlastně i 

doma odráţí, ţe on je hrozně zbrklý, hrozně vyrušuje, jde tělem napřed, ty myšlenky 

zůstávají někde vzadu a tím pádem se nedokáţe soustředit, říct kloudného slova, dát 

dohromady nějaké vyprávění. Nevím, tak jako mi to přijde, ţe je to všechno propojené 

divně. Asi sám se sebou to nezvládne. Kdyţ stojím nad ním, tak ho udrţím, já nevím, 

10 minut nebo čtvrt hodinky, ale pak uţ zase musí se klepat, musí se hýbat, nebo si 

ťukat. Nekouká se, ţe by ho někde něco vyrušovalo, nějaké zvuky nebo tak, to ne... 

Takţe já nevím, řekla bych zase, ţe od toho října se to nějak výrazně nezměnilo.  

A máte pocit, že je to v nějaké oblasti lepší? Třeba nějaké jeho koníčky… 

No, počítače, to vydrţí dlouho (smích), to se soustředí. Ale zase, musí tam mít svoji 

hru. To, co ho baví. To, co ho nebaví, to prostě nejde. Tím, ţe ho teda nebaví číst, tak 

tím se vůbec nezklidní, no, jinak mě nic moc nenapadá…  

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

U počítače vydrţí klidně celý den, v uvozovkách, jo. Není to tak, ţe by celý den seděl u 

počítače, to je proti mému gustu, jo. A myslím si, ţe i různé hry, hraní společenských 

her, toho baví, u toho vydrţí. Monopoly, to by hrál i 6 hodin, to se dokáţe soustředit.   

Musí ho to prostě bavit. Ale to je tak jakoby málo věcí, ţe je to málo, no (smích). A zas, 

co se týče soustředění u věcí do školy, to vydrţí strašně krátkou dobu. Nevím, jak ve 

škole, ale zase, co mám učitele od pana učitele, tak ţe vyrušuje, ţe prostě nevydrţí. 

Vyrušuje hlavně sám sebe teda a tím taky okolí, no. Ještě ta puberta taky trošku, to je 

šílené.  

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Já si myslí, ţe to je teďka docela lepší. Nevím, jestli jsme začali spolu nějak víc jakoby 

mluvit o tom, co se děje, ale tak jako malinko je to lepší. Nevím, jestli je dospělejší… 

Myslím si, ţe má asi daleko větší přehled o tom, co se děje. Buď to hodně poslouchá, 

nebo poslouchá více v televizi zprávy, nebo se tak více baví jak ve škole, tak lidi kolem 

něj. Asi si myslím, ţe tady se to můţe pomalu zlepšovat. 

Tatínek: Jako v tom je posun, ţe si více věří. Ţe se dokáţe více hádat, ţe si stojí za 

svým. Tak musím jít a najít mu třeba na internetu, ţe to tak není. „A my jsme se ve 



škole učili, ţe to tak je.“ „Tak se ti to nějak pomotalo a tak to není.“ „Ne, je to tak.“  

Prostě člověk musí jít a dokázat mu to, dát mu ty argumenty.  Takţe hádá se uţ. Tu 

sebedůvěru si myslím, ţe má, kdyţ někdy blbě.  

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

To jsou takové záludné otázky (smích). Nevím, jestli to je nějaké markantní zlepšení. 

No, ale to fakt teď nevím… 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

(Dlouho se rozmýšlí.) Já si myslím, ţe asi moţná trošku jo. Ale teďka mě zase nějaký 

konkrétní příklad nenapadá. Kdyţ třeba vypráví něco ze školy, tak já zase neznám 

přesně to pozadí, abych věděla, jestli řekl to podstatné.  

Kdyţ takhle něco řešíme, tak to dokáţe zachytit, ale pak je zase problém to udělat, jo. 

Buďto půlku zapomene, nebo to zapomene celé. Nebo se na to vykašle a řekne, ţe na to 

zapomněl. 

Takhle když má třeba z nějakého obsáhlejšího učiva vytáhnout to podstatné, to se mu 

daří? 

No, moţná řeší i ty detaily, no, to fakt nevím… 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

Tomu rozumí moc dobře. Se mnou to teda i velmi pouţívá, domlouvá se, co udělám a 

co pak on udělá.  

Ve školním učivu asi taky, nevím o tom, ţe by tam byl nějaký větší problém.  

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:   paní …    číslo rozhovoru:  3 

jméno dítěte: Samuel     datum: 23. 2. 2011 

 

1. Jak byste ohodnotila vyjadřování vašeho dítěte? 

Myslím si, ţe se snaţí. Ţe jakoby se snaţí, asi moţná i tím, ţe se na to víc zaměřuji já, 

abychom spolu více mluvili. Není to asi úplně stoprocentní, ale myslím si, ţe tam nějaký 

pokrok je. Myslím si, ţe se mu lépe hledají slova, to co chce vyjádřit. Takţe si myslím, ţe 

se to tam trochu zlepšuje. 

To zasekávání tam ještě je, ale nevnímám to uţ, ţe by to bylo výrazné.Ţe mně to tak 

proplouvá.  Buď je to tak, ţe uţ si toho nevšímám tolik, nebo se to zlepšuje. Myslím si, ţe 

je to plynulejší. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

No, to souvisí s tím no... 

Takže to vybavování slov je lepší... 

No, myslím si, ţe jo, ţe ta komunikace je tam trošku lepší. Moţná je to tím, ţe jsem se na 

to víc zaměřila, ţe mi to nepřijde aţ tak strašné, jako to moţná bylo. 

Zaznamenala jste třeba nějaké nové pojmy, které dříve nepoužíval? Abstraktní slova, cizí 

slova.. 

Občas mu nerozumím, kdyţ mluví s kamarády (smích). Co se týče o internetu, tak oni 

pouţívají slova, která já neznám. Co se týče her, internetu, tomu fakt nějak moc 

nerozumím. V tomhle to je rychlá generace. 

A zdá se vám, že používají cizí slova i mimo oblast počítačů? 

No, to ne. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 



No, řekla bych, ţe se snaţí. Ţe tam ale ţádná výrazná změna není.  

Aha, a v čem se tedy snaží? 

Snaţí se tím, ţe teda fakt ho donutím, aby dělal kaţdý den přípravu do školy. Ví, jak to má 

dělat, to jsem mu dala nějaký postup, a myslím, ţe tohle to se snaţí dodrţovat. S tím, ţe 

třeba příklad, měli ve škole hodinu, kdy něco brali, pak byli někde úplně mimo, a on se 

pak k tomu vlastně vrátil zpátky k tomu, co se učili dříve a od toho jsme se začali učit a 

opakovat. Nevím, jestli je to to, na co se ptáte. 

Znamená to taky to, že si nějak dokázal spojit informace, které se učili dříve s tím, co 

dělal potom? 

No, ano, to jo.  

Říkala jste, že dodržuje nějaké postupy... 

No, on má připravené hromádky na všechno, co má na druhý den k učení. Myslím si, ţe se 

mu to takhle dělá daleko lépe, neţ kdyby se měl připravovat sám. Má v tom řád, který on 

asi potřebuje. Nebo myslím si, ţe musí mít. Takţe v tomhle tom se hodně zlepšil. 

A myslíte si, že si někdy tvoří nějaké postupy práce i sám? Že má potřebu si to sám 

promyslet? 

No, to asi zatím ne. Zatím spíš poslouchá to, co mu řeknu. Ale tak třeba z toho něco 

odvodí do budoucna.  

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Myslím si, ţe jo. Ve škole co říká, kdyţ píšou nějaký testy, ţe si dělá zkoušky, ţe mu to 

všechno vyšlo. I doma, kdyţ si dělá úkoly, tak taky. 

A ta kontrola doma, to dělá sám od sebe? 

No, asi jak kdy. Buď to je to tak, ţe si ani neuvědomuji, ţe mu říkám, ať si to zkontroluje 

nebo to dělá sám od sebe. To teda fakt nevím, to si nevybavuji. 

Když si tu práci kontroluje, dokáže po sobě najít chybu? 

Myslím si, ţe jo. Třeba konkrétně v matematice, kdyţ si kontroluje, jestli mu vyšel dobře 

příklad, to určitě jo... Ano, to jo. Jak kdy, ale jo.  



5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Co mám zprávy ze školy, já teď hodně spolupracuji s panem učitelem, protoţe byly před 

Vánocemi problémy ve škole problémy se soustředěním, s vyrušováním, tak je to lepší. Ţe 

pan učitel zaregistroval to, ţe je Saša více v klidu. Sám sebe rušil, rušil i ostatní a teď se 

zklidnil. Je moţné to, ţe oni měli ve škole kluka, který hodně rušil, takţe se jím Saša 

nechal strhnout. Ale mám informace i z toho ledna, kdy tam ještě ten divoch byl, tak ţe se 

uţ tehdy trochu uklidnil. Asi to není úplně výrazné, ale nějaký pokrok tam je. Ţe pan učitel 

to zaznamenal, i paní učitelky, ţe uţ nemá tolik poznámek. Vymysleli jsme, teda vlastně 

Saša si vymyslel, co mu fungovalo na prvním stupni, ţe si po kaţdé hodině zajde za panem 

učitelem nebo paní učitelkou pro hodnocení, jestli dával pozor, zapojoval se, nevyrušoval. 

My jsme tohle to zkoušeli s paní učitelkou na prvním stupni a osvědčilo se to. Tak to mě 

překvapil. Asi ţe mu záleţelo na tom, aby se zlepšilo jeho chování. I kdyţ  na to 

samozřejmě zapomíná... 

Jak to má se soustředním doma? 

Doma se taky lehce nechá vyrušit, on fakt potřebuje hrozně velký klid, aby se na to 

soustředil. Ale on zas nevydrţí strašně dlouho, tak 15, 20 min a pak potřebuje pauzu. 

Zase ale to, co ho baví, tak vydrţí 2,3 hodiny. Ted jsme třeba hráli Evropu, nebo hraje 

s manţelem šachy. 

Asi se to fakt zlepšuje, ne teda markantně, ale jo.  

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

No a souvisí to s tím, co ho baví. A potřebuje být správně naladěný, aby u toho vydrţel. 

Co se týče učení, tak ho to fakt musí zajímat a prostě škola hrou a tam, co ho to nezajímá, 

tak tam je třeba tvrdě. Nechce se mu, odbíhá, chce uklízet, pomáhat mi vařit, všechno aby 

se nemusel učit. 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

No, teď přemýšlím, jestli třeba sleduje něco… to asi teď vůbec ne, spíš teda tak ve škole, 

co kluci, co holky. Jinak ale moc ne, nemluvíme o tom.  

Ptá se, když neví? 



A to si myslím, ţe se taky zlepšilo, otázky ty poslední dobou docela má, asi vlastně na 

cokoliv. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

No tak asi co se týče učení, tak asi jo. Jinak konkrétně mě asi nic nenapadá teď zrovna. 

Vůbec mě to nenapadá... Ve škole jo, co se týče zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, tak tam 

jsem to zaznamenala, tam to dokáţe. Zase ne úplně stoprocentně, ale jo. 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

Tak to teda taky nevím. Moţná, ţe jakoby trošku jo. Ale teď se mi tak vybavuje dějepis, kde 

mají u textu docela dobré otázky, které ho navádí, tak to asi jo. Nevím teda, kdyby přečetl 

text nějaký jiný, kterému by třeba tolik nerozuměl, jestli by to dokázal. 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

To si myslím, ţe asi jo. Asi trošku jo, začíná to vnímat. Jo. 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:   paní…     číslo rozhovoru:  4 

jméno dítěte: Samuel     datum: 3. 5. 2011¨ 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte? 

Myslím si, ţe se snaţí komunikovat, ţe se snaţí přemýšlet o tom, co chce říci. Není to 

úplně pravidlo, ale tak mě to vţdycky zarazí. Kdyţ on něco začne a najednou se zarazí 

a začne mu to v té hlavě šrotovat. Tak to zarazí i mě, to vţdycky zpozorním. To je u něj 

nové, objevuje se to aţ poslední dobou. Pak to vyjadřovaná jak se snaţí, tak někdy to 

je hrůza, někdy to má hlavu a patu. A myslím, ţe je to lepší. Asi jak kdy, jak má 

náladu. Ale myslím si, ţe se tak všeobecně zlepšil. Moţná je to i věkem. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

Pořád si myslím, ţe to je spíš horší neţ lepší. Nebo ţe se to jako nezlepšuje. On se sice 

snaţí, ale ţe by to vyjadřování bylo lepší, co se týče slovní zásoby, tak to ne. Musí 

hodně přemýšlet, aby to dal do nějakého rozumného tvaru. Musí dlouho přemýšlet, neţ 

ho napadne správný výraz. Pořád ţe to nemá zvládnuté. Jeho to ještě hodně brzdí. 

Hledá strašně moc dlouho a pak se na to vyprdne. Někdy něco najde samozřejmě, 

ale… 

Co se týče porozumění, to si myslím, ţe není úplně pravidlo, ţe by nerozuměl. Ale teď 

by la situace, ţe si nemohl vzpomenout na správný výraz. Tak jsem mu napověděla a 

on říkal, ţe to slovo nezná. Tak jsem mu řekla, ţe se musí podívat do slovníku cizích 

slov a to slovo si najít. Ale u normálních běţných slov se to asi nestává.  

Nová slova, to je moţné, ale vůbec jsem si je neuloţila do paměti, takţe nevím. Ta cizí 

slova, některým jeho slangovým výrazům ze školy vůbec nerozumím, stejně tak 

z oblasti počítače. Asi to je i dobou.  

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

To si myslím, ţe k tomu ještě pořád potřebuje mne, ţe on sám si nedokáţe od začátku 

aţ do konce udělat program. Ţe mu to naplánuju a on je to pak schopný dodrţet a 

dojít k tomu cíli. Ale, já nevím. Jezdíme teď třeba na chalupu, kde se snaţím, zařídit 

ten den, podle toho, co je třeba. A on by přeskakoval, klidně by začal od prostředku 



práce. No, ale moţná se mu jen nechce…moţná, ţe kdyby toho donutilo, tak ţe toho 

pak schopný je.  

I u školní přípravy, musím nad ním pořád stát. I kdyţ, tam jsme vlastně taky pokročili, 

nechám ho, ať si to všechno udělá sám a pak ho ale musím zkontrolovat, jestli to 

všechno udělal tak, jak měl. Ale to jak to udělá, jak postupuje, to nechávám na něm. 

On ví, jak to má dělat, my jsme se to učili spolu. Ale jestli to dělá tak nebo jinak, to uţ 

nevím. 

U jeho osobních, zájmových aktivit, to si umí velice dobře zorganizovat, i lidi kolem 

sebe.  

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Furt myslím, ţe to má jako povinnost, kterou musí udělat, ţe kdyby nemusel, kdybych 

ho nekontrolovala, tak by se na to vyprdl. Jako sám od sebe, to by nedělal. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Myslím si, ţe je to od začátku roku daleko lepší, říkají to i učitelé, ţe přestal vyrušovat, 

daleko víc se soustředí na práci. Doma mi to přijde, není tam nic, ţe by byl nějak 

hodně roztěkaný. Co se týče třeba her, to vydrţí dlouho. U školní přípravy se taky 

soustředí, i kdyţ to nesmí být moc dlouho. To je taky trochu pokrok, musela jsem mu 

říkat několikrát, aby šel si nachystat věci, aby něco udělal.  Dřív jsem ho musela víc 

hlídat. 

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

Pokud je to nějaký kratší interval, tak to jo, to vydří. Dodělá diktát, dodělá příklady. 

To dřív nebývalo.  

U svých aktivit to dotahuje dokonce, ne, ţe by třeba toho nechal v půlce.  

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

No, na to jsem se právě začala zaměřovat. Ţe spolu třeba budeme sledovat zprávy, 

kdyţ ho to teda fakt moc nebaví. Ale teď třeba co se týče svatby v Británii, tak to se 

ptal. Jinak nevím, ne, ţe by nechtěl nic vědět, ţe by od všeho odbíhal, to zase ne. Ale 

jinak tak normálně zájem má, ptá se. 



8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

To teda vůbec nevím, to je zase ta záludná otázka. To je hrozné teda… 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

No, mnoţstvím informací se určitě nezahltí… ale zase, tím, ţe on vůbec nečte, tak si ty 

výtahy nemá kde natrénovat. Ale třeba, kdyţ se kouká na nějaký film, tak je potom 

schopný mi povyprávět ten příběh. 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

To teďka taky hodně probíráme. Kdyţ si hraje s Anetou a je nějaký problém ona začne 

brečet, nebo kdyţ něco nesmí dělat, tak je oba vezmu a vysvětlujeme si, proč to nesmí 

dělat, co by se stalo. Něco základního určitě domyslí, ţe nesmí na červenou, protoţe by 

ho přejelo auto. Jinak u dalších věcí, neví, jestli to domyslí hned, ale myslím, ţe s tím 

problém není, ţe to má v tomhle tak normálně. Moţná, ţe ho to někdy nedojde hned, 

ale dochází mu to.  

Napadá Vás ještě něco podstatného, co tady nezaznělo? 

Teď přišel s tím, ţe jeho dobrý kamarád se změnil a stojí proti němu. Tak jsme to 

rozebírali, a protoţe vím, co se děje u nich v rodině, tak je to jasné. A mě překvapilo, 

ţe ho to tak ranilo. A ţe s tím přišel a svěřil se mi. Ţe to bere tak citlivě. Je citlivější 

mezi kamarády, na nějaké změny nálad a tak. 

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:   paní …     číslo rozhovoru:  5 

jméno dítěte: Samuel     datum: 30. 5. 2011 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte? 

Asi se snaţí, ale pořád to není… ale to se asi určitě naučí cvikem… ale je tam asi 

určité zlepšení. Snaţí se a vidím, ţe přemýšlí, co chce říct. Zastaví se a opraví, 

uvědomí si, ţe chce to říct jinak, pouţít jiný výraz, zformulovat to jinak. Řekne to, ale 

pak se vrátí, řekne ne ne ne, já si to musím rozmyslet. Na poprvé se mu to vţdycky 

nepovede.  

A je to jeho vyjadřování srozumitelné? 

Asi je to taky lepší, snaţí se mi to dovyprávět, teď třeba byly ve škole v přírodě, tak mi 

to říkal den po dni. Snaţí se… 

Aha, a když mluví, dělá chyby? 

Chyby nějaké výrazné nedělá, to ne. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

Tak to jakoţe pořád bojujeme, protoţe nečte. Asi teda nejvíc to, ţe mu nenaskočí hned 

ten správný výraz, trvá mu to docela dlouho. Pak ho ale najde, no. Jen to není ještě 

úplně tak automaticky… 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Ale asi jakoby ten posun od toho začátku školního roku tam je. Ţe se dokáţe připravit 

sám do školy. Je pravda, ţe kdyţ se učí, tak je mu příjemnější, kdyţ to dělá s někým, 

tak se s ním musí učit. Kdyby se to měl naučit sám, tak mu to asi déle trvá, ţe by ho to 

moc nebavilo, to se vymlouvá. Jinak nějaké postupy uţ trochu nastavené má, nějaké 

základní věci, ale stejně potřebuje trošku hlídat, pomáhat. U domácích úkolů to zvládá 

sám. 

No, u jiných úkolů to je bez problémů, to spíš já potřebuju jeho (smích).  



4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

To jeho soustředění se asi prodluţuje. Ţe se dokáţe soustředit daleko delší čas, u 

školní přípravy, tam je to markantní. Není vlastně ani nijak zbrklý… 

Ze školy dneska Saša přinesl zprávu, ţe se musí v hodinách více zklidnit, ale on s tím 

má vlastně problém od první třídy. Ale zas si myslím, ţe to není hrozné, nedostává 

ţádné poznámky, co dřív dostával fakt skoro kaţdý den, ţe ruší. A třídní říkal, ţe to 

není tak hrozné, jak to bylo.  

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

U učení, tam se musí drţet, u svých věcí vydrţí aţ do konce. Ale i u těch úkolů vlastně 

vydrţí, tam není nějaký problém.  

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

To asi jo… občas doma zasáhne do nějakého našeho rozhovoru. Nijak mě nic teď nic 

nenapadá. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

No, tam asi není problém… Řekla bych, ţe to je u něj takové normální. 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

Ale z filmů jo, to mě zarazilo, ţe se ve škole dívali na bitvu u Thermopyl a to mi 

odvyprávěl, sice jsem mu musela trochu pomáhat, abych se orientovala i já sama, ale 

na to, jak to je sloţité, to si myslím, ţe to bylo dobré. Doma v komunikaci je to taky 

takové normální… 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

No, to jsme uţ minule říkaly, ţe tam problém není… 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  paní …     číslo rozhovoru: 1 

Jméno dítěte: Karel   datum: 1. 11. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotila vyjadřování vašeho dítěte? 

Určitě mu dělá problém vyjádřit myšlenku, popsat nějaký příběh. Je to pro něj obtíţné, 

musím mu pomáhat, musím mu dávat návodné otázky.  

A řekla byste, že je schopná mluvit v celých větách? 

Mluvit v celých větách určitě schopný je, ale kdyţ mi chce dovykládat nějaký příběh, 

nějakou událost, která se stala, tak mi dělá problém pochopit, co chce říct. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

Tak slovní zásobu si myslím, ţe nemá špatnou. Nemá teda takový ten cit, ţe někdy 

pouţije slovo, které se nehodí do toho kontextu. Cizí slova, abstraktnější, to ne. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

To si myslím, ţe jo. Tak všechno mu hodně dlouho trvá, na všechno potřebuje delší 

čas, musí mít klid, nesmí být vyrušovaný. A je si jistější, kdyţ mě má jako, kdyţ jsem 

poblíţ. Nedělá si úkoly v pokojíčku, který má o patro výš, ale radši v obýváku, byť mě 

intenzivně nepotřebuje na to, abych nad ním stála, ale je si jistější, kdyţ někdy 

zaškobrtne kvůli hlouposti a neví si s tím rady. Ale v poslední době, já nevím, od 

loňska, během teď posledního půlroku, roku, uţ je určitě schopný si připravit a dělat 

věci sám. Coţ v 1., ve 2., ve 3. vůbec. 

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? 

Zkontrolovat práci, to ne. A najít chybu s velkýma obtíţemi. Musím ho navést, prostě 

mu ukázat, kdybych ho to nechala úplně opravovat chyby, tak by mu to trvalo ještě 

déle neţ úkol samotný. 

Řekla byste, že je pečlivý? 



Myslím si, ţe povahově je spíš ten pečlivý, ale nejde mu to. Psaní je horší, tak prostě ty 

úkoly nevypadají pečlivě provedený, ale on sám má rád, kdyţ jsou věci tak, jak mají 

být, kdyţ má penál srovnaný, kdyţ má všechno v pořádku.  

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Špatně. Protoţe se mu vytrhuje ta pozornost a neumí se zacílit na tu jednu věc, ale 

neustále mu tam běţí v hlavě souběţně 2,3,4 nějaký věci. Skáče z jednoho do druhého. 

A jestli, tak doma, kde má ten klid, co potřebuje, tak je schopen, se nějak soustředit, ve 

škole stačí sebemenší ruch na to, aby ho to vytrhlo. 

Aha, a takhle to platí u veškerých aktivit nebo by se třeba dala najít nějaká činnost, na 

kterou se snáze soustředí? 

Určitě, rád si staví stavebnice nebo hodně rád a uţ od útlého dětství byl schopný 

sednout k televizi a sledovat od počátku do konce film, který se mi zdál, ţe ještě by ho 

třeba nechápal, ale chápal, protoţe ho komentoval, vnímal, úplně dopodrobna všechny 

maličkosti, byl schopný pak tam i říkat celé věty, celé odstavce. Takţe činnosti, které 

ho baví, tak je koncentrovaný. Dívá se rád na vědeckopopulární pro děti filmy - věda 

je zábava a prostě takové, kde vlastně ukazují tu látku, nebo to, co chtějí těm dětem 

vysvětlit, v kontextech, kde to ukazují vizuálně, tak to extra kvůli tomu přiběhne 

z venku, to přesně ví, v kolik hodin to začíná, to si sedne k televizi a nenechá se 

vytrhnout. Ta soustředěnost je veliká a naprosto dopodrobna si pamatuje všechno, co 

tam říkali. Nebo kdyţ třeba byli s paní učitelkou na takovém naučném výletě, kde jim 

ukazovali ţivot Keltů, byli v Keltské vesnici, tak přišel a do detailu mi vlastně všechno 

vyprávěl, pamatoval si, protoţe ho to zaujala a protoţe to nejenom slyšel, ale i viděl, 

protoţe u něj je důleţité, aby i viděl tu informaci.  

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

(Nepoloženo, viz předchozí otázka.) 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Zajímá se o takový svůj okruh zájmů a určitě tohle byla věc, na které jsme museli taky 

hodně pracovat, protoţe jsem to vţdycky komentovala tak, ţe ţije ve svém světě, který 

ho zajímá. Ale třeba kdyţ šel do první třídy, tak vůbec nevnímal, co to je škola a proč 

tam jde. A já jsem si uvědomila aţ někdy, já nevím, vlastně aţ kdyţ jsme šli k zápisu, ţe 



vlastně nikdy se nezajímal o to, ţe je nějaká škola a ţe do ní půjde, k čemu ta škola 

slouţí, ţe to vlastně vůbec nevnímal, jak některé děti se těší uţ rok předem a proţívají 

to, ţe si koupí aktovku a penál, tak on to vůbec neřešil 

Tedy má nějaká okruh svých zájmů… Mne by ještě zajímalo, jestli třeba někdy 

zachytí něco ze zpráv, to co se zrovna děje, nebo to, co zrovna doma řešíte, jestli to 

zachytí a jestli se o to zajímá… 

Jo, tak jako po svém. Orientuje se, ale po svém. Tak jako si z toho vycucává, co chce. 

Je teda fakt, ţe kdyţ se doma bavíme a on si tam kreslí, nebo něco dělá, tak přesně 

vnímá, co se říká a má o to zájem, ale říkám, to vnímání je takové to jeho. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

To jo, to určitě jo. No takhle, kdyţ ty informace dostane takovou tou formou, ne jenom, 

ţe se něco jakoby říká, ale kdyţ to i vidí, tak vnímá takové to, ţe uţ to někde viděl, to 

ţe byl tam a dává si to takhle hodně do toho kontextu, srovnává si to a zasouvá si to 

jakoby do těch přihrádek s informacemi. 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

To ne. Tak určitě, kdyţ se má něco naučit u dějepisu, z vlastivědy, z takových těch 

předmětů, kde prostě v té kníţce je to napsané v takové té omáčce, jak já tomu říkám, 

tak aby z toho pochopil, co se má naučit, tak to by mu asi dělalo potíţ. Na druhou 

stranu, kdyţ mu já z toho vycucám, tak jako jsem se dřív učila, ţe jsem se naučila 

jenom ty body a pak uţ jsem si tu omáčku uměla k tomu přidělat sama, tak to mu dělá 

potíţe, protoţe on zase potřebuje vědět dopodrobna ty souvislosti, aby je pochopil. A 

kdyţ pochopí, o co tam jde, tak uţ si to pamatuje a umí s tím pracovat. Kdyţ to 

dostane jenom jako takovou informaci, kterou si má pamatovat, tak mu to dělá potíţe, 

protoţe má špatnou paměť krátkodobou. Proto mu třeba dodnes dělá problém i 

násobilka. 

Teď se to teda všechno vztahovalo spíše k těm školním věcem, ale kdybychom to 

třeba měli převést do takového běžného dění, napadá mě, že třeba od Vás slyší spoustu 



věcí, ale přece jen v tom může zaznít pár podstatných informací (co je třeba udělat, 

kde má být apod.)… 

To tam musím vyzdvihnout. Zdůraznit a vyzdvihnout.        

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

To nevím.  

Napadá mě, jestli třeba rozumí tomu, že když něco udělal nějakým způsobem nebo 

naopak neudělal, tak potom něco nutně musí následovat… 

No, to jo. 

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  paní…    číslo rozhovoru: 2   

Jméno dítěte:  Karel   datum: 13. 12. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotila vyjadřování vašeho dítěte?  

Tak určitě celkově u Kristiána vnímám velké pokroky. Sice to vyjadřování není třeba tak 

barvité a tak úplně jasné, ţe kolikrát kdyţ chce vyjádřit něco sloţitějšího nebo řekněme 

abstraktnějšího, tak se mu třeba hůř hledají slova, ale zlepšení tam prostě vidím, 

průběţně. 

Hm, a napadá Vás konkrétně v čem? 

No, tak v tom vyjadřování zcela jistě, no. Kdyţ mi něco vypráví, tak se v tom lépe 

orientovávám. Předtím jsem musela klást více doplňujících otázek, abych věděla, o čem 

mluví. Teď uţ vím, o čem mluví a o co mu jde a jenom se tam potřebuji něco doptat.  

Rozdíl je tedy ve srozumitelnosti jeho vyjadřování? 

Ano.  

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? Vnímáte tam nějakou změnu? 

Tak určitě se to zlepšuje. 

Napadají Vás třeba nějaké konkrétní nové pojmy? Například i abstraktnější, cizí slova? 

Tak cizí slova, nebo abstraktní nějaká, to nepouţívá. Cizí slova určitě ne, protoţe je 

nezná, nepouţívá je. 

Aha dobře, nějakou změnu tam vnímáte? 

Určitě, kdyţ vidím tu otázku číslo 1, tak to spolu úzce souvisí.  

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Tak on předtím, kdyţ jsem mu přesně neřekla, co kde kdy má udělat, tak vlastně nebyl 

schopen se dostat k nějakému cíli a dneska uţ má navyknutý postupy toho, ţe ví, kdyţ 



přijde ze školy, co má udělat, jak má udělat. Dělá uţ třeba sám úkoly a jenom to, s čím si 

neví rady, tak počká na mne, aţ přijdu z práce, ale jinak většinu má hotovo. Čeká uţ na 

mne jenom s tím, co neví. Třeba teďka, kdyţ je nová látka, učí se dělit dvouciferným 

číslem, tak nebyl schopen to udělat bez toho, abychom si ukázali, jak.    

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Tak to ne. To nedokáţe a nekontroluje si.  

Aha, je to spíš na Vás? A s Vaší pomocí se mu to daří?  

To by musel úplně celý třeba přepočítávat a to nemám sílu to udělat. Takţe mu ukáţu, 

tady je chyba, to udělej znovu. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Tak on asi nikdy neměl úplně problém s tím se soustředit. Ţe by nějak vyrušoval třeba ve 

třídě nebo já nevím co. Spíš ho vyrušovali okolní zvuky, tak. Pořád se nechává vyrušovat, 

ale kdyţ je to něco, co ho zajímá, o co má zájem, tak prostě sedí a nenechá se ničím 

vyrušit.  Třeba kdyţ má v televizi takové ty dokumenty pro děti, tak to sedí naprosto 

soustředěný, chápe, co tam říkají a nevyruší ho, ani kdybych vedle já nevím co. 

Takže to tedy souvisí s tím jeho zájmem, to stále platí.  A třeba u těch školních povinností 

je tomu tedy jinak? 

 Ano, ano, to mu třeba řeknu, jdi si udělat úkol z matiky a to se nechá velice rychle vyrušit 

teda úplně čímkoli. Nevím, nedokáţe se do toho tak ponořit, protoţe není tam ten zájem 

prostě. 

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

Tak to úplně s tím nikdy neměl problémy, to uţ odmalička si dokázal hrát třeba s něčím, 

nebyl takový ten, co by jen pobíhal, tak to jo, kdyţ si našel něco, co ho zajímá, tak to si 

dokázal hrát, to jo. Nemá s tím problém. Nějaké vystřihovánky z ABC, na co bych já 

trpělivost neměla, tak to si sedí a vystřihuje.  

No a u jiných než zájmových věcí? Zase třeba práce do školy? 



No, tam samozřejmě se vyrušit nechá spoustou věcí, protoţe se mu to hodí. Kdyţ je tam 

něco, čemu se můţe věnovat, tak je mu to příjemné se na chvíli odpoutat od těch úkolů, 

kdyţ je to pro něj těţší. Kdyţ je to ale zase učivo, které ho baví, já nevím, třeba vlastivěda, 

něco, o čem třeba trošku víc ví, co ho zajímá, tak tam to jde lépe.  

Aha, takže tam stále hraje roli ten zájem.  

No, to ano.  

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

To jo, to všechno ano. 

To si vybavuji i z minula, že v této oblasti je to velmi dobré. A vzpomínám si, že jste 

minule mluvila o tom, jak potřebuje přijímat informace, že mu vyhovuje určitá forma – to, 

že to vidí.  

Ano, to určitě ano, uţ kdyţ je to něco komplikovanějšího, co ještě neprobírali ve škole, 

nějaké fyzikální zákony, kdyţ probíhá ta Věda je zábava, co si nenechá ujít a hlídá si to, 

přiběhne zvenku, kde si hrají. Ví přesně, v kolik to začíná, coţ dříve normálně, donedávna 

ještě nevnímal, ţil mimo nějakou časovou tu, tak v úterý přesně přiběhne, ví, v kolik to 

začíná a tak i to, co se ještě neprobíralo, tak je schopen to pochopit. Tam si to dá prostě 

do souvislostí. Takţe potřebuje dostat ty informace takové hlubší, takové aby se v tom 

prostě dokázal zorientovat. Kdyţ mu dá někdo nějaký výsek a má si to mechanicky 

zapamatovat, tak on tu mechanickou paměť nemá.  

Aha, a co se týče přijímání informací, třeba i těch hlubších, formou čtení, tak tam je na 

tom jak? 

No, formou čtení, to není jeho přijímání informací. Protoţe byť třeba kdyţ čte, tak nečte uţ 

třeba jak klasický dyslektik, ale není tam ta plynulost toho, není to pro něj pak snadný uţ 

přečíst, kdyţ něco čte, tak to tak vnímám já, ţe mu to sebere příliš energie. On ty 

informace vstřebá, on to dokáţe, ale není to uţ, ţe by ho to bavilo. Takţe kdyţ mu koupím 

nějaký dětský časopis, který má rád, ABC, Junior, tak takové ty články, co ho zajímají, ty 

si přečte, ale je tam spousta článků text na A4 nebo dvě A4, bez obrázků, tak aby si to 

přečetl a věděl, co tam je, tak to ne.    

 



8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

To jo, to si myslím, ţe jo a aţ bych řekla hodně. Ţe dokáţe tu informaci, kterou někde 

má, zapojit do informace, kterou dostane někdy jindy, je schopný si to zaškatulkovat a 

přiřazovat, to má velkou schopnost.   

Hm. A tohle je obdobné už delší dobu nebo se to nějak proměňuje? 

Tak celkově, kdyţ ho srovnám někdy, kdy chodil do 2. třídy, tak druhák a páťák, tam je 

pokrok veliký i celkově, jako u kaţdého dítěte tam bývají pokroky.  Ale myslím si i tady, 

kdyţ se mu dělaly ty první testy, tak v tom vyšel jako šikovný, ţe to uměl.  

Kdyţ dostane tu informaci tak, ţe ji pochopil! Protoţe mu dělá problém někdy, kdyţ 

má zadání, aby pochopil, co má dělat. A kdyţ se mu to opíše nějak trošku líp, tak 

pochopí, co se po něm chce a tak to udělá. Ale kdyţ dostane jenom úkol tak stroze 

podaný, tak pak není schopen kolikrát vyřešit úplně jednoduché zadání, jednoduchou 

úlohu, kterou zná, ale neví, ţe se po něm chce jenom tohle. Určitě by mu pomohlo, 

kdyby někdo, já nevím, se dokázal vţít do toho... Třeba mě taky dělal na začátku 

problém pochopit, ţe on to potřebuje podrobněji a člověk byl pak hrozně zaskočená, ţe 

nechápe úplně základní věci, ale tak jsme pochopila, ţe je mu to třeba popsat barvitěji, 

sloţitěji, ţe kolikrát se nehne z místa, protoţe v tom vidí větší komplikaci. Protoţe 

jakoby jde víc do hloubky, nebo protoţe zbytečně přemýšlí nad věcmi, které by vlastně 

ani nebyly v tom zadání. Tak se snaţím co nejvíce to specifikovat a co nejvíc vysvětlit, 

tak na to tu odpověď dá. Kdyţ třeba ale ve škole si nedali tu práci, nebo nedávají, tak 

se pak stane, ţe přináší špatné známky právě z tohoto důvodu. Někdy pak neţ 

v matematice pochopí zadání a co se po něm chce, tak děti uţ to mají vypočítané.  

Aha, takže tam jde hodně o tu formu, formulaci.  

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

To vůbec ne. On i jako jak myslí tak košatě a rozvíjí ty myšlenky, tak neumí udělat 

takový ten výcuc. To si myslím, ţe to je něco, na čem budeme muset ještě hodně 

pracovat. Ono je to pro učení se dost velký problém, kde já jsem se učila tak, ţe jsem 

si vycucla 4, 5 bodů, to podstatné a zbytek jsem nechala, tak on pracuje stále s tou 



omáčkou. Má spíš tendence to rozvíjet, neţ zuţovat. To si myslím, ţe by bylo fajn, 

kdyby se to během té 5. třídy alespoň nějak minimálně zvládlo, protoţe v té 6. uţ jsou 

tam pak ty nauky a to uţ je těţší... Kdyby existovala nějaká moţnost výuky, ţe by se ty 

předměty nějak více dávaly do souvislostí a propojovali se dohromady a nevytrhávaly 

se, třeba já vím, ţe jsme spoustu věcí ze školy pochopila, aţ kdyţ jsem přišla do praxe. 

Nešlo mi učit se něco, kde jsem postrádala význam, proč se to učím. Učit se nějakou 

teorii, která nemá význam.  

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

No, tak tohle, tohle jo. Nevím. Já bych řekla, ţe jo. Spíš bych řekla, ţe jo, protoţe mě 

to nijak netrklo, ta předchozí otázka,mě úplně trkla v tom, ţe se učíme takové ty 

předměty, jako třeba vlastivědu a on v tom zabředává, čteme tam věci nepodstatné, tak 

to mě trklo... Ale tady si myslím, ţe problém nebude.  

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:   paní…     číslo rozhovoru:  3 

jméno dítěte: Karel     datum: 21. 2. 2011 

 

1. Jak byste ohodnotila vyjadřování vašeho dítěte? 

Má problémy vyjádřit myšlenku, děj, nebo cokoliv. Neříká to souvisle, neříká to 

postoupně, kdyţ mluví, tak je těţké pochopit děj, musím mu dávat dodatečné otázky, 

musím mu pomáhat s tím. Kdyţ je to něco, co opravdu nevím, co mi chce říct, tak opravdu 

nerozumím. Je to teda spíš děj, který se stane, kdyţ je to něco, co viděl v televizi, tak to mu 

jde dobře od vyprávět Kdyţ se stane nějaká událost ve škole... Tak pak ani nechce, nechce 

to říct, protoţe to asi cítí, ţe mu to nejde. I teďka mu dělá problémy, proč sem chodíme, se 

mnou smlouval, protoţe jsou mu tady kladeny nějaké otázky a on musí odpovídat.  

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

No taky určitě niţší. Je spousta slov, které, kdyţ mu něco říkám, tak on to neřekne.  A taky 

někdy kdyţ se ptám, jestli ví, co to znamená, tak mu to musím vysvětlovat. Třeba teďka o 

víkendu jsme řešili, kdo je to čalouník. 

Dělá chyby v pádech.  V pádech, třeba doteď dělá chyby v „nás“ a „nám“.  

Zaznamenala jste třeba nějaké nové pojmy, které dříve nepoužíval? Abstraktní slova, cizí 

slova... 

Nová slova ne, abstraktní, cizí slova vůbec ne. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

No, třeba jo, ale je hrozně pomalý, neţ se k něčemu rozhoupe, ţe něco udělá, tak to hrozně 

trvá, chodí od ničeho k ničemu. Ale jo, třeba kdyţ si ví rady s úkolem, tak je schopný to 

udělat dřív neţ přijdu z práce, nebo kdyţ mu řeknu, ať si uklidí pokojíček. No, určitě je to 

lepší, ale nevím, jestli je to adekvátní jeho věku. Kdyţ to srovnám z jeho starším bratrem, 

tak ...   



4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

To spíš ne. Protoţe na to, aby našel chybu, spotřebuje tolik energie, jako kdyţ to dělá. 

Kdyţ mu kontroluji já úkoly, kdyţ tam najdu chybu, tak kdybych po něm chtěla, ať to 

najde, tak ho vlastně odsoudím k tomu, aby stejně dlouhý čas, co dělal úkol, jej pak 

kontroloval. Kdyţ mu chci dopřát, aby si chvilku pohrál, tak to pak po něm nechci ani. I 

jednoduché úkoly dělá hodinu, dvě.  

A pokouší se o to třeba někdy? 

Tak jako on celkově je pečlivý, má rád věci, tak jak mají být, není lajdák, ale v tomhle, to 

mu nejde... Jestli se teďka bavíme konkrétně o úkolech, to určitě ani nezkouší, protoţe ta 

energie, kterou na úkol spotřeboval, je příliš velká na to, aby mu ještě zbyla na kontrolu. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

To si myslím, ţe se hodně zlepšilo. U činností, které ho baví, byl vţdycky hodně 

soustředěný, to bylo bez problémů odmalička. (koncentrace při zájmové činnosti) To, co 

ho úplně tak neukotví, stane se, ţe najednou uprostřed rozdělané činnosti jde dělat něco 

jiného, odejde k něčemu, ale to jsou spíš činnosti, které ho nezaujmou, nebaví ho, nebo mu 

to dělá problém. Odskakuje i od jídla, třeba najíst se na jeden zátah, to je u něj velký 

problém, to nevydrţí, musím ho vracet i k obědu. 

V momentech, kdy zrovna nikam neodskakuje a dělá nějakou činnost, zdá se Vám, že se 

na to dokáže soustředit?  

No, taky mu odskakují myšlenky, on je ale hodně zasněný. Přemýšlí si nad svými věcmi, 

nad kterými by třeba nás, nebo teda mne určitě, vůbec nenapadlo přemýšlet. On je takový 

vzdušný.  

Třeba on chápe význam básní. Chodí do dramatického krouţku, to se mu líbí a chápe, co 

tím chtěli v básních říct. Chápe takový ten nějaký abstraktnější obsah. 

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

No, ano, třeba na jevišti, pamatuje si texty, ví, kdy co říká. I kdyţ si některé věci vůbec 

nepamatuje, kdyţ mu říkám, kolikrát je 7 krát 8, a pak se ho zeptám, tak to neví, takţe to 

vypadá, jakoby vůbec neměl paměť. A pak si celé texty pamatuje výborně. Paní reţisérka 



říká, ţe dobře zná ty naráţky, neztrácí se. Vnímá a sleduje průběh, orientuje se velmi 

dobře, coţ je pro ostatní děti obtíţné. I v případě, kdy měl třeba velké problémy s učení, 

tak si pamatovala dlouhé sloţité texty a bez problémů to přednášel.  Kdyţ se na něj byla 

podívat jeho třídní učitelka, vůbec nevěřila. 

Souvisí to s tím zájmem asi.  

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Ano, zajímá se. Má rád dokumentární filmy o přírodě, o vědě. Co se píše v novinách, 

nějací pánové, to ho nezajímá.  Třeba kolik má naše republika krajů a jaké je hlavní město 

těch krajů, to nevím teda...  

Myslíte si třeba, že má mezery v nějakých takových základních věcech? 

No, to nevím, nevím, co by měl znát, ale asi by v těch 11 uţ mohl vědět trošku víc. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

Já myslím, ţe jo. 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

No, s tím má problém. Nevidím v tom pokroky. V takových těch naukách, není schopný 

vypíchnout to podstatné. I u svých zájmů, přečte si to a nějak si to pamatuje, jako celek to 

vnímá, ví, o co tam jde. Kdybych se ho ptala, tak to vnímá spíše všechno, ale kdyby z toho 

měl vybrat pár vět, to mu nejde. Jet po těch bodech a to ostatní nechat na okraj, tak to mu 

nejde. 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

Ano, i to pouţívá. 

Napadá vás něco podstatného, co tady nepadlo? 

Vyzdvihla bych takovou jeho sociální inteligenci, jak vnímá, jak se kdo cítí, sleduje druhé. 

Všímá si, jak se kdo chová, dokáţe se vţít do druhého, ţe mu to třeba není příjemné.  



Nebojí se zasáhnout a nevadí mu, ţe za to třeba u kamarádů nemá body. Dokáţe rozlišit, 

co se má a co se nemá a řídí se tím.  

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:   paní…     číslo rozhovoru: 4 

jméno dítěte:  Karel     datum: 25. 4. 2011 

 

1. Jak byste ohodnotila vyjadřování vašeho dítěte? 

No, tak já myslím, ţe se v průběhu toho, jak se vţdycky spolu bavíme, nic nějak 

nemění. 

Aha, kdybyste teda měla nezávisle na nějaké změně popsat, jak to v současnosti 

vnímáte? 

Má problémy s tím vyjádřit myšlenku, aby ho někdo pochopil. Neumí se vţít do toho, 

kdyţ někdo neví, o čem mluví, nebo na co myslí. Ţe to tak vezme najednou, vytáhne 

nějakou svou myšlenku... Trvá mi to, abych mu pochopila. Musím mu dávat doplňující 

otázky.  

Jako kdyby neřekl úvod, najednou začne mluvit o něčem a já mu musím dávat 

doplňující otázky, abych se dozvěděla, co chce říct, kde je ten počátek toho, co chce 

říct, kdyţ něco vypráví.  

Jinak jako on mluví v celých větách, ale nějak vytrhne část bez toho, aby to nějak 

vysvětlil... 

Dělá chyby, v pádech, jako kdyby pro to neměl cit. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

To si myslím, ţe se zlepšuje, ţe uţ to není tak hrozné. Akorát kdyţ se o něčem bavíme, 

tak jsem zvyklá, ţe se doptávám, jestli tomu rozumí. A říkám mu, ať se ptá, kdyţ neví. 

Sám od sebe se zeptá výjimečně.  

Je to spíš u těch specifičtějších slov. Třeba kdyţ tady narazili na slovo pravoúhlý, tak 

on v tom třeba vůbec neslyšel slovo úhel a pravý. 

Cizí slova mu dělají všeobecně problémy. Nová slova ne… 



3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

No ano, ale je v tom hodně pomalý. 

Já bych řekla, ţe všechno dělá tak jako, ţe ten způsob jeho myšlení je jiný. Zaměří se 

někdy na nějaký detail. Ten začne rozpitvávat. 

Jinak jo, to se určitě zlepšuje, kdyţ dřív jsem řekla, ţe za 15 min je třeba někde být, tak 

to vůbec nebyl schopný nějak zvládnout. Tak netušil, co je to 15 min, jak si to 

rozvrhnout. Teď se podívá na hodinky a vidí, nějak to zvládne uţ. 

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

To mu dělá problémy, protoţe pro něj je stejně náročné najít chybu jako vypracovat 

celý úkol. Asi se nějak snaţí, ale rychle se unaví. Kdybych mu řekla, ať si to 

zkontroluje, to si myslím, ţe by mu to nešlo. Je třeba ho trochu navigovat, kam se má 

podívat. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Tak to si myslím, ţe je taky takové zvláštní. Ţe jsou věci, na které se soustředí. Kdyţ 

pak dělá věci, které nejsou jeho zájmem, tak to mu pak dělá problém od toho 

neodbíhat. Kdyţ je to jeho zájem, tak je rád sám, nerušený, je rád, kdyţ má klid 

koncentrace při zájmové činnosti. 

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

Jo, to jo. 

Ale u přípravy do školy je to horší. Je to o nějaké kontrole, jsou předměty, ve kterých 

by se úplně utopil. Má i špatnou paměť.  

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

To se zajímá hodně, o hodně věcí. Vţdycky se zajímal. Na druhou stranu jsou věci, co 

ho nezajímají vůbec. Třeba nějaké poměřování sil dětí ve třídě, je nesoutěţivý. Nebo 

jsou děti, co uţ teď přemýšlí nad tím, co jednou bude dělat. To je mu na hony 

vzdálené.  

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 



To bych řekla, ţe zase souvisí s jeho viděním světa. Ţe je to jinak, neţ člověk 

předpokládá. Ţe něco vidí, ţe si to tak prapodivně spojí, ţe mu to něco připomíná. 

Hodně jsou to zrakové vjemy, které si pamatuje dlouho.  

V nějakém zapojování toho co zná ve škole uţ, to si myslím, ţe jde. 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

No, s tím má problém. Ulpí na problému, co ho zaujme, to ho zajímá hodně, domýšlí 

to velmi, ale k tomu „podstatnému“ by se uţ moc nedostal.  

Zdá se vám, že doma se nějak orientuje v tom co je potřeba, nebo se v tom taky trochu 

ztrácí? 

Doma, kdyţ to srovnám se starším synem, kdyţ se to snaţím nedělat, tak tam jsem teda 

téměř nic nemusela, nějak jej vést. Teď se to vedení sice snaţím sniţovat, ale mám to 

uţ nějak nastavené, takový reflex. 

Taky se můţe stát, ţe člověk, který není navyklý na takovou komunikaci s ním, tak tam 

by si úplně nemuseli porozumět.  

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

To jo, to si myslím, ţe o hodně více, neţ jeho vrstevníci. Kdyţ se něco stane, tak si to 

uvědomuje. Hodně se zabývá následky, nedělá, to, co se nemá, hodně to komentuje. Aţ 

hodně to řeší, ţe ho to aţ stresuje. Aţ ţe se bojí, aby něco nezpůsobil. Má vysokou 

morálku. Kdyţ se ve škole něco takového děje, tak se nepřipojí a klidně to i řekne. A 

nevadí mu, ţe je tím pak třeba trochu i vyčleněný.  

Napadá vás něco podstatného, co tady nepadlo? 

 Ne, myslím, ţe jsme probraly všechno. 

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:   paní…     číslo rozhovoru:  5 

jméno dítěte:  Karel     datum: 30. 5. 2011 

 

1. Jak byste ohodnotila vyjadřování vašeho dítěte? 

No tak musím se hodně snaţit, abych rozuměla, doptávat se. Kdyţ to má bát nějaký děj 

nebo vyprávění něčeho, tak abych porozuměla celkovému tomu kontextu, abych 

pochopila, tak to sem musí doptat. On jakoby jenom vycucne nějakou informaci… 

Kdyţ se ho ptám, tak to objasnit určitě dokáţe, jen to nemá rád, tak musí počkat, aţ to 

celé řekne a pak se ptát. Jinak by ho to otrávilo a neměl by chuť uţ to povídat. 

Kdyţ sděluje informace, třeba co se stalo ve škole, krátce, jasně, tak to je bez 

problémů horší je to s nějakým sloţitějším příběhem.  

Co byste řekla k té formě? 

Tak uţ to jsou jenom drobné chyby, třeba k tobě, k sobě, takové drobnosti… takové 

jako drobnosti v celku uţ.  

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

Myslím si, ţe není špatná, nepouţívá a nerozumí cizím slovům. Jinak problém tam 

není. 

Zaznamenala jste třeba nějaké nové pojmy, které dříve nepoužíval? Abstraktní slova, 

cizí slova... 

Nové pojmy určitě přibývají, které dřív nepouţíval.  

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Musím mu to dělat já, přesně, kdybych to nechala jen tak volně, udělej si něco do 

školy, tak to nejde. Je třeba to dělat tak roboticky. Nejlepší je říct udělej to a to, 

zakrouţkovat mu to… to pak uţ dodrţí, s tím nemá problém. 



Kdyţ je to jeho aktivita, tak to jde. On si třeba umí výborně zabalit, aţ jako 

obdivuhodně. Do školy v přírodě si od třetí třídy balí sám. Kdyţ je to zorganizování si 

jiných věcí, třeba program odpoledne po škole, ví, kde má kdy být, kdy mu co začíná, v 

kolik má vyjít tak to uţ zvládá, uţ mu ani nevolám. Takţe co se týče plánování do 

školy, tak tam je to špatné, jinak je to spíš nadprůměrné.  

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Kdyţ jsou to úkoly a do školy, tak ne, jinak jo. Je takový praktický, umí si poradit, 

šikovný.  

A pokouší se o to třeba někdy? 

On se do toho prostě moc není schopen dostat, odchází, chodí na záchod, hledá 

tuţky… Jeho ty samotné úkoly tak vyčerpají, ţe ta kontrola by uţ byla moc, to by 

nezvládl. To by nešel spát v 9 ale v 11. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Jeho zájem, jeho aktivity, perfektní. Kníţky, začal hodně číst, přemýšlí nad tím, baví ho 

to. Ve škole je to lepší u těch nauk, tak je určitě schopnější se soustředit líp, neţ třeba 

u angličtiny, tam je to nejslabší. Pí učitelka mu dokázala vypěstovat odpor k tomu 

jazyku. Ale teď jsme mu domluvili doučování učitelky, která má kurz angličtiny a to 

pak někdy čoude domů a mluví na mne anglicky. Ví, jak na něj. Takţe je to stylem 

výuky. Ve škole je to pro něj jako v mlze, chytí tam takovou tu bezradnost, nerozumí 

tomu.  

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

Ztrácí se ve slovních úlohách z matiky, to mu nejde, tam jeho pozornost kolísá. Jinak 

třeba u těch nauk, to vydrţí se učit, i kdyţ to s ním musím dělat jí. Ty kníţky jsou 

dělané tak, ţe ani mě teda nepřijdou moc strukturované, je tam text A4 a i mě to dělá 

problémy. Takţe u z toho dělám výpisky, přečtu mu ten text několikrát. Kdybych mu 

dala učebnici, tady se uč, tak to bude číst a bude si myslet, ţe se musí naučit celou 

učebnici. 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 



Zajímá. Koupil si kníţku zábavná věda, zajímá se o kameny… Domácnost určitě, 

sleduje, co se doma děje, moc ho teda nezajímá to politické dění, to doma moc 

neřešíme. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

No hodně často, kdyţ kde něco vidí, tak mi říká, mami, ţe to bylo podobné, ţe to třeba 

uţ někde zaţil, a spojí si to. 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

Dívá se na dokumentární filmy a to z toho to důleţité pochytí. Kdyţ jsou dobře udělané 

kníţky, a stačí mu málo, tak se v tom orientuje. Ale to si troufám říci, ţe takových 

kníţek není moc. Takţe mu s tím musím pomáhat já.  

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

Jo, to jo, domýšlí hodně všechno důsledků, hodně věci zvaţuje. V tom určitě problém 

není. 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno: paní…    číslo rozhovoru: 1                            

jméno dítěte: Jitka   datum: 19. 10. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotila vyjadřování vašeho dítěte? Jak je schopná se vyjadřovat… 

Těţko. Snaţí se moc, vyjádřit všechno, co cítí, to se nebojí, ale vyjadřovací schopnosti 

má trošku omezené, má menší slovní zásobu, a kdyţ něco vypráví, tak to vypráví 

moooc dlouho a pořád se opakuje zpátky a ujišťuje se, ţe to řekla správně, ţe jsme 

tomu rozuměli.  

Aha, takže ta snaha tam je a poměrně velká, jenom to tam někde drhne… A napadá 

Vás teda, v čem je ta její obtíž? Co ji vlastně nejde? 

V té slovní zásobě a gramatice. To si myslím, ţe je spojené s tím problémem, co má. 

Takţe ona neustále ta slova vlastně…a špatně gramaticky se vyjádří. Ještě se pořád 

opakuje a hlavně, ona strašně chce, abychom tomu rozuměli. Takţe to neustále 

opakuje a třeba celou cestu ze školy vypráví jednu věc, která by se dala shrnout ve 

dvou větách.    

2. Mluvila jste tedy o té slovní zásobě, mohla byste k tomu říct víc?  

Já to neumím takhle posoudit, jakou slovní zásobu by měla mít. Mně se nezdá, ţe by 

měla nedostatečnou zásobu, třeba v porovnání s jinýma dětmi, nejenom ve škole, ale 

třeba se sestřenicí, která je zdravá, tak nemá problém se s ní dorozumět. Ale spíš si 

nevybaví správné slovo ve správnou chvíli. Jakoby, ţe je zná, ale spíš jim porozumí, 

neţ aby si je vybavila… 

Takže jí hůř jde nalézání slov v danou chvíli. Ale že byste se tedy setkávala s tím, že 

něčemu nerozumí, tak to ne. 

No, to ona má taky někdy problémy s tím porozuměním. Ale v takových těch 

základních slovech ne. A hlavně kdyţ nerozumí, tak se vţdycky ptá. Ona nedokáţe 

přeskočit, jakoţe by dělala, ţe tomu rozumí. 



Aha, takže s tím umí v podstatě dobře pracovat, že když nerozumí, tak se doptá… Co 

se týče nějakých těžších, abstraktnějších nebo cizích slov, myslíte si, že některým 

takovým slovům rozumí, nebo že je i používá? 

Vysloveně cizí, jako třeba slovo arogantní nebo tak… Nevím, nedokáţu to říct, 

nenapadá mě třeba slovo, které by pouţívala. Ale nechci říct, ţe by nerozuměla, nevím. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

No, není zbrklá. To není určitě, to si připraví sešit, tuţku, ale teda jestli si plánujeme 

ten způsob té práce, kromě toho postupu, to taky nedokáţu říct, Teď třeba uţ poslední 

dobou začíná, ţe by si to nejdřív udělala na nečisto, a potom, ţe kdyţ by věděla, ţe to 

správně, ţe by si to dodělala načisto. No, něco, něco přemýšlí. Ale ţe by si jinak sama 

dokázala… volí si postup, co chce dřív. No, moţná je to pro ni spíše co se jí zdá 

nejjednodušší, myslím, ţe spíše to těţší si dá nakonec, bych řekla, neţ na začátek. Ale 

to si plánuje, to si dělá sama. A potom tu práci jako takovou, nevím. Ale teď jsem 

třeba měla zadání v angličtině, nevím, jestli to souvisí s tou otázkou, ale ona si ho 

přečetla a měla spojit čísla se slovy těch čísel. Ale ona spojila ta čísla, jak jdou za 

sebou. Tak jsem jí říkala, jestli si to přečetla, a pak hned říkala, jeţíš ne, to jsem to 

popletla. A začala znovu… Ale nevím, jestli před tím si to nepřečetla, nebo jestli jí 

zaujala jenom ta první část, nebo jestli to nečetla a napadlo jí to, co má dělat.  

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

No, tak vlastně tu chybu z toho příkladu jsem jí řekla já, ţe udělala tu chybu. Ale 

kontroluje se, kdyţ píše. Kontroluje se, kdyţ je to opis, jestli to má všechny háčky, 

čárky, to nechce, abych jí dělala já. Ţe jí něco unikne, to určitě. Ale snaţí se. 

Dobře a jak je tomu v jiných případech, nemyslím teď školní úkoly, ale třeba nějaké 

úkoly od Vás, činnost, kterou dělá… Přijde na to, že něco neudělala tak, jak měla?  

No, já myslím, ţe zase tak ne. Myslím si, ţe kdyţ jí řeknu dvě vajíčka a dá tam tři, tak 

si toho ani nevšimne.  

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 



Myslím si, ţe není nesoustředěná, soustředí se, snaţí se, ale kdyţ je to hodně těţké, tak 

jí ten mozeček trošku vypadne. A potom, sice  to vypadá, ţe se soustředí, ale já vím, ţe 

ne. Ale určitě ne, ţe by to dělala schválně, nebo určitě není ten typ, co by sledovala, co 

dělají ptáci za oknem, ale spíš tak, ţe kouká, ale vidím, ţe uţ to nevnímá, protoţe uţ jí 

to přeskočilo nějakou hranici. Uţ jak tomu tak nerozumí strašně moc, tak uţ sama si 

jakoby vypne. Ale občas jí taky vyruší, vím, ţe s panem učitelem, nebo kdyţ tady třeba 

měla slečnu na doučování, mě se to třeba nestává, ale ono jak jsou to přece jen cizí 

lidi, tak jí zaujme nové oblečení a snaţí se takhle komunikovat, se mnou to takhle ale 

nemá samozřejmě a ve škole, to nevím, no.  

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

No, to ale u toho vydrţí, to nemá problém.  

Když se třeba doma pustí do jedné aktivity, tak u toho vydrží bez problémů? 

No, to jo. 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

No, to jo. To strašně zkoumá všechno kolem. Co se děje a jak se to děje. Proč se to 

děje a jak by se to mělo dít správně. A proč by se to nemělo dít, pokud se to děje 

špatně.  

Hm a připadá vám, že se v tom orientuje. Že od Vás dostává tolik těch informací, tak 

že je schopná si to pro sebe nějak zpracovávat.  

To třeba takový slušný chování, takový ty mezilidský vztahy, to stoprocentně. To ji 

zajímá hodně, tady ty sociální záleţitosti. To si pamatuje, ale to i aplikuje a poučuje a 

to ví. Nebo prostírání, způsob úpravy stolu a takovýto věci.  

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? To se vlastně vztahuje k tomu, co jste říkala teď… 

Ona jak co, já ji tady chválím a ono to bude vypadat, jako ţe je úplně v pohodě. Ale 

máme spousty problémů (smích). No, jak co. Ale třeba, dobře, ví souvislost – chodí se 

do práce, nosí se peníze. S tím problém nemá. Ví souvislost, ţe se jde do obchodu, 

zaplatí se. Ale třeba příklad, jestli vám to pomůţe, jinak to teda říct neumím. 

Kamarádka jí koupila kolu v automatu a tak jsem jí říkala, ţe jí bude n´muset vrátit tu 



dvaceti korunu. To všechno věděla, ţe to stálo dvacet korun. Ale nerozuměla, proč by 

jí měla vracet peníze, kdyţ jí ta kamarádka nedala ţádný peníze, ale kokakolu. Pro ni 

to bylo, jako ţe ona sama hodila peníze někam a pak jí dala kokakolu. Třeba tomu 

nerozuměla úplně. Tak jsme se jí to snaţili vysvětlit a myslím si, ţe to úplně taky 

nepobrala ještě. Jakoby tak maximálně vrátit kokakolu.  

Ano, takže je pro ni jakoby těžké to přenést z té konkrétní podoby jakoby ještě o krok 

dál.  

No, tady v tom byl problém a myslím si, ţe to ještě není úplně dobrý. Takţe v něčem 

ano, v něčem je úplně mimo, něco je zase bez problémů.  

Vy jste tady vlastně minule povídala něco o tom věšáčku, že. 

No, ale to uţ víme, to uţ máme naučený.  A uţ i zrychlí, a ví, ţe musí pospíšit, kdyţ to 

chce na ten věšáček pověsit. Ale jako sama od sebe by se s tím nevyrovnala. To 

opravdu všecko jsou naučené věci, co s ní potom všecko probíráme, co se jí tak všecko 

můţe stát v ţivotě… Ale sama by si s tím neporadila. Kdyţ jí řeknete, ţe musí rychle si 

to tam pověsit, nebo teda převěsit, tak to zvládne dobře, uţ jí to někdo naučil.  

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? Klidně můžeme vzít konkrétní jednoduchý příklad, kdy má z článku vybrat 

to stěžejní… 

No, moţná asi ne úplně tu podstatu. Asi najde jinou svoji podstatu moţná, moţná 

v nějakém detailu. Co ji zaujalo třeba asi část, jo, místo aby řekla v jedné větě, o čem 

to bylo, tak spíše popíše nějakou část jenom.  

Dobře, a kdybychom to vztáhli na dění doma… Mluvíte o spoustě věcí a mezitím 

třeba zazní nějaké podstatnější věci, třeba co má udělat… 

No, ona jak kdy, jak kdy je soustředěná. Ona bývá často ve svým, jakoby vakuu, ţe si 

přemýšlí o svém. Ale já zase teda příklad, třeba jako kdyţ jsme jí chtěli říct, ţe čekáme 

miminko, tak jsme jí to začali vyprávět, ţe jsem byla u paní doktorky a tak jsme jí to 

začali ze široka naznačovat a ona na to ano, ano, ano, jako ţe poslouchá, aţ jsme teda 

došli k tomu bodu, ţe teda bude to miminko a to najednou v tom momentě začala, 

coţe…? Bylo vidět, ţe všechny ty informace předtím šli tak kolem ní. Ale v tom 



momentě, který ji zaujal a byl podstatný v tu chvíli, tak ji to zarazilo.  Jo, ţe někdy to 

prostě jen tak odkývá. No, jak kdy, někdy je prostě ve svým.  

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

To už jste vlastně zmiňovala u té souvislosti práce – peníze. 

No, jo, něco. Ale ono opravdu, jako ţe já ji tady tak chválím, na všechno říká, ţe jo, ţe 

chápe. Ale ono je to všechno opravdu dvojstranný. Ţe v něčem je fakt úplně perfektní, 

ţe to nikdo nečeká, na její věk a někdy s tím základním si prostě vůbec neví rady… 

No a dalo by se to teda nějak shrnout? Jestli možné najít nějakou větší oblast, kde se to 

daří a oblast, kde je to naopak slabší… Jestli se tam dá najít něco společného, nebo 

jestli jsou to fakt věci z různých oblastí. 

Jeţíš já neví, no. Já si nemyslím, ţe je to asi v oblasti. Já mám pocit, ţe někdy je prostě 

mimo, a někdy je úplně báječná. Je pravda, ţe teďka od těch prázdnin je úplně jinde 

zase, neţ byla loni. Teď vůbec nemám pocit, takových skoků velkých, ale třeba čas, čas 

je pro ni veliký problém. Čas, to, teď uţ aspoň trošku, ale nemyslím si, ţe se v tom 

orientuje ve smyslu, ţe tomu rozumí. Uţ jsme ji aspoň naučili, jak má mluvit, protoţe 

pro ni všechno v minulosti bylo včera, takţe my jsme ji naučili, musí říct, ţe uţ je to 

později. Ţe ona se to naučila, ale myslím, ţe vůbec nemá představu. Zítra chápe, ale 

vţdycky se ujišťuje, zítra – to znamená, ţe jenom jednou se vyspím? Hodiny, to neví. A 

rozdělení času dne, to taky. Jakoby uţ se to naučila, ţe jo, protoţe to měli v prvouce, 

ale nemá to. Pro ni je večer, kdyţ je tma. Častokrát neví, jestli to byl oběd, nebo uţ to 

byla večeře, během toho dne, takţe v čase se ztrácí. A počítání, ale tak počítání, to 

obecně, hodnota čísel… 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno: paní…    číslo rozhovoru: 2 

jméno dítěte: Jitka   datum: 29. 03. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte?  

Lepší se. Mluví souvisleji ve větě. A kdyţ má světlejší okamţik, tak to má všechno 

pěkně začátek a konec, nezadrhne Má to smysl, má to větší osnovu. Jo, přetrvávají ty 

její obtíţe, kdy opakuje slova, ale zaznamenala jsem, ţe občas vypráví líp. 

U gramatiky asi změnu nevidím. 

2. Jaká je její slovní zásoba (nové pojmy, abstraktní, cizí slova)?  

Je určitě větší. Hodně čte teďka, tak z toho má nová slova, nové pojmenování, nová 

zvířátka, teďka, myslím, ţe ledňáčka. Jiné mě teď nenapadají. Často se ptá, hodně 

poslouchá ve škole a pak se ptá. Někdy to i sama pouţívá a pak se zpětně ptá, co to 

vlastně znamená.  

Cizí, abstraktnější slova, to ne. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Nevím, jestli to k tomu patří, ale u těch úkolů určitě ji napadá, kde najít pomoc. Ona 

teda především internet, ale uţ ji to napadá. Kdyţ něco neví, tak se jde podívat, to 

myslím, ţe má z toho úkolu, kdy jste zkoumali ty nápovědy a návody. Ţe uţ nejde první 

úplně za námi, ale sama hledá, samotnou ji to napadá. V angličtině se snaţí ve 

slovníku hledat, kdyţ dělá úkol a neví. To si dělá sama a samotnou ji napadá, kde 

hledat. A plánování, jako úkoly, ona si to hledá sama, takţe ten postup kolem toho, 

ona ví, jak postupovat, ţe si to nachystá, udělá, zkontroluje. Asi tam teda je i nějaká 

její kontrola, ví, ţe se to má dělat a dělá to, má tu snahu. Ale ţe by nějak našla 

opravdu ty chyby, to si nemyslím, ale ten náznak tam je. To ţe zvládá dělat sama ty 

úkoly, to uţ byl velký pokrok v září. Ale teď je velká změna v tom, ţe si sama hledá 

nápovědu, ţe neţádá hnedka nás. Pořád teda chce, abych ji jistila, ale zvládne si to 

najít sama. 



Kdyţ třeba si rozhodne, ţe bude malovat v kuchyni, tak si to umí všechno nachystat, 

všechno, co bude potřebovat, pak uţ pro nic nemusí odbíhat, to v hlavičce má. Nebo 

kdyţ jdeme na brusle, ví, co si má nachystat. 

Tašku si nepřipravuje, ale uţ si na to alespoň vzpomíná. Řekne, my jsme nenachystaly 

tu tašku. Nebo se ptá, nachystala jsi mi tu tašku? Ţe to ještě sama nedělá, ale uţ si na 

to aspoň sama upomíná. 

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

No, přiznávám, ţe ji v tom úplně tak neutápím, nenechám ji úplně tak hledat v tom. 

Ono ty chyby jsou hodně v matematice, to je ráda, ţe to vůbec dokončila. Spíš ji řeknu, 

v jakém je to slově, to by i našla. Ale spíš je to v i/y, takţe kdyţ to není jedno, je to 

druhé.  

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Je s jarem roztěkanější, ale to si myslím, ţe je fakt jarem, ţe to nesouvisí s ničím jiným. 

A ono to vţdycky bylo, ona se snaţí, není to, ţe by odbíhala někam pryč, ţe by dělala 

jinou činnost, ţe by si s něčím hrála, ale je vidět, jak jí ty myšlenky lítají, ţe se 

najednou zeptá na něco úplně mimo. Týká se to i hraní, kdyţ si dělá něco svého, ţe se 

najednou zeptá na něco, co teď s tím nijak nesouvisí. 

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

To jo, to ona vydrţí dlouho. A tak nějak vţdycky dodělá, co je třeba, vţdycky to 

dokončí, uklidí si to pak, neodbíhá u toho. Nikam neodchází, počká, neţ řeknu, ţe je to 

hotovo. Ptá se, jestli je to všechno, jestli si uţ můţe hrát. Kdyţ je to dlouho, tak uţ ji to 

taky začne rozčilovat… 

A teď jsem zkusila, nevím, jestli to sem patří, ale je to teď u nás taková novinka, kdyţ 

jsme se učily vyjmenovaná slova, tak jsme se spolu naučily par slovíček. Pak jsem jí 

říkala, ţe si můţe hrát, ale ţe se má průběţně na to podívat, během dne, ať se to sama 

zkouší učit, měla to na stole a fakt to dělala. Slyšela jsem, jak byla na počítači a u toho 

si nahlas opakuje vyjmenovaná slova. No, ale ona z toho má pořád legraci, ji to 

všechno baví.  



7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Moc. Televize, zprávy, Anička – třeba kde bydlela,to ji všechno zajímá. všechno to 

zkoumá na internetu. Čemu trochu rozumí, zajímá se o to, ptá se. V rodině všechno, co 

kdy kde kdo. Čte si ty kníţky a zajímá se. Kdyţ se třeba chystáme, ţe někam pojede, 

zajímá se o to podrobně. Kdy, kam, kde to je, jak tam pojedeme, jakým autobusem. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace?  

Často třeba říká, tam jsme byli, to jsme dělali, pamatuješ, to si vzpomíná, spojuje si 

to… Jinak nevím teď úplně, ale něco určitě jo. Uţ to teď není tak, ţe by věci vzdávala, 

dřív měla naučenou jednu věc, a kdyţ to nešlo, šla od toho, teď to tak nějak více 

zkoumá, kdyţ to nejde tak, zkouší to jinak. Snaţí se ty věci sama si řešit. 

Jako nějaké ponaučení nebo tak, nevím. Třeba nechala na keramice láhev od pití, tak 

jsme pak o tom doma mluvili. Kdyţ šla příště, tak si říkala, ţe ji tam nesmí nechat. 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné?  

Úplně jsem ji teď nezkoušela, jestli rozumí textu. Nechávám ji teď, aby četla potichu, a 

pak se ptám, o čem to bylo. A to ví, jen teda to popisuje tak, jak to četla, postupně, 

neudělá výcuc. Ale myslím, ţe je na tom líp, neţ byla v prvním pololeté, dřív řekla, ţe 

neví, moţná se nechtěla vyjadřovat, nevím, teď ji to docela jde.  

Jinak doma se pořád donekonečna ujišťuje, jestli tomu dobře rozumí, ale pamatuje si 

to. Jinak si je schopná některé věci domyslet, kdyţ se jde na bazén, ví, co si má 

nachystat, na to uţ se neptá. Jen si to pořád nahlas opakuje. 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci?  

No, myslím si, ţe ano, ale je to asi pořád ještě hodně o tom, ţe ji na to upozorňuju, 

hodně o tom mluvíme. Ţe ji to v něčem ještě nedochází, nebo je jí to jedno, ještě je to 

takové to dětské, jo, typicky ráno, pojď, nestíháme, pospěš si… Ten důsledek ji asi 

ještě tak nepřijde na mysl, nebo ji to nepřijde tak váţný. Ale něco zas ví. Nesmím 

mluvit s cizími lidmi, jinak mě můţou ukrást, nevím, jak by to dodrţovala v praxi, ale 

tohle ví.  



Napadá vás ještě něco podstatného, co tady nezaznělo?  

Ne, jen jsem vám chtěla důleţitě říct o těch nápovědách, to mě potěšilo. 

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno: paní…     číslo rozhovoru: 3 

jméno dítěte: Jitka    datum: 10. 5. 20011 

 

1. Jak byste ohodnotila vyjadřování vašeho dítěte?  

Tak ten pokrok v tom vyjadřování je, ale nemyslím si, ţe za tu poslední dobu.  

No jinak obtíţe, to jsou agramatismy, ale to asi souvisí, to se asi nezlepší. Pak slovní 

zásoba, má ji asi trochu menší. Občas řekne vtipná spojení, kdy neví slovo a tak ho 

nahradí. Včera říkala, ony ji jsou vidět ţebra, ţe jí tady vystupuje kostlivec. Ona to 

neví asi, to ţebro, tak si to nějak spojí asi jako ten cizinec, čím by to mohla nahradit, 

aby se to dalo pochopit. 

Mluví ve větách, docela hezky vypráví, ve větách, souvisle, uţ se jí dát rozumět a uţ se 

tolik neopakuje. Dříve se hrozně moc opakovala.  

2. Jaká je její slovní zásoba (nové pojmy, abstraktní, cizí slova)?  

Nevím, jak by měla mít, nemůţu to srovnat s jiným dítětem. Kdyţ neví, pouţije něco 

jiného. Nezarazí se, ţe by nevěděla, ţe neví a vadí ji to. A někdy tak i řekne, to nevadí, 

ale rozumíš, ţe jo… Logicky to vţdycky vymyslí tak, aby se to dalo pochopit, to 

vţdycky.  

No, nemyslím si, ţe by nerozuměla tím, ţe nezná nějaké slovo, to ona taky nemá 

problém se zeptat. Jinak často se ptá: „co“, ţe to chce zopakovat. Já osobně si 

myslím, ţe jí to jde jedním uchem tam, druhým ven.  Ale nevím, jestli to říká proto, ţe 

to poprvé nezachytila, protoţe nedávala pozor. Nebo se to uţ tak prostě naučila, dělá 

to odmalinka.  Nebo je to tím uchem…  

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Myslím, ţe jo, ţe v tom udělala změnu od toho září, neříkám, ţe teď od toho 

posledního rozhovoru. Ví, ţe se má přemýšlet, ţe se to má plánovat. Minimálně nad 

tím teoreticky uvaţuje, ţe by měla.  



Uţ ji nechám, kdyţ někde udělá nějakou chybu, tak jí nechám nad tím přemýšlet, tak ji 

nechám nad tím přemýšlet, tak ji hledá. Není to úplně stoprocentní, třeba 

v matematice by to nenašla, ale v českém jazyce tam si najde. Zvolna, začínám s ní 

v tom hledání. Ale říkám, kdyţ je nějaká akce, tak si nachystá všechno, kdyţ jde něco 

dělat do kuchyně, úkoly, kdyţ si jde dělat s modelínou, tak si nachystá všechno, co 

bude potřebovat, nikam potom neodbíhá. Teď začíná myslet na to, ţe je třeba 

nachystat tašku do školy, já jí to dělám ještě, ale spíš teda se mě na to ptá, jestli jsem jí 

to připravila a ráno si to tak zhruba kontroluje. Zkusila jsem, kdyţ jí tam chyběla 

ţákovská kníţka, jestli si toho všimne při té kontrole, ale nevšimla, kdyţ si to 

kontrolovala, říkala si to nahlas, ale nedošlo jí to. Ale snaţí se, začíná si uvědomovat, 

ţe by měla, dívá se do rozvrhu, kdyţ mají geometrii, tak ví, ţe má mít pravítko, kdyţ 

jde na bazén, tak ví, co si nachystat. Kdyţ přijde ze školy, kdyţ psali nějaký test, tak mi 

vţdycky řekne, ale já jsem přemýšlela, maminko. V tom udělala určitě pokrok.  

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Ono je to spíš z mojí strany, ţe jsem jí to vţdycky dělala. Nebo kdyţ jsem viděla, ţe na 

to nemá. Teď uţ vidím, ţe uţ by i mohla. Tak jí nechám, kde si myslím, ţe by to mohla 

vidět. A je toho schopna. To, co je pro ni příliš těţké, třeba matematika, tak ji ani 

nenechávám. I v té češtině jí někdy něco uteče. Kdyţ je to do očí bijící, tak si toho 

všimne. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Tak kromě toho, ţe u toho povídá, tak soustředěná na to je. Nikdy nijak neodbíhala. To 

si myslím, ţe se nezlepšilo ani nezhoršilo, to nebyl problém nikdy. I kdyţ teďka nově, 

asi od února chodí do keramiky a paní učitelka mi právě minule říkala, ţe se hrozně 

zlepšila, ono je to o té soustředěnosti i kdyţ tady je to manuální práce, ale myslím, ţe 

to s tím souvisí, ţe se soustředí, ţe uţ dodělá i detail, vţdycky se snaţila, ale nešlo jí to, 

teďka uţ dobarvuje detaily.   

Nemá problém, ani si dělat nějakou práci do školy. 

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

Vydrţí, u školních věcí i svých. 



7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Vţdycky se zajímala a zajímá. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace?  

Tak ţe jsme neměli miminko a máme miminko, to pochopila. Nevím, jestli to s tím 

souvisí, ale nemá vůbec orientaci v čase, je schopná říct na minulost i zítra. 

V prostoru, ona je pohodlná tím, jak se oni staráme, ţe to nemusí, ale dělá jí to trošku 

problém, ale kdyţ chci, aby mě odvedla do školy, tak školu uţ zvládá bez problémů, ale 

zase je schopná splést vchod od domu. Ale to by se dalo naučit, horší je ta orientace 

v tom čase. Teď uţ umí dny v týdnu, zajímá se pořád, co je za den, i kdyţ5.5. to neví 

vlastně, co to je, ale říká to pořád. 

A ještě ty souvislosti, já bych řekla, ţe jo, ale nevím, co teď vám dát za příklad. No, 

vysvětlovala jsem ji, ţe nesmí blbnout na kolotoči, lezou pod něj, tak aby tam nelezla, 

ţe by se jí rozbila hlava. To si myslím, ţe to úplně do důsledků nepochopila. Aţ kdyţ 

jsem jí říkala, ţe by umřela, tak se ptala, jestli úplně celá a uţ by nebyla. To uţ jsem jí 

říkala vţdycky, ale teď jakoby to pochopila do důsledků. No, jinak začíná se učit ze 

svých chyb nebo ze situací, které se staly. Ale tím, ţe o tom mluvíme, ne, ţe by to ona 

sama. Ale tváří se, ţe jo, kdyţ o tom mluvíme, tak se tváří ţe ano, ţe je to vlastně 

pravda, tak takové spíše sociální vztahy. Ataky to, ţe kdyţ bude zlobit, tak bude mazec. 

Tak to určitě chápe…  

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné?  

No, myslím si, ţe v tom se zlepšila, minule jsem určitě hledala nějaký příklad, teď teda 

nevím. Ale určitě se zlepšila. V té komunikaci se zlepšuje, ţe je schopná to zachytit, 

třeba den a co bude. Hodně se v tom zlepšila, uţ to nemusím tak zdůrazňovat. Jednou 

se to řekne, chápe to.  

V textu se dokáţe vyznat, včera jsme dělaly jeden velmi velmi těţký text, samé přímé 

řeči a trochu se to v tom ztrácelo, tak jen jmenovala slovíčka, co zachytila. Ale tohle 

byl extrémně těţké. Paní učitelka říkala, ţe nemá problém s porozuměním textu. 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci?  



No, ale je moţné, ţe u některých věcí ne, ţe, jako dospělý, taky některé věci nedomyslí. 

Ale v zásadních věcech si myslím, ţe ne. Určitě si teda ale neuvědomuje některé věci, 

které bude muset v ţivotě, ţe teď ve škole půjčila nějakou kabelku a spoluţačka jí to 

zničila, je taková dětská ještě v tomhle. 

Napadá vás ještě něco podstatného, co tady nezaznělo?  

V tom, ţe se zlepšila v té přípravě, v tom přemýšlení, jak říká, v plánování, to je určitě 

velký pokrok. Dřív jí bylo úplně jedno, co má ve škole.  

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno: paní…     číslo rozhovoru: 4 

jméno dítěte: Jitka    datum: 7. 6. 20011 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte?  

Vyjadřuje se líp, daleko líp, líp se jí rozumí. Uţ se vyjadřuje i výrazy jako větší slečna. 

Často přijde s novým výrazem a ptá se, co to je. Nebo to rovnou zkouší pouţít, ono to 

docela i pasuje a pak se třeba zeptá. 

Takže si teda rozšiřuje slovní zásobu, jo? 

No, to určitě. 

Jinak myslím, ţe uţ se tolik neopakuje, dokáţe říct i souvětí a je to srozumitelné. Kdyţ 

chce teda něco říct hodně rychle, tak je to horší, tak se zase opakuje. 

Jinak gramaticky má chyby ve skloňování, ale uţ si neplete ona a on, coţ si donedávna 

pletla. 

2. Jaká je její slovní zásoba (nové pojmy, abstraktní, cizí slova)?  

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Od minula ţádná změna, ale od září veliká. S tou taškou, to je můj problém, ţe jí to 

dělám, ale více uţ se o to zajímá, kontroluje si ráno, jestli tam má všechno, co 

potřebuje. Ale jednou tam chyběla ţákovská a nevšimla si. Ale tak snaţí se. Vţdycky 

kouká, co je za den, co budou mít za předměty, dívá se do rozvrhu. Kdyţ jde na 

keramiku tak ví, ţe potřebuje tričko na převlečení. 

Co se týče nějaké školní přípravy, je schopna si to trochu rozvrhnout, strukturovat si 

práci? 

Nechávám jí volnost, aby se rozhodla, co bude dělat dřív. Dokáţe si k tomu sednout a 

nějak si to rozvrhnout, udělat to. Nevím, podle čeho se rozhodne, jestli od nejlehčího… 

připraví si na to, co potřebuje, pak si to uklidí. 



4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Já si myslím, ţe je zatím ve fázi, ţe ví, ţe je to potřeba a snaţí se o to, ale myslím, ţe se 

to ještě úplně nedaří, třeba myslím, ţe chybu v úkolu přehlédne. 

Teďka ještě k tomu kontrolování, jela do školy v přírodě, tak plánování, bezvadné. 

Vzala si dva papíry, na jeden si napsala, co doma sbalit a co je třeba koupit. Ona 

sama si to vymyslela, potom ten seznam vzala na nákup, vytáhla to tam a podle toho to 

hledala. Pak jsme to ještě kontrolovala, odškrtávaly jsme to. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Povídá do toho, nezlobí u toho, neodbíhá, nehraje si u toho, ale najednou se zeptá na 

něco úplně mimo. Jako vydrţí u toho strašně dlouho, dokud to opravdu neudělá, tak u 

toho je, ale nějakým způsobem se jí tam dostávají ještě další myšlenky. Ale třeba u 

toho ale ani neudělá chybu.  Třeba si dělá gramatiku, doplňuje písmena, napíše jedno 

a najednou se zeptá, jak jsem se vyspala. Moţná jsou to momenty ne v rámci té práce, 

ale udělá to a pak se zamyslí a zeptá se, pak začne dál doplňovat. 

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

No, to jo… 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Jo, moc. O naše dění, i to, co venku zaslechne. Ještě jí úplně nevyprávím, co se děje ve 

světě, ale kdyţ něco zachytí, tak se ptá, zajímá ji to. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace?  

Jo, to má, ţe uţ to někdy viděla, ţe uţ se to někdy dělalo. Určitě tam něco takového je, 

teď mě úplně nenapadá něco konkrétně. Ale určitě má ty souvislosti, není úplně tak 

čistá uţ, jak byla minule. 

No, teda s penězi má pořád ještě trochu problém a s čísly. Třeba teďka byla na škole 

v přírodě, tak jsme jí dali peníze, které jí paní učitelka postupně dávala. Říkali jsme jí 

to, vysvětlovali jsme jí to, ale pořád to brala tak, ţe jí paní učitelka dávala peníze.  



Nebo drţí něco v ruce, řeknu jí, podrţ mi prosím tě něco, a kdyţ v tu chvíli potřebuje 

něco udělat, tak by třeba nevěděla, co udělat, jestli to poloţit, kam, jak to provést. Ale 

určitě jsou i pozitivní věci, jen mě teďka nenapadlo.  

Kdyţ má dělat dvě činnosti, moţná nedokáţe rozlišit, co je důleţitější. 

A ještě mě teď napadá, ţe se teď stalo, ţe se učila něco do angličtiny a sama si 

napsala na tabuli poučku, to bylo zajímavé. 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné?  

Jo, to jo. Ona se vţdycky sice pak ještě doptává, aby si to ověřila, ale můţu s ní mluvit 

normálně, vybere si to z toho. 

Často mi u filmů říká, ţe si to uţ nepamatuje a to si myslím, ţe se jí to spíš nechce 

vyprávět. A spíš je schopna do detailu povyprávět nějaké scénky, neţ ţe bych rozuměla 

tomu, o čem to bylo. Kdyţ čte, tak tomu rozumí.  

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci?  

Mně napadá jen takové jednoduché, kdyţ je ráno pomalá a přijde pozdě, ţe se paní 

učitelka bude zlobit. Takţe takhle do budoucna jí to uţ hodně napadá, toho má hodně, 

to si dává pozor. Moţná ţe aţ moc všechno zkoumá do budoucnosti, co se můţe stát, 

co má dělat, kdyby se náhodou něco stalo, to má asi po mně, to bude mít těţké. 

Vlastně ona na všechno má odpověď, proč se to stalo. Kdyţ si pak někdy uţ spíše 

vymýšlí… 

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  paní…    číslo rozhovoru:  1                                  

jméno dítěte: Radek   datum: 12. 10. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte? 

Já tomu říkám, ţe mluví jako cizinec, který přijde a naučí se česky. Špatně skloňuje, 

špatně dává koncovky, někdy mu trvá, neţ si vzpomene na to správné slovo, tak ho 

nahradí, prostě do věty dá úplně nějaký nesmysl. Trvá mu to, kdyţ ho nechám, aby 

přemýšlel, jestli to řekl dobře nebo špatně, tak mu to trvá. Jako rozhodně je to lepší, neţ to 

třeba bylo před 3 lety, to se nedokázal vůbec vyjádřit. Ona mu hrozně pomohla ta školka 

Don Bosco, tam přišel takový velký zlom. Jinak co se týče třeba těch léků, co nám dávali 

na neurologii, tak nic, my jsme na to nereagovali. Takţe on opravdu potřeboval jenom tu 

práci.  

 Je schopný mluvit v celých větách? 

V celých větách mluví, to jo. To je uţ bez problému teď. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba, používá i abstraktnější výrazy a cizí slova? 

No, tak 70% na jeho věk. Tam jsou rezervy ještě veliký. Abstraktnější, cizí slova, to si 

myslím, ţe spíš ne. Takový to opravdu, co se pouţívá nejvíc. On čerpá hodně vlastně 

z toho ţivota, z té praxe. Takţe pokud my ty slova nepouţíváme doma, nebo je někde 

neslyší a nezeptá se, tak neví.  

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Já bych řekla, ţe jo. U něj je trošku problém, on musí být jako by dobře naloţený, nebo 

jak bych to řekla. Jsou dny, kdy děláme úkol třeba hodinu. Protoţe on nad tím vůbec 

nepřemýšlí, je prostě myšlenkami pořád někde jinde. A já ho pořád musím jakoby budit. 

Jo, tady máš, přemýšlej, teď se dívej sem, nedívej se do zdi. A jsou dny, kdy si prostě 

k tomu sedneme a máme všechno hotovo za pár minut. A úplně bez problému, všechno mu 

to jde automaticky, i ty odpovědi, i to, co píše prostě. My to máme takové asi, taková 

houpačka. Máme dny, co jsou fakt úplně katastrofální a jsou dny, kdy si fakt říkám, ţe je 

to úplně perfektní, ţe by to tak mělo být pořád. No a nevím, čím to je, no.  



Aha a v těch dobrých dnech, myslíte si, že je Radek schopen dobře promyslet, jak bude 

postupovat, co je v tom úkolu důležité apod.? 

No, ano, ale musí na to být upozorněný. Ţe si třeba přečte zadání a já po něm teda chci, 

aby řekl, jestli tomu teda rozumí tomu zadání a co si myslí, ţe má dělat. Takţe se mnou to 

takhle zvládne.  No, ale kdyţ je to v té škole samostatný, takţe paní učitelka jim to sice 

řekne, u té tabule, ale on pokud to nemá zrovna zapnuté, jak já říkám, ţe není zapnuté, tak 

to prostě neudělá, to nezvládne.  

No, jinak v tom běţném chodu doma je to to samé. Má dny, kdy to úplně perfektně jde a já 

mu řeknu, ať si něco sám nachystá, nebo v obchodě řeknu, běţ a dones máslo, nebo lučinu 

nebo něco, kdyţ je to třeba na druhý straně obchodu, tak jsou dny, kdy prostě jde, dá to do 

košíčku, v pohodě. Jo ale někdy to najednou nevidí v tom regále. A teď se třeba rozbrečí a 

mami, mami, tady to není, oni to asi nevyndali, honem… Jo, takţe musím honem 

přiběhnout na pomoc, protoţe jakoby začne být takový jakoby nervózní. Já kdyţ vidím na 

něm prostě, jak se začne třást, oči vykulený… no takţe je to to samé.  

Ono to člověk pozná hned ráno, kdyţ se probudí. Takţe jakmile se vzbudí a je takový 

ukňouraný, tak vím, ţe uţ celý den bude špatný. A není to ale nějak moc často. Je to třeba 

tak dvakrát do měsíce. A pak jsou dny, kdy vstane a uţ v dobré náladě se jde nasnídat, tak 

to pak celý den je úplně v pohodě. Tak nevím, jestli to je právě tím, ţe ten mozek špatně 

pracuje.  

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Dokáţe a dělá to, no. Kdyţ mu řeknu, aby to udělal, tak to udělá, ale někdy mu to trvá, 

protoţe on hrozně dlouho třeba nevidí, jo, ţe třeba neudělal tečku nad í. Nebo třeba ve 

slově, kde je dlouhá hláska i kdyţ mu to vyloţeně říkám, jo, natahuju to. Ale jako udělá to 

potom. To je zase to, jo, přesně. On musí úplně tak, teď přestaň myslet na všechno, mysli 

na to, co jsi napsal a čti si to po sobě. Opravdu musím do toho takhle zasahovat, úplně ho, 

jak říkám, probudit.  

Aha ano, takže je to pak Vaše iniciativa a Radek si to pak na základě toho zvládne opravit.  

Ano, přesně tak. Musím na něj tlačit.  

 



5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se?  

No, to je špatný. No v té škole, tam nemá tu maminku u sebe, tam paní učitelka, přesto ţe 

je ve speciální škole a ona by měla teda se těm dětem individuálně věnovat, tak myslím, ţe 

to nedělá, tak tam je to hodně špatný. Ona mi pořád píše takový vzkazy, jako ţe nedával 

pozor, neví, co říká, jo, a tohle byla hlavně na začátku minulého roku. Ono se to potom 

srovnalo, protoţe vlastně paní doktorka Krejčová mi potom poradila takové tablety a ono 

to sice trvalo ty dva měsíce, neţ to mělo ten nástup u něj, ale potom bylo vidět, ţe se to 

změnilo, ţe to je lepší. I kdyţ jsem to paní učitelce neřekla, ţe něco takového bere, tak tu 

změnu zaznamenala. Ţe uţ je to lepší, ţe uţ se zklidnil, no, ale letos mu to dávám znova a 

je to takový horší bych řekla. Tak nevím, jestli to budeme ještě nějak neurologicky řešit… 

Jinak to teda taky záleţí, jestli ho to baví. Kdyţ spolu děláme něco, co ho baví, třeba 

jdeme ven nebo tak, jo, a on se chystá, ţe třeba půjdeme na kolo, tak kdyţ mu řeknu, běţ, 

převlíkni se, připrav si koloběţku, půjdeme ven. Taky máme pejska, takţe ještě dej 

pejskovi vodítko. Tak to všechno udělá nebo se třeba i zeptá, abych ho kontrolovala, jestli 

to má všechno dobře, tak to třeba jo. Ale zase, co se týče toho učení, coţ ho moc nebaví… 

on totiţ ve škole pořád poslouchá: ty to neumíš, ty to zase nevíš, ty jsi zase nedával pozor, 

takţe já kdyţ mu řeknu, musíš poslouchat paní učitelku, co ti říká, abys věděl, pořád na ni 

koukej, kdyţ bude mluvit na někoho jiného, koukej, abys to věděl. Tak mi řekne: ale já to 

stejně nebudu vědět. Stejně to neudělá. To je jako, mi přijde, ţe to dělá na truc té paní 

učitelce, ale přitom si ubliţuje sám sobě, ţe jo.  

Kdyţ je to nějaká zábava a hra, tak to jo. To se dokáţe soustředit, není to úplně 

stoprocentní, ale zvládne to. Jo, kdyţ to asi nebude stoprocentní nějakou chvíli do 

budoucna, jestli to někdy bude, to nevím… ale jakmile je to nějaká taková povinnost, tak 

nemá snahu.  

Jinak třeba matematiku mu moc nedělá problémy, takţe ho baví a nevadí mu. Jo, to mu 

pak třeba i stačí zadat jenom tu práci v té matematice a on si s tím poradí. Kdyţ je to 

čeština, někde chybí nějaká písmenka, on má něco vymyslet, něco má něco dopsat, 

přepsat, tak to mu dělá problémy takový dle věci.  

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

(Nepoloženo, viz předchozí otázka.) 



7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Jo a to jsou právě věci, které ho ruší. Cokoliv se kolem něj děje jiného a má zrovna třeba 

něco dělat, nebo se třeba někdo s někým baví o něčem, tak třeba, dám příklad. V televizi 

jsou zprávy a jede tam autobus nebo tramvaj nebo tam zahouká siréna, jsou tam nějaký 

děti, nebo zvířata prostě, takové věci ho baví a zajímají, tak v tu chvíli on má vyplo, kouká 

na tu televizi a vůbec neví, ţe na něj mluví, on mě prostě neslyší. No, takţe takové věci 

prostě se dějí. Ve škole taky, jakmile se něco stane, já nevím, třeba někdo zaťuká na dveře, 

někdo zakašle, okamţitě to sleduje… Jenţe ono mu dělá problém navázat na tu práci pak.  

On neví třeba, kde já jsem skončila při tom mluvení, co jsem mu třeba říkala.  

Aha, dobře. Znamená to tedy, že při nějaké činnosti ho zajímá, co se děje aktuálně kolem 

něj. A v nějakém trvalejším kontextu, že registruje věci, co se udály, pamatuje si to. 

Ano, ano, to si pamatuje hodně. Co se stalo před rokem, před dvěma… Občas si na něco 

vzpomene a začne se třeba znova vyptávat… 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

Já bych řekla, ţe teď uţ jo, teď uţ začíná. Ţe jak mu přibývají roky a jak se s ním víc a víc 

pracuje, tak to dovede, no, dovede to dát do souvislosti. Ne všechno, něčemu samozřejmě 

nerozumí, ale stane se uţ. Něco konkrétního mě teď asi nenapadne. Mne to vţdycky 

napadne, aţ kdyţ přijdu domů, asi si budu psát poznámky, protoţe ono to chce potom. 

Normálně si zaloţím sešit… 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

No, třeba co se týče toho čtení, oni ve škole docela čtou třeba úryvky z nějaké kníţky, 

pohádkové třeba, nebo tak něco, takţe kdyţ má za domácí úkol něco přečíst, tak abych 

věděla, tak taková kontrola, o čem jsi četl, tak je fakt, ţe mi třeba odpoví velice stroze, ale 

řekne vlastně to nejdůleţitější, řekne mi to jednou větou, ale je znát prostě, ţe vnímá, co 

četl.  

Pokud třeba od Vás slyší více informací a je v tom obsaženo podstatného, něco, co by měl 

udělat apod., je schopen to registrovat? 



Taky, taky ano, ale je třeba ho fakt hlídat, ať se soustředí. 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

Ano, takový to, kdyţ ve škole budeš hodný, dostaneš jedničku třeba, tak půjdeme do 

cukrárny. Tomu rozumí moc dobře. Někdy to třeba i zkouší pouţívat. Hlavně se psem teda, 

protoţe sourozence nemá, kdyţ se s ním třeba nechce mazlit, tak on jí takhle právě třeba 

něco slibuje nebo vyhroţuje. Moţná ţe to pouţívá i na kamarády ve škole, to nevím, na 

nás moc ne, protoţe ví, na nás by to nefungovalo.  

Aha, to je fajn a v takovém tom každodenním dění, je schopný zachytit, že protože si ráno 

nechal doma deštník, tak odpoledne zmokl a nachladl? 

Ano, to jo. Třeba protoţe se mu ráno nechtělo vstávat, tak nám ujel autobus a přišel do 

školy později, jako poslední. To těţce nesl a říkal pak, ţe příště bude vstávat tak, abychom 

příště stihli ten dřívější.   

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:   paní…    číslo rozhovoru:  2      

jméno dítěte:  Radek    datum:  4. 1. 2011 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte? 

No, tak mně přijde beze změn zatím. Mně nic nenapadá teda honem. No, mně přijde, ţe 

tam ţádné změny nejsou, ţe je to zatím na takovém mrtvém bodě. Ţe neposkočil dopředu.  

Dobře, kdybyste teda mohla bez ohledu na nějaký posun zhodnotit, jak je schopný se 

vyjadřovat? 

U něj je problém s vyjadřováním bych řekla, kdyţ nerozumí otázce třeba. Jemu se musí 

třeba ta otázka poloţit úplně jinak. Nebo vícekrát. Nebo i konkrétně nějak, kdyţ to jde, tak 

něco názorně mu ukázat. No a pak by i dokázal třeba v krátkých větách něco i říct.  Tam je 

problém, ţe on nerozumí spoustě věcí. A ten, kdo s tím není srozuměný, tak tam ta 

komunikace pak vázne. Jo, má vyjadřování mladšího dítěte, neţ je. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

No, tak slovní zásoba je docela problém. Ale teda týká se to spíše nějakých odbornějších 

výrazů, kdyţ je někdo pouţívá. A nebo taky, jak je ta čeština taková rozmanitá, taková 

hodně pestrá, tak jedna věc má více výrazů a on některé ty výrazy ještě nezná. Nebo mu 

pak i dělá problém si ty výrazy zapamatovat, protoţe má nějaký ten svůj a i kdyţ mu to 

vysvětluji, tak to pak třeba stejně vypustí a za 14 dní uţ to neví.  

Takže tedy ta obtíž souvisí už s porozuměním. A když tedy má ty pojmy sám užívat? 

Tak tam zase, kdyţ ty pojmy budeme my uţívat, kdyţ je to třeba ve škole, nebo v DYS-

centru nebo někde v domácnosti se to objeví a budeme to pouţívat, budeme o tom mluvit 

kaţdý den, tak on si to zapamatuje a ví. Jen to trvá někdy. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Ne, nepromýšlí. Neplánuje, to ne. On by nejraději ţádné úkoly nedělal.  

No, a když už teda ten úkol plní, tak jak k němu přistupuje? 



No, takové věci, které mu jdou dobře, tak to bez problémů. Takţe třeba kdyţ dostane 

v té škole nějaký úkol, dám příklad, většinou v té škole dostává úkoly, tak kdyţ třeba 

máme úkol z matematiky, tak ho bez problémů udělá. Akorát mu trošku dělají problém 

slovní úlohy, tak u těch trošku máme takový negativní přístup k tomu. Takţe musím být 

taková trošku přísnější. Čtení mu taky nedělá problém, to mu nevadí, takţe pokud 

máme nějaký úkol něco přečíst, nebo i já mu řeknu, tohle přečti, tak bez problémů jde, 

přečte mi to. Horší je to s psaním, protoţe ta jemná motorika, tam to vázne trochu, on 

to ví, ono ho to někdy uţ bolí, kdyţ déle píše, takţe tam máme trošičku, to odmítá, no, 

dohaduje se.  

Že se tomu teda někdy i brání... Když už teda nějaký ten úkol plní, máte pocit, že 

k tomu přistupuje tak, že si to plánuje, promýšlí, kdy to udělá, jak to udělá? 

 Co ho baví, tak i moţná jo. Tam si to i třeba promyslí, ţe nejdřív dělám tohle, potom 

tohle. Ale to, co ho prostě nebaví, k čemu ho musím nutit, tak tam to musím já více, 

trvat na tom.  

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

No, tak já ho k tomu musím donutit. U toho počítání, tam si to těţko kontroluje, tam 

mu akorát řeknu, ţe to má špatně, ať to zkusí znova. Ale co se týče psaní třeba, tak tam 

samozřejmě, ať si zkontroluje čárky, háčky, čárky, kde mají být. Ale to musím já. I kdyţ 

teda včera, to jsme byli v té APLE, tak mu tam dali opis, on to přepsat a říkal: 

počkejte, ještě si to musím zkontrolovat. Ale to teda mě uzemnil (se smíchem). Říkám, 

kdyby takový byl doma, tak by to bylo super.  

No, tak to je teda výborné. Takže se teda i může stát, že si něco zkontroluje sám od 

sebe... 

N, tak on byl odpočinutý. Ony byly prázdniny a bylo vidět na něm, ţe je hodně 

odpočinutý, protoţe jeho to tam hrozně bavilo, úkoly veškeré plnil bez problémů, 

všechny je plnil, hrozně dlouho vydrţel pracovat a být v klidu, a říkám, to je přesně 

ono, no, kdybychom tam šli v pátek, tak by to asi bylo o něčem jiném. Tam je to taky, 

jak je unavený po tom týdnu.   

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 



No, já bych řekla, ţe tam je to taky beze změn. Tam je to zase o tom, musí ho to bavit, 

musí ho ten člověk, nebo ten pedagog mu to tak vysvětlit, aby ho to zaujalo, a pak bych 

teda řekla, ţe i jo, no. Ale kdyţ se mu to tak jako podá, jako davu, tak ne. Protoţe on se 

ani nemůţe soustředit, kdyţ nechápe, co má dělat. Nerozumí, tudíţ se ani nesoustředí 

na to. Jakmile porozumí, tak se zasoustředí a udělá tu práci pořádně.  

Takže tedy když tomu porozumí, tak se i soustředit dokáže. Když jsou to třeba věci, 

které ho baví? 

No, to jo.  

Řekla byste, že je zbrklý nebo nepozorný? 

No, tam spíše ta nepozornost, zbrklý ne. On má tu nepozornost diagnostikovanou. A 

zase, kdyţ ho ten dotyčný neupozorní, ţe se něco děje a ţe se to týká i jeho, tak z toho 

vyplývá zase ta nepozornost jeho. Je prostě pořád ho stimulovat jako kdyby.  

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

No, tak to jo, to vydrţí, musí. A kdyţ je to nějaká jeho hra nebo něco, tak to vydrţí 

hodiny.  

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

No, někdy jo. On se dívá třeba na zprávy s námi, a pak se nás třeba ptá, protoţe tomu 

nerozumí, co říká ten reportér. Ale zas tam vidí nějaký ten spot, tak se ptá. A třeba teď 

ta událost s tou Aničkou, to ho teda hodně zajímalo, to se do teď ptá. „A mami, nevíš, 

jestli uţ ji našli? A co dělali ti policajti, ţe ji nenašli?“ Takţe ta je na tématu pořád. 

Kdyţ něčemu nerozumí, tak se hnedka ptá. Já mu to teda říkám tou formou, aby 

pochopil, co se tam dělo a pak je spokojený, ţe tomu rozumí i  třeba kromě těch zpráv, 

kdyţ neví, doptává se, zajímá se.  

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

No, to si teď myslím, ţe jo. Jak vyspívá, tak si myslím, ţe to jde.  

Když se někde dozví nějakou informaci a pak se děje něco obdobného, je schopný si 

to nějak spojit? 



No, ano. Kdyţ teda to postřehl, tak. Aţ mě třeba někdy překvapí, ţe já si to uţ dávno 

nepamatuji a on si na to vzpomene.  

A máte poct, že se v této oblasti teda nějak posouvá? 

No, to si myslím, ţe jo, jak stárne, jak vlastně se kolem něj děje víc a víc věcí, tak  já 

bych řekla, ţe jo, v tomhle jo, no. O věci se zajímá čím dál víc. Aţ mi někdy přijde, ţe 

se zajímá o věci, o který se nemá zajímat. (smích) 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

No, tam spíš oni, kdyby měl nějaké dlouhé zadání úkolu, tak by tomu asi moc 

nerozuměl. Ale třeba čtou příběhy, a to si docela pamatuje, kdyţ se na to soustředí. 

Musím se ho třeba na něco doptat, něco důleţitého mu připomenu, jestli na to 

nezapomněl. Záleţí jak moc dlouhý je to příběh a jak moc věcí se tam stalo. Takové ty 

kratší, tak to bez problémů povypráví.  

V nějaké naší debatě, tam je to právě tak, ţe se snaţím mu to co nejjednodušeji mu to 

podávat, tam nějakého dlouhého povídání není. Myslím, ţe jinak by nevěděl vůbec.  

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

To bych řekla, ţe jo, ţe tomu rozumí.  

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  paní…    číslo rozhovoru:  3                                       

jméno dítěte: Radek   datum: 14. 3. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte? 

No, tak tam je velké zlepšení. On se víc rozpovídal. On to začíná rozvádět více všechno, 

taky ta slovní zásoba se trochu zlepšila. Mluví v delších větách. A více se zajímá o věci, 

takové, které se dříve nezajímal.  Řekla bych, ţe to tak všechno více komentuje, to je to 

správné slovo. Toho jsem si všimla a taky paní logopedka si všimla, ţe neodpovídá jedním 

slovem nebo holou větou, ale ţe s ní více komunikuje. Ty věty jsou srozumitelné, někdy 

nejsou úplně správné, někdy to tam přehází, ale je tomu rozumět, vţdycky to má nějaký 

smysl. Někdy se trochu zasekne, ale je to lepší, od toho září určitě, poskočil hodně. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba, používá i abstraktnější výrazy a cizí slova? 

Nová slova jsem nezaznamenala. Ale teda začíná se více ptát, začal se teďka hodně 

zajímat o slovenštinu, pořád, nevím, jestli je to tou Superstar a nebo tím, ţe se sem tam 

podívám na seriál na slováku. Ale začíná se mě ptát, co, co znamená nebo zkouší přijít na 

to, co to znamená. Tak mu vţdycky říkám, no ty jsi šikovný, ţe jsi na to přišel a to on má 

vţdycky hroznou radost. A prakticky vţdycky, kdyţ něčemu nerozumí, tak se zeptá. I paní 

učitelka říkala, ţe kdyţ neví, tak se zeptá, řekne, já tomu nerozumím... A to dřív nebylo, 

dřív nepracoval, protoţe tomu nerozuměl. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

No, to si myslím, ţe tam to je teda pořád nějak na stejno, ţe ho do toho musí člověk pořád 

tlačit, říct mu, je třeba dělat to a to, musíš si sednout, máš nějakou povinnost, naučit se... 

Někdy má dny, kdy teda přesně ví, co je třeba udělat a automaticky si k tomu sedne, ví, co 

má udělat k tomu sám teda a udělá takový postup, jaký by třeba sám člověk po něm chtěl, 

tak do toho nezasahuju. A jsou dny, kdy teda musím krok po kroku, neţ to zvládneme. 

Podle toho třeba, jaký má den, jak se vyspal, jaké je počasí, ovlivňuje ho hodně věcí. 

Kdyţ si teda sám dělá nějaké věci, kdyţ si hraje, je sám v tom pokojíčku, tak to má docela 

promyšlené tu hru, to jo teda. On si hodně hraje s legem, přikupujeme to. Má tam 



autobusu, vozí ty děti a komentuje, kdo nastoupil, kdo kam jede, kde vystoupil. Má to 

hlavu a patu, je to nějaký příběh.   

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Nedělá to. Musím mu říct, ať si to udělá. Kdyţ má ten svůj špatný den, tak do toho bude 

hledět a nenajde to. Kdyţ má dobrý den, tak se i stane, tak to najde, ale musím mu říct. A 

to se neděje moc často. Sám od sebe tu potřebu nemá. 

Pečlivý i v něčem je, má to rád srovnané, přesně ať to je, jak má., ale myslím, ţe to dost 

souvisí s tím autismem a je to fakt jak v čem, něco ho vůbec nenapadne.  

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se?  

To bych řekla, ţe se taky trochu zlepšilo, mluvím teda hlavně o tom, co ve škole, protoţe já 

doma vím, jak na něj, aby třeba byl pečlivější nebo soustředěnější, ale ve škole to moc 

nešlo.  V té škole tam teď paní učitelce chodí a pomáhá paní psycholoţka z APLY a radí 

paní učitelce, jak s Radimem pracovat, aby třeba nedostávala takové ty záchvaty nebo aby 

neodmítal spolupracovat. A je to znát, je teďka pohodář, rád chodí do školy. A paní 

učitelka to taky zaznamenává, ţe je to lepší. Nemá teď s tím vůbec problém. Je to vţdycky 

u něj hodně o přístupu toho dospělého. Kdyţ je to z jeho iniciativy, tak tam vůbec není 

problém. 

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

Pokud je to z jeho iniciativy, tak to vydrţí, tam není problém. Pokud je to příprava do 

školy, tak vydrţí tak dvacet minut, pak třeba nepomůţe dělat ani kratší přestávku, je 

potřeba třeba i dvě hodiny. S přestávkami vydrţí tak slabou hodinku, ale pak je unavený, 

nejde to, Odpoledne uţ bývá hodně unavený. To pak jako pláče, bez slz samozřejmě, lehá 

si a bolí ho hlava a chce se mu čůrat.. 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

No, to jo, je takový zvídavější. A zajímá se prakticky o vše, co vidí, teď jsme moc nechodili 

ven, tak třeba řešil to, co viděl v televizi, co vidí z okna, co řešíme s manţelem. Ptá se, 

kdyţ třeba něco řeším s kamarádkou a kdyţ mu to nechci říkat, tak si musím něco 

vymyslet, aby z toho nebyl nervózní, aby byl spokojený, rozuměl tomu. Atak si to dává i do 

souvislostí  



 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

Jo, to jo, něco. Samozřejmě záleţí, jak je to pro něj sloţité, ale jo. Nedokáţu říct, jestli je 

to lepší, moţná uţ to tak bylo. Tak dlouho se vyptává a zabývá se tím a třeba fakt i několik 

dní chodí a ptá se. Je schopný týdny, měsíc řešit, sbírat si informace. Dokud tomu 

neporozumí úplně, dokud se to nějak neuzavře.  

Co se týče takového přemýšlení ve škole, to moc nedokáţu říct, myslím spíš, ţe se to moc 

nemá jak projevit zatím. 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

No, stane se, ţe se ptá, kdyţ neví, ţe si přijde pro vysvětlení. Kdyţ jsou to věci, co ho 

zajímají, co má pocit, ţe by měl vědět. Jsou to asi spíš takové jednodušší věci. V naší 

komunikaci se mu to nestává, ţe by se ztrácel v informacích. Ale asi se to můţe stát, 

moţná stačí, aby na něj mluvil cizí člověk, který neví, jak se na něj musí a uţ je to pak 

horší. 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

Jo, to rozumí. Funguje to, ne ţe by, aţ nějak… ale problémy mě nenapadají, myslím si, ţe 

kdyţ se mu to podá správně, tak tomu takhle rozumí.  

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  paní…    číslo rozhovoru:  4                                        

jméno dítěte: Radek   datum: 9. 5. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte? 

No to se asi zlepšilo. Ono jak já jsem s ním stále, tak to moc nezaznamenávám, ale byli 

jsme asi po měsíci na logopedii a tam ho moc chválili. Paní logopedka si všimla, 

pouţívá takové rozvité věty, sám to vysvětlí… jí vím, ţe dříve mluvil v holých větách, 

odpovídal jedním slovem. Kdyţ mě na to upozornila, tak jsem si všimla, ţe jo, jinak mi 

to ale nedochází, to si člověk nevšimne. 

Jinak pořád dělá chyby, ale kdyţ ho opravujeme a říkáme mu to pořád, tak se pak uţ 

sám opraví. 

Někdy mu nerozumím, on to má v hlavě, ale řekne to úplně jinak. Tak buď mu dávám 

otázky, nebo ho prostě nechávám a řeknu mu, ţe mi to musí říct jinak. Příběhy 

vypráví, ale zvláštně, ţe by mu asi někdo nerozuměl. Kdyţ vypráví něco kamarádů, tak 

si říkám, ţe mu ani nemůţou rozumět. Ale oni mu rozumějí, takţe třeba to je asi jinak. 

Ale je fakt, ţe spíš třeba dospělí mu někdy nemusí rozumět. Kdyţ je den, kdy je 

odpočinutý a spokojený tak povídá plynule a není k zastavené, kdyţ je unavený, tak se 

zasekává a ani si třeba někdy nemůţe vzpomenout. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba, používá i abstraktnější výrazy a cizí slova? 

No, já bych řekla, ţe se pořád rozvíjí, ţe by mě teď napadlo nějaké nové slovo, tak to 

teď nevím, ale určitě jo. Co se týče té školy, tak vţdycky přinese něco, co se učí nového 

nebo o čem si povídají. Tak já bych řekla, ţe ta toho přibývá, to je pořád stejné, nebo 

se zeptá, kdyţ je to slovo, kterému nerozumí, nebo zkouší, co by to mohlo znamenat. 

Pořád se zajímá dál… A pak mi příště řekne, jo, to je to.. 

Při tom porozumění, tam je pořád taková porucha. Ţe musíte ta slova změnit na co 

nejjednodušší, nebo to říct co nejkratší větou a co nejjednodušeji. A třeba mu ještě říct 

příklad. A třeba vícekrát potom. 

Ţe bych narazila na to, ţe by neznal nějaké základní slovo, tak to asi ne. 



A co týče cizích slov a abstraktních výrazů? 

No on třeba kdyţ něco slyší v televizi, tak se zeptá, co to znamená, nebo jestli si to 

myslí dobře. Ale zase, musí mít takovou tu svou náladičku, vnímat, coţ teď nemáme, 

tak 14 dní je teď v útlumu. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Jo, promýšlí, plánuje… Něco někdy nechává na mamince, ale kdyţ se třeba něka 

chystáme, tak řeší, čím by chtěl jet a ţe je tam cukrárna, jestli bychom se tam mohli 

zastavit. To on si všechno pamatuje, kam co jezdí a promyslí to, jemu to stačí jednou 

projet a pamatuje si to. Kdyby to tak chtělo být se vším… 

No, s úkoly je to katastrofa, to musím já zavelet. Ani tašku se nechystá, kdyţ se snaţím, 

ţe se budu dívat a on to bude dělat sám. Asi to musí být něco, na co se těší, co ho baví. 

Jinak já to musím vyndat z té tašky na stůl, říct, co budeme dělat. On se třeba zeptá, 

jestli si můţe dát přestávku a hrát si, a já: do kdy? On se podívá na hodinky a řekne, 

do půl 4. Takţe jestli tohle je plánován, tak jo, tak plánuje… ale pak v půl 4. se mu 

stejně nechce.   

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

No, sám ne od sebe, musím mu říct, aby si to po sobě přečetl. Kdyţ jde dělat ty úkoly 

s tím, ţe to půjde, tak to jo, to i najde. Ale kdyţ jde do toho, ţe se mu nechce, je 

ubrečený, dělá, ţe ho něco bolí, tak to ne, to do toho jenom hledí, podle mne to ani 

nečte.  

Jinak třeba kdyţ je u počítače, kdyţ si tam něco hledá, něco hraje, tak to řekne, jé to 

jsem nechtěl, to jsem udělal špatně, musím zpátky. Ví, kam má tou myší zajet, aby se 

dostal, kam chtěl.   

5. Jak byste ohodnotila jeho schopnost soustředit se? 

Soustředit se umí dobře, kdyţ je odpočatý. Kdyţ mu něco nesedne, kdyţ se mění 

počasí, na to on je hodně choulostivý. Nebo taky jsem zjistila, ţe kdyţ prší, tak 

nemůţeme nic dělat normálně.  Nebo kdyţ je třeba unavený, ten konec týdne bývá 

špatný.  

Ty školní věci jsou z donucení, s řevem. Pak kdyţ mu řeknu, běţ si pohrát, tak to je 

najednou v pohodě, soustředí se na to svoje… 



6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

No, já bych řekla, ţe jo, ţe vydrţí. Je to něco, co on chce dělat, tak u toho vydrţí 

nekonečně dlouho. Kdyţ hrajeme nějaké stolní hry, tak my jsme z toho úplně umoření. 

Počítač taky někdy musím prostě jít a vypnout ho. On má taková období, kdy ho to 

pořád strašně baví a pak má třeba období, kdy si 3, 4 měsíce k tomu vůbec nesedne.  

U těch školních věcí ho všechno vyruší. Kdyţ je třeba i manţel doma a jen otevře 

dveře a koukne se a můţeme začít od začátku. On napíše třeba jedno slovo a řekne, asi 

bud spát. A musím ho trochu drţet taky. Jemu vadí strašně psaní a malování, jinak 

dobrý. Matematika, to je dobrý.  

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

No, to jo, to určitě, on je takový zvědavý. Ať uţ třeba ve zprávách, něco, co se opakuje, 

jak teďka třeba bylo to slůně. Hned mi to vypráví a řekne mi to třeba třikrát. Nebo 

hokej, to je něco, kdyţ je večer, tak to prostě nejde spát, on neusne, jde spát o půl 11, 

aţ to skončí. I nadává i to komentuje, jestli to slyší u manţela… V autobuse ho taky 

zajímá, co se tam baví starší děti, to poslouchá. No, někdy se mě pak na to ptá, proč 

něco udělali, řekli. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

Jo, to jo. Ne teda u všeho, něčeho sloţitého. Musí to být takové, aby tomu rozuměl. 

Třeba něco vidí a řekne, to je jako kdyţ jsme byli tam a tam… 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

Někdy, záleţí, jak moc jsou ty informace sloţité. A někdy taky je to podle toho asi, 

jestli vnímá. Kdyţ paní učitelka dává instrukce a on vnímá, tak je schopný mi to doma 

všechno říct. Doma, kdyţ mu něco říkám, tak musím, aby mě vnímal, ukazuju mu 

třeba, kam to dávám a pak taky po něm ještě chci, ať mi ukáţe, kam jsem to dala a 

řekne, co s tím má udělat. Kdyţ to paní učitelka říká všem dětem, tak musí dávat hodně 

pozor. Myslím, ţe kdyţ ho na to někdo upozorní, tak to zvládne, pokud to teda není 

nějak hrozně moc těţké. 



10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

Já si myslím, ţe rozumí, ale zase takovým hodně dětským věcem. Nechápe třeba úplně 

moc to, ţe kdyţ někdo někoho zabije, tak ten mrtvý uţ tady nikdy nebude a ţe je to fakt 

hodně velké zlo. Ţe kdyţ je někdo mrtvý, tak ţe uţ tady opravdu nikdy nebude. Chápe 

takové ty základní věci – jako nesahej na to, rozbiješ to, jako na malé děti. Nebo kdyţ 

říká, ţe aţ bude sám chodit do školy… já mu říkám, vţdyť nemůţeš, neumíš přejít sám 

přes cestu. A on tvrdí, ţe to přece umí… některé věci bere moc na lehkou váhu. 

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  paní…    číslo rozhovoru:  5                                 

jméno dítěte: Radek   datum: 6. 6. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte? 

Já bych řekla, ţe tam teď momentálně ţádné lepší změny nejsou. Je drzejší teďka, ale 

to nesouvisí s tím, co se děje v DYS-centru, ale spíš co se děje mezi dětmi ve škole. 

Nosí domů nějaké hlášky… 

Ale upevnit to vyjadřování, my chodíme na logopedii, to nás čeká od září, upevňovat 

tu slovní zásobu, protoţe on jiný problém nemá teď. Jak teď začal mluvit v těch celých 

větách… Začal říkat ř teďka, kdyţ to neříká vţdycky.  

Je jeho vyjadřování srozumitelné? 

Pro mne jo, protoţe jsem s ním pořád, ale pak zjišťuji, kdyţ někde něco odpoví 

takovou formou, ţe lidi na něj koukají a nemusí mu rozumět. V celých větách uţ tedy 

mluví. 

Dělá chyby nějaké, koncovky, skloňování, rody. Musím ho na to upozornit. Já ho 

vţdycky nechám, aby na to přišel sám, ale někdy se vzteká. No, ale někdy na to přijde 

sám. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba, používá i abstraktnější výrazy a cizí slova? 

No, tak to potřebujeme doplnit, ta je slabá. I v tom porozumění teda. Co se týče toho 

základního porozumění, to, co denně proţívá, co potřebuje, tak to nemá problém. Ale 

někdy nastávají třeba situace, kdy neví, kdyţ se třeba mluví do davu. Někdy prostě jen 

nedává pozor, ale taky záleţí, jak se to řekne. Kdyţ je to nějaké sloţitější, kdyţ je to 

hodně informací, ne jedna. Více se v tom ztrácí. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Takové to svoje, co ho baví, to si plánuje a snaţí se do toho vmanipulovat i nás, ţe to 

tak jako bude a kdyţ ne, tak budu ječet, ţe... Ale kdyţ je to něco, co po něm třeba chci, 



aby to nějak udělal, nebo ţe to tak prostě má být, tak to se úplně někdy nedaří. Někdy 

zas jo, to jsou takové světlé chvilky, ale není to tak často, jak bych si přála.  

Dokáže si on sám naplánovat něco, co není přímo jeho koníček, co souvisí se školou 

třeba nebo nějaká povinnost? 

To ne, já si myslím, ţe uţ to bude třeba i spíš o lenosti. Ţe ho to nezajímá, jestli bude 

mít v té aktovce všechno nebo ty úkoly, jestli tam bude mít. To je docela problém, 

řešíme to celou třetí třídu, říkám mu pojď, pojď si to dát všechno do tašky a on stojí… 

tak to dělám já a aspoň mu to říkám, dávám ti tam tohle… protoţe on pak, kdyţ v té 

škole neví a paní učitelka řekne, ať si něco vyndají, tak on začne zmatkovat, jestli je 

v té tašce, jestli jsme ho tam dali. Proto má všechno jenom v jedné kapse, ţe kdyţ uţ 

tam začne hrabat, tak ať to najde, nedej boţe, kdybych mu to dala ještě do jedné. 

Když už mu to nějak naplánujete vy, je schopný to potom nějak dodržet? 

No, ale musím mu to připomínat neustále. Je tam třeba kontroly… 

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Kdyţ ho donutím, tak jo, ale sám, zase jsou to zase ty světlé výjimky. Ţe si sám 

přepočítá příklad, pročte si, co napsal. Někdy to udělá sám od sebe, ale jeto spíše 

minimální. Jinak ho musím já upozornit, jestli si to zkontroloval. A to je tak napůl, jo, 

někdy musím ještě říct, jestli si to přečetl. A musím mu ukázat, tady… je to máma nebo 

mama. Potom ji najde teda, to jo.  

5. Jak byste ohodnotila jeho schopnost soustředit se? 

No, na to, co ho baví, z čeho má radost, na co se těší, to mu stačí říct, ţe někam 

pojedeme a on to naplánuje, kudy pojedeme, čím, v kolik a jak tam budeme dlouho a 

jestli někomu nezavoláme, ať tam jede s námi. To miluje úplně… Ale jako ţe s sebou 

nemá svačinu a pití, to ho nezajímá. 

A u jiných aktivit, než vyloženě to, co ho baví? 

No, on se soustředí, ale jenom kdyţ to podám takovou tou formou hry, třeba si z toho 

dělám legraci. Fakt je, kdyţ on rozumí, co má dělat, pochopí třeba, ţe má doplňovat 

písmenka, tak mu to pak jde a soustředí se. Ale přinese to třeba ze školy, ţe to vůbec 

neuměl. Jenţe to v té škole prostě nedostane tak podané, jak by potřeboval.  

Takţe zaujmout nebo musí porozumět. 



6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

No, dodělá to. Zábavu i povinnosti. 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Řekla bych, ţe jo. Stačí třeba v televizi, kdyţ je něco ve zprávách, to se vyptává. Teďka 

byla superstar, tak fandil a proţíval to. A vyptával se, proč zrovna takhle a komentuje 

to.  

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

No, někdy jo. Já si teďka teda nedokáţu vybavit co, ale ví, ţe se třeba k něčemu vrátí, i 

třeba po několika měsících, po roce, po dvou. Kdyţ třeba jedeme na dovolenou nebo 

kdyţ jdeme znovu do zoo. Ţe si třeba vybaví, ţe nějaké zvíře minule něco dělalo a teď 

to nedělá… 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

Kdyţ to není moc sloţité, tak jo. Se mnou třeba není problém, přizpůsobuju to trochu 

nebo dávám třeba kontrolní otázky. 

A co se týče psaného textu nebo filmu? 

Kdyţ třeba mají zadání domácího úkolu, tak ho nechám, ať si to přečte a ptám se ho, 

jestli ví, co má dělat. A zase, je to jak kdy, někdy je to tak sloţité, ţe s tím mám i já 

problém. 

No, u filmu se třeba doptá, kdyţ mu něco vrtá v hlavě. Jinak on by strašně chtěl 

povyprávět ten příběh, ale je mu hrozně blbě rozumět. Já kdyţ jsem se na to třeba 

s ním dávala, nebo jsme to zaţila, tak tomu rozumím, ale ten další člověk se v tom 

těţko vyznává. Kdyţ mají za úkol přečíst pohádku a povyprávět, o čem byla, tak to 

musíme spolu projíţdět, musíme si to hodně říkat, zkrátit to, naučit se to jako 

básničku. On by vůbec nevěděl, co vypráví, vzpomněl by si třeba na nějaký detail… 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 



Já bych řekla, ţe jo docela. Něco ještě pořád nechápe… ale to, co on proţívá, co se 

stává, proč se stalo to, co se stalo, tak to jo… 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:   paní…   číslo rozhovoru: 1   

Jméno dítěte:  Sandra   datum: 16. 12. 2010 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte? 

Já to řeknu takhle. Sandra má neuvěřitelnou paměť. Takţe kdyţ jí přečtete pohádku, 

tak je schopna vám ji téměř doslova přeříkat. Totéţ básničku. Přečte si ji dvakrát a 

umí ji téměř z paměti. Ale kdyţ mluví, tak má takové překotné mluvení, to znamená 

takové přerývání, ona kdyţ se nesoustředí, tak ta věta má málokdy začátek a konec. 

Slova opakuje a já mám pocit, ţe rychleji přemýšlí, neţ mluví. Takţe vlastně kdyţ vám 

chce něco říct, tak musíte: „Sandro ještě jednou, pomalu co chceš říct.“ A je třeba ji 

dovést k tomu, aby to řekla trochu souvisle.  

A v některých chvílích je to teda lepší? 

Ano, někdy je to v pořádku, musí se prostě soustředit. Kdyţ řeknete: „Tak Sandro, jak 

bylo dneska ve škole?“, tak se nadechne a já musím hledat, abych to z té mozaiky 

poskládala. Kdyţ řeknu: „v klidu Sandro, řekni mi to pomalu,“ tak v momentě, kdy se 

usoustředí, tak řekne větu, která je úplně v pořádku. A to je právě to. Básničku, to se 

na ni zasoustředí, takţe to je v pořádku, to vám řekne úplně doslovně správně po 

dvojím přečtení. Kdyţ hráli loni Babičku, hrála Viktorku, to byl stránkový text zmatené 

řeči, prostě mluví bláznivá Viktorka. A ona to fakt jako doslova přeříkala. Je fakt, ţe 

kdyţ to hrála, já jsem to bohuţel viděla jen na videu, tak lidi za mnou chodili, ţe jim 

normálně běhal mráz po zádech. A je to přesně ten text, kdy ona se usoustředí, baví jí 

to. Ono je to taky hodně o tom, co ji baví a co povaţuje za důleţité. Co povaţuje za 

důleţité, tam to jde, co nepovaţuje za důleţité, tak pro to není prostor, tak to prostě 

nejde.  

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

To bych řekla zase, ţe slovní zásobu má obrovskou. A to mi potvrdila i paní doktorka 

Krejčová, ţe má nadprůměrnou slovní zásobu, ţe se umí výborně vyjadřovat, coţ je 



pravda, a já si myslím, co hodně pomohlo, ţe ona je bilingvní. A tím vlastně spoustu 

cizích slov ona přebírá z francouzštiny. Ţe ona bude vědět, co je slovo kooperace, ona 

bude vědět, co je slovo evoluce. Jo, to je všechno, co ona si ještě překládá a tím pádem 

má tu slovní zásobu ještě o to širší. Tím pádem teda zná i cizí slova. 

 Ano, cizí slova, co zná z cizích jazyků, protoţe je prostě zná v tom cizím jazyce. Ale 

řekla bych i tak, ţe se o spoustu věcí zajímá. Třeba se hodně zajímá o historii, kdyţ se 

jí třeba zeptáte na Jana Husa, tak od začátku do konce odříká, co dělal. A všechno 

prostě, co ji zaujme, tak to prostě zase souvisí s tou pamětí, tak je schopná 

reprodukovat relativně velmi přesně. Je to fakt relativně velmi přesně, protoţe pořád 

je v tom dětském pojetí.  

A třeba nějaké abstraktnější výrazy? 

To s tím souvisí, no. To bych řekla, ţe bych byla překvapena, kolik těch abstraktních 

výrazů zná. Ale zná toho hodně a v momentě, kdy neví, tak se okamţitě ptá a zase, je to 

o té paměti, v momentě, kdy ji to zaujme, tak dokáţe to slovo potom reprodukovat, za 

měsíc, za rok, prostě v momentě, kdy jí to vysvětlíte ve chvíli, kdy vnímá, tak jí to 

prostě zůstane v té paměti.  

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Ne, to jsem si v ţivotě nevšimla, co ji nenaplánujeme, to není. Já si myslím, ţe to je 

přesně to, kde se snaţíme hodně pracovat, ţe je hodně chaotická. Tak jako ţe je první 

reakce, kdyţ má úkol: „ maminko, já tomu nerozumím“, nebo komukoliv, kdo je s ní. A 

přitom jde jenom o to si to přečíst. A ona si to jenom přelítne očima a absolutně ne. 

Ale to je panika. „Co to je, co to je?!“ A kdyţ si to potom přečte podruhé, potřetí, tak 

najednou ví. „Aha, vţdyť je to jasný!“ Pak najednou ví. Je to prostě o tom, ţe první 

reakce je panika, ţe to prostě neumí, ţe tomu nerozumí. A to souvisí i s jejím čtením, já 

myslím, ona má diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii a ona si to přečte a já mám pocit, 

ţe ona vůbec neví, co si přečetla. Jo, ţe ona vůbec nevím, najednou neví a musí si to 

přečíst podruhé, potřetí, v klidu. „Sandro, v klidu si to přečti, nahlas si to přečti“ a 

ona najednou zjistí, ţe ví. Tudíţ to souvisí s tím plánováním. Takţe první reakce na 

všechno je panika. „Maminko, já tam přece nemůţu jít sama, já tam netrefím!“ Ale 

stačí říct, „podívej se, přejdeš silnici, půjdeš rovně…“ „Aha!“ Takţe je to o tom 

prostě, pracujeme s ní na tom ještě, protoţe tady v tom je hodně nesamostatná, ale 



nemyslím si, ţe bychom ji v tom nevedli, jen to jde prostě strašně pomalu, takţe a ta 

doba je bohuţel rychlá. Takţe není úplně jednoduché být tak strašně důsledný, od rána 

do večera si to pořád s ní říkat, ţe musí sama. Prostě někdy, kdyţ není čas, tak to 

uděláme za ni. Je to špatně prostě, ale to je doba, doba je taková.  

Takže zatím to u ní není tak, že ona by sama od sebe měla potřebu si to rozplánovat… 

Ne, to ne. Tu potřebu nemá vůbec.  

A když vy jí takto pomůžete a naplánujete jí to, tak to už potom zvládne a udělá to 

podle toho? 

Jo, to jo. To zase dokáţe jet podle plánu, ale je potřeba ji kontrolovat. Jako ţe byste jí 

dala plán na celý den a ona ho dodrţela, tak to ne. To zase souvisí s časem. To kdyţ 

chodí na krouţky, tak je vlastně jediný páťák, kterému paní učitelka musí říkat 

„Sandro, uţ je jedna hodina“. Protoţe nemá cenu jí říkat „hlídej si hodiny“, to prostě 

není její parketa. Takţe ten plán, udrţí krátkodobé plány, dlouhodobé ne. 

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Taky ne. Tam je to v podstatě totéţ. Tam je to o tom, ţe já musím v podstatě 

kontrolovat, protoţe jednak jí to nebaví to kontrolovat, to uţ je prostě vidět, protoţe 

kdyţ jí řeknu, ať si to přečte, tak si to přečte, ale chybu většinou nenajde. To znamená, 

ţe je to o tom, ţe řeknu, máš tam chybu. První její reakcí je „Kde?“ a já na to „najdi 

si ji sama.“ Takţe jde, potom to projede pomaličku a potom tu chybu většinou najde, 

Ale ţe by měla sama reflexy kontrolovat, to ne. 

Aha, ale když jí teda upozorníte, tak tu chybu najde. 

To jo, kdyţ ji upozorním, tak tu chybu je schopná najít. Protoţe ona, kdyţ si to říká 

nahlas, protoţe já jsem zjistila, ţe co se týká pouček jak v matice, tak v češtině, ona to 

v té hlavě má. Ale potřebuje se na to soustředit. Třeba kdybyste jí řekla třeba „budem 

psát diktát a je na velká a malá písmena.“ Tak tam neudělá jedinou chybu ve velkých 

a malých písmenech Ale napíše chichotat se s tvrdým y. Jo, ţe se přesně soustředí na 

to. Kdyţ jí řeknete, soustřeď se na hy chy ky ry dy ty ny a velká písmena, tak bude mít 

chichotat se dobře, ale zas napíše něco jiného špatně, jo. Ţe to je o tom, ţe to, co jí 

řeknete, na co se má soustředit, na to se soustředí. Ale musí na to být předem 

upozorněna, to znamená, pro ni jsou třeba strašně náročné takové ty chytáky. Takové 

ţe lidi běţeli a ţe tisíce lidí běţely a uţ prostě, uţ běţeli ti lidi… Ale kdyţ jí na to 

upozorníte tak ví a ví přesně proč. Ale není to taková ta automatická reakce, ta 



zautomatizovaná pravidla, ona je zná všechna, ale pouţívat je asi není úplně důleţité 

v ţivotě.  

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

No, já bych moţná, abych nebal nespravedlivá, kdyţ jí něco baví, tak u toho vydrţí 

dlouho, třeba navlíkání korálků, protoţe ona miluje vytvářet korálky. Jo, tak třeba to, 

co ji baví. I třeba u té keramiky, ona je soustředěná, u kreslení, ona krásně maluje, tak 

prostě zase, dokáţe jít do detailů, ale v momentě, kdy se má usoustředit na úkol, nebo 

na něco, co ji baví míň, tak od toho odchází kaţdou minutu. A má tisíc otázek, které se 

ale bohuţel netýkají tématu. Takţe je to o tom, co ji baví a co ji nebaví a o tom, co 

povaţuje za důleţité a co nepovaţuje za důleţité. A matematiku a češtinu ona 

nepovaţuje za důleţité. Rozptýlí ji cokoli, co se hne, ona sama to vyuţije jako 

rozptýlení, a kdyţ to rozptýlení nepřijde z venku, tak si ho ona sama vytvoří.  

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

To je, u něčeho ano a u něčeho ne. Souvisí to se zájmem, v kaţdém případě. Ţe jsou 

věci, u kterých vydrţí, jo, jako ţe by u ničeho nevydrţela, tak to ne, to není pravda.  

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Jako o co. Ale jako myslím si, ona má spoustu dotazů na normální standardní ţivot. To 

znamená, ţe jakmile vidí něco, co nezná, tak se okamţitě ptá. Pokud slyší slovo, 

kterému nerozumí, tak se okamţitě ptá. Je úţasné s ní chodit do divadla, protoţe se 

pořád ptá. Takţe je to o tom, ţe se ptá na to, co chce vědět a v podstatě i anticipuje, 

protoţe se ptá a i na věci, které v podstatě ještě ani já nemůţu vědět. A nebojí se ptát, 

to bych řekla, ţe je tak průměrná palba těch 5, 10 otázek za minutu. Takţe jako 

v podstatě se pořád ptá. Ale zase e vděčná na odpověď, ona pak ocení, ţe jí člověk 

odpovídá a pořád ještě nechápe, ţe to někdy nejde. Ale takţe se zajímá, ale zase, je to 

vyhraněné tím, co ji zajímá. Ptá se na hodně věcí, ale určitě by se mne nezeptala na 

matematické pravidlo. Takţe je to zase trošku vyhraněný, ale ptá se na hodně věcí.  

Máte pocit, že se třeba orientuje v tom, co se třeba děje v současnosti, co se řeší ve 

zprávách? Samozřejmě na nějaké povrchnější úrovni… 



Já bych řekla, ţe ji zajímá to, co řešíme doma. Protoţe na televizi se prostě moc 

nedívají, nebo dívají se na takové ty pohádky pro děti, ale ţe bych jim pouštěla zprávy, 

to ne. Tudíţ vlastně oni se zajímají o tom, o čem se bavíme doma. Ale je to o tom, ţe 

jsou limitovaní tím, co někde zaslechnou. Ţe by se nějak zajímali o politiku… Třeba 

kdyţ se volilo, tak to mě zpovídala velmi podrobně, proč volím, koho volím, co se 

stalo. Takţe v momentě, kdy pronikne do tématu, tak se ptá.   

A takové dění v rodině, v širší rodině, mezi přáteli, jestli registruje, co tam tak zrovna 

probíhá.  

Tak oni jsou hrozně citliví na vztahy. Já jsem byla hrozně překvapená, myslím, ţe to 

bylo na konci třetí třídy, kdy zjistila, kolik dětí v její třídě je rozvedených a musím říct, 

ţe na to reaguje naprosto citlivě, v tom smyslu, ţe přišla domů a říkala: „maminko, 

nebudete se rozvádět, viď?“ A já jsem říkala, „Sandro nebudeme, není důvod“, a 

potom půl roku, tak taky si někdy vyměňujeme názory, tak vţdycky přišla a říkala: 

„maminko, okamţitě dej pusinku tatínkovi, tatínku, okamţitě dej pusinku mamince, 

omluv se té mamince…“ no prostě hlídala nás jako policajt. No prostě je citlivá na 

pozitivní vztahy a je fakt, ţe jakmile trošku cítí, ţe to troch houstne, tak okamţitě 

reaguje a dělá maximum proto, aby se to opravdu… Jo, stejně tak, kdyţ se zlobíme na 

Michala, tak provedou něco, jsou děti, tak okamţitě přijde a řekne: „Maminko, ale 

Michala to tak nemyslel“, hned se prostě hrozně snaţí všechno vyrovnávat do 

pozitivna, a musím říct, ţe odchází od filmů, kde se prostě schyluje k něčemu… jo, ona 

odbíhá od pohádek, jo, jakmile je to něco, co ji úplně nesedí do toho jejího světa, tak 

prostě od toho uteče, jo, buďto se to teda snaţí upravit, pokud můţe, v televizi nemůţe, 

tak od toho uteče. A tak jako musím říct, ţe tohle hlídá. A moţná to je třeba kontext, 

mně umřela maminka, je to teď asi 3 roky a vlastně Sandře bylo 6 a půl a musím říct, 

ţe to strašně těţce nesli s Michalem, já jsem kvůli tomu dva roky dělala z domova a do 

dneška, ona má prostě hrozný strach z umírání, je to její třináctá komnata, kdy je 

schopna prostě se rozbrečet, ţe je jí smutno, ţe se bojí smrti. A tam musím říct teda, ţe 

nevím, co s tím. Jako to je takový to, ţe ona prostě z ničeho nic se rozpláče. Jako není 

to, ţe by to bylo kaţdý den, ale tak dvakrát do měsíce přijde, „maminko já jsem 

strašně smutná“ a teď já uţ vím proč a ona prostě začne řešit, ţe babička umřela a ţe 

dědeček je starý… a kdyţ jí řeknu: „tak pojď, pojď si o tom popovídat, tak to uţ 

nechce, nechce o tom mluvit a má to takhle v sobě. Takţe jako je extrémně citlivá, 

musím říct.   



8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

No, jako něco určitě ano, ale neumím odpovědět nakolik a do jaké míry a jaký typ 

informací. Určitě určitý typ informací umí dát dohromady a dokáţe je spojit. Protoţe 

teď plánujeme cestu do Izraele, tak se o tom bavíme, jaké jsou tam národy, jaká jsou 

náboţenství a je fakt, ţe přesně, bavíme se o něčem a ona zareaguje v kontextu, co 

jsme si uţ někdy dříve řekli. Takţe to stoprocentně, ale zas je to teda hodně o tom, co ji 

zajímá, protoţe teoreticky by mohla dát do souvislosti i prostor a čas a tam je to nula, 

nula, ještě jednou nula. Myslím si, ţe kdybych jí nechala uprostřed vesnice, tak se mi 

tam ztratí. Ale oni to cítí, to jsou oba stejní, to nedokáţu říct proč, ale prostě 

v momentě, kdy jsou v cizím prostředí, se mě prostě nepustí.     

Takže tedy zase jak v čem a jak jste říkala, tak to největší oslabení je ten čas, příp. 

prostor. 

Ano, to je to, čeho si všímám. Moţná je to ještě v něčem, ale to je to, co teď řešíme 

nejvíc. Jo, já vím, ţe jsme třeba hrozně bojovali s tím, kdyţ se zeptáte, Sandro, v kolik 

chodíš do školy? To se hluboce zamyslí a stejně vám neodpoví. Jo, ona prostě chodí 

pět let do školy v 8 hodin ráno, nebo kdyţ se jí zeptáte, v kolik jdeš do školy, 

absolutně… Jo, ráno, večer, v kolik chodíš spát, v kolik obědváš, postupně uţ se to 

dostává, jo, ale jsou to takové ty věci a to opakujeme úmyslně prostě kaţdé ráno. 

„Sandro, kolik je hodin?“ a ona se zeptá, „Michale, kolik je hodin…?“ Jo, kdyţ 

řekneme, po obědě půjdeš, tak ona neví kdy, ona nedokáţe říct, kdy je po obědě a kdy 

tam půjde. To je pro ni trošku španělská vesnice. A proto říkám, kdyţ je na krouţcích 

nebo někde, tak já vţdycky prosím ty dospělé, aby ji nasměrovali… Ani za to necítí 

zodpovědnost teda. Jde to prostě mimo ni. Je pravdou, ţe ona má teda super servis, ţe 

manţel dělá z domova, jo, on má zas na druhou stranu ještě větší strach neţ já, tak 

kdyţ řekne, ţenetce, tak tam prostě je, je, kde má být. Má to prostě zjednodušené. Ale 

snaţíme se, na druhou stranu to ale zase úplně lámat přes koleno nejde. S tím ţe paní 

učitelka uţ se nás třeba ptala, proč nechodí sama, ale já nějak, sice bydlíme kousek od 

školy, ale je tady poměrně frekventovaná cesta a Sára uvidí kamarádku a teď se vrhne 

do vozovky a protoţe ta auta nejezdí úplně pomalu, tak si říkám, ţe tohle mi prostě 

nestojí za to. Raději si ji ohlídám a aţ prostě se začne dívat doleva, doprava, tak pak 

začne chodit sama. A to paní učitelka třeba pochopila. Jo, jako řekla bych, ţe oni 



nedokáţou úplně rozeznat nebezpečí. Jo, teď nemyslím třeba cizí lidi, ale ţe si prostě 

neuvědomují, ţe auto je prostě reálné nebezpečí, třeba.    

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

To bych řekla, ţe ne. Já bych řekla, ţe nerozliší, co je důleţité a co není a v hodně 

informacích si myslím, ţe je schopna se ztratit.  

Napadl by vás k tomu třeba nějaký konkrétní příklad?  

Tak já se třeba snaţím, kdyţ se připravujeme do školy, tak jí řeknu, přečti si tady ty tři 

stránky a pak mi řekneš, co sis z toho zapamatovala. A ona si zapamatuje všechno do 

slova, ale v podstatě je to takové to pamatování mechanické a teď třeba odříká přesně 

nějaké poučky, třeba něco v angličtině, ale kdyţ jí hned na to necháte udělat cvičení, 

které je přesně na to, tak v tom udělá chyby. V podstatě, ona si to mechanicky 

zapamatovala, ale tu informaci nedokáţe vytáhnout, zanalyzovat a pouţít. Ale zase, 

kdyţ jí dopředu přesně upozorním, tady si dej pozor na tohle, tady na to, tak pak uţ to 

udělá. Je to prostě o tom průvodci, který jí to musí v tu chvíli zdůraznit. Jo, ale to 

neznamená, ţe druhý den to půjde. To je právě to, s čím bojujeme, to je právě to těţké. 

Jo, ta naše práce sice přináší výsledky, ale řekla bych, ţe s ní pracuju tak desetkrát 

více, neţ s jejím mladším bratrem, kde to jde prostě normálně.   

Samostatně se tyto věci teda úplně nedaří zatím… 

Ne ne. 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

To, to na to nedokáţu odpovědět, protoţe jsem to nikdy z ţádného úhlu nezkoumala, 

takţe nevím, to chce vyzkoušet. Normálně se mi nestalo, abych ji o něco poprosila – 

kdyţ bude pršet, tak si vezmi deštník, tak asi by si ten deštník vzala, ale ne proto, ţe 

jsem to řekla, ale protoţe prší.  

Aha, napadá mě, jak je to třeba zpětně. Jestli když k něčemu dojde, tak jestli je tak 

zpětně schopna najít, co k tomu vedlo.  

Já vám rozumím, ale nic mě nenapadá. Nedokáţu říct, ale nemyslím si, ţe by to 

nechápala. Tam prostě asi z logiky věci to zvládá.  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  paní…    číslo rozhovoru: 2   

Jméno dítěte:   Sandra  datum: 4. 3. 2011 

 

1. Jak byste ohodnotila vyjadřování vašeho dítěte? 

Sára má velkou slovní zásobu, řekla bych, ţe mluví rychleji, neţ myslí, to já dělám ale 

teda taky. Takţe někdy, byť je ta věta logická, tak musí něco zopakovat, mluví rychle. 

Takţe aby ta věta měla opravdu začátek a konec, taky se to někdy stává, ale většinou 

se trochu ztrácí. Ale většinou řekne, co potřebuje, ale není to úplně souvislé to 

vyjadřování. 

V gramatice se moc neplete, v rámci mluveného slova, řekla bych, ţe je to spíš 

odposlechem, neţ ţe by si to uvědomovala gramaticky. Těch chyb gramatických tolik 

nedělá. 

Trochu je tam taková překotnost, jinam tam nevnímám obtíţe. Je to srozumitelné, ale 

je třeba ji poslouchat. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

Nová ne slova ne. Ta abstraktní, cizí slova, to je pořád stejné, to co zná 

z francouzštiny, to pouţívá normálně. Tím ţe tam je těch slov hodně z latiny, tak kdyţ 

si to můţe odvodit, porozumí slovům, která by třeba pro ostatní děti byla cizí nebo 

abstraktní. Pokud ho ve francouzštině nikdy neslyšela, tak tam pak neví, pak se ptá.  

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

To bych řekla, ţe je pořád stejný zmatek. Pokud má vedení, tak tam stačí ťuknout. 

Pokud ne, tak jde do všech stran. Zatím tomu hlavně chybí ta metoda, strukturovanost.  

Napadá Vás třeba nějaká oblast, kde byste vnímala nějaký posun? 

Řekla bych, ţe moţná ta orientaci v čase, co je třeba kdy udělat. Dříve, kdyţ přišla ze 

školy a vůbec nedělala úkoly, protoţe na ně úplně zapomněla. Ted uţ si vzpomene 



alespoň před tím, kdyţ jde ráno do školy. Takţe trošičku častěji si vzpomene na to, co 

má udělat. Co se týče toho plánování, je úplně ztracená. 

Když vy ji tedy s plánem podřežete, pak je schopna to dodržet? 

Jo ale musíme být u toho, je tam pořád potřeba nějaké kontroly, s námi to nějak 

zvládne. 

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Ne. Dělá to, kdyţ to řeknu. Já to zkontroluju a řeknu jí, máš tam dvě chyby, najdi je. A 

chybí tam ta jistota, pořád je to: „Maminko, je to tak, ţe?“. Nedokáţe si to 

zkontrolovat sama. V momentě, kdy jí řeknu, ţe je v tomhle tom celku chyba, tak uţ jí 

dokáţe najít, to se moc nestává, ţe by ji nenašla. Sama od sebe tu potřebu ale nemá. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Tam posun nevidím. K tomu, aby se soustředila, je potřeba obrovské síly z venku. U 

činnosti skoro nevydrţí, pokud ji ta činnost nebaví, coţ je většina školních činností 

samozřejmě. Odbíhá myšlenkami i činnostmi. Ptá se, chodí na toaletu a můţeme se 

s ní rozloučit na nějakou dobu. To dělá poslední dobou docela hodně, já tomu říkám 

útěk, tam si vezme nějaký časopis a my se nedočkáme. 

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

Ono to, co ji baví, u toho vydrţí, tam je i zaměřenost na cíl, chce to dotáhnout, u toho 

vydrţí. U toho, co ji nebaví, tam je fakt potřeba velké síly z venčí. Neustále ji 

upozorňovat hlídat. Mám pocit, ţe jde někdy aţ do slz, ale jinak to moc nejde. 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Jak co, musí to být něco, co ji zajímá. Egypt, Asie, o tom můţou mluvit hodiny. 

V momentě, kdy ji to nebaví, tak odbíhá.  

Řekla byste, že má třeba nějaké základní povědomí o tom, co se aktuálně děje? 

To my doma moc neřešíme, já dělám politiku v práci, Filip to má ještě jinak, toho 

česká politika nezajímá. Takţe podle toho, kdyţ uţ doma něco řešíme, tak to pak 

sleduje i Sandra. Nebo kdyţ něco takového řeší ve škole, tak pak přijde domů a ptá se. 



8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

Já na to neumím odpovědět. Pokud se to týče ţivota v naší rodině, tak tam jo. Mimo, to 

nevím. Co se týče učiva ve škole, tak má pocit, ţe někdy ano a pak zas má někdy úplně 

beznadějný pocit, ţe ne. V matematice ne, vůbec ne, ve vlastivědě ano. 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

Ne. Dělají teď hodně výpisky ve škole. Dokáţe si text zapamatovat celý zpaměti, to je 

ta její skvělá paměť. Rozlišit ale, co je důleţití a co ne, to ji dělá problém, to větší 

mnoţství informací ji spíš zahltí.  

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

V jednodušších případech asi ano. Kdyţ má něco nějaká následek, to bych řekla, ţe 

ano. Jestli dokáţe jít i o úroveň výš, to nevím. V těch základních věcech tomu rozumí. 

Napadá Vás ještě něco důležitého, o čem jsme nemluvily?  

Co vnímám jako podstatné je to, ţe Sandře chybí metodika, umět si nějak si 

strukturovat věci. Já myslím, ţe ona potřebuje totální řád. Sára dokáţe aplikovat 

některé věci jen určitým způsobem, pořád stejně. Pokud je něco jen trochu jinak, tak 

zpanikaří, totálně se zablokuje, i kdyţ by to uměla.  Opravdu stačí, aby se vyměnila 

forma příkladu, byť na podobném principu a uţ si s tím nedokáţe poradit. Kdyţ na to 

pak společně přijdeme, bude uţ pak všechny takové příklady počítat správně. 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  paní…    číslo rozhovoru: 3   

Jméno dítěte:   Sandra  datum: 11. 5. 2011 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte? 

Myslím si, ţe se vyjadřuje pěkně. Kdybychom se bavily o nějakém vývoji, tak nevím, 

jestli jsem schopna ho ohodnotit, ale myslím si, ţe vyjadřování měla vţdycky pěkné. 

Akorát teda někdy mluví překotně. A slovní zásobu má velikou. 

Kdyţ je potřeba, aby něco řekla rychle a souvisle, tak bych řekla, ţe je to problém, tam 

je potřeba říct, zastav se, zamysli se. Kdyţ se zastaví a zamyslí, potom je toho 

schopna. A je to úplně srozumitelné. 

I příběhy, toho je úplně schopna, kdyţ si vyprávíme pohádky, tak to má hlavu a patu. 

Tam je to úplně v pořádku. Kdyţ se jí ptá na to, co bylo, tak mi říká, já uţ si to 

nepamatuju. Takţe potom po naléhání, dlouho se pak rozpomíná. Ale je to zase spíš o 

tom, o čem se jí chce a o čem nechce mluvit. Jsme u toho, co jí zajímá, tam to má 

hlavu, patu, začátek, konec. To, co se jí nechce, co ji nezajímá, to zapomene asi 

okamţitě a pak to dlouze loví v paměti.   

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

Jo, to je v pořádku, i porozumění. Tam si myslím, ţe je vliv té francouzštiny, ţe díky 

tomu zná cizí slova, ale jde zase o to, ţe to ve francouzštině nejsou cizí slova.  

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Tak víte co, abych nebyla nespravedlivá, tak já teď mám strašně moc práce a spíš to 

s ní dělá Filip. Já pořád mám dojem, ţe to plánován je takové prostřední. Je potřeba ji 

hodně vést. Je to takové, ţe ji řeknu, vytáhni si věci, všechno si to zkontroluj, podívej 

se, co jste brali, ukliď si tašku a přijď mi říct. Pokud nad ní nestojím, tak to úplně 

nefunguje. Platí to u spousty činností, to znamená, já tu činnost můţu zadat, ale pokud 

tam není taková ta okamţitá kontrola hned a u kaţdé té etapy, tak to moc nefunguje. 



Není to, ţe by to neuměla, já to nedokáţu říct, proč, ale kdyţ tam není taková ta 

kontrola, tak se dělá spousta jiných věcí.  

Třeba kdyţ dělá šperky, tam přesně ví, co má dělat, v jakém pořadí, aby tu činnost 

dokončila, všechno si to nachystá, ví, co bude potřebovat. A skončí, aţ kdyţ udělá, to 

co chtěla, aţ to opravdu všechno dokončí. 

V podstatě všechno, kde jí chybí takový ten základní zájem, tak tam je třeba jí to 

plánovat a kontrolovat.   

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

Já myslím, ţe ne, ţe zpětná kontrola jí dělá problémy. Co jí dělal největší problém 

v češtině, kdyţ jsme se připravovaly na zkoušky, je najít chybu ve větě. Neříkám, ţe to 

nezvládne vůbec, ale po dlouhém učení postupu, jak se hledá chyba. V momentě, kdy 

je třeba pracovat s tím textem, tak tam je velký problém. Bez toho návodu a bez toho 

průvodce toho téměř není schopná. Hledat chybu ve větším bloku textu, srovnat texty. 

V matematice je to totéţ, v momentě, kdy je to zapsáno nějak sloţitěji. Kdyţ jí to 

naučíte, jakoţe přesně, sloţitě, tak to zvládne, ale pokud to 14 dní neděláme, tak to 

zase zapomene. Ale tak to asi souvisí s těmi jejími poruchami. Musí se to učit, ale 

paradoxně to strašně rychle zapomíná. Co ji nezajímá, to zapomíná. 

V textu prostě chybu nenajde.  

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

Zase, co jí baví, tak tam se tak na 90 procent dokáţe soustředit, nechá se, trošku 

jakoby se nechá vyrušit, ale myslím, ţe fakt jo. Ale pokud dělá něco, co ji nebaví, tak 

jsme na 10 procentech toho soustředění. Pokud není motivovaná na to se soustředit, 

tak to je teda utíkání na všechny strany. Ji baví, kdyţ je u toho legrace, ale to nejde 

pořád taky, a otázka je, jestli to v těch případech je lepší. 

Takţe to souvisí s jejím zájmem, ale ten zájem vzbudit, to je hrozně těţké u toho co ji 

nebaví. Nechá se vyrušit čímkoliv velmi ráda. Utíká, potřebuje na záchod, má hlad, 

ţízeň.   

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

U té, co ji baví ano. Tam, kde zájem chybí, tak utíká. 



7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Já bych řekla, ţe méně, neţ její vrstevníci. Ona asi zachytí něco ve škole, ale doma se 

na to nezeptá. A protoţe mi to doma neřešíme, tak to jde úplně mimo ni. Tak obecně, 

v soukromí, politické dění, společenské dění, já bych řekla, ţe to, co se děje kolem ní, 

tak ji prostě moc nezajímá. Ale ne ve zlém, zase je pár témat, o které se zajímá, o 

kterých ráda mluví a které si pamatuje. Paní učitelka jí jednou osočila, ţe je sobecká, 

ţe se nezajímá o ostatní děti. A ono to můţe tak působit. A to je ono, ona chodí rok do 

dramatického krouţku a ona si nepamatuje jména dětí. Ale ona to tak prostě má, ţe 

pokud ji někdo nezaujme, je taková uzavřená, prostě se o to nějak nezajímá. 

Paní učitelka ji nemá ráda. Bohuţel, děti se někdy posmívají a ona se jí nezastane a 

spíš ji zesměšní. Řekla bych moţná, ţe jí bohuţel asi druhotně znechutila celé učení, 

tam se s ní fakt nedá mluvit, Sandru ale hrozně nemá ráda. 

Sára prostě někdy v kolektivu neví, jak se má chovat, chce, aby ji měly děti rády, ale 

dělá to špatně. Je třeba ji poradit, a ne ji shazovat. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

Ta já bych řekla obecně asi jo. Nemám teďka příklad, ale jo. Já pořád mluvím o učení, 

kde jsem trochu v depresi, ale tak v takovém tom normálním ţivotě, to jo. V té školní 

oblasti by to ještě hodně chtělo, to ideální není. Kdyţ má různé jednotky a má to sečíst, 

tak to, ţe to musí převést na stejné, to ji asi nedojde. Ale v takovém tom běţném dění, 

ví, ţe musí jít na vlak dřív, neţ jede a tak, to jo. 

9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

Zahltí se tím, ještě moţná ve vyprávění tolik ne, ale hlavně čteném textu, to se v tom 

ztrácí úplně. V běţné komunikaci si vytáhne, co je potřeba, vybere si to důleţité a 

udělá to důleţité.  

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

Rozumí tomu velmi dobře, ale nevím, jestli si uvědomuje ten důsledek.  



Já si nejsem úplně jistá, třeba u těch vrstevnických vztahů, to si myslím, ţe úplně ne. 

To, ţe je jiná a ţe třeba nějaký problém můţe být v jejím chování, tak to si asi 

neuvědomí. Třeba musí mít vţdycky poslední slovo, coţ chápu, ţe to musí paní učitelce 

vadit.  

Napadá Vás ještě něco důležitého, o čem jsme nemluvily?  

No, třeba kdyţ jsme se teďka připravovaly na přijímačky, někdy i společně s jejími 

kamarádkami, tak je vidět, ţe pracuje jinak. Potřebuje více času. Ona je mnohem 

nejistější neţ ony, potřebuje jednak ujistit a kdyţ tam tu jistotu za sebou nemá, tak jede 

strašně pomalu. A taky strašně zmateně. Ona třeba dojde ke správnému výsledku, ale 

zorientovat se v tom, to je teda problém, kdyţ někdo nemá chuť, tak má za 5. Musely 

jsme se učit, jak vůbec udělat zápis, jak postupovat, to jsme fakt jeli, nejsem si jistá, 

jestli si to ještě pamatuje. Jde nějakou cestou, kterou nikdo z nás nechápe. Ale nevím, 

přemýšlela jsem taky, jestli tam není vliv té francouzské kultury. Teď se s ní učí Filip a 

oni mají jiný způsob myšlení, v matematice počítají jinou logikou. I jiné paní učitelky, 

co s ní pracují, to řeší. Ale jedna z nich říkala, je to vůbec nechápu, jak to dělá, ale já 

ji do toho nevstupuju, protoţe ona k tomu dojde. A do toho ten náš přístup ve škole, 

kdyţ se doma učí s Filipem, jestli se jí to nedomíchalo. Jestli ten vliv toho mixování 

přístupu k věcem, jestli jí to teď trochu nekomplikuje ţivot, do toho ty její problémy. 

Zase na druhou stranu, teď dělají rovnice o jedné neznámé, to jsme jí krok po kroku 

vysvětlovali a ona v tom teď je nejlepší ve třídě. Ale to je jedna věc z tisíce… 

 

 

  



Otázky pro rodiče 

Jméno:  paní…    číslo rozhovoru: 4   

Jméno dítěte:   Sandra  datum: 15. 6. 2011 

 

1. Jak byste ohodnotili vyjadřování vašeho dítěte? 

Tak dobře se vyjadřuje, dobře. Má bohatou slovní zásobu, vyjadřuje se pěkně. 

V celých větách, někdy trochu překotně, ale jinak asi chápeme, co chce říct. Takţe ta 

srozumitelnost tam je, plynulost jak kdy. 

2. Jaká je jeho slovní zásoba (nové pojmy za poslední dobu, abstraktnější výrazy a cizí 

slova)? 

Ona ji má velikou, díky té francouzské části, kdy ona běţně uţívá cizí slova. Takţe tam 

je bohatá. Porozumění i to, jak mluví. 

3. Pozorujete u něj, že si promýšlí a plánuje své úkoly? 

Já mám pocit, ţe je to pořád stejné, co jí nenaplánujeme, to asi úplně nezafunguje. 

Kdyţ asi uţ si uvědomuje, ţe něco udělat musí, jenom se jí do toho strašně nechce, 

takţe ona to řekne a pak to pustí z hlavy. Takové delegování odpovědnosti, předá tu 

informaci a pak je to na mně, ať jí celá večer uháním. Já bych řekla, ţe to souvisí 

s tím, ţe je strašně demotivovaná. Jí se teď uţ do školy nic nechce. 

A co se týče té mimoškolní oblasti? 

Já nevím, já na to asi neumím odpovědět. Tím ţe jsme asi příliš naučení, ţe všechno 

plánujeme za ni…  Ale tak asi kdyţ jí něco baví, tak si to dokáţe naplánovat… Jestli si 

pamatuje, ţe má tenis, ţe má hudebku, tak to asi ne. Tam potřebuje asistenci. Kdyţ je 

potřeba někam jít, tak je potřeba jí to připomenout. Nebo nevím, zas ji nechce 

podceňovat, ale nechce se mi to zkoušet.  To je teda můj názor, tím ţe jsem ale doma 

míň, tak se bavíme spíš o večerech, kdy to chceme mít všechno rychle a o víkendu, kdy 

fungujeme jinak. 

Minule mi Sandra docela podrobně líčila plány na léto, co je třeba naplánovat na 

cestu, jak si to rozdělit. Vypadalo to, že se docela orientuje… 



No, to je přesně, to teď hodně řešíme. A kdyţ se něco řeší, tak si myslím, ţe v tom má 

celkem jasno. Přesně ví, kdy pojedeme, ţe pojedeme k moři, ţe tam musíme jet. Ten 

zájem v ní asi vzbuzuje nějakou organizovanost asi. 

4. Dokáže po sobě práci zkontrolovat a příp. odhalit chybu? (Je pečlivé?) 

No, já si myslím, ţe ta zpětná kontrola je tam minimální. Spíš je to takové, rychle to 

udělat a jít od toho pryč. I kdyţ zase mluvím o té školní oblasti, ale upřímně, asi i u 

těch mimoškolních. Leda, kdyţ jí to baví. Tak zase jsme u toho, ţe kdyţ jí něco baví, 

tak u toho zůstane. 

Našla by po sobě chybu? 

Tak ve školních věcech určitě ne. Kdyţ navléká korálky, tak si toho asi všimne. 

5. Jak byste ohodnotili jeho schopnost soustředit se? (Zdá se Vám vaše dítě zbrklé, 

nepozorné?) 

No, to soustřední pořád nic moc. Je to velká námaha lidí okolo, aby se zasoustředila. 

Odbíhá do prázdnin, co bude dělat večer. To soustředění na jednu věc, kterou musí, je 

strašně těţké pro lidi. Jo, není to o nějaké stimulaci. To je prostě o tom tlačit jí jak 

buldozer, prostě být i drsnější. Zase pokud jí to baví, tak se soustředí a dotáhne to do 

konce.    

6. Zvládá vydržet u jedné aktivity? 

Kdyţ je zájem, tak vydrţí, kdyţ ne, tak nevydrţí. Odchází na záchod, napít se, nebo si 

musí strašně zakašlat. To paní učitelce na doučování to dělá tak čtyřikrát za hodinu. 

7. Zajímá se o dění kolem sebe? 

Já bych řekla, ţe prostě kdyţ se někde něco řeší, tak se zeptá. 

8. Zdá se Vám, že je Vaše dítě schopno dávat do souvislosti jednotlivé události a 

informace? 

Jak které. Určitě něco jo, něco ne. Něco asi určitě. Bavili jsme se s Filipem o té kauze 

Strauss- Kahn. Potom jindy o něm ještě něco říkal a párkrát řekl a oni Francouzi mu 

říkají DSK. Sandra si to spojila a ptala, co mluvíte o tom  Strauss- Kahnovi? Takţe 

musela pochopit, o co jde. To je takové to, kdy mě překvapí. Musela vědět, o kom 

mluvíme.  



9. Domníváte se, že Vaše dítě dokáže z většího množství informací a podnětů vybrat ty 

podstatné? 

Zase, záleţí u tématu. Úplně neumí, aby si přečetla text z učebnice a měla by z něj 

udělat výpisky, tak to sama vůbec nemůţe. Ale kdyţ si přečte kníţku, tak je schopna 

udělat z toho zápis do čtenářského deníku a aţ na pár drobností to zvládne docela 

s přehledem. Je to hodně podobné, ţe, učebnici si několikrát přečte, ale nevybere to z 

toho. Je to zase strašně zaloţené na zájmu. 

Pokud chcete sdělit něco důležitého, co by měla zachytit… 

V řeči, kdyţ chci, aby si něco pamatovala, tak to zdůrazním. Na druhou stranu, kdyţ jí 

to nezajímá, tak to můţu zdůrazňovat, jak chci a je to marné. Musím říct, ţe ona má tu 

selekci velmi jasně danou. Prostě tohle mě zajímá a pamatuji si všechno, tohle mě 

nezajímá a nepamatuju si nic. Historie všechno, zeměpis nic. Ona si není schopna 

zapamatovat, kolik máme regionů, o Janu Husovi věděla všechno. A přitom jsou to 

docela podobné informace. A to jsme ten zeměpis dělaly kaţdý den. Stejně tak 

násobilka, to si prostě taky nezapamatuje. Selektivní, velmi selektivní… 

10. Rozumí Vaše dítě příčinnému vztahu jestliže – pak? Užívá jej v běžné komunikaci? 

Takové ty základní, jakoţe kdyţ to něco neudělá, tak večer nebude mít pohádku. Nebo 

kdyţ někam přijde pozdě, ţe uţ by příště neměla… 

Napadá Vás ještě něco důležitého, o čem jsme nemluvily?  

 V tuhle chvíli je to hodně ovlivněno tím, ţe je fakt hrozně demotivovaná v té škole. 

 

 

 

 


