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Příloha 

Přepis rozhovorů 

8 let 

R 1 dívka 8 let 

1 

Myslíš, že oba lhali? Myslim, že ten Martin lhal a možná i ta Šárka. Byla nějaká ta lež větší 

nebo horší? Ne. Byly obě tak nastejno? No i když ta Šárka lhala asi o trochu víc. Proč? No 

protože neexistuje pes velkej jako kůň.    

OO 

2 

Myslíš si, že lhali ty kluci? No tak já si myslim, že v tom druhym příběhu ten kluk lhát 

nemusel, protože mamča mu řikala, že je to hluboký, tak si myslim, že ne. V tom prvnim lhal. 

A kdo zlobil víc? No asi… /váhání/… asi ten první. Proč zlobil víc? Protože když ty nůžky 

ztratil, tak mohl mít třeba nějakou sestřičku a ta je mohla najít a udělat si s nima něco.  

Potrestala bys toho prvního víc, když říkáš, že víc zlobil? Jo.   

SO 

 3 

Co si myslíš o tamtěch klucích, kdo podle tebe zlobil víc? No já si myslim, že žádnej. Žádnej 

nezlobil? Myslim, že no… víc zlobil asi ten s těma sirkama. Proč? Protože máma mu řekla, ať 

na to nesahá a on na to přesto sahal.  No možná zlobil víc ten, co spálil dům. Proč? No 

protože spálil dům a vlastně ten druhej udělal jenom díru do koberce a to světová válka 

není. Tak koho bys potrestala víc? Oba dva nastejno.   

OO/SO stejně 

4 

Co tady, zlobil někdo z nich víc? Myslim, že ne. Takže zlobili, tak nastejno? No tamten druhej 

zlobil o trošku víc? Jak to? Protože kdyby nelez na tu židli a nebral si tu sladkost, tak by se to 

nestalo.   

VP 

5 
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Proved někdo z těch kluků větší lumpárnu, než ten druhej? No tak to si myslim, že to druhý 

bylo horší. Proč? No protože, vzal toho psa a pak tim, že ho vzal, tak ten pes tomu 

kamarádovi něco udělal, i když chtěl udělat ve skutečnosti dobře a mohl ho pokousat třeba 

do ruky a on potom třeba nemoh psát, protože ho moh pokousat do tý ruky co s ní píše.    

VP 

R 2 dívka 8 let 

1 

Myslíš si, že lhali? No ten pes nemohl být velkej jako kůň. A myslíš, že lhala? Ona si prostě 

představila, jak ten kůň vypadá a ona si ho představila asi jako hříbě. A ten kluk?Si prostě 

myslel, že mu mamka bude nadávat, tak prostě řekl, že dostal tu známku. A byla to lež? Jo. 

A ta Šárka byla to lež? No ona si myslela, že je velký jako kůň.  Zlobil někdo z nich víc? Ten 

Martin.   

SO 

2 

Lhali ty kluci? No on se mámě bál říct, že ty nůžky ztratil, tak si musel vymyslet, že na ně 

nešahal. Počkej to mi od toho utíkáš.   Že lhal. A ten druhej? Nelhal, protože ten to nevěděl. 

Udělal někdo z těch kluků větší lumpárnu? Ten s těma nůžkami.  

SO 

 3   

Kdo udělal horší věc? Ten Lukáš. Proč? Protože kdyby neohříval tu polívku, kdyby jí ohříval, 

ale dal tu utěrku pryč, tak by se to nestalo. Toho bys potrestala víc? Jo.  

VP 

4 

Kdo zlobil víc? Ten co si šel pro tu sladkost nahoru. Proč? Protože tamten to nevěděl, ten za 

to nemoh.  

AO 

5 

Kdo zlobil víc? Ta Janička. Proč? Protože s obchodu se nic nemá krást. A ten kluk nekrad? 

Protože ten jeho soused se o něj staral hrozně ošklivě, tak ono mu bylo toho psa líto, tak ho 

odnes toho psa k tomu kamarádovi.  Ta Janička zlobila víc? Jo. Tak mi řekni proč zlobila víc, 

když kvůli tomu Markovi byl ten kamarád pokousanej.  Ta Janička zlobila víc, kdyby se jí ta 

sponka líbila a měla by rozum, tak by běžela domů pro peníze ale ona se jí tak hrozně líbila a 

zmátlo jí to, tak jí vzala. Zasloužila by větší trest? Jo  
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SO/VP menší 

6 

Kdo zlobil víc? Ta Julie. Proč? Protože ona to byla tý mámy nejoblíbenější bonboniéra a ona 

jí prostě vzala a kdyby to ta máma zjistila, tak by se hrozně zlobila. A kdyby na to mám 

nepřišla bylo by to lepší nebo horší? Horší.  Kdo se teda zachoval hůř? Ten kluk. Proč? 

Protože ukradnul  sušenky a nezaplatil je. Koho bys potrestala víc? Toho kluka.  

SO /VP větší 

R 3 dívka 8 let 

1 

Lhaly ty děti? Jo. Oba? Jo. A byla nějaká z těch lží třeba horší nebo lepší? ne. Byly tak 

nastejno? Jo.  Potrestala bys oba stejně? Jo. 

AO 

2 

Myslíš, že ty kluci lhali? Ten Martin ne a ten Hnozík jo. Zachval se někdo z nich hůř? No ten 

Honzík, že řek mamince, že je neviděl, ani na ně nesahal. Když by bylo na tobě někoho z nich 

potrestat, potrestala by si někoho z nich víc? Toho Honzíka.  

SO 

3 

Proved někdo z nich větší lumpárnu? No tak /váhání/ jako myslim, že větší lumpárnu proved 

ten Adam, protože neposlechl tu maminku, ale ten Lukáš, ten chtěl udělat mamince radost, 

ale vůbec za to nemůže že to takhle dopadlo, prostě si nevšim tý utěrky, tak shořel ten dům. 

Takže když bys měla říct, kdo z nich byl zlobivější… Tak řeknu asi ten Adam. A když bys měla 

přidělovat tresty… tak větší tomu Adamovi 

SO 

4 

Kdo byl zlobivější z těhle kluků? Tak asi ten Jindra. Proč? Protože když jako věděl, že na to 

nedosáhne, tak měl počkat na maminku. Zasloužil by si větší trest? Asi jo.   

VP 

5 

Kdo víc zlobil? No ta Janička. Proč? Protože vlastně ukradla věc, když to je lepší jít domů vzít 

si peníze a zas se tam vrátit, nebo když by se tam už zavíralo, tak druhej den, nebo s 
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maminkou.  No a jak to, že byla zlobivější, když ukradla jenom sponku za pár korun a ten 

kluk ukrad toho psa, ktrerej je daleko cennější a navíc byl ten kamarád pokousanej? No já 

nevim, asi furt ta Janička, protože on chtěl tomu psovi pomoct, tak si myslel, že pomůže, ale 

zas je ten pes cenější tak…přijde mi dobrý, když mu takhle chtěl pomoct.   Co ti teda přijde 

horší? Asi tak nastejno, ale spíš ten první byl trochu horší. Koho bys potrestala víc? Tak tu 

holku trošku víc.  

OO/SO/VP menší 

6 

No tak myslim si, že ta Julie měla jako mínus, protože když ta byla dárek k narozeninám, 

měla to maminka ráda, a prostě že to vlastně jako, měla na to chuť, ale mohla počkat na 

maminku a třeba se s ní podělit, nebo to tam nechat. A ten Pavel? No ten si myslim, že se 

zachoval správně, že mu chtěl pomoct, ale zase něco ukrad. Když to teda porovnáš, udělal 

někdo něco horšího? Asi ta Julie. Tak to ještě změníme, ty sušenky co tam ten Pavel ukrad 

byly dohromady dražší než ta bonboniéra. Tak to ten Pavel. Proč? Protože jsou ty sušenky 

dražší. A taky si moh třeba dojít domů pro peníze.    

OO/SO/VP/ větší.  

R 4 chlapec 8 let  

1 

Lhaly ty děti? No jenom ten kluk.  Zlobil někdo z nich víc? Asi ten kluk, ten kluk. Dala by si 

mu větší trest?Jo 

SO 

2 

Lhali? No ten Michal nelhal,protože možná tam byla hloubka, ale dál a tam kam on chtěl 

skočit, tam hloubka nebyla.  Kdo podle tebe proved větší lumpárnu, ten Michal,  nebo ten 

druhej? Ten Michal Proč to byla větší lumpárna? Protože ten pán si zlomil páteř a už nemoh 

chodit. Kdo byl z těch kluků zlobivější? Ten první. Takže ten druhej proved větší lumpárnu, 

ale ten první byl zlobivější? Protože, neměl lhát mamce, že ztratil ty nůžky. Komu bys dala 

větší trest? Tomu prvnímu.  

SO 

3 

Kdo tady zlobil víc? První. Kdo proved větší lumpárnu? No ten druhej, ale nechtěl to udělat 

schválně. Kdo si myslíš, že se zachoval hůř? První. A tresty, komu víc? Taky první.  

SO 
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4 

Kdo zlobil víc? Nikdo. Jak to, že nikdo nezlobil víc, když jeden rozbil jeden hrníček a druhej 

patnáct. No protože ten první nemoh vědět, že tam jsou ty hrníčky, no a ten druhej /pauza/ 

že to nechtěl udělat schválně ale strčil do toho omylem. Takže myslíš, že se provinili tak 

stejně? Jo.   

SO 

5 

Kdo zlobil víc? Oba dva. Oba dva stejně? Jo. Jak to, že zlobili oba stejně, když pes je 

rozhodně daleko dražší než pes. No protože ta holka to ukradla, ale pak třeba, že to nikomu 

neřekla a to že tamten toho psa vzal a dal ho tomu kamarádovi a ten pes ho pokousal do 

nemocnice.  Jak to, že zlobili oba stejně, když v tom druhym příběhu je ten pokousanej 

kamarád. Ale přijde ti to, že zlobili oba stejně? Ne. Ten druhej zlobil víc. Proč? Protože ten 

pes pokousal toho kamaráda. A našla by na těch příbězích ještě nějaký plus a mínus na tom, 

jak se zachovali? No že ten druhej, že chtěl tomu psovi pomoct.  No a ta…./pauza/ na to 

první nevim. Tak definitivní slovo kdo zlobil víc. Druhej. Koho víc potrestat? /váhání/ Tak asi 

nastejno. A jak to, že nastejno, když jeden zlobil víc? /váhíní/ Nevim 

OO/SO stejně 

6 

Kdo se zachoval hůř? /váhání/První. Ta holka? Jo. Proč? Protože máma tu bonboniéru 

dostala k narozeninám a ona jí to vzala a celý snědla. Ta byla teda zlobivější? Jo. A dala by si 

jí větší trest? Jo.   

SO 

R 5 chlapec 8 let 

1 

Myslíš si, že lhali? Myslim si že lhali, protože velkej pes není moc velkej jako, viděl jsem 

jenom jednoho zatím. A ten kluk lhal taky, protože nedostal známku a ta máma když by se 

to dozvěděla, tak by mu nedala žádnou odměnu. Byla nějaká z těch lží větší? Myslim, že ten 

ten kluk lhal víc. A Proč lhal víc?  

AO 

2 

Ta samá otázka, myslíš, že lhali? Ten kluk jo, ten kluk hodně víc, než ta jeho máma v tom 

druhym příběhu, protože tam byly v tom druhym příběhu dvě lhaní, tak ten Honza lhal víc, 

protože s těma nůžkami by se mu mohlo něco stát. Zlobil někdo víc? Tak stejně. Jak to, že 
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stejně, když v tom druhym příběhu ten pán pak už nemoh chodit, když mu to řek ten kluk 

špatně, že tam je hloubka. Ale mohla bejt. Co tresty, potrestal bys někoho víc?  Stejně.  

AO 

3 

Zlobil někdo z nich víc? Ten Lukáš. Proč? Protože ten Lukáš by se mu taky mohlo něco stát, 

když by byly všude zavřený okna, tak by ho to mohlo trochu udusit a ten jak propálil díru do 

koberce tak ten může máma zašít nebo koupit novej… Potrestal bys někoho víc? Ne, protože 

ten Lukáš chtěl potěšit mámu a ten Adam si to chtěl jenom vyzkoušet.  

SO/VP stejně 

4 

Kdo byl zlobivější? Asi ten Jindra. Proč? Protože on si chtěl vzít sladkost, ale nezeptal se 

mamky a jak si vzal tu židli a kdyby byla měkká, tak on by se na ní mohl převrátit, mohl by 

pak spadnout …/názorné technické popsání jak by chlapec mohl spadnout/ a mohl by shodit 

tu poličku a mohlo by mu to spadnout na hlavu. Dal bys si někomu větší trest? Tomu 

Jindrovi.  

SO/VP 

5 

Kdo zlobil víc? Podle mě zlobil víc ten kluk. Proč? Protože nemohl vědět, jestli ten pes něco 

má nějakou nemoc aby se nenakazil, a toho pána se musel zeptat, jestli je zvyklej na děti A 

ten první příběh ta holka ta holka ta moc nezlobila, protože, ona když to ukradne, tak se pak 

může vzpamatovat a může to zase vrátit.  Dal bys větší trest tomu klukovi, když víc zlobil? 

Jo.  

AO 

6 

Tak ten první příběh, jak tam byla ta Julie, jak to ukradla tu bonboniéru, tak si myslim, že víc 

zlobila, protože když něco dostaneš k narozeninám tak se musíš jenom zeptat, nesmíš to 

ukrást. A ten druhej příběh to je uplně stejnej jako tamten, že by mohl vydělat a jak to 

ukrad, tak by to mohl pak zaplatit.  

SO/VP menší 

R 6 chlapec 8 let 

1 

… a ten Martin lhal, že dostal dobrou známku, přitom nedostal žádnou, to si myslim, že 

vůbec není takový spravedlivý. Ten Martin teda lhal? Jo.  A ta Šárka a řeknu ti, že ten pes 
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opravdu nebyl velkej jako kůň, takový psi nejsou.  O tom si nemyslim nic. A když bys měl 

říct, jestli je to spíš lež nebo spíš nesmysl…  spíš lež. A ještě kdyby to bylo, lež tak něco na 

půl a nelež? Tak něco napůl.  Myslíš, že se někdo z nich zachoval hůř? Jo, ten Martin. 

Zasloužil by si podle tebe větší trest? Ne. Jak to, když zlobil víc? Že můžou udělat i něco 

horšího. A když bys opravdu musel dát jen jednomu trest, kdo by to byl? Ten Martin.  

SO 

2 

Myslíš si, že lhali ty kluci? Jo. Oba? Ne, jenom ten jeden. Kterej? Ten Honza. Jak to, že ten 

druhej nelhal, když řek, že tam je hloubka, ale nebyla? Protože on si myslel, že mu máma 

řikala, že je ten rybník celej hlubokej, ale ona mu to máma neřekla, takže on skočil ten pán a 

něco si udělal. Zlobil někdo z nich víc? Ten Honza. Potrestal by si někoho z nich víc? Honzu 

bych potrestal, čtrnáct týdnů nedívat se na počítač. A toho druhýho? Toho druhýho ne.  

SO 

3 

Zlobil z těch kluků někdo víc? Ten druhej. Proč? Protože mu to mamka neřekla a potom už 

neměl ten dům, už potom nemohl nic dělat, už potom neměli dům. Potrestal bys někoho 

víc? Toho druhýho.  

OO 

4 

Myslim, si že zlobil víc ten Jindra. Proč? Protože nechtěl zavolat mámu. Jak to, že zlobil víc, 

když rozbil jenom jeden hrníček a ten druhej patnáct? Protože on to nemohl vědět, že to 

bylo za dveřma. Potrestal bys někoho víc? Toho Jindru.  

VP 

5 

Co tady, kdo byl zlobivější? Ta holka. Proč? Protože, kradla z obchodu tu sponku a to se 

nemá. A krást sousedovi psa to se, ale taky asi nemá ne? To ne, zlobili oba dva. A zlobili oba 

dva stejně? Myslim, že ten Marek zlobil o trošku víc. Proč?  Protože ukrad psa a ještě ho dal 

kamarádovi a ještě ho pokousal, kdyžto v tom prvním příběhu jenom ukradla tu sponku.  Co 

trestat, koho potrestat víc? Toho Marka.  

OO 

6 

Kdo podle tebe zlobil víc? Ta Julie. Proč? Protože ukradla mámě tu bonboniéru a ještě jí 

snědla a ještě dostala jí k narozeninám. A vždyť ten Pavel ty sušenky taky ukrad. To asi ta 
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Julie zlobila víc. Ještě mi prosím jednou vysvětli proč. Protože ten Pavel ty sušenky to možná 

pět sušenek to je možná trošičku, to tolik možná nestálo a že mu to dal jenom tomu 

kamarádovi. A trest větší? Julii.  

OO/SO menší 

R 7 chlapec 8 let  / tento rozhovor, jsem vzhledem k časovému tlaku začínal odzadu, abych 

měl především odpovědi na druhou polovinu příběhů.  Nedopatřením jsem však v prvním 

(posledním příběhu číslo 6, zaměnil  ukradenou bonboniéru za sponku z příběhu č. 5, 

v příběhu číslo pět jsem pak tedy naopak použil oproti odcizenému psu bonboniéru 

sebranou mámě. V případě těchto dvou příběhů nevnímám toto prohození jako znatelně 

měnící podstatu příběhů a odpovědi jsem ve statistice ponechal 

1 

Tak mi řekni, jestli si myslíš, že ty děti lhaly? Šárka nelhala a ten Martin, tak ten lhal 

protože, nedostal žádnou známku a řikal, že dostal dobrou známku. A co když ti řeknu, že 

ten pes nebyl velkej jako kůň, byl velkej, ale jako kůň ne.  Tak že to Šarka prostě neuměla 

popsat, tak si myslela, že byl velkej jako kůň.  I tak si myslíš, že zlobil víc ten Martin? Jo. A 

měl by dostat větší trest? Jo 

SO 

3 

Myslíš, že někdo zlobil víc? Zlobil víc, ten první kluk. Proč? Protože ten věděl, že to nemá 

dělat a stejně to udělal. Komu bys dala větší trest? No tomuhle.   

SO 

4 

Takže ten Tomáš, tomu by sem žádnej trest nedala, protože ten když byl v tom pokoji, tak 

nemoh vůbec vědět, že tam ta židle s těma hrníčkama je.  A ten druhej? Ten Jindra tomu 

bych taky žádnej trest nedalla, protože, jenom malej protože ten se třeba nikoho nezeptal, 

jestli by mu to polal a taky že tam lez na tu židli, ale vlastně za nic nemoh, protože tam 

nedosáhnul. Takže když bys měla někoho potrestat, tak by to byl kdo? Ten Jindra.  

VP 

5 

Kdo podle tebe zlobil víc? Nevim. Protože ta Julie to udělala naschvál a ten Marek to zase 

udělal někomu pro radost, ale nikoho se nezeptal.  Takže myslíš, že zlobila oba stejně? Jo. 

No ale jak to, že zlobili oba stejně, když jedna jenom snědla nějaký bonbóny a tam v tom 

druhym byl pokousanej kluk? No protože Julie se třeba nejdřív měla zeptat mámy, jestli si ty 

bonbóny může vzít, a ten Marek se zas nikoho nezeptal. Dala bys někomu větší trest? Ne. 

Oboum stejně? Jo.   
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SO/VP stejně  

6 

Kdo si myslíš, že víc zlobil? Ta Julie, ta prostě se jí ta sponka jenom líbila, a pro nikoho to 

neudělala, jenom sama pro sebe. Zlobila víc? Zlobila víc. Zasloužila by větší trest? Myslim, že 

i jo.  

SO 

R 8 chlapec  8 let /dívka 8 let  

1 

Co si myslíš o těch dvou myslíš, že lhali? No lhali. Oba? Já si myslim, že oba, protože nemůžu 

vidět tak velkýho psa jako koně. A byla ta lež stejně velká? No určitě velká. Já myslim, jestli 

ty lži byly obě velký stejně, nebo nějaká víc.  No ta lež byla větší ta druhá. Proč? Protože lhát 

mamce, že jsem dostal dobrou známku, to není moc dobrej nápad, spíš je to půl na půl. 

Tomu nerozumim. Tak to já taky ne.  Tak mi řekni spíš, proč tamta lež byla menší.  No já si 

myslim, že žádná nebyla menší, protože lhali uplně stejně.  Potrestal by si někoho víc? Ne, 

oba dva uplně stejně.  

OO 

2  

V tom prvnim to byla lež, nelhal ten druhej.  Počkat, oba dva lhali. Jakto? Protože řek pánovi, 

že tam, je vysoká hloubka a přitom nebyla. A proč mu to řek? Protože mamka mu to řekla. 

Byl někdo z nich zlobivější? Oba dva. Oba dva stejně? Jo. A jak to, že byli oba dva stejně 

zlobivý, když jeden jenom ztratil nůžky a u toho druhýho ten pán pak už nemoh chodit. 

Vlastně ten druhej byl zlobivější. No vlastně, já nevim. Já vůbec nevim.  

AO 

3 

Zlobil někdo z těch kluků víc? Ten druhej. Proč? Sice to byl skvělej nápad udělat mámě 

radost, ale omylem si nevšim, že je tam pohozená utěrka, tak se měl nejdřív podivat na 

sporák jestli to tam není.  Zasloužil by si ten druhej i větší trest? To takovej malej, protože 

on to udělal omylem, tak žádnej.   Dal bys mu menší trest než s tim kobercem? Tomu s tim 

kobercem větší a tomu co spálil celej dům omylem, takovej akorát. A byl by ten akorát větší 

než pro toho s tim kobercem? Ne, menší.  

SO/VP menší 

4 
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Byl někdo z těch kluků zlobivější? Spíš ten co omylem shodil patnáct hrníčků, to musela 

mamka pěkně řvát. Mě nezajímá co si o tom myslí mamka, mě zajímá jen, co si o tom myslíš 

ty. Já bych hodnotil, že ten první nezlobil, ale ten druhej jo. Proč zlobil? Protože si chtěl vzít 

bez dovolení čokoládu a on zavadil o hrníček a pak to spadlo. Potrestal by si ho víc? Jo.  

SO 

9 let 

R 9 dívka 9 let 

1 

Myslíš si, že oba lhali? Hm…/pauza/… myslim, že jo. A byla nějaká z těch lží větší? Ten druhej 

lhal víc. Proč to byla větší lež? No protože on chtěl asi potěšit mámu, že dostal jedničku, aby 

prostě jí potěšil. Myslíš, že je to horší lež? Podle mě jo. Proč? No protože prostě lhal, že 

dostal tu známku, to musel říct popravdě, že dostal tu známku a ne, že se to vymyslí. Tak mi 

řekni, proč je ta první lež menší. Protože je to pravda, že viděla psa velkýho jako kůň.  A 

myslíš, že ten pes opravdu byl velkej jako kůň? Někdy se to stává, že je velkej jako kůň. A 

byla to teda vůbec lež? Trochu byla. Potrestala by si někoho z nich víc? Oba stejně.   

AO 

2  

Co tady, myslíš si, že lhali oba ty kluci? Hm…/pauza/… oba… ano. Myslim si to. Je nějaká ta 

lež větší nebo horší. No spíš větší, oni nejsou stejný ty lži. Ta první ta je trochu malá  s těma 

nůžkami a ta druhá ta je trochu větší, protože maminka řikala, že je to hluboký a ten kluk 

tomu pánovi taky řekl, že je to hluboký a jak tam ten pán skočil, tak bylo to jako ,že to 

nebylo moc hluboký.  Proč ty kluci v těch příbězích lhali? Pauza… Oni lhali kvuli tomu, ten 

první kluk lhal asi protože, třeba jeho maminka chtěla ty nůžky, na něco potřebovala, tak 

řekl, že je ani neměl a no prostě já ani nevim, proč. A ten druhej? Ten druhej, no… maminka 

mu řekla, že ta voda je hluboká a on to opakoval. Když by bylo na tobě je potrestat, 

potrestala bys někoho z nich víc? No, spíš ten první, protože ten druhý příběh to jakože, 

skoro byla mámy vina, protože ona mu to řekla, že je tam hluboká voda. Tak mi ještě 

vysvětli, já neříkám že je to špatně, já nevim, jako to vlastně má být, ale vysvětli mi, že říkáš, 

že horší lež byla u toho rybníka… Ne, já sem řikala, že větší lež byla s těma nůžkami, protože 

ten chlapec se asi chtěl ochránit a řekl, že ty nůžky vůbec neměl.  (Zde se dívka mýlí, diktafon 

ji usvědčil, že na začátku označila jako větší lež, situaci v druhém příběhu. viz. tento přepis.  

) A proto by měl mít větší trest? Jo.   

SO 

3 

Tak co tady, zlobili oba stejně? Hm… já bych řekla že jo, ale ten první, ten moc neměl 

problém, ten druhej byl prostě o trochu horší, že spálil celej dům shořel, ale kdyby o tom 
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věděla máma tak ona by hodně zuřila, že ten chlapeček spálil celej dům, takže ten druhej 

příběh byla větší vina. Proč to ty kluci udělali? Já ani nevim. Zasloužil by si někdo z nich větší 

trest? Já bych řekla, že oba by dostali stejný trest. A byli teda oba stejně zlobivý? Ten první 

příběh víc, protože ten druhej příběh on chtěl překvapit mámu, ale on asi nevěděl, jestli to 

umí, tak to chtěl zkusit.  

AO 

4 

Zlobili oba stejně, nebo někdo víc? Ne, ten druhej zlobil víc, ten první, nevěděl, že tam jsou 

ty hrníčky, to by mu to musela máma říct, a ten druhej si myslim, že to byla větší vina, 

protože on musí být opatrný když si k tomu přinese židličku a ještě se natahuje tak musí být 

opatrný, takže ten druhej to bylo takový horší. A zase s tím potrestáním, myslíš si, že by 

někdo z nich zasloužil větší trest? Já bych řekla, že oba by dostali stejnej trest. A proč stejnej 

trest, když si říkala, že jeden zlobil víc? pauza Ten první by dostal menší trest, než ten druhej, 

ten první nevěděl, že je tam ten tác s hrníčkama, ale ten druhej příběh on znal, že tam je ta 

sladkost ale nedosáhl tam tak si přinesl tu židličku. Tak jak to bude s těma trestama? Tomu 

prvnímu menší.  

VP 

5 

Kradli oba? Hm, jo. Byl někdo zlobivější, udělal někdo z nich horší věc? Ten kluk. To byla 

horší věc? Podle mě jo.  A byl teda zlobivější? Jo. Takže když zase budeš přidělovat tresty, 

dostal by větší trest? Oba by dostali trest, ale ne stejný. Ten kluk by dostal větší, protož to je 

jakoby neslušný krást psa sousedovi a prostě já si myslim, že ten chlapec by musel dostat 

větší trest než ta holka. A proč to udělali? Ten druhej ten chtěl asi udělat skutek pro toho 

kamaráda a aby to jeho rodiče nemuseli platit.  A nedělal to i pro toho psa? Jo tojo, to taky. 

A proč to udělala ta holka? Protože se jí líbila ta sponka a ona neměla peníze tak to ukradla. 

Takže trest větší tomu klukovi? Jo.  

OO 

6  

Myslíš že kradly obě ty děti? No ta Julie ona ani nekradla, protože ona kdyby kradla, tak to 

by bylo třeba v obchodu.  Obou to byla vina i Julie i Pavla. Proč to udělali? No ta Julie 

protože chtěla sladkosti a ten Pavel protože chtěl zase udělat skutek pro toho kamaráda. 

Kdo z nich podle tebe zlobil víc? Oba byli zlobivý. A znamená to že bys je potrestala oba 

stejně? Jo.   

AO 
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R  10 dívka 9 let.  

1 Myslíš, že oba lhali? Jo. Byla nějaká ta lež větší? Ne. Zlobili oba stejně? To ne. V čem je to 

jiný? No udělal každej něco jinýho. Když by bylo na tobě, když by si je měla nějak potrestat, 

potrestala by si někoho víc, někoho míň? Oba stejně.  

OO 

2 

Myslíš, že lhali oba ty kluci? Michal nelhal, protože mu to řekla maminka, ale Honza jo. 

Takže si myslíš, že provedl horší věc? Horší věc… to asi jo, protože ten Michal to nemohl 

vědět, že tam není hluboká voda.  Takže myslíš, že ten Honza byl zlobivější? Jo. A myslíš, že 

by někdo z nich zasloužil větší trest?  Asi ten Honza 

SO 

3 

Zlobili oba ty kluci stejně? Ne. Byl někdo z nich zlobivější? Zlobivější byl asi ten s těma 

sirkama. Zasloužil by si někdo větší trest? Ten s těma sirkama, ten udělal něco špatnýho, 

tamten chtěl udělat jenom radost.   

SO 

4 

Tak co si o tom myslíš tady? Potrestala bych oba asi stejně, protože ten s tou židlí ten o tom 

nemoh vědět, že to tam je a ten s tou sladkostí ten to udělal omylem, že o něj jenom zavadil. 

Potrestala bys je stejně i když jeden rozbil 15 hrníčků a druhej jenom jeden? Potrestala bych 

asi víc fakt toho co rozbil 15 hrnečků. Proč by si podle tebe zasloužil větší  trest? Protože 

rozbil víc hrníčků a mohly bejt třeba starší, že je mohly bejt maminky, která si je mohla 

koupit, nebo dostat od babičky, která už  nežije. Proč myslíš, že to ty kluci udělali? Neudělali 

to schválně, ten to nemoh vědět a tamten jenom omylem. Byl někdo z nich zlobivější? Ne. 

Jo. Potrestala bys někoho víc? Toho s těma patnácti hrníčkama.  

OO/VP   

5 

Myslíš, že provedli oba stejně velkou lumpárnu? Dalo by se říct, že ano, protože ta holka 

ukradla sponku  a ten kluk ukrad toho psa, ale dala bych větší trest tomu klukovi, protože 

ten pes pak pokousal toho kamaráda a ten pak musel do nemocnice. Proč myslíš, že to 

udělali, že ukradli tu sponku a toho psa? Ta holka si myslim proto, že ta sponka se jí hrozně 

líbila a chtěla si jí prostě nosit a ten kluk, protože se mu nelíbilo jak ten pán se o toho psa 

starý a myslel si že ten jeho kamarád se o něj bude starat rozhodně líp.  Oba teda zlobili 

stejně? Jo, ale větší trest bych dala tomu klukovi.  A jak to, že říkáš, že zlobili oba stejně ale 
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dáváš, větší trest tomu klukovi? /pauza/  Protože udělal víc špatnou věc vůči tomu 

kamarádovi.   

AO 

6 

Co myslíš, zlobili oba stejně, nebo někdo víc? Já bych řekla, že oba dva stejně. Oba provedli 

stejně špatnou věc? /pauza/ jo. Co s těma trestama? Oboum dvoum bych dala stejnej trest, 

protože oba dva ukradli něco. Tak teď to ještě upravíme, představ si, že ta holka tý svý 

mámě ukradla jenom jednu sušenku a ten Pavel tomu svýmu kamarádovi ukradnul 3 

sušenky. Co si o tom myslíš teď? Když ukradnul víc tak… /pauza/… když ukradl víc, tak bude 

mít určitě větší trest a navíc ona to ukradla jenom mamce a on to ukradl z obchodu.   

OO 

R 11 dívka 9 let 

1 

Myslíš si že oba lhali? Myslim si že oba lhali. A myslíš, že nějaká ta lež byla horší? No bylo to 

špatný v tom druhym příběhu, protože se má řikat pravda. No říkat pravda se má a nemá se 

lhát, ale ty jsi řikala, že lhala i ta holka ne? Lhala i ta holka, že viděla psa jako koně, ale to 

nebyla zas tak špatná lež, protože jí mamka za to nic nedala a v tom druhym příběhu mu 

dala, když nic nedostal.  

SO 

2 

Lhali ty kluci? No u toho prvního příběhu lhal, že na ně nesahal, a mohl si i s nima ublížit 

kdyby se stříhnul a byla chyba i že se nepřiznal. A u toho druhýho, tak to není ničí chyba, 

protože ten kluk to nevěděl a maminka to taky nevěděla zrovna, že v tom místě je to mělký.  

Když by to bylo na tobě, potrestala by si někoho z nich? U toho rybníka, toho by sem 

nepotrestala a u toho prvního příběhu by sem asi řekla tomu klukovi ať koupí nový nůžky a 

dá je mamince, třeba ke svátku nebo tak nějak.  

SO 

3 

Myslíš, že oba provedli stejně velkou lumpárnu? Ten druhej provedl větší lumpárnu. A 

myslíš, že se zachoval hůř? Chtěl udělat mamince radost, tak se nezachoval hůř, to se 

zachoval hůř Adam.  Kdo by si podle tebe zasloužil větší trest, když by to bylo na tobě?.  Asi 

ten druhej. Proč? Protože sice mamince chtěl udělat radost, ale neměl sahat na ten sporák, 

že musí mít pod dozorem rodiče.   

SO/VP větší 
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4 

Kdo tady byl podle tebe zlobivější? Zase ten druhej. Proč? Protože se ani nezeptal maminky, 

jestli si může tu sladkost vzít a kdyby se jí zeptal, tak mamka by mu jí asi podala a nerozbil 

by se ten hrníček. A ten první, tak ten by si taky sice zasloužil nějakej trest  ale menší, 

protože on nevěděl, že je tam ta židle a tác.  

SO/VP 

5 

Kdo se tady podle tebe zachoval hůř? Asi ten kluk s tim psem. Proč? Protože sice se ten 

soused k tomu psovi nechoval hezky, ale on se ho ani nezeptal, takže by to byla trošku větší 

krádež než s tou sponkou.  Kdo by si zasloužil větší trest? Ten s tim psem. 

AO 

6 

Co tady, kdo se podle tebe zachoval hůř? Podle mě se zachovala hůř ta Julie, protože ta 

bonboniéry byla mamky a jí ještě z tý čokolády mohlo bolet břicho. Tak to ještě trochu 

obrátíme a řekni mi proč je lepší to s tim Pavlem.  Protože ten kamarád měl hroznej hlad a 

jeho rodina byla hrozně chudá, a ten Pavel si zapomněl peníze a chtěl mu něco koupit, aby 

se alespoň trochu najedl. Tak to bohužel musel ukrást, ale ten Pavel z toho měl alespoň 

nějakej užitek.  

SO 

R 12 dívka 9 let 

1  

Myslíš si, že oba ty kluci lhali? Já si myslim, že jo, já bych řekla, že to byl podvod, třeba s tou 

známkou, že si tu odměnu nezasloužil. Proč ten kluk řekl mamce, že dostal tu dobrou 

známku? Aby jí potěšil, že třeba pořád dostával špatný známky. Provedli oba stejně špatnou 

věc? Myslim, že ne. A kdo zlobil víc? Ten Martin. Ten s tou známkou. Proč? Protože tý 

mamince lhal a to není dobrý, lhaní. Ale ten první taky lhal ne, si říkala? Je to stejná lež? 

Jedno je špatná a druhá tak ne.    

SO 

2 

Provedli ty kluci oba stejně velkou lumpárnu? Já si myslim, že jo. Jeden nevěděl a druhej 

lhal.  Když by bylo na tobě, jak je potrestat, potrestala bys někoho víc. Já si myslim, že toho 

prvního kluka, jakože místo, aby se přiznal, tak tý mamince lhal. Potrestala bys ho víc i když 

jen ztratil nůžky a tamten pán pak nemohl chodit. Tak já myslim, že jo. Protože ten to věděl 

tamten to nemohl vědět.  
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SO 

3 

Kdo podle tebe tady zlobil víc. Já myslim, že oba, že jsou tak nastejno. Proč to udělal ten 

první kluk s tim kobercem. Protože si to chtěl zkusit. A ten druhej? Protože, chtěl udělat 

mamince radost, aby to měla už ohřátý až přijde domů z práce. Takže, když by to bylo na 

Tobě, potrestala bys někoho víc? Ne 

AO 

4 

Tak co tady, kdo podle tebe, zlobil víc? Jestli někdo zlobil víc. Ten druhej, protože tamten to 

nevěděl, že to tam je a ten druhej to věděl, že to tam je a chtěl si vzít ty sladkosti i když 

neměl.  A když bys měla někoho potrestat… Tak bych potrestala toho druhýho.  

SO 

5 

Kradli oba? Já myslim, že jo, že tý holce se líbila ta sponka a ten druhej chtěl tomu 

kamarádovi, aby byl šťastnej a možná i ten pes. Zasloužili by si potrestat?  Já si myslim, že 

trochu jo, že ten kluk ho vlastně ukradnul, ale ten pes by se pak měl líp. A ta holčičika? Ta jo, 

protože ta tu sponku opravdu ukradla.  Potrestala bys někoho víc? Tu holku. Proč? Protože 

tu sponku ukradla, že se jí líbila. Tam tem ten to teda ukrad taky, ale aby se měl ten pes líp.  

SO/VP menší 

 6 

Kdo byl zlobivější? Ja si myslim, že ta holka. Protože ta to ukradla a ten kluk mu chtěl 

pomoct. A zasloužila by si větší trest. Ano 

SO 

R 13 chlapec 9 

1 

Lhali oba v těch příbězích? No tak, tý Šárce by jsem trochu věřil, ale tomu Martinovi si 

myslim, že fakt lhal. No já ti můžu říct, že ten pes fakt nebyl velkej jako kůň.  Kdo se podle 

tebe zachoval hůř? Ten Martin a tak trochu ta Šárka, protože před těma psama se nemá 

utíkat, protože si může myslet, že si s nima chce hrát? Byl někdo zlobivější? Martin. Proč? 

Protože lhal, že dostal dobrou známku. Potrestal bys někoho z nich víc? Toho Martina.  

SO 

2 
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Co tady, lhali oba ty kluci? Tak Honza lhal určitě a Michal nelhal, protože tomu máma řekla, 

že je tam hloubka. Zasloužili by si nějakej trest? Michal ne.Honza třeba nějak vynadat.  

SO 

3 

Kdo se podle tebe zachoval hůř? Tak ten v tom prvním prvním příběhu, že neměl sahat na ty 

sirky a porušil to a ten druhej, tak ten si nejsem jistej, no tak vim, že by ho mámě měla asi 

jenom pochválit, že je hodnej, ale zase musí se taky zlobit, že přišli o dům. Hele mě nezajímá 

co by udělala, máma, mě zajímá jenom, jak bys je potrestal ty. No tak já bysem Lukáše 

potrestal hodně. Proč? Protože jako spálil ten barák, ale já bych ho potrestal na stejný, o 

trošku větší úrovni, než toho v prvním příběhu.  A proč mu dáváš trest jenom o trošku větší, 

než tomu první, když toho shořelo o hodně víc? No ten první si hrál taky s těma sirkama, 

taky to nesměl, nevim, tak už k tomu teď nemám co říct.  

OO/SO větší 

4 

Kdo byl podle tebe zlobivější? Tak asi ten s tim jednim hrníčkem, měl asi počkat až přijde 

máma a sundá mu to. Zasložil by si větší trest? Jo.  

VP 

5 

Janička když ukradla tu sponku, tak to je jako s tim Pavlem jak ukrad ty sušenky něco 

takovýho, tak tu bych potrestal. Sponka nic neznamená pro rodinu.Tak to bych ji potrestal 

dost. Ten chtěl udělat dobrej skutek, protože pro toho psa by to bylo lepší, ale zase že taky 

trošku krad, nebo by to moh taky nahlásit na policii, která by s tim něco udělala a rodiče by 

mu dali jinýho psa. Ale chtěl udělat dobrej skutek, takže bych mu trošičku vynadal, ale jinak 

žádnej trest. Takže třeba vynadat, ale menší trest než tý Janičce? Jo. 

SO/VP menší 

6 

Tak co mi povíš tady? Tak ta Julie, tak ta by taky dostala za vyučenou, protože když by jí tu 

mámu poprosila, tak by ses s ní ta máma určitě rozdělila, právě že to je jako není to hezká 

vlastnost, že všechno chce jenom pro sebe. A naopak ten Pavel tak to se taky nemá protože 

je dobrý, že mu chtěl dát něco k jídlu ale, to by taky moh někoho poprosit, třeba mamku aby 

to koupila nebo tak. A když to tak zhodnotíš, zasloužil by někdo větší trest? No tak u  toho 

Pavla docela větší a protu Julii, taky asi nějakej ne uplně malej. Ale pro toho Pavla teda větší 

trest, než pru tu Julii? Jo. Proč? No kvuli tomu, že krad no a to se prostě nedělá. No ale ona 

taky kradla ta Julie ne? No kradla, ale svý mámě. V obchodě je to horší.   

SO/VP větší 



17 
 

 

R 14 chlapec 9 

1 

Myslíš, že lhali oba, ten kluk i ta holka? No ten kluk, ta holka myslim, jenom přeháněla jak 

byla vystrašená. Myslíš, že ten kluk se teda zachoval hůř? Myslim, že jo. Když by bylo na 

tobě dát jim nějakej trest, dal bys tomu klukovi teda horší? Já bych tu holku vubec netrestal.  

SO 

2 

Lhali ty kluci? Ten první lhal určitě, řikal, že je neviděl, přitom je měl v ruce. A ten druhej 

nelhal, nelhal úmyslně. Myslel si že to co mu řekla mamka, že je to pravda. Jakoby, že je to 

všude hluboký,takže zalhal, ale ne úmyslně. Byla nějaká ta lež horší? No tak tomu pánovi se 

něco stalo s tou páteří, ale on za to nemoh ten kluk, to byla spíš nešťastná náhoda. Myslíš, 

že se někdo z nich zachoval hůř? Ten s těma nůžkami. Ten lhal kvuli tomu, aby nedostal 

nějakej trest, lhal ve svůj prospěch, kdežto tamten nelhal záměrně.  Jak by to bylo 

s trestama? Tomu Michalovi, tak bych ho spíš, jako netrestal bych ho, ale možná že by bylo 

dobrý, aby mu mamka řekla ať jde třeba za tim pánem a omluví se mu. A toho Honzu bys 

potrestal? Jo.  

SO 

3 

Myslíš, že se někdo z těch kluků zachoval hůř?  No ten druhej myslim, že maminka by si tu 

polívku zvládla ohřát sama, že měl prostě na to dávat větší pozor, že tam není utěrka na 

sporáku, to se většinou dívá jestli tam není něco, to je celkem známý a u toho prvního, to 

jako vlastně bylo to samý, tam akorát měl štěstí, že se to nic nestalo takovýho, že taky ten 

barák moh shořet. Našel bys v těch příbězích, ještě nějaký další plusy a mínusy? No plus, že 

chtěl udělat tý mámě radost no,  a ten první no tak tam žádnej plus není.  Dal bys někomu 

větší trest? No kdybych věděl přesně, že se to stalo takhle, tak tomu druhýmu dal bych 

nějákej trest jako dal, protože jako taky neměl na ten sporák sahat, když tam nikdo není a 

tomu prvnímu dal bych taky nějakej trest, taky neměl škratat sirkama a mohlo z toho bejt 

neštěstí.  Měl by někdo z nich trest větší? Oba stejnej.  

SO/VP stejně  

4 

Co tady ty kluci, zlobili oba stejně? Ne, protože ten druhej, ten už byl jakoby neopatrnej. Ten 

prví sice rozbil 15 hrníčků, ale neudělal to schválně zase tamten chtěl si vzít nějakou tu 

sladkost pro sebe a rozbil tim ten hrníček. Zlobil někdo víc? Ten s tim jednim hrníčkem. 

Zasloužil by vetší trest? Možná trošku.  Proč váháš, myslíš, že i tamten by měl dostat nějakej 
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trest?  No, asi jo no, tak zase určitě ty dveře musel otevřít nějak prudce. Spousta lidí otevírá 

dveře, že je otevřou a vyjdou, jenom trošku odsunou, tak asi na tom měl nějakou vinu, že je 

otevřel, tak že shodil ty hrníčky. Tak co s trestama? Dal bych jim asi tak stejně. Tak mi teda 

ještě řekni, proč jim dáváš stejnej trest, když jeden rozbil 15 hrníčků a druhej jenom jeden? 

Protože ten co rozbil těch patnáct hrníčků za to nemohl uplně, kdežto tamten věděl, že tam 

jsou nějaký ty hrníčky, kde hledal tu sladkost.   

OO/VP 

5 

Kradli oba, i ta holka i ten kluk? Tak holka, to je zase podobný jako s tim ohněm, ten kluk 

chtěl udělat někomu radost, ale zase se to nepovedlo, tak ukrad toho psa, tak neměl ho 

krást, mohl ho třeba doporučit někomu, kdo má nějakýho psa a mohl pokousat i jeho, tak 

když vidí, že se o něj ten pán nestará a třeba i nějak ten pes je většinou nějak celkem 

podrážděněj, když k němu nějakej člověk jde, když jakoby vidí, že ten člověk ho trápí, tak to 

asi tak nerozliší člověka. A ta holka ukradla tu sponku ve svůj prospěch no. No myslim, že ten 

kluk udělal horší věc než ta holka. Myslíš, že se teda zachoval hůř? Určitě, ten pes mohl 

pokousat i někoho dalšího nebo mu mohl i někam utýct, kdežto ta holka vlastně okradla  

vlastně ten krám jenom o tu jednu sponku, sice taky udělala špatnou věc, ale ten kluk udělal 

mnohem horší si myslim. Je tam u těch dětí v tom co udělali nějaký plus, nějaká polehčující 

okolnost? No u  tý holky asi ne, u toho kluka trošku polehčující to, že chtěl dát psa tomu 

kamarádovi, ale zase si to měl nejdřív promyslet.  

SO/ VP větší 

6 

Kdo se podle tebe tady zachoval hůř? Ta holka zase kradla jakoby pro sebe, aby snědla tu 

bonboniéru. Ten kluk chtěl pomoct tomu kamarádovi, ale zase si ty peníze mohl vzít a 

nemusel krást, ale ta holka mohla tu mámu požádat, taky to nemusela krást.  Myslim, že 

oba se provinili stejně tou krádeží. Tak ještě to trochu upravíme. Berme to tak že ta holka 

ukradla tý mámě jednu sušenku a ten Pavel tomu kamarádovi 4 sušenky. Jak se na to díváš? 

No moc se to nezmění, ten Pavel chtěl něco dát k jídlu tomu kamarádovi, že jsou  chudý, tak 

mu chtěl pomoct a ta holka to ukradla jenom pro sebe, nikomu pomoct nechtěla ale zase 

ten Pavel toho ukrad víc zase. Ale myslim, že ta holka by měla dostat asi trošku větší trest. 

Proč? No sice toho ukradl  víc, ale ten Pavel chtěl pomoct svýmu kamarádovi, tak si myslim, 

že někdy si myslim, že zalhat nebo takhle se, když chce někomu pomoct, tak může třeba.   

SO/VP menší 

 

R 15 chlapec 9 let 

1 
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Myslíš, že byl někdo z nich zlobivější? No tak já si myslim, že byl zlobivější ten kluk, protože 

tý mamince neměl lhát. A ta holka nelhala? Taky trošku lhala, ale já si myslim, že u toho 

kluka to je horší. Myslíš že to byla větší lež? Souhlasné přibručení. Protože sice s tim psem je 

to trošku pravda, že byl velkej a bála se ho, tak si myslim, že u toho kluka je to horší. 

Zasloužil by si někdo větší trest? Ten kluk.  

SO 

2 

Dítě převypravuje příběhy a již sám začíná hodnotit: …. a on tam teda skočil a ona tam 

hluboká voda nebyla, tak já si spíš myslim, že teď by za to mohla ta maminka.  Provedli oba 

stejně špatnou věc? Ne, já si myslim, že Michal za to nemoh a že spíš Honza udělal tu větší 

lumpárnu. Já si myslim, že udělal lumpárnu za Michala i. Jak za Michala?   Že Michal podle 

mě nic jako neudělal, on mu poradil, ale on mu poradil teda špatně, ale on za to nemoh, 

protože mu to řekla maminka špatně. Tak on spíš Michal za nic nemůže, ale já si myslim, že 

Honza teda udělal větší skopičinost než Michal.  Myslíš že by ten Honza zasloužil větší trest? 

Jo. Já si myslim, že Michal by nic neměl dostat za to.  

SO 

3 

Tak co tady? No tak já si myslim, že ten Lukáš měl bejt pozornější a měl tu utěrku, měl si za 

prvé prohlédnout ten sporák, jestli tam něco není a za druhé to tam teda měl dát  a ohřát a 

ten Adam, no tak já si myslim, že ten si s těma sirkama neměl hrát, tak já si myslim, že to 

byla hloupost a kvuli tomu, že si s nima hrál, což to bejvá, tak kvuli tomu propálil ten 

koberec, tak já si myslim, že oba dělali, takové vylomeniny, které neměli dělat. A myslíš si že 

někdo z nich zlobil teda víc, nebo stejně? Já si myslim, že o trošku ten Adam.  Proč? Protože 

ten si s těma sirkama hrál pro nic za nic a tamten chtěl udělat mamince radost . Potrestal 

bys někoho víc? Toho Adama.  

SO/VP menší 

4 

Dítě po vyprávění hned začíná samo hodnotit: No tak já si myslim, že ten Tomáš, za to 

nemůže, že ta židle tam byla a třeba maminka to tam dala, aby to uschlo a já si myslim, že 

ten Tomáš za to teda nemůže a že Jindra se na to neměl natahovat a  měl třeba poprosit 

někoho dospělého. Zlobil někdo víc? Já si myslim, že ten Tomáš by trest neměl dostat, že ten 

za to nemoh a ten Jindra že třeba by měl trest pomoc mamince utřít nádobí.  

VP 

5 
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No tak já si myslim, že tadyto s tim Markem bylo horší, protože sice se o něj ten pán 

nestaral, ale určitě ho měl alespoň trošku rád, tak já si myslim, že toho mazlíčka mu neměl 

rád, protože ho měl trošku určitě rád. Myslíš si, že tomu psovi bylo líp u toho pána, než by 

bylo třeba u toho kamaráda? No tak já, to by sem potřeboval se dozvědět víc, protože já 

nevim, jak ten kamarád by se o něj staral /No já si myslim, že ten by se o něj staral dobře/ 

no tak, já si myslim, že u toho kamaráda, by se ten pes měl asi líp, ale stejně, si myslim, že 

mu ho neměl brát.  A proč to ty děti, ten Marek a ta Janička udělali? Ta holka, ona se jí ta 

sponka líbila, tak ona si jí chtěla vzít, ale ona neměla peníze tak jí ukradla  což není správný, 

tak já si myslim, že ta holka by přece měla dostat, ta Janička větší trest než ten Marek.  Proč 

by měla dostat větší trest? Protože jako to, třeba ta sponka se u ní necítila líp, to bylo uplně 

stejný, takže v tom obchodě třeba mohla zůstat a i ten pes u toho pána moh taky zůstat, 

protože on ho aspoň trošku měl rád, si myslim že.  No a potrestal bys někoho víc? Myslim,že 

tu Janičku. Ta zlobila víc? Jo.  

SO/VP menší 

6 

Myslíš, že obě ty děti, zlobili stejně? No já si myslim, že to u toho kluka, u toho Pavla  to bylo 

horší. Proč? Protože krást se nemá a to bylo v obchodě a on to nezaplatil. No ale ta holka 

taky vzala mámě tu bonboniéru… no to bylo taky špatný.  A proč je to co udělal ten Pavel 

horší? No protože to vzal z obchodu.  A proč je to z toho obchodu horší? Protože on za to 

nezaplatil a vona ta pani by mohla dostat výpověď, protože ono se to  potom sečte ty peníze 

a oni jí za ty oplatky budou chybět a já si myslim, že on třeba ten Pavel si budou myslet, že 

to nebyl a že to byl ten kluk chudej a že by tu pani taky mohli vyhodit, že to ukradla vona a 

nezaplatila.  

SO/VP větší 

R 16 chlapec 9 let 

1 

Myslíš si že lhali oba? Myslim, že ano. A proč to udělali? Ten kluk, ten to dělal kvůli tý 

odměně a ta holka …pauza… ta nevim, proč to udělala. Myslíš si, že oba zlobili stejně? Hm 

hm (nesouhlasné zamručení) ta holka ta zlobila míň protože, to nevadí třeba, že pes byl 

velkej jako kůň, protože to jakoby nemuseli zjistit, že to jako neni pravda a není to taková 

jako nepravda, jako kdyby se zjistilo, že za to dostal odměnu a škola je o hodně důležitější 

než nějakej pes, kterej byl na ulici. Takže když by bylo na tobě jak bys je potrestal, potrestal 

bys někoho z nich víc?  Já bych asi potrestal víc s tou známkou.  

SO 

2 

Myslíš si, že tu kluci zlobili oba stejně, nebo někdo z nich víc? Myslim, si že ten jakoby s tim 

rybníkem zlobil míň protože on jakoby za to nemohl, protože to nevěděl a ten s těma 
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nůžkami zlobil taky málo, ale jakoby i víc než ten druhej Michal. A když by bylo na tobě, jak 

je potrestat, potrestal by si někoho z nich víc? Myslim si že by oba zasloužili stejnej trest.  Ty 

jsi ale říkal, že ten s těma nůžkama udělal něco o trošku… ten udělal horšího ale víc to 

jakoby zlobil. Ty říkáš, že zlobil víc ale dáváš mu stejný trest jako tomu druhému, jak to? No 

protože jakoby to je zase jako menší problém než někomu poškodit tu míchu, ale zase bych 

mu dal menší trest tomu, co mu poškodil tu míchu, protože on to jakoby on za to nemohl, 

protože nevěděl, že tam je to jinak hluboký a řekl to, co mu řekla máma. Tak jak by to teda 

nakonec bylo s tím trestem, dal bys někomu z nich větší trest? No myslim, že by si oba 

zasloužili stejnej trest, nebo ten Michal trošku větší trest, než ten druhej ale o hodně větší 

než ten druhej ne.  

OO/SO/VP větší 

3  

Myslíš, že oba zlobili stejně? Myslim, že ten s tim podpálenym domem trochu víc, protože 

ten jakoby zničil celej ten dům i když to myslel dobře, že by jako mámu potěšil a ten druhej 

zapáli sirky, ale nic se nestalo.  Myslim, že ten s tim zapálenym domem zlobil o trochu víc, 

ale ten jak zapáli ten koberec tak myslim, že zlobil míň, ale záleží co je to za koberec, protože 

některý koberce, třeba nějaký koberce můžou být starobylý, cenný a kdyby zapálil díru do 

nějakýho koberce, kterej už má cenu, třeba je ze středověku, tak to by byl problém podle mě 

a kdyby to byl nějákej koberec kterej už maj dlouho a už se začíná rozpadat a už ho chtěli 

stejně vyhodit, tak jakoby to by nebyl takovej problém. A kdyby ten koberec byl opravdu 

nějakej hrozně cenej a shořel by a ten kluk s tou polévkou, kdyby mu shořela jenom ta 

utěrka, kdo by byl zlobivější? Ten s tim cennym kobercem. Protože utěrka ta má malou  

cenu a dá se normálně koupit a ten cenej koberec, tak ten je hrozně cenej.  Ještě mi řekni, 

proč to udělali. Ten s tim kobercem si to chtěl vyzkoušet a ten druhej chtěl potěšit maminku. 

Kdo by si podle tebe teda zasloužil větší trest? Podle mě ten co podpálil celej dům.   

OO/SO větší 

4 

Co teď, kdo byl zlobivější? Zlobivější byl podle mě ten co si chtěl vzít sladkosti, protože ten 

druhej to neudělal naschvál. Ten to udělal jakoby omylem, ale udělal  víc škody, ale protože 

hrníčky se daj koupit a nemaj takovu cenu ale podle toho jaký by to byli nějaký cenný 

hrníčky, ale myslim, že byl lepší než ten druhej, protože ten si chtěl jako nezákoně vzít nějaký 

sladkosti. Když bys je měl potrestat, dal bys někomu větší trest? Tak myslim, že ten s těma 

hrníčkama vícema by si nezasloužil hodně velkej trest, nějakej střední, a tamtomu bych dal 

trest nějakou dobu bez sladkostí.  A když by oba měli dostat jen na zadek. Kdo by podle tebe 

měl dostat na zadek víc? Nó…pauza myslim, že ten první jó, ale ten s tou čokoládou o 

trošinku o trošinku o trošinku víc ten, jako ten to taky nechtěl udělat,  ale chtěl udělat něco, 

co je zlobivý a ten druhej nechtěl udělat nic zlobivýho.  

OO/SO menší 



22 
 

5 

Dítě vypráví příběh o psovi a již v průběhu vyprávění začíná s hodnocením… a ten kluk pak 

vzal toho psa šel ho odvíst k tomu kamarádovi, že chtěl udělat dobrej skutek pro toho psa i 

toho kamaráda, ale podle mě to nebylo dobrý, protože se nezeptal toho pána a nezaptal se 

rodičů toho kamaráda, jestli by chtěli psa. Ne, ono to bylo tak, že ty rodiče to dovolili tomu 

kamarádovi, aby si pořídil psa. To jó, ale oni mu ho možná chtěli koupit a ten pes by ho 

nepokousal a třeba by mu ho koupili a přišli by a měli by ještě jednoho psa. Myslíš si že oba 

kradli i ten Marek i ta Janička? No oba kradli, ale zase myslim, že jedna sponka není žádnej 

problém,  sponky se  daj koupit kdekoli, třeba když nejsou ze zlata pravýho, ale tady to 

nebylo napsaný , ale dneska by se to nemohlo stát, protože na všem je takovej čip a když 

odcházíš, tak to začne zvonit.  Kdo zlobil víc? Myslím, že ta Jana zlobila a ten druhej myslim 

taky, protože to chtěl sice udělat z dobrýho skutku, ale toho psa si vzal bez toho aby se 

zeptal. A kdo zlobil teda víc? Oba asi tak podobně, ale větší problém by asi měl mít ten kluk, 

teda ne že by měl mít, ale by jakoby měl s tim psem, ale to podle toho, co ten pán by na to 

řekl, protože by třeba moh říct.“ Jo, konečně sem se toho chlupáče zbavil“, tak to by nikomu 

nevadilo, kromě tomu klukovi, ale zase by to byl problém, protože ten kluk by byl 

pokousanej a mohl by mít třeba vzteklinu a vzteklina to už je docela problém. Kdo teda 

udělal horší věc? Myslim,že ten s tim psem trošičku horší. To sou těžký příběhy…  A kdo si 

podle tebe teda zasloužil větší trest? No myslim, že jako to o tom psovi by se to určitě 

zjistilo, ale to s tou sponkou ne.  A byla by to stejně špatná věc i když by se to nezjistilo? No 

myslim že by to bylo podle mě horší, protože by se nepřiznala a podle mě by jako by na to 

pořád pak myslela a nemohla by třeba usnout z toho, že lhala a že nikomu nic neřekla a že 

se o tom neví.  Kdo by teda zasloužil větší trest, nezajímá mě kdo by je jak potrestal jinej, ale 

jak bys to udělal ty. Já bych jim dal stejnej trest.  

OO/SO/VP stejně 

6 

Myslíš, že oba kradli? No ty sladkosti, to jako není ukradení, protože ty sladkosti by stejně 

ona dostala, protože rodiče nejedí hodně sladkostí, speciálně mámy né. Myslim, že je to jako 

zlobivý, ale zas tak důležitý by to nebylo. Kdo udělal podle tebe horší věc? Podle mě ten 

kluk, protože by si měl uvědomit, že nemůže krást, protože by se z něho mohl stát zloděj. 

Proč to ta Julie a ten Pavel udělali?  No ona to udělala  jenom protože, chtěla sladkost, což je 

horší, a ten kluk pro svýho kamaráda, protože to byl asi dobrej kamarád, třeba možná i 

nejlepší. Kdo by podle tebe zasloužil větší trest? Dlouhá pauza .. To je podle mě hrozně 

těžký. Tý s těma bonbónama asi menší, ale tomu s těma sušenkama bych dal malej trest, 

protože on to myslel jakoby dobře pro toho kamaráda.  

SO/VP větší 

R 17  chlapec  9 

1 



23 
 

Lhali oba? Ano. Proč to udělali? V tom prvním příběhu, jak byla furt vyděšená a asi tak velkej 

ten pes nebyl, tak to lhala. Ten kluk  lhal, asi aby dostal tu odměnu. Mysíš, že oba udělali 

stejně špatnou věc? Ta první, ta za to nemohla, ona jak byla vystresovaná, tak ona to asi 

nějak přehnala a asi za to nemůže.  A ten druhej to udělal schválně, ten udělal špatnou věc. 

Takže udělal někdo z nich horší věc? Ten druhej. Takže když bys je měl nějak potrestat, 

potrestal bys někoho víc? Toho druhýho 

SO 

2 

Tak ten první ten si s těma nůžkama vůbec neměl hrát, pokud byl malej tak mu vůbec 

nepatřily do ruky a měl se asi přiznat že si s nima hrál a že je ztratil.  Myslíš, že oba kluci 

lhali? Ten druhej podle mě nelhal.  Byla to od obou stejně velká špatnost? Ten první by měl 

mít podle mě větší trest a ten druhej ten by, ten druhej vlastně taky asi lhal, protože ten 

rybník v tom místě nebyl hlubokej, ale on to nemoh vědět, když se tam nikdy nekoupal a 

rodiče mu řikali, že je hlubokej, tak jim asi věřil, ale nemůže za to. Ten druhej to podle mě 

měl říct rodičům, že tam skočil a zranil se. Když bys je měl potrestat, myslíš, že by nějakej 

z těch kluků zasloužil větší trest? Podle mě ten první trošku, větší.  

SO 

3 

Tak proč myslíš, že to ty kluci udělali? Tak ten první, ten asi neposlech mamku, která mu 

řikala, aby si nehrál se sirkama a udělal dírku do koberce a já bejt maminkou, tak bych se na 

něj zlobil. A ten druhej? Ten druhej, ten si taky neměl hrát se sirkama, ale na druhou stranu 

chtěl udělat, mamince radost, ale zase ví, že si s těma sirkama nesmí hrát, tak to asi neměl 

dělat a toho druhýho bych potrestal asi trošičku víc, sice zato tolik nemůže, ale dírka 

v koberci je menší škoda, než když shoří celej dům.  A kterej ten kluk teda zlobil víc? Víc 

zlobil asi ten první. Ten druhej taky, ale o trošičku míň.  Tak když bys je měl potrestat, 

zasloužil by si někdo větší trest? Podle mě by si zasloužil větší trest asi o trošičku ten druhej.   

Protože… Protože vznikne větší škoda, když zapálí dům, než když udělá dírku v koberci.  

OO/SO/VP větší 

4  

Zlobili oba stejně? Ten druhej podle mě víc. On ten první on to neuděkal schválně, on 

nevěděl že to tam je a otevřel dveře a  omylem shodil ty hrníčky. Ten druhej asi neměl 

dovolený ty sladkosti a jak pro ně lez a sice patnáct hrníčků je větší škoda, než jeden, ale ten 

druhej podle mě zlobil víc.  Tak že když bys je měl potrestat, kdo by zasloužil větší trest? Ten 

druhej, toho první bych asi nepotrestal, jen bych se trochu na oko zlobil, ale podle mě za to 

moc nemůže.  

SO 



24 
 

5  

Kradly obě ty děti? Tak ten druhej, chtěl tomu kamarádovi asi udělat radost a nevěděl, že 

ten pes je agresivní a že ho pokouše, ale ona prostě, ze zlýho úmyslu to ukradla a podle mě 

ta by si zasloužila větší trest než on i když on ho pokousal, tak ten by taky zasloužil obrovskej 

trest, ale zase když tam bylo těch sponek hodně tak u jedný tak neubyde, tak asi tak 

nastejno, ale tu Janičku asi o trošku víc. Tak zlobil někdo z nich víc? Tak o trochu víc asi ta 

Janička. A když bys je měl teda potrestat? Tak o trošku víc Janičku. Ale ten kluk by si taky 

zasloužil ten trest? Jo ten taky.   

OO/SO/VP menší 

6  

Tak podle mě by si zasloužila o trochu větší trest ta Julie a ten druhej ten sice ukrad 

z obchodu, ale zase tý manince, tý to asi tak nevadí, ale zase ukrást něco z obchodu je něco 

takovýho hodně, jak bych to řek, hodně špatnýho, ale zase on chtěl pomoct tomu 

kamarádovi, takže já bych  /pauza/ potrestal /pauza/  o trošku víc asi toho druhýho, ale 

jenom o trošičku. Takže kdo podle tebe se zachoval hůř? Kdo byl zlobivější? Tak zlobivější 

byla asi ta Julie, ale potrestal bych víc asi toho druhýho. Jasně. Ale to je zajímavý, to mi 

vysvětli, že říkáš že zlobila víc ta Julie, ale dáváš větší trest tomu Pavlovi, proč? No tak, podle 

mě ten druhej udělal obrovskou lumpárnu, protože ukrad něco z obchodu  a ne mamince, 

ale zase chtěl na druhou stranu pomoct tomu kamarádovi, ale když udělal, no tak asi 

nastejno, ona to sice udělal ze zlýho úmyslu, ale neukradlo prostě  to jako toho jako hodně 

on sice chtěl pomoct tomu kamarádovi, ale ukradnul to prostě z obchodu a on by si to někdo 

moh koupit za peníze, tak podle mě je to větší lumpárna než ukrást něco mamince, ale zase 

chtěl pomoct kamarádovi, tak asi nějak podobně  tak nastejno.   

SO/VP stejně 

10 let 

R 18  dívka 10 let 

1 

Myslíš si že lhali oba? Jo. A byla nějaká z těch lží větší? Spíš s tou známkou to byla větší lež, 

protože když ta lež je spočívá třeba v známce a no třeba, když se řekne že mám jedničku a 

dostal jsem pětku, tak je to velká lež  a když on nedostal známku a řekl že dostal, tak je to 

uplně ten samej.. (už slovo nedoplní, ale z intonace je zřetelné, že už ho ani nehledá jen dala 

najevo, že jde o tu samou věc, ten samý případ. ) A proč to s tim psem je menší lež? Protože 

ten pes byl velkej a třeba byl velkekj jako malej poník. Zasloužil by někdo z nich větší trest? 

Ten s tou známkou.  

SO 

2  
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Lhali oba ty kluci? Z jedný části jo.  A z jaký části ne? Ten první kluk ten si s těma nůžkami 

hrál, ale tam lhal úplně ale ten druhej ten to vůbec nevěděl, tak ten neměl radši nic říkat.  

Myslíš si že zlobili oba ty kluci stejně? Jo. Když by bylo čistě na tobě, jak je potrestat, dala by 

si jim teda stejnej trest, nebo někomu větší nebo menší? Ten kluk jak se přestěhoval by měl 

mít větší, protože málem umřel na jeho hloupost člověk. Tak to mi vysvětli, já neříkám, že je 

to špatně, jenom bych to chtěl vysvětlit, že říkáš, že zlobili oba stejně, ale dáváš jim jinej 

trest, jak to? No tak tam se to nedá nějak rozlišit, ale ten druhej kluk zavinil někoho málem 

smrt, takže… 

OO/VP 

  3 

Co tady, kdo si myslíš, že byl zlobivější? Tak ten kluk, co chtěl ohřívat tu polívku spíš. ..byl 

zlobivější. (pouze doplňuji slovo )Ne jako on chtěl udělat dobrej skutek a nevšim si… /Dívku 

přerušuji./ Tak kdo udělal horší věc? Ten Lukáš - zapálil barák. A kdo byl zlobivější, kdo se 

zachoval hůř? Ten co si hrál s těma sirkama. Potrestala by si někoho z nich víc? Spíš oba 

stejně. 

/SO/VP stejně 

4 

Co tady s nima, zlobili oba stejně? Ne ten první kluk udělal větší škodu, protože rozbil 

patnáct hrníčků a ten druhej rozbil jednom jeden, takže to není až taková velká škoda. Proč 

to udělali?  Protože to vlastně nevěděli, tak oni to rozbili v tom případě, že to nevěděli 

vlastně.  A když by ten kluk s těma sladkostma to neměl dovolený, si to tam brát, bylo by to 

pořád stejně špatný? Ne, bylo by to zlobivější, protože porušil zákaz. Potrestala bys někoho 

víc?  Toho s těm patnácti hrníčkama bych  potrestala víc. A kdyby to měl zakázaný ten 

druhej, brát si sladkosti? Tak oba stejně.   

AO 

5  

Kradli oba? Kradli. Zachoval se někdo hůř? Ten s tim psem se zachoval hůř. On chtěl někomu 

něco darovat ale nebyl to jeho pes ale někoho jinýho, takže to je větší krádež, než s tou 

sponkou. A nemyslel, při tom na toho psa, aby se měl líp? No to by tak mohlo bejt. Tak 

berme to tak, že to tak myslel.  A kdo by potom dostal jakej trest? Tak to by potom mohlo 

mít stejný trest. Ale myslíš, že on udělal horší věc? Jo.  A proč by měl mít teda stejnej trest, 

jako ta holka? Protože ona udělala, krádež třeba v střeženém objektu mezi lidmi.  Takže ta 

krádež je horší, protože se na to dá přijít? Jo. A s tim psem je to úplně stejný, protože když 

by ten páníček toho psa s nim šel potom večer ven a volal ho tak by ho prostě nenašel. A 

kdyby na tu sponku nikdo nepřišel, tak už by to nebylo tak špatný?  No to už by tak špatný 

nebylo.  

AO 
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R 19 chlapec 10 let 

1 

Myslíš, že oba lhali? Oba dva. A hodnotíš to jako stejnou lež? Ne. Ten kluk chtěl odměnu a 

ta holka chtěla bejt zajímavá. A když to porovnáš, horší lepší je to nastejno, nebo je nějaká 

horší nebo lepší? Obě dvě jsou horší. Zlobil někdo z nich víc? Asi stejně. Když by bylo na 

tobě, dát jim nějakej trest, potrestal by si je oba stejně? Jo.  

SO 

2 

Lhali oba ty kluci? Ten kluk s těma nůžkami lhal víc ten druhej nevěděl, o co se jedná.  

Zachoval se někdo z nich hůř? Asi ten s těma nůžkami, i když  i ten druhej, ten mohl říct, že 

se teprve přestěhoval, že neví jak je hluboký, asi oba dva. Myslíš teda, že oba provedli stejně 

španou věc?  Ano. Když by bylo na tobě jak je potrestat, myslíš, že by oba zasluhovali stejně 

velkej trest? Ten s těma nůžkama možná větší, tamten to nevěděl určitě. Proč má ten 

s nůžkami větší trest, když oba provedli stejně špatnou věc? No možná s tim rybníkem to 

bylo o něco špatnější, protože si ten pán něco udělal, ten s těma nůžkami si nic neudělal.  

Bylo špatnější co se stalo, nebo co udělal ten kluk? To co se stalo. To co udělal tak špatný 

nebylo.  Tak nějakej definitivn výrok, koho bys potrestal víc? Asi stejně.  

OO/SO/VP stejně 

3 

Jednali oba stejně špatně? No tak jednal špatně ten první a ten druhej chtěl jenom udělat 

radost, ale neuměl to, takže horší bylo asi to druhý. Jak horší? No tak shořel celej barák, 

neměl to dělat…  Měli by bejt potrestaný stejně nebo někdo víc? Ten s tim barákem víc.  

SO/VP větší 

4 

Kdo jednal hůř, kdo zlobil víc? Ten s těma sladkostma. Sice rozbil jenom jeden hrníček oproti 

těm patnácti, ale ten nevěděl, že tam jsou. Takže když bys je měl potrestat…ten druhej víc.  

SO 

5 

Myslíš, že kradly obě ty děti? Jo, ale ten s tim psem, to bylo horší, protože se tam ještě 

někdo zranil. A kdyby se tam někdo nezranil, bylo by to pořád horší? Jo, protože ten pes je 

dražší než sponka. Proč to udělali? Ta holka chtěla tu sponku a ten kluk chtěl pomoct tomu 
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psovi a udělat radost tomu kamarádovi. Když bys je měl zase potrestat… ten byl s tim psem 

byl horší, ten by měl větší trest.  

OO 

6 

Kradli oba? Jo. Udělali něco stejně špatného? Vzali si bez dovolení sladkosti. Byla to teda 

stejně velká špatnost.No ten druhej chtěl zase někomu pomoct, no ale záleží  jak co, v jakym 

množství. Tak berme to tak, že ta holka ukradla jednu sušenku a ten kluk v tom obchodě 

pět. Tak ten kluk to měl horší. Takže zase když by se přidělovali tresty… Tak ten kluk by měl 

větší.  

OO/SO větší 

R 20 chlapec  10 let 

1 

Myslíš si že lhali oba i ten kluk i ta holka? No, možná, že je velkej jako kůň to asi ne. To není 

lež? Že je to lež. Takže si Myslíš že s tim koněm lhala? Jo, jako že né velkej jako kůň. A s tou 

známkou, to lhal nebo ne?   To nemusel lhát, třeba,  že je dobrá, že nic nedostal, že mu to 

třeba nešlo a dostal by špatnou. Teď tomu trošičku nerozumim. .. Jako že je to dobrý 

protože von ví, že by to nedokázal.  Zasloužil by někdo z nich trest? Ne. Ani jeden? Ne.  

AO 

2 

Co tady, myslíš že někdo lhal z těch kluků? Možná ten s nůžkami, že někam dal a zapomněl 

to. A ten druhej? Ten s tim rybníkem.  Ten asi nelhal.  Možná, že jeho máma lhala, že aby 

tam nechodil, aby se utopil, že je trošku hlubší než jeho výška. Zasloužil by si někdo z těch 

kluků trest? Taky né. Ani ten co lhal? Ten možná jo, ale ne přísnej. A ten s tim rybníkem by si 

trest vůbec nezasloužil? Ne, protože to nevěděl.  

SO 

3 

Zlobili oba stejně ty kluci? -Zakroucení hlavou jako znamení ne-  Zlobil někdo víc? Jo. A Kdo? 

Zlobil třeba víc ten kterej škrtal sirkama, ale ten co chtěl tu polívku, ten nadělal větší škodu.  

Myslíš si, že by někdo z nich zasloužil větší trest? Asi ten co zapálil celej dům. I když si řikal, 

že zlobil míň? Jo. A jak to, vždyť většinou dostává větší trest, ten co víc zlobí, jak to, že tady 

ne? Já neřikám, že je to špatně, asi jo, ale proč dostane větší trest, když zlobil míň. No 

protože, dírka do koberce to je jenom malá dírka a můžeš bydlet, ale když shoří dům tak si 

buď musíš udělat novej, nebo bezďák.  

OO/SO větší 
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4 

Ten s těma hrníčkama, to nebyla tak úplně jeho vina, že je tam dal někdo jinej o on to 

nevěděl, ale ten s těma sladkostma třeba mohl počkat. Myslíš, že jeden z nich teda zlobil 

víc? Asi ten, co chtěl sladkosti, protože tamten to nevěděl.  Ten, ale zase rozbil víc hrníčků, 

ale myslíš že teda zlobil víc ten, s těma sladkostma….  No protože, sám dělá co neumí, nebo 

co nedosáhne.  Potrestal by si někoho z nich víc? To asi ne.  Oba stejně?. Jo . A jak to, že oba 

stejně, když jeden zlobil víc? Ale zlobil více, ale rozbil jenom jeden hrnek. Takže se to tak 

nějak vyrovná? Jo.  

OO/SO stejně 

5 

Co tady myslíš, že zlobily obě ty děti stejně? No tak ta holka, ta to asi chtěla, ale ona to 

nemusela, mohla třeba zajít domů, vrátit se a koupit si jí. A s tim psem…. To nevim…. To asi 

jako, že chtěl udělat dobro, ale nějak třeba ten pes nechtěl být s nikym, nebo  třeba už mu 

bylo líp s  tim sousedem.  Takže kdo podle tebe jednal hůř, kdo se zachoval horším 

způsobem? Ta holka, protože ona kradla a kdyby se nepodařilo, tak by přišla policie a mohla 

by zavřít její rodiče. A ten kluk toho psa ukrad nebo ne? No ukrad, ale z dobrýho důvodu.   

SO/VP menší 

6 

Kdo se podle tebe zachoval hůř? No tak ten kluk co krad, tak zase z dobrýho důvodu, ale ta 

holka takže ona třeba si mohla říct anebo v ledničce maj spousta jídla, takže jako sice 

nekradla, ale jako nezachovala se tak špatně, ale ani tamten bych řekl, že se nenachval tak 

špatně, že kradl pro někoho kdo je chudej. Takže kdo si vlastně myslíš, že se zachoval hůř? 

No podle mě, možná jako, asi ten co kradl, ale jako není to zase až tak zlý, protože kradl 

z dobrýho důvodu. Myslíš si že udělal horší věc? Trochu. Myslíš si že byl zlobivější. Možná o 

trochu, že kradl, mohl mu třeba něco vzít ze svýho domu.  Myslíš si že by někdo z nich 

zasloužil větší trest? Tak nastejno.    

SO/VP stejně 

R 21 chlapec 10 let 

1 

Myslíš, že oba lhali, i ten kluk i ta holka? Ta holka to je takovej trochu nesmysl, že byl velkej 

jako kůň, to asi není pravda.  To asi není, a myslíš, že to byla spíš lež nebo spíš nesmysl? 

Nesmysl. A ten druhej lhal? Ten lhal. A myslíš, že se někdo z nich zachoval hůř? Byla horší ta 

lež nebo ten nesmysl? Ta lež. Zasloužil by si někdo z nich potrestat? Ten co lhal. 

SO 

2 
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Myslíš, si že lhali ty kluci? Ten s těma nůžkami ten jo, a ten druhej to nemoh vědět, že je to 

tam hluboký, ten nelhal. Zase když bys je měl nějak potrestat, zasloužil by si podle tebe 

někdo z nich větší trest? Ten s těma nůžkami. Proč? Protože lhal.  

SO 

3 

Zlobil někdo  těch kluků víc? Ten s těma sirkama no… /odmlka. Když bys je měl potrestat, 

zasloužil by někdo z nich větší trest? S těma sirkama. (teď již rozhodným tónem) I když 

tamten zapálil celej dům? No ten taky, ale…oba. Oba by si asi zasloužili trest, ale myslíš, že 

někdo větší? /pauza - váhání/ Ujišťuji chlapce, že mě zajímá pouze jeho názor.  Poté 

rozhodně říká: Spíš s těma sirkama.   

SO 

4 

Co si myslíš o tomhle, byl někdo z těch kluků zlobivější? Ten jak si šel pro sladkosti.  Proč? 

Protože, ten jak šel na večeři to nemohl vědět. Myslíš, že by někdo  z nich zasloužil trest? Ne. 

A myslíš, že byl někdo z nich teda zlobivější? Ten jak si šel pro tu sladkost.  

VP 

5  

Byl někdo z nich zlobivější? No oba kradli, jako psa ten měl k tomu důvod, ale zase ho neznal 

toho psa a mohl ho pokousat. Takže kdo z nich zlobil víc? Nastejno.  A když bys jim měl dát 

nějakej trest… Oboum stejnej 

SO/VP stejně 

6 

Zlobil někdo z nich víc? Ten kluk. Když to slyšel, tak, ale tak mu to dal, ale krad že jo. Ta 

holka to sebrala mámě.  Takže to je horší, to s těma sušenkama? No chtěl udělat dobrej 

skutek kamarádovi, ale krad, to je těžký.  /Dlouhá pauza/ No spíš ten kluk. Potrestala by si 

ho víc? To zase ne. Proč? Protože chtěl pomoct kamarádovi že jo, byli chudý…. A zasloužil by 

si teda stejnej nebo menší trest? Stejnej.  

SO/VP stejně   

R 22 chlapec 10 let 

1 

Lhali oba? Ta holka možná ne. A co to teda bylo, když ne lež? Nevim, to se nedá říct. A řekla 

spíš lež nebo nesmysl? Nesmysl. Byl někdo z nich zlobivější? Jo. Kdo? Ten kluk. Zasloužil by si 

teda někdo větší trest?  Nejspíš ten kluk.  
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SO 

2 

Lhali ty kluci? Michal ne. Byl někdo z nich zlobivější? Ten první. Když bys je měl nějak 

potrestat, zasloužili by si oba stejně velkej trest, nebo někdo z nich větší? Ten s těma nůžky 

větší.  

SO 

3 

Byl někdo z nich zlobivější? Adam. Proč? Protože to mohlo začít hořet celej ten koberec  a 

shořet taky celej ten dům. Tamten si řikal, že nebyl až tak zlobivej, ale vždyt tam shořel celej 

ten dům. Nojó ale on chtěl udělat mamince radost! Potrestal by si někoho z nich víc?  Ne. 

Tak to mi vysvětli proč, když říkáš, ze jeden byl zlobivější, tak přece většinou, ten kdo víc 

zlobí, dostane větší trest. To jo, ale ten měl nehodu a tamten udělal jenom malou dírku do 

koberce.  

OO/SO/VP stejně  

4 

Zlobili oba stejně? No, podobně. Podobně, nebo stejně? Zlobil někdo o trochu víc? Ten s tim 

jednim hrníčkem. Proč o trošičku hůř? Protože on mohl spadnout a zabít se. Potrestal bys je 

stejně nebo někoho víc? Toho druhýho víc.  

VP 

5 

Myslíš, si že někdo z nich proved větší lumpárnu? Ten kluk. A byl zlobivější? Jo. Proč byl 

zlobivější? No protože sponka je malá a skoro na nic nepotřebná a pes je největší přítel 

člověka.  A myslíš si, že byl přítelem tamtoho člověka, co ho bil? Ne. Proč si myslíš, že to 

udělali, proč kradli? Nevim. Nechtěli utrácet peníze, teda ta holka. A ten druhej? Ten se asi 

bál. Čeho? Zeptat se toho souseda. Zasloužil by si někdo z nich větší trest? Ten kluk.  

AO 

6 

Kdo zlobil víc? Pavel. A proč ukrad ty sušenky? No protože neměl peníze a chtěl udělat 

radost tomu kamarádovi. A proč to vzala ta Julie? Protože na to měla chuť. Proč ten Pavel 

zlobil víc, v čem je to horší? Je to větší krádež. Proč je to krádež větší? Protože bonboniéra 

už byla koupená a nic nestála….zvoní… 

OO 
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R 23 chlapec  10 let 

1 

Myslíš si, že lhaly obě ty děti v těch příbězích? Jo, lhali. Myslíš, že to byla stejná lež? Asi 

stejná lež. Stejně velká? To ne, to bych neřek. S tim psem je to taková menší lumpárna, d tou 

známkou je to větší lumpárna. Když by bylo na tobě jak, je potrestat, potrestal by si někoho 

víc nebo stejně? Oba stejně, že to nebyl nějakej velkej… 

SO 

2 

Lhali oba ty kluci? Oba ty kluci lhali. Provedli oba stejně velkou lumpárnu? To ne, Michal 

provedl větší, určitě. Proč je to větší? Protože člověkovi řekl, že je tam hloubka přitom tam 

nebyla hloubka, lhal a tomu člověkovi co lhal se mohlo něco stát. Věděl to, že tam ta 

hloubka není? Ne, nevěděl. Když bys je měl potrestat, dal bys jim stejnej trest, nebo 

někomu větší? Tomu Michalovi, určitě.  

OO 

3 

Já myslim, že větší trest bych dal tomu, druhýmu, tomu Lukášovi, ale zase ten Adam taky 

provedl něco, ale neprovedl zase jako, propálení koberce a zapálit dům to je velkej rozdíl, 

takže já bych dal větší trest určitě tomu Lukášovi. Byl zlobivější? Byl hodnej jako že chtěl 

mamce připravit tu polívku, ale zase, měl počkat spíš na mamku, protože nevěděl co tam je, 

jestli se tam něco neschovává, třeba nějakej papír. Kdo byl teda zlobivější? Jako Lukáš to 

myslel dobře, asi zlobivější by byl ten Adam, ale zase jako Lukáš udělal sice větší, ale my 

větší slel to dobře. A co s těma trestama? Větší asi tomu Lukášovi.  

OO/SO/VP  větší  

4 

Já myslim, že asi větší trest, bych dal asi tomu Jindrovi, protože si chtěl podat sladkost, on to 

neměl dovolený. Tomáš, ten za to nemohl, otevřel dveře a nevěděl, že tam jsou hrníčky.  

SO 

5 

Já myslim, že větší trest, bych dal asi… oboum dvoum stejně. Protože jeden ukradl a jeden 

sebral, takže ukradl taky. Proč jim dávíš stejnej trest, když sponka stojí málo peněz a pes je 

daleko dražší? No já nevim jako, jestli bych jim dal uplně stejnej trest, tý Janě možná o 

trochu míň.  Proč jí menší trest? Protože ukradla asi jenom sponku a jak ukradl Marek toho 

psa, tak eště k tomu ten pes pokousal jeho kamaráda, takže to je jakoby větší. Proč si myslíš, 

že to udělali? Já si myslim, že Jano to udělala kvuli prostě aby si jí vzala, aby byla hezčí s tou 
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sponkou, že se jí hrozně líbila a Marek aby ten pes nebyl takovej chudák. Takže trest si 

zasloužej oba? Oba, ale ta Jana o trochu menší.  

OO 

6 

No tak, bych asi víc určitě potrestal toho Pavla a tu Julii míň určitě. Proč? Protože zase 

neudělala nic jako velkýho jenom prostě vzala si bonboniéru doma. A Pavel? No sušenky 

záleží jaký vzal, takže nějaký třeba drahý tak je to hodně, hodně špatný .  Kdyby vzal dražší 

než ta bonboniéra? Tak Pavlovi tretst určitě. A kdyby vzal nějaký stejně drahý? Tak taky 

určitě Pavel, protože to vzal z obchodu.  

OO 

 

R 24 chlapec 10 let   

1 

Lhali oba? Jo. /váhavě/ Oba? Ne, jenom ten jeden. Kterej? Ten Martin.  A ta Šárka nelhala, 

myslíš si že viděla tak velkýho psa jako kůň? Ne. A co to teda bylo když ne lež? Nevim. A 

když bys měl říct, jestli to byl spíš nesmysl, nebo spíš lež, co by to bylo? Lež. Vždyť si říkal, že 

nelhala./ Bez odpovědi/.  Provedli oba stejnou lumpárnu? Jo. Zasloužili by si stejnej trest? Jo 

AO 

2 

Lhali ty kluci oba? Ten jeden s těma nůžkami jo druhej  /pauza/ ne.  Zlobili oba stejně? Nebo 

se někdo z nich choval hůř? Ten s těma nůžkami hůř. Proč? Protože lhal.  Koho bys potrestal 

víc? Toho s těma nůžkama. I když u tamtoho ochrnul ten pán? Tak tamtoho. Jak to? 

Protože… /dlouhý monolog který se ovšem skládal pouze ze spojek,  příslovců a částic/ 

Potrestal bys někoho víc? Stejně.  

AO 

3 

Zachoval se z těch kluků někdo hůř? Ten s tou sirkou. Myslíš, že by si zasloužil větší trest? Jo. 

I když tamten podpálil celej dům? Jo.  

SO 

4 

Byl někdo z těch kluků zlobivější? Ten s tim tácem. Proč si myslíš, že to ty kluci udělali. 

Protože ten jeden toho zavolala máma do kuchyně a on šel a nevěděl o tom a rozbil to. A ten 
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druhej? Ten si šel pro sladkost a shodil tu skleničku. Proč byl ten první zlobivější? Protože 

rozbil mnohem víc těch hrníčků. Zasloužil by si podle tebe někdo větší trest? Oba stejnej. Jak 

to že oba stejnej trest, když jeden zlobil víc? /dlouhá pauza/ No mně to přijde, že to bylo spíš 

tak jako omylem všechno s tim tácem i s tim jednim hrníčkem.  A když to bylo obojí stejnam 

omylem, jak to že jeden zlobil víc? Zlobil víc, nebo se stala horší věc? Horší věc. A zlobil i víc? 

Ne.  

AO 

5 

Kradli ten kluk i ta holka? Jo. A byla to stejně špatná věc? Ne.  Kdo provedl horší věc? Tan 

holka. A proč to je horší? Protože  /pauza/ . Pes je horší teda. Proč? Protože ten pes je dražší 

a třeba je zlej a mohl by je třeba oba pokousat. Proč to udělali, proč kradli? Ona neměla 

peníza, tak tu sponku ukradla a ten kluk chtěl dát psa kamarádovi. Proč toho psa, chtěl dát 

tomu kamarádovi? Aby ten pes, aby ho ten soused nebil.  Zasloužil by si někdo z nich větší 

trest? Ten kluk.  

OO 

6 

 Byl někdo z nich zlobivější? Ten s těma sušenkama. Proč? Protože je ukradl, sušenky stojej 

peníze a ta bonboniéra, ta se dá kdykoli koupit. Proč to udělali? Protože tamta na to měla 

chuť. A ten kluk? Protože slyšel, že ten kamarád nic nejed, tak mu chtěl udělat radost.  

Zasloužil by si někdo větší trest? Ten s těma sušenkama. Proč? Protože, ty sušenky stály 

peníze a ta čokoláda by se dala kdykoli koupit. Vždyť čokololáda nebo bonboniéra taky stojí 

peníze. Jenže on je ukradl.  

OO 

 R 25  chlapec 10 let 

1 

 Udělali oba stejně špatnou věc? Já se musim pořádně zamyslet. Tak já si myslim, že ta 

holka řekla blbost a druhej prostě lhal. Koho bys potrestal víc?  Asi toho kterej lhal. Proč? H: 

Protože lež, je podle mě horší než říct nějakou blbost.  

SO 

2 

Myslíš že to byla stejná lumpárna, co ty kluci provedli? Ten druhej příběh to myslim že byl 

snad osud. To ten kluk si myslel, že je v tom rybníku hloubka hned od začátku, což je 

v každym rybníku mělčina. Provedli ty kluci stejně špatnou věc? Mám takovej dojem, že 

ano. Takže když bys je měl potrestat, potrestal bys je oba stejně? Asi jo.  
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AO 

3 

Proč to ty kluci udělali? Tak u toho prvního, toho kluka ovládla asi zvědavost, protože viděl 

maminku a chtěl si to zkusit škrtat, akorát že udělal tu díru do koberce a maminka mu asi 

musela vynadat, ale víc asi musela vynadat tomu z toho druhýho příběhu. A ten to udělal 

proč? No chtěl udělat mamince radost, ale spíš jí musel pořádně naštvat. Kdo z nich se 

zachoval hůř? Ten v tom druhym příběhu.  

AO 

4 

Tak co tady, zlobili oba stejně? Asi ne. A kterej byl víc zlobivej? Tak v tom prvním příběhu 

rozbil 15 a v tom druhym 1, tak by mohlo bejt jasny, že v tom druhym mu maminka méně 

vynadala, ale když v tom prvnim maminka prostě taky nevěděla že o tom nevěděl, tak mu 

mohla dát měnší trest. Tak když by to bylo na tobě, koho bys víc potrestal? Asi touho Jindru. 

Takže toho co rozbil jenom jeden hrneček? Jo. Protože ten že o tom vůbec nevěděl že tam 

má za dveřma patnáct hrnečků, tak by dostal jenom takovej menší trest 

SO 

5 

Kdo byl zlobivější? Já mám takovej dojem, že v obou stejně.  Proč to ta holka udělal? Asi 

chtěla bejt nějaká parádnice. Ta sponka se jí hodně líbila a neměla sebou žádný peníze, tak 

si myslela, že jí ukradne. A proč to udělal ten kluk? Prostě ho napadlo, že ten jeho spolužák, 

že mu to doma povolili mít psa, tak on si myslel, že mu udělá asi radost, když mu dá jednoho 

týranýho psa a on se o něj bude starat. Když bys je měl nějak potrestat, potrestal by si 

někoho víc? Asi toho kluka, protože toho psa nemůže odvíst jen tak bez dovolení.  

SO/VP větší 

 

R 26 chlapec 10 let 

1 

Myslíš si že oba lhali? No, asi jo.  Pes velkej jako kůň nemúže bejt a tamten lhal, že má 

doborou známku. Byla to stejná lež, stejně velkeá?  Ne, ten kluk, ten podle mě byl horší, že 

řek větší lež.  Proč byla ta lež větší? Protože lhal a ještě za to dostal odměnu. A kdyby za to 

žádnou odměnu nedostal? Tak by to bylo asi ještě pořád horší, že lhal mámě a že je to jako 

horší lež. Kdo teda proved horší věc? Ten se známkama. Koho bys potrestal víc? Toho se 

známkama.  

SO 
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2 

Myslíš, že lhali oba? Ne, ten jeden nelhal, protože si myslel, že tam je hloubka, protože mu 

to máma řekla. A ten druhej lhal? Jo. Zachoval se někdo z nich hůř? Hůř se zachoval ten 

s těma nůžkama protože lhal a to ten druhej to nevěděl jistě, ale myslel si to. Když by to teda 

bylo na tobě, potrestal by si někoho víc? Toho s těma nůžkama protože lhal a zároveň dělal 

něco,  co se nemá.  

SO 

3 

 Myslíš si, že někdo z nich zlobil víc? Spíš ten co vypálil tu díru nebo asi stejně, ale když se to 

tak vezme, tak spíš ten kluk co vypálil tu dírku do koberce protože, si s nima hrál a tamten 

chtěl udělat mámě radost.  Když by bylo na tobě, abys je potrestal, dal by si někomu z nich 

větší trest?  Tomu s těma sirkama, jak si s nima hrál. I když tamten podpálil celej dům? Ale 

on to neudělal schválně, on chtěl udělat mámě radost.  

SO 

4 

Co tady, zlobili oba stejně? Asi jo. A proč to udělali? Ten první to nevěděl,  že to tam je a šel 

na večeři  a ono se to rozbil, ,ty hrníčky. A ten druhej to udělal taky omylem a chtěl si vzít 

sušenku a vzal si na to tu židli a zavadil o ten hrníček a ten spadnul. Takže když bys je měl 

potrestat…. Tak bych je potrestal oba stejně.   

VP 

5  

Proč to ten kluk a ta holka udělali? Ten kamarád, ten s tim psem, ten to udělal, aby to bylo 

pro toho psa lepší a zároveň aby nemusel kupovat ten kamarád a to holka to udělala, 

protože se jí ta sponka líbila. Takže zase ta samá otázka, zasloužil by si někdo z nich větší 

trest? Ta Janička, protože ta to ukradla schválně.  

SO 

6 

Nestačil jsem se ani na nic zeptat a chlapec sám hned po převyprávění příběhu začíná i 

hodnotit. Ten Honza byl asi hodnější protože, to udělal pro kamaráda. Myslíš, že kradli oba? 

Ta holka si taky, že ukradla to, co neměla. Když potrestat, tak koho víc? Julii protože ta byla 

chamtivé, než aby to dala někomu jinýmu.  

SO 
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11 let 

R 27 dívka 11 let  

1 

Myslíš, že obě ty děti lhaly? No tak Šárka když ho opravdu viděla, tak nelhala že jo, ale je to 

taková věc, který asi nikdo moc neuvěří. Myslíš, že ten pes byl opravdu velkej jako kůň? No 

tak, já nevim jestli byl až tak velkej, nebo jen skoro.  Tak berme to tak, že nebyl velkej jako 

kůň, byl velkej, ale tak jak říkala ta Šárka ne.  No tak když nebyl velkej jako kůň, tak to měla 

říct „Viděla jsem velkýho psa.“ To možná trochu lhala, no ale ono přece jenom tyhle 

přirovnání se řikaj tak zhruba. A ten Martin? No ten Martin ten lhal určitě, nedostal dobrou 

známku a ještě za ní dostal odměnu za tu lež.  Zasloužil by někdo z nich větší trest? Spíš ten 

Martin.  

SO 

2 

Co tady, Lhaly obě ty děti? No tak ten první lhal a já jako na jeho místě bych se přiznala a 

ten druhý – maminka mu řekla, že ten rybník je hluboký a on si myslel, že to tak je a prostě 

že zrovna v tom místě je mělký, to nevěděl. Myslíš, že by si zasloužili potrestat ty kluci? Tak 

ten první rozhodně a ten druhý, tak možná trochu taky, že asi třeba moh se zeptat, moh mu 

říct, že neví jistě, jestli zrovna pod tim můstkem a jestli zrovna v těch místech je to hluboký. 

Tak možná, že moh bejt trochu zodpovědnější, ale nedivila bych se tomu, já bych to asi řekla 

taky. Koho bys potrestala víc? Toho prvního.  

SO/VP menší  

3 

Kdo si myslíš, že se zachoval hůř? Tak rozhodně ten druhý kluk, že vlastně bez dovolení i 

když  věděl, že asi neumí moc dobře s tim sporákem zacházet a že se ještě nevšiml té utěrky, 

tak rozhodně ten by měl být asi víc potrestanej. Ten první kluk ten, ty děti by asi neměly mít 

asi ani ty sirky v dosahu.  Kdo podle tebe teda víc zlobil? Ten druhej. Proč? Tak on se ani 

nedovolil, ani s tim sporákem asi neuměl moc zacházet, sice bylo hezký, že chtěl tu maminku 

překvapit, ale stejně je to prostě hodně nebezpečný a ještě když shořel celej barák.  A dostal 

by od tebe větší trest? Ano 

SO/VP větší 

4 

Kdo byl podle tebe zlobivější? Asi ten druhej, protože přece jenom měl bejt asi opatrnější a 

když viděl, že tam nedosáhne, tak bych asi počkala na rodiče, aby to podali, nebo si tam 

moh dát něco vyššího, aby tam dosáhnul sichrově. A ten první prostě nevěděl o tom a prostě 
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stavět přímo před dveře židli s patnácti hrníčkama to je taky nápad, takže ten druhej byl asi 

zlobivější.  A tomu větší trest? Jo.  

VP 

5 

Kradli oba? No rozhodně oba kradli, ale ten druhej jakoby až do tý části než chtěl dát toho 

psa kamarádovi, tak se mi to líbilo, ale potom, když to jako neřek nikomu, třeba navrh, třeba 

nahlásil na nějaký policii nebo něco takovýho, že prostě týrá psa a ten kluk by ho možná 

chtěl, tak prostě že by to bylo rozumnější  někomu říct, nebo nahlásit že toho psa tejraj a né 

jako rovnou ho vzít a nikoho se neptat a nikomu nic neřikat. A ještě když teda nevěděl, jestli 

ten pes nemá nějakou vzteklinu nebo nějakou nemoc.  Kdo měl lepší úmysl? No tak to 

rozhodně ten kluk. Kdo se zachoval hůř? Podel mě oba stejně. Proč oba stejně? Tamten měl 

lepší úmysl, ale stejně dopadlo to tragicky, možná ještě hůř než u tý Šárky. Ale oba podle mě 

stejně, kdyby to někomu řek, nebo se zeptal toho souseda,tak by to bylo lepší, rozumější. Byl 

by teda trest stejnej? Jo.  

OO/SO/VP stejně 

6 

Co tady s těma? No tak rozhodně horší by to bylo u tý Julie, protože ta žádnej hlad neměla, 

spíš jí honila mlsná. Prostě kdyby se třeba dovolila, nebo prostě to, tak bych jako s tim 

souhlasila, jako že v pohodě, ale když to prostě ukradne tý mamce tak jako tó no, tak to je 

dost horší a on teda když to jako ukrad s dobrym úmyslem, tak je to sice jako krádež, ale 

s dobrym úmyslem, takže já bych větší trest dala tý Julii.   

SO 

R 28 dívka 11 let 

1 

Myslíš, že lhali oba? Ta holka jakože ona ne uplně jakože by se dalo říct, že lhala,ale ona 

jako jí ten pes připadal jako ona si to zveličila, takže ne, že by uplně lhala, ale něco 

takovýho. A ten druhej? Ten chtěl asi nějakou odměnu, třeba se domluvil s kámošem, že šli 

na zmrzku a chtěl nějaký peníze. A myslíš, že lhal? No, jo lhal, protože nic nedostal. Když to 

porovnáš, ta holka a ten kluk myslíš, že někdo z nich udělal něco horšího, než ten druhej? 

Oba udělali, no ono se to nedá prostě posuzovat, jestli udělal někdo něco horšího, nebo něco 

špatnýho, prostě udělali něco špatnýho. Takže ta špatnost, kterou dělali, byla tak na stejný 

úrovni? No možná ten kluk to udělal o něco víc špatně, ale zase se to nemůže posuzovat.  

Dala by si jim stejnej trest nebo někomu větší? No asi bych dala větší trest tomu klukovi, tý 

holce bych asi ani žádnej trest nedávala, ta si to jenom zveličila.  

SO 
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2 

No tak ten Honza, tak on lhal protože ty nůžky ve skutečnosti viděl, ale on se bál to mamce 

přiznat, protože by ho mohla potrestat. A ten druhej? No on nelhal, on řikal to co mu řekla 

jeho máma, on poslouchal tu svojí mámu. Kdo podle tebe víc zlobil? No asi ten Honza. 

/dívka  teď odpovídá hlasem až nedůvěřivým, proč se ptám na takovou samozřejmost/  Kdo 

se zachoval hůř? No hůř se asi zachoval ten Honza, no ale zase ono když ztratíš nůžky tak to 

není zase tak velký jako když by si ztratila půl milionu. Zachovali se teda podle tebe stejně 

špatně, nebo se někdo zachoval hůř? No tamten Michal se vlastně nezachoval vůbec špatně, 

protože on to nevěděl a nesměl to vyzkoušet, takže řekla mu to máma a on tý mámě 

důvěřoval. Takže hůř se zachoval ten Honza? Jo. No a když by zase bylo na tobě dát jim 

nějakej trest? No toho Honzu bych nějak pokárala.  

SO  nakonec hodnotím so, protože to do soudu nezapojila 

3 

Tak tady teda rozhodně udělal horší ten druhej. Zachoval se teda hůř? Hůř se zachoval no… 

prostě chtěl udělat dobrou věc pro mamku, ale nevydařilo se to. Udělal horší věc, no udělal 

horší věc, ale jestli se zachoval horšeji…. Zlobil víc? No předtím, než chytl ten barák, tak 

jakože nezlobil, on vůbec nezlobil.  Tak pojďme rovnou k těm trestům. Tak tomu druhýmu 

bych dala, pořádnou jako…. No rozhodně ten druhej velkej trest. Protože když propálíš 

malou dírku do koberce to je nic. Rozhodně ten první udělal mnohem menší věc.  

OO/SO větší  

4 

No vono je vono záleží na tom, jak ty hrníčky byly drahý, pokud ty hrníčky koupili někde za 

dvacku u číňanů, tak je celkem jedno jestli rozbil jeden hrníček nebo patnáct, pokud to byl 

třeba nějakej růžovej porcelán, tak je to hodně zlý.  Tak jo, berme, že na tom táce bylo 

patnáct hrníčků z růžovýho porcelánu. Tak mi řekni kdo udělal horší věc.  No asi ten 

druhej,protože ten první to vlastně nevěděl. Ty jsi říkal, že záleží na tý ceně, ale i když by ten 

porcelán byl drahej, tak stejně se zachoval ten druhej hůř? No a ten druhej, ten hrníček byl 

taky z čínskýho porcelánu? No, ten teda taky, ale byl teda jenom jeden.  No ten první on 

neví, že to tam bylo, já vůbec nevim jak bych to posoudila, když nevim proč je tam vůbec 

dávali, když jsou tak drahý.  No to ten Tomáš, taky nevěděl, prostě se to tak stalo.  Já nevim.  

AO 

5 

Kradli oba? Jo. Byla nějaká z těch krádeží horší? Ne. Obě stejně? Jo.  Provedli oba stejně 

špatnou věc? Jo, oba dva ukradli něco. Zasloužili by si teda oba stejnej trest? Jo.   

AO 
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6 

Takže ta Julie se měla tý mámy nejdřív zeptat, jestli si může vzít tu bonboniéru a 

samozřejmě by jí to ta máma asi nejspíš dovolila a bylo by to v pořádku. Větší trest by teda 

asi zasloužil ten Pavel, protože on kradl, ta Julie, tak ta taky svým způsobem kradla, ale ona 

nekradla v obchodě.  Horší to udělal ten Pavel, protože on, když sice ta Juliina mamka měla 

tu bonboniéru dost ráda, ale zase ten Pavel v podstatě ukradl peníze, když se to tak dá říct, 

že když jedna sušenka stála tři koruny a on jich ukradl pět tak on v podstatě ukradl pět. 

Vždyť i ta bonboniéra co si vzala Julie stojí nějaký peníze. No ano jenomže tu bonboniéru 

dostala, ona ji nekoupila.  Tak co teda tresty? Pavlovi víc.  

OO 

R 29 dívka 11 let 

1 

 Myslíš si že lhaly obě ty děti? Nevim, asi jo. Myslíš, že nějaká ta lež byla větší nebo horší?  

No mně se zdá, že horší byla ta jak řekl že,…no nevim, že kdyby dostal špatnou známku, tak 

to by byla velká lež, ale když nedostal žádnou tak taková.. divná lež. Tak asi horší lež by byla, 

jak řek, že dostal dobrou známku, ale nedostal žádnou známku. A proč je to horší? Nevim, 

ten pes…nevim jak to říct.  

AO 

2 

Lhali  ty kluci oba? Myslim, že ne, že ten druhej to jen neřekl. Co neřekl? No neřekl jako že 

ten pán /dlouhá pauza/ …Ten Michal neporušil nic co mu řekla mamka. Myslíš, že větší 

lumpárnu proved ten s těma nůžkami? Jo. Zasloužil by si podle Tebe větší trest? Jo. 

AO 

Dávám atypickou odpověď protože odůvodnění že druhý příběh je lepší je pouze na 

základě, porušení/neporušení pravidla a vyhovovalo by to tedy i heteronomní morálce. 

3 

Tak co tady? No tak tady větší průšvih byl s tím domem, ale zase ten Lukáš to chtěl udělat 

dobře jako, myslel to udělat dobře, ale moc z toho nevyšlo.U toho Lukáše myslim, že by měl 

moc velkej průšvih,  protože to je dům a ne koberec. A myslíš, že byl někdo z nich teda 

zlobivější? Ten s tim kobercem.  Zasloužil by větší trest? Myslim, že ten s tou polívkovou, on 

zapálil celej dům takže je to spíš větší takový… No ona je to taková větší škoda… A když bys 

je měl nějak trestat… oba stejně, nebo někoho víc?  No já myslim, že bych dala asi větší 

trest tomu s tou polívkou, když je to vlastně tak velká škoda.  

OO/SO větší 
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4 

Tak co si myslíš o těchto klucích? No já bych potrestala víc toho s tim jednim Hrníčkem. 

Proč? Protože on to jako neudělal naschvál, ale lezl za tima tima a viděl ten hrníček… Myslíš, 

že by zasluhoval větší trest? Myslim, že jo.  

SO 

5 

Mně se zdá, že ta Janička byla víc taková, že ukradla tam tu sponku, že by mohla jít do 

vězení a tak.   Kolik jí bylo? To nevím, ale vím, že se na to určitě nepřišlo. Tak možná, že ten 

druhej, jak... no on to myslel dobře ale, ten pes pokousal kamaráda, jako myslel dobře ale, 

že toho psa chtěl tak nějak, ulehčit mu život, ale zase se mu to podařilo ale, ne moc teda. 

/Uchytnutí./ Tak spíš s tim psem protože s tou sponkou se  to mohlo vrátit, ale to jak 

pokousal  toho psa tak to je tak už na celý život. Myslíš, že ten kluk se teda zachoval hůř? No 

spíš ten pes. No a když bys to měla rozsoudit jestli se zachovali stejně špatně, nebo někdo 

hůř, ta holka a ten kluk… Je pravda, že ten kluk to myslel dobře a ta holka…. Nevim, teď 

nevim. Teď se nebavíme o trestech, jen jestli myslíš, že se někdo zachoval hůř nebo líp.  Tak 

stejně špatně, možná s tim psem hůř. Proč? No že tu sponku jako můžeme vrátit, ale 

pokousání…. A když budeš rozdělovat ty tresty?  /dlouhé váhání/ Tomu co přivedl toho psa, 

tak by sem dalal větší trest, protože on se toho ani nedovolil, že kdyby mu to aspoň rodiče 

dovolili, nebo někdo z rodičů tak jo, ale takhle… 

AO 

6 

No, /dlouhé váhání/ ten s tim chudym kamarádem on si mohl vzít peníze, jet domů říct si o 

ty peníze, něco na druhý den dát. A Bonboniéra, já to tak taky někdy dělám, takže… 

Zachoval se někdo hůř?  Spíš ten kluk.  

AO 

R 30 chlapec 11 let 

1 

Lhali podle tebe ta Šárka s tim Martinem? Jo. A myslíš, že nějaká ta lež byla třeba větší nebo 

horší? No možná s tou známkou to bylo trochu horší.  A když by to bylo na  tobě, myslíš, že 

bys dal tomu klukovi větší trest? No myslim, si že větší trest.  Proč je ta lež horší? No 

protože, jak to mám říct, no protože zalhal, ale jako že se to potom dozví.  No a když by se 

toi nikdo nedozvěděl? No nevim, asi je to pořád horší.  

SO 

2 
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U toho prvního příběhu moh přiznat, že na ně šahal a u toho druhýho se ten pán měl spíš 

ujistit, že tam není mělko. No a myslíš, že některej z těch kluků proved horší věc, než ten 

druhej nebo že se zachoval hůř? Ten s těma nůžkami se trochu zachoval hůř.  Myslíš, že by 

zasloužil větší trest? Možná o trochu.  

SO 

3 

Byl někdo z nich zlobivější? No asi s tou polívkou mi připadá, takový zlobivější.  Proč? 

Protože když někdo podpálí dům tako se to potom všechno platí a takový věci a u toho 

prvního, když propálí koberec tak je to taky špatný ale ne tak hrozný jako to druhý. Komu 

teda větší trest? Tomu s tim domem.  

OO 

4 

Co tady? No u toho druhýho příběhu, tak možná mírnější trest, ale spíš měl počkat na rodiče, 

aby mu to podali sami. Mírnější trest proč? No protože /dlouhá pauza/ no protože nepočkal 

na ty svoje rodiče a kvuli tomu se teda rozbil ten hrníček.  /Zde pochopím, a ujistím se o 

tom, že dotazovaný chlapec menším trestem neměl na mysli trest menší, než pro chlapce 

z druhého příběhu ale trest  nevelký /  A ten kluk v tom prvním příběhu s těm patnácti 

hrníčkama?  To si myslim, že za to moc ani nemůže. Toho bych asi ani netrestal.  

VP 

5 

No u tý sponky to, tam bych jí dal nějakej trest. A u toho druhýho příběhu, no na první 

stranu se nedivim, že ukrad toho psa, ale zase na druhou stranu jeho chyba, že ho ukrad. 

/po chvíli/ A nevěděl co je ten pes zač. Co na tom bylo správně a co ne? Podle mýho bylo 

správný, že ukrad toho psa, aby se vo něj ten kluk líp staral, aby se měl dobře. A špatně 

/delší pauza/ že nevěděl vůbec co je zač ten pes, jenom ho viděl, pozoroval ho jestli je 

očkovanej a tokový a jestli má vzteklinu a tokový. A když bys měl porovnat jak se zachoval 

ten kluk s tim psem a ta holka s tou sponkou, kdo se zachoval hůř? No já si myslim oba dva. 

A tresty? Oboum stejně.  

SO/VP stejně 

6 

Co tady? No u toho prvního příběhu, to se měla zeptat nejdřív tý mamky, tak to by jí řekla 

ne, ale myslim, že by jí pak koupila tu bonboniéru.  A u toho druhýho příběhu vono je sice 

hezký, že mu chtěl pomoct, ale krást se nemá. Dokázal by si zase říct, co bylo na každym tom 

příběhu dobrý chování a co špatný? No dobrý bylo, že chtěl pomoct kamarádovi a špatný, že 

něco ukrad. Řek bys, že někdo z těch dětí zlobil víc? To bylo horší u toho prvního příběhu. No 
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protože se nezeptala a pak se na ní mamka určitě hodně zlobila. Vždyť ale v tom druhym 

příběhu taky ukrad ty sušenky, bez dovolení …  No to je pravda, ale to zase je pravda, že on 

něco ukrad v obchodu a ta holka ukradla něco z domova, tak ten druhej příběh je horší. Tak 

když to nějak shrneš.. No oba dva by mělo dostat tresty a ten kluk  co ukrad ty sušenky o 

něco větší.  

SO/VP větší 

R 31 chlapec 11 

1 

Lhali ten kluk a ta holka? No tak ta holka nelhala, protože ona si třeba mohla, ona to prostě 

jenom řekla, že byl velikej, prostě to přirovnala, ale takový lhaní to nebylo, ale s tou 

známkou to určitě jo. On jako věděl, že nic nedostal a když řek, že jo, tak to bylo lhaní.  On se 

zachoval hůř ten kluk než ta holka? No jo. Zasloužil by spíš trest teda ten kluk? Jo, ta holka 

by trest mít ani nemusela.  

SO 

2 

Lhali ty kluci? No tak já myslim, že ten první určitě jo, a ten druhej moh říct, že neví jak tam 

přesně ta hloubka je, jako nebylo to uplně lhaní ale bylo to takový, nevim. Chovali se oba 

špatně? To asi jo. A zachoval se z nich někdo hůř než ten druhej? No ten s těma nůžkami 

podle mně hůř, protože tamten to nevěděl, kde ta hloubka přesně je a kde ne. A když bys je 

měl nějak potrestat.. No nevim, já bych toho druhýho asi netrestal, protože ten to ani 

nevěděl, ale toho prvního asi nějak jo.  

SO 

3 

Kdo podle tebe se zachoval hůř? No já nevim ,jak ten druhej to s tou polívkou měl, s tim 

ohříváním, jestli to už dřív dělal nebo byl nějak menší. Byl stejně starej jako ten kluk s těma 

sirkama, ale jestli to předtim dělal, to nevim.  No tak ten první určitě, ten si s těma sirkama 

hrát neměl, tak ten určitě a ten druhej, tak já nevim, podle toho jestli to byla jenom náhoda, 

nebo byl trdlo a prostě to neuměl a dělal něco co neumí  a nikdy to nedělal. Tak když by to 

nikdy nedělal. No tak to si myslim, že není moc dobrý, že když ví že je to nebezpečný, tak by 

to neměl dělat. Našel bys na v příbězích něco dobrý a něco špatnýho, na tom co udělali? No 

tak určitě ten druhej, že chtěl udělat mámě radost, to jo no, to bylo dobrý. A když to tak 

nějak shrneš co s trestama? Ono  podle mě ten druhej ten by ani trest nemusel dostat, 

možná malinko. Ale větší než ten s tim kobercem? To jo. 

SO/VP větší 

4 
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Tak co tady? No tak ten první, ten za to určitě nemoh, protože nemoh vědět, co je za 

dveřma, eště když ho máma zavolala, tak prostě šel, takže ten určitě nic. No a ten druhej, já 

nevim, jak to s těma sladkostma měl, jestli třeba moh si něco vzít, nebo to měl zakázaný.  

No to já taky uplně nevim, ale zase kdyby to měl volně, aby si to bral, tak by to třeba nebylo 

tak vysoko. No právě, takže ten si myslim, že jako nemyslel to zle, ale dopadlo to, no ten 

hrníček to není tak hrozný, nemyslel to zle, ale tak to dopadlo. Zachovali se oba stejně 

špatně, nebo dobře? No podle mě ten první ten byl jako lepší, ten se zachoval líp. Máma ho 

zavolal na večeři, tak prostě šel.  

SO 

5 

Zlobili oba stejně? Tak podle mě ta první holka, ta určitě zlobila, ta si měla třeba dojít domů, 

nevim jak to měla daleko, a prostě vzít si tam nějaký peníze a pak tam přijít znova a koupit 

si jí. Takže to bylo určitě špatný. A to druhý… no nevim no… moh se třeba, já nevim, rodičům 

to říct, protože to třeba taky věděli, jak je ten soused na toho psa zlej a tomu kamarádovi, to 

třeba moh předtim říct. Tak myslíš, že se zachoval spíš dobře nebo spíš špatně? No já nevim, 

spíš  možná dobře, no ale… Myslíš, že líp, než ta holka? Tak to určitě.  

SO/VP menší 

6 

Tak ta Julie určitě špatně, to neměla určitě dělat, když měla chuť na ty bonbóny, tak měla 

počkat až přijde máma a pak se jí zeptat, nebo si koupit nějaký svoje bonbóny. A pak ten 

Pavel, no to ten to neměl taky takhle dělat, takže spíš špatně se zachoval, spíš já nevim, měl 

zajít třeba domů a tam něco si vzít doma a dát to tomu kamarádovi, neměl to krást 

v obchodě. Takže u toho Pavla… Spíš špatně.  A bylo tam na tom zase něco dobrýho? No 

určitě, že chtěl tomu kamarádovi pomoct, ale vyřešil to teda špatnym způsobem.  A když bys 

to měl teda porovnat, kdose z nich zachoval hůř? No tak já myslim, že asi o trochu ta holka, 

ale nevim. Tak nevíš, nebo o trochu ta holka? No ta holka.  

SO/VP menší 

R 32 chlapec  11 let.  

1 

Lhaly když  ty děti? Ta holka lhala i ten kluk, protože ten pes nemůže bejt zas tak velkej a ten 

kluk lhal když řekl, že dostal tu známku, ale žádnou při tom nedostal. Myslíš, že byla nějaká z 

těch lží větší nebo horší? Obě tak stejně. Zlobil někdo víc? Obě zlobili tak stejně. Oboje byly 

ovládnutý city u tý, u těch rodičů a to bylo prostě jenom se snažila ,aby jí víc litovali a ten 

druhej chtěl tu mamku potěšit, takže vlastně ta lhala asi ze šoku a ten druhej chtěl mamku 

potěšit, aby nebyla smutná  a tak.  

AO 
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2 

Lhali oba ty kluci? Tak jenom ten první, ten Honza, protože on to udělal, ale ten druhej, ten 

sice lhal, ale neměl o tom možnost nic vědět, takže on řek jenom to co věděl, takže to byla 

jeho, to byla sice lež, nebo nevim jestli to byla lež, nebo bylo to jenom  kvuli tomu, že neměl 

dostatečné informace o tom rybníku, tak využil ty který měl a zrovna v tom místě byly 

špatný. Byl někdo z těch kluků zlobivější? No určitě ten první, protože on je ztratil, takže on 

to uplně to udělal, ale zase ten kluk za to nemůže že to nevěděl. Zasloužili by si nějakej trest? 

Ten první, ten druhej ne.  

SO 

3 

Byl někdo z nich zlobovější? No vlastně ten první byl zlobivej a ten druhej ten byl nevšímavej, 

ten nevim, jestli byl přímo zlobivej. Ten první to nemělo skoro žádný následky velký. 

Zachovali se oba stejně špatně? Ten první byl asi víc zlobivej, protože ten druhej byl jenom 

nevšímavej. A tresty? Větší tomu prvnímu.  

SO 

4 

Co tady, zlobili ty kluci stejně? Ne, protože ten první on to nemoh vůbec vědět, že tam má za 

zavřenýma dveřma ty hrníčky to je vina toho, kdo to tam postavil a zase ten druhej, ten za 

to může, jelikož když tam nedošáhne, tak by měl spíš počkat, když  už ví že to nezvládne.  A 

tresty? Jenom tomu  

VP 

5 

Kradli oba? Vlastně oba jo, ale ten kluk, ten to dělal pro dobrej účel, protože ten pes tam byl 

vlastně týranej, ale taky se uplně správně nezachoval, protože spíš by měl zavolat tu policii, 

nebo to někomu říct a voni by to nějak vyřešili spíš než on a ještě to nakonec dopadlo hůř jak 

u tý holky snad. A kdo se zachoval hůř? No asi ta holka protože ta to dělala čistě ze svýho 

účelu a ten chtěl potěšit toho kamaráda a zároveň tim se snažil zachránit toho psa, aby 

nebyl tak týranej. A když bys měl přidělovat tresty, dostal by někdo větší trest?   Asi by 

dostali zhruba stejnej, protože ta holka to ukradla a ten kluk ten to ukrad a neřešil to vůbec 

správně a tak a ještě kvuli tomu způsobil tomu svýmu kamarádovi nějaký zranění.  A proč 

mají stejnej trest, když říkáš že ona to ukradla a on to ukrad a ještě způsobil zranění? No 

protože, tamtomu klukovi to snižuje to, že chtěl, že to dělali jakoby víc pro ten dobrej ůčel, 

než pro ten zlej.  

OO/SO/VP stejně 

6 
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Zachoval se někdo hůř?  No, vlastně oba se tady zachoval zhruba stejně špatně. Zase ten 

Pavel, ten nevim jakej to byl prodavač, protože kdyby byl hodnej, tak by si mu moh třeba 

říct, že on sám přijde potom někdy pozdějš a že mu to zaplatí, že si to někam může klidně 

napsat, že mu to dluží a tak a zase ta holka ta to nedělal vůbec pro nikoho, ale ta to dělala 

zase sobecky. No a když říkáš, že ten kluk to dělal pro někoho a ta holka jenom sobecky, tak 

proč maj stejnej trest? No to právě že závisí na tom, jakej byl ten prodavač, třeba kdyby byl 

blbej, tak by to byla hodně špatná krádež. Ale to ten Pavel prostě nevěděl…  V tom případě 

bych mu dal tomu Pavlovi menší trest, ale o málo. 

AO 

R 33 chlapec 11 let 

1 

Myslíš, že lhali ten kluk i ta holka? Myslim, že ta holka měla trošku míň lhát. Proč lhala míň? 

No protože, když tam viděla toho velkýho psa a řekla, že byl velkej jako kůň, tak to není 

uplně pravda, ale velkej byl, talže… Zachoval se někdo hůř? Ten Martin.  

SO 

2 

Myslíš, si že lhali oba? Myslim, že ten v tom druhym příběhu nelhal, protože tam byla 

hloubka, ale nevěděl, že zrovna v tom místě ne. Myslíš, si že by se dalo porovnat kdo se 

zachoval hůř? Asi ten Honza s těma nůžkama.  Proč? Protože tý mámě zalhal, když věděl, že 

ty nůžky ztratil.  

SO 

3 

Co si myslíš, kdo zlobil víc? No já si myslim, že ten v tom prvním příběhu, že to neměl dělat, 

ale zase v tom druhym příběhu byl hodnej, že chtěl jako udělat mámě překvapení, ale zase 

podpálil nešťastnou náhodou celej dům, tak asi v tom prvním příběhu. V tom prvním že byl 

zlobivější? Jo. Myslíš, že by si ty kluci zasloužili trest? Velkej.  Měl by někdo dostat ten trest 

větší? Asi ten co podpálil celej dům.  

OO/SO větší 

4 

Co tady, co si o tom myslíš? Ten druhej příběh, ten asi udělal větší hloupost, protože ten 

první o tom ani nevěděl, že to je za těma dveřma, takže ten druhej by měl asi trest.   

VP 

5 
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Byl někdo zlobivější? No asi ta holka v tom obchodě. Proč? No to už je taková větší krádež i 

když jen takový malý blbosti, že krást by se nemělo. No a ten soused když byl na toho psa 

zlej a tak. Ještě mi vysvětli, proč je to větší krádež. No protože, by se vůbec nemělo krást a 

tak, že za to můžou jít do vězení, ale že ten majitel toho psa mlátil, tak za to by moh tak jít 

do vězení a když mu ho ten kluk vzal tak mu už nebude most ubližovat.  Zasloužili by trest 

obě ty děti? Ano. A Zasloužil by si někdo větší trest než ten druhej? Ta holka.  

SO 

6 

Zachoval se podle tebe tady někdo hůř z těch dětí? Asi ta holka co ukradlo tu bonboniéru, 

protože ta myslela jenom na sebe.  Zasloužili by oba trest? Jo, ale ten kluk co vzal sušenky 

tomu co neměl večeři a jídlo, tak ten menší.  

SO 

R 34 chlapec 11 let. 

1 

Myslíš, že lhali oba, i ten kluk i ta holka? Já myslim, že ta holka nelhala a ten kluk lhal. 

Myslíš, že on se zachoval hůř? Jo  

SO 

2 

Kdo si myslíš, že zlobil víc? Ten s těma nůžkama. Proč? Protože on je ztratil a nechtělo se mu 

to přiznat.  Myslíš, že by zasloužil trest i s tim rybníkem? Jo, ale menší.  

SO 

3 

Tak co tady? No to by asi měl dostat větší trest ten, co shořel ten dům.  Jasně, jenom  ještě 

připomínám, že mě nezajímá jestli by mu dali trest rodiče nebo hasiči nebo kdokoli jinej, 

zajímá mě jen tvůj názor.   Já bych mu dal ten trest. A tomu s tim kobercem taky. Zasloužil 

by si někdo větší trest? Jo, ten co spálil ten dům /pauza/  sice chtěl mámě udělat radost, 

nějak se mu to nepovedlo a spálil ten dům, tak by měl dostat větší trest. A kdyby ten první 

nepropálil jenom koberec, ale spálil by taky celej dům?  Tak ten by taky dostal uplně stejnej 

trest.  

OO/SO větší 

4 

Byl někdo z nich zlobivější? Já bych dal spíš ten trest tomu druhýmu, protože on věděl, že 

může shodit ten hrníček, ale tamten to nevěděl. Takže on by trest neměl dostat.  
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VP 

5 

Co si o tom myslíš? Já bych dal větší trest spíš tý Janičce, protože ona ukradla tu sponku. A 

myslíš, že se zachovala hůř? Jo. Ten Marek kamarád, on toho psa chtěl zachránit a zároveň 

ho dát kamarádovi. A myslíš, že by taky zasloužil trest? Jo ten taky, ale menší než ta Janička. 

A za co by si zasloužil ten trest? Za to že toho psa ukrad bez dovolení, že se ani nezeptal, 

jestli ho třeba může koupit.  

SO/VP menší 

6 

Horší je to s tou bonboniérou, s tou Julií, protože ona jí ukradla svý mámě, ale on tomu 

klukovi chtěl jako pomoct. Zasloužil by trest i ten Pavel? No jako ale hodně malej, než ta 

Julie. 

SO 

R 35 chlapec 11 let  

1 

Myslíš, si že oba lhali? Ta první ta trošku, nebo to bylo takový poříkadlo a to s tou známkou 

to bych neříkal.  Zlobili obě ty děti stejně? Spíš ten kluk o trochu víc. Proč trošku víc? Protože 

lhát se nemá.  Potrestal by si někoho víc? Toho druhýho.  

SO 

2  

Myslíš si, že lhali oba ty kluci? Spíš ten druhej ani nelhal, ten si nebyl jistej protože se tam 

nekoupal, to byl takovej blbej odhad a u toho prvního, ten nechtěl mít průšvih, tak trošku 

zalhal. Myslíš, že oba se zachovali stejně špatně? Spíš ten první trošku hůř, ten druhej je 

v tom skoro nevině, nevinej. Takže když by bylo na tobě dát jim nějakej trest, dal by si jim 

stejnej, nebo někomu větší? Spíš tomu prvnímu, no i když nůžky nejsou taková ztráta, ale 

něco bych mu dal, nějaký ponaučení, aby už nelhal.  

SO 

3 

Provedli oba stejně špatnou věc? No spíš ten druhej, on to nechtěl udělat, ale neměl jako 

doma pracovat s těmahle spotřebičem moc. Není to dobrý když shoří dům. Byl teda 

zlobivější? Jo.  Když bys je měl potrestat, potrestal bys někoho víc? Toho druhýho, ale toho 

prvního by taky trest neminul.   

SO/VP větší  
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4 

Co tady, byli oba stejně zlobivý? Ani ne. Byl někdo zlobivější? Spíš o tu škodu v tom prvním, 

ale já bych spíš poprosil mámu, takže ten druhej. Ten druhej byl zlobivější? No, protože já 

bysem třeba poprosil někoho vyššího a v tom prvním, spíš to měla říct máma že tam byly ty 

hrníčky.  Zasloužili by si ty kluci trest? Asi jo, ale ne zas moc velkej.  A když už by měli mít 

nějakej trest, měl by mít někdo ten trest vyšší? Spíš oba stejně.  Jestli mi to teda můžeš 

vysvětlit, že jeden rozbil patnáct hrníčků a druhej jenom jeden a maj stejnej trest…. Protože 

ten první nevěděl, že jsou tam ty hrníčky a ten druhej to věděl že tam jsou ty sladkosti, tak 

bych spíš poprosil mámu…. 

VP 

5 

Zlobili oba stejně? Ne. Ten druhej víc, on ten pán se o něj sice nestaral, ale byl to jeho 

majitel a ten pes byl na něm závislej, že jako neměl jinak neměl víc rád, než toho pána i když 

se o něj nestaral.  Jako že ten pes neměl žádnou osobu, kterou by měl víc rád, než toho 

pána?  To jako zase ne, ale byl to jeho majitel, takže neznal ho toho kluka, takže ho 

pokousal. Takže když bys měl ty děti nějak potresta…Tak toho druhýho.   

AO 

6 

Kradli oba? Ne, tak zase ne, spíš v tý dvojce to už jako je větší krádež, a v tý jedničce to 

vzala, ale nebylo to zase tak hrozný. Kdo se zachoval hůř, kdo byl zlobivější? No spíš v tý 

jedničce, protože to vzala bez dovolení, zato v ty dvojce, to ukrad, to bylo horší, ale chtěl to 

pro dobro kamaráda. Kdo provedl horší věc? Spíš oba. Oba stejně špatnou? Jo, ale jinak. Jak 

jinak?  Ten jeden se podělil s kamarádem  a ta druhá provedla menší loupež ale nechala si to 

pro sebe. Takže trest oboum stejnej? Spíš v tý dvojce trošku víc. A proč trošku víc? Protože 

to ukrad v obchodu, ale zasev v  tom obchodu by měli mít kamery.  

SO/VP větší 

12 let 

R 36 dívka 12 let 

1 

Lhali i ten kluk i ta holka? No tak třeba jako já bych se taky vyděsila nějakýho toho velkýho 

psa, tak taky řeknu, že byl strašně velkej, já mám taky strach z těch velkej psů a jednou jsem 

mámě, když jsem přišla domů řekla, že jsem viděla psa, kterej byl velkej jako kráva. Hodnotíš 

to jako lež? V tom jednom případě moc ne. A to druhý? No bylo jakoby horší. Proč? Že lhal 

to za prvý a za druhý by si moh pohoršit u těch rodičů, kdyby to zjistili. Když by bylo na tobě, 
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ty děti nějak potrestat, potrestala by si někoho víc? Toho kluka tu holku bych asi ani 

netrestala.  

SO 

2 

Lhali oba? No řekla bych, že tady zase lhal ten první kluk, protože na ty nůžky sahal, ale zase 

bych pochopila, že kdyby je fakt nemoh najít, tak by se pokoušel je najít a až by je našel, tak 

by je zase dal zpátky a pak se mámě omluvil. A kdyby to teda nejdřív zapřel a pak je našel a 

dal zpátky, tak by to bylo v pohodě? Já myslim, že jo. A u toho druhýho si myslim, že to lež 

nebyla, protože ta máma mu řekla, že je to hluboký a on to nemoh vědět, že není, když tam 

nebyl.  Zasloužil by někdo z nich potrestat? Jde o  to, kdyby ten první ty nůžky pak zase 

našel… Tak nejme tomu, že opravdu nejdřív řekl, že je neviděl a potom je našel a dal zase 

zpátky. Tak to bych je netrestala ani jendoho. Azachoval se někdo z nich hůř? Ten první 

protože ten lhal.  

SO 

3 

Co tady, proved někdo větší lumpárnu, nebo se zachoval hůř? No já si myslim, že v tom 

prvním příběhu ty děti by opravdu neměly sahat na sirky, protože by si mohly něco udělat. A 

v tom druhym příběhu zase chápu, že chtěl udělat tý mámě radost, ale nepodařilo se to. 

Takže myslim, že horší případ je ten první. Ale když by to bylo na škody, tak zas u toho 

druhýho případu, je větší škoda. Když bys je měla potrestat, zasloužil by si někdo z nich větší 

trest, nebo zasloužili by si vůbec trest?  Já myslim, že oba by si zasloužili trest, protože ten 

první si hrál se sirkama a u toho druhýho si myslim, že vůbec neměl sahat na ten sporák. A 

když teda tresty, tak stejnej trest, nebo někdo větší? Spíš oba dva stejnej.  

SO/VP stejně 

4 

Myslíš, že se někdo z nich zachoval hůř? No spíš v tom druhym příběhu, že si neřek rodičům.  

U toho prvního příběhu to nevěděl, tak za to nemůže. A v tom druhym příběhu, to už je 

trošku jeho vina. Zasloužil by si někdo trest. V tom druhym příběhu.  

SO/VP  

5 

Tak u toho prvního případu si myslim, že mohlo udělat i něco jinýho, jako že by si jí tam 

nechala a řekla si rodičům o peníze a pak by si jí koupila a nemusela by krást. A u toho 

druhýho si zase myslim, že tam toho psa měl nechat. (dívka vypráví příběh jak byla 

pokousaná tetiným psem)Takže si myslím, že ten druhej případ byl horší.  Ten kluk se teda 

zachoval hůř? Jo. Zasloužil by si větší trest? No…myslim že no, oba dva stejnej, protože ten 
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kluk vlastně nemusel vědět, že ten pes toho kamaráda pokouše, ale zase mi přijde špatný, že 

toho psa bez dovolení odvede. Jak to, že říkáš, že ten kluk se zachoval hůř, ale přesto mu 

dáváš stejnej trest? No každej má svojí vinu, no možná bych ho potrestala víc o malinko.  

SO/VP větší 

6 

No u tý holky si myslim, že tam jde zase o krádež. Že tam mohla počkat a pak se třeba 

zeptat mámy. A u toho kluka si myslim, že chtěl pomoct tomu  kamarádovi a zachoval se, no 

nevim jestli uplně správně, ale udělal to aby mu pomoh. Zachoval se líp než ta holka? Jo. A 

tresty? Tomu klukovi bych dala menší trest.  

SO/VP menší 

R 37 dívka 12 let 

1 

Lhaly obě ty děti? Já bych řekla, že jenom ten kluk, že ta holka, ta to tak viděla a že se prostě 

jenom bála, takže to prostě trochu přeháněla, ale že to přímo nebylo lhaní, ale ten kluk to 

vlastně lhal i když chtěl vlastně udělat tý svý mámě radost a on z toho dostal tu odměnu a už 

to bylo od něj nesprávný.  Potrestala bys někoho víc? Tu Šárku bych vůbec netrestala, ale 

tomu klukovi bych asi trochu nadávala, protože neměl lhát. 

SO 

2   

Kdo se podle tebe zachoval hůř? No tak já bych řekla, že ten v tom druhym příběhu, protože 

ta jeho máma to s nim myslela dobře i když on se tam třeba chtěl koupat tak ona to myslela 

dobře, nechtěla, aby si tam něco udělal a ona se třeba mohla bát, že byl šel někam dál, kde 

by ta hloubka byla, jenomže on si to nějak špatně vyložil, ale řekla bych, že by ani neměl 

řikat, když se tam ještě nekoupal, že to ví jistě.  Potrestala by si někoho víc? Toho druhýho 

bych za to netrestala, protože on si to jenom špatně vyložil a chtěl tomu pánovi poradit 

dobře, protože to bral jako slušnost, takže toho bych jako netrestala, ale toho prvního, ten 

to nechtěl říct, to by udělalo asi hodně dětí,Takže toho bych taky asi netrestala moc.  Tak to 

mi ještě vysvětli, neříkám, že je to špatně, klidně to tak může bejt, ale že u jednoho říkáš, že 

se zachoval hůř, ale dáváš mu stejnej nebo menší trest, než tomu druhýmu? No já bych jako 

řekla že, ono sice se by se dalo říct, že se zachoval hůř  ten s tim rybníkem, ale ono 

doopravdy chtěl jenom pomoct, tak tomu bych teda vysvětlila, že to tak nesmí dělat a tomu 

druhýmu, tomu bych asi vynadala trochu víc za to.  

SO 

3 
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No tak to je takový těžký potom, protože ten druhej sice chtěl udělat radost, ale 

nezodpovědně, tam jde o to,  jestli mu rodiče zakazovali hrát si se sporákem. No já myslim, 

že on ten sporák zapálil sirkama se kterejma si neměl hrát. No tak já bych řekla, že ten 

druhej, že to pro něj bude i tak samo o sobě dost těžký, že udělal něco takovídleho, že přišel 

o domov, takže jako  prostě on to udělal z nevědomosti, chtěl udělat radost. Já bych řekla, že 

on už to má sám dost těžký, takže bych ho za to moc netrestala, ale řekla bych mu, že si 

nemá hrát s takovejdlema hořlavinami.  Tomu prvnímu bych nějak víc vynadala.  

SO 

4 

No tak jako ten první, ten za to zas až tolik nemohl, to spíš třeba ta máma.  No ale ten 

druhej, tomu bych za to i vynadala, protože on neměl pro ty sladkosti chodit a vlastně neměl 

to udělat, takže udělal horší věc tenhle. A tomu větší trest? Tomu větší trest.  

SO 

5 

Tak co kdo podle tebe proved horší věc?  Tak jako on ten druhej on to sice myslel dobře, ale 

nedomyslel to. On neměl pro toho psa chodit a bylo to jako i hodně nebezpečný, protože ten 

pes mohl mít třeba i vzteklinu. Měl to prostě nechat na tom svým kamarádovi, aby si vybral 

psa, měl se ho třeba nejdřív zeptat, jestli chce sousedova psa, ale i tak to jako myslel dobře, 

zato ta holka ta vlastně ta to ukradla a udělal hodně špatnou věc taky, takže bych je 

potrestala asi tak stejně.  Já myslim, že tomu rozumim,ale stejně mi ještě řekni, proč jim 

dáváš stejnej trest, když se zachoval nějak jinak.  No vlastně proto že, ten kluk to chtěl, sice 

udělal tu chybu, neměl to tak dělat, ale zároveň tam byl v tom i ten dobrej úmysl, zatímco u 

týholky ne, ta jenom chtěla mít tu sponku. CO teda tresty? Oboum stejně.  

SO/VP stejně 

6 

No tak já bych jako řekla, že horší věc udělala spíš ta Julie, protože ta to chtěla jenom pro 

sebe, ale ten druhej, že chtěl pomoct tomu svýmu kamarádovi, měl jako spíš jít za svýmu 

rodičema, požádat je, aby mu dali buď přímo nějaký to jídlo, nebo nějaký peníze, ale vlastně 

on mu chtěl hodně pomoct, takže já bych ho potrestala  míň.    

SO/VP menší 

R 38 dívka 12 let 

1 

Lhaly ty děti? Ten Martin jo a ta Šárka já nevim jako kůň to se používá jako přirovnání, ale 

jestli to nemyslela jako přirovnání, tak asi taky lhala, ale to neni žádná závažná lež. 
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Nemyslela to jako přirovnání. Tak to lhal ten Martin, ta Šárka si vlastně vymýšlela, to není 

uplně lež, já myslim, že lhal jenom ten Martin.  Zachoval se někdo z nich hůř? Ten Martin.  

SO 

2 

Co tady, lhali ty kluci? No lhal ten první, ten určitě lhal a ten Michal měl říct, že neví, prostě 

si není jistej, mě přijde,že on nemoh, vlastně nevěděl, myslel si, že to co říká je pravda, ale 

sám to neměl potvrzený, takže jenom opakoval něčí slova, takže mi přijde, že lhal jenom ten 

první. Kdo se z nich zachoval hůř? Ten první. Takže potrestal bys víc toho prvního? No.. asi 

jo, jo i když tamto skončilo mnohem hůř, ale vlastně za to uplně nemoh, takže toho prvního.  

OO/SO/VP menší 

3 

To je těžký, protože mnohem hůř se zachoval ten Adam, protože dělal něco co neměl, ten 

Lukáš, chtěl udělat tý mámě radost, jenže to dopadlo mnohem hůř, mnohem mnohem hůř. 

Kdo se zachoval hůř? Tak oba dva stejně skoro mi přijde.  Tak asi spíš ten Adam se zachoval 

hůř. Jako zachoval se hůř ten Adam než ten Lukáš, ale u toho Lukáš to dělá horší to, za co on 

už uplně nemoh.  CO je na tom druhym příběhu teda horší? No to že shořel ten dům.  Tak do 

větší trest? Adam.  

OO/SO menší 

4  

Co tady? No tak ten druhej. Tak ten udělal určitě horší věc, ten by měl bejt potrestanej hůř. 

Proč? Protože ten Tomáš vůbec nevěděl, že tam ty hrníčky jsou.  

VP 

5 

No… tak stejně asi ta Jana, ta myslela jenom na sebe, kdyžto ten kluk myslel i na druhý. 

Zasloužila by si i větší trest? Jo. A trestáš jí teda víc i když tamten kluk zapříčinil pokousání 

toho kamaráda? Jo. Je to divný, ale jo.  

SO 

6 

Ten druhej, ten kluk mně přijde, že se zachoval hůř, protože je to přece jenom obchod, není 

to skříň doma. I když ta holka to vzala jenom pro svoje vlastní účely, ale stejně jenom doma, 

a ten kluk to krad v obchodě a moh klidně jít domů a dát mu něco doma, nemusel hned 

krást v obchodě, což mi přijde takový horší než ta bonboniéra. Takže větší trest tomu 

klukovi?  Jo. 
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SO/VP větší 

R 39  dívka 12 let 

1 

Myslíš, že obě ty děti lhaly? No tak, ten Martin, ten jako že lhal tým mámě, ale ta holčička, jí 

jenom  jakože řekla, co si myslela, tak to spíš nelhala. Když bys měla někho z nich potrestat 

musela vybrat kdo by si zasloužil spíš trest… Ten kluk.  

SO 

2 

Lhaly ty děti? Ten první ten lhal, ale ten druhej, jakože za to nemoh, protože řikal, to co mu 

ta máma,  máma mu řikala, že ten rybník je hlubokej a on si myslel, že i tam pod tim 

skokánkem je hlubokej, takže asi nelhal. A co s těma trestama, koho bys trestala víc? Toho 

prvního.  

SO 

3 

Kdo zlobil víc? Ten s těma sirkama, protože neposlech a ten druhej chtěl jen udělat mamce 

radost a nevěděl, že to takhle dopadne.  Zasloužil by si větší trest? Jo. I když, nakonec shořel 

celej dům? Jo, ten první větší. 

SO 

4 

Kdo se podle tebe zachoval hůř? Tak to nevim teďka. Tak asi ten druhej, protože moh 

počkat, nebo poprosit rodiče až tam budou.   

VP 

5 

Co tady? No tak asi ta holčička, protože ten kluk on chtěl jenom pomoct tomu psovi, takže i 

když ho ukrad, tak to nebylo ve zlym. Tý holce teda větší trest? Jo. I když ukradla jen sponku 

za pár korun a ten kluk zapříčinil, že ten kamarád byl pokousanej? No já bych je potrestala 

asi spíš tak nastejno, i když tu holku trošku víc.   

SO/VP menší 

6 

Co tady, kdo se podle tebe zachoval hůř? Tak asi ta holka, protože ten kluk zase jako chtěl 

pomoct někomu, takže asi ta holka. I když krad v obchodě? Jo, furt asi ta holka.  
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SO 

R 40 dívka 12 let 

1 

Myslíš, že oba lhali? No spíš ten Martin. Myslíš, že to byla horší lež? Horší. Byla to vůbec lež 

ta první? Já si myslim, že ne. A co to teda bylo? No že každej člověk se může leknout 

nějakýho psa. Byl někdo z nich zlobivější? Ten Martin.  Když by bylo na tobě, jak je 

potrestat, potrestala bys někoho z nich víc? Toho Martina.  

SO 

2 

Myslíš si, že lhali oba ty kluci? Jo. Byla nějaká z těch lží větší? Já si myslim, že byly obě dvě 

stejný.  A byly obě dvě stejně špatný? Jo.  A zlobili ti klici v tom případě teda stejně? Ten 

Michal zlobil víc.  Proč? Protože s těma nůžkami se mi to zdá normální než s tim rybníkem, 

ta lež. A co je na tý lži s tím rybníkem, horší? Nevim. 

AO 

3 

Zlobili oba stejně ty kluci? Já si myslim, že ten druhej, ten  jak dělal tu polívku, že to bylo 

horší než ten s těma sirkama. Proč to bylo horší? Protože tamten udělal něco s kobercem a 

ten druhej že zapáli víc než ten koberec, že je to jako horší než ten koberec. Proč to udělali? 

No to nevim. Nenapadá tě nic? Je jasný, že ten druhej udělal horší věc v tom,že když shoří 

dům, tak je to horší, než když se udělá díra na koberci. Myslíš, že byl i zlobivější, že by 

zasloužil víc potrestat? Jo.  

OO 

4 

Tak co tady, zlobili oba stejně? Ten Tomáš víc, protože ten druhej, že ten rozbil jenom jeden 

a ten Tomáš jich rozbil víc, takže toho Tomáše bych potrestala víc. Proč to udělali? Protože 

ten Tomáš, ten by za to myslim, ani nemusel moc zaplatit, protože nevěděl, že je tam ta 

židle a ten druhej, že to mohl tušit, že tam je ten hrníček. Takže kdo byl podle tebe 

zlobivější? Tomáš. Ten s těma patnácti? Jo. Toho bys potrestala víc? Jo. 

AO 

5 

Proč si myslíš, že to udělali ta holka a ten kluk? Ta holka protože se jí líbila ta sponka a stim 

psem to nevim. Zachovala se hůř ta holka nebo kluk, kdo byl zlobivější? Spíš ta holka. Proč?  
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Protože to ukradla a krást se nemá. A ten kluk toho psa neukrad? To vlastně taky, tak bych 

je potrestala oba stejně.  

AO 

6  

Kdo z nich byl podle tebe zlobivější? Oba dva na stejno. Víš co, berme to tak, že ta holka 

ukradla tý mámě jednu sušenku a ten kluk jich pro toho svýho kamaráda ukrad pět, jak bys 

to hodnotila, byl někdo z nich zlobivější? Ten kluk. A myslíš, že by zasloužil víc potrestat? Jo. 

Proč? Protože sebral víc sušenek, než ta Julie svý mamince.  

OO 

/Tento rozhovor byl v mnoha věcech odlišný od ostatních. Když dívka příběh vyprávěla i při 

následném rozhovoru, často nedokázala popsat intenci dítěte, která byla v příbězích často 

velmi otevřeně popsána. Jiné děti s tímto problém nemívali.   Také to byl jediný případ, u 

kterého jsem se obával, že dívka odpovídá tak, aby odpověděla  „správně“.  / 

R 41 chlapec 12 let 

1 

Lhaly ty děti? No v tom prvním případě to taky byla lež, ale o něco méně závažná, než ta 

druhá a lhali oba, ale u tý první lži, tam se to dá,  tam to ta mamka mohla brát jako, že to 

byla legračce a ne, že opravdu viděla psa jako kůň a ta druhá lež no…. Zachoval se někdo 

z nich hůř? Ten Martin. 

SO 

2 

To samý, lhali ty kluci? No já myslim, že lhal ten první, ten druhej tak jako předával 

informace. Kdo si myslíš, že se zachoval hůř? Nehledě na následky ten první. Ale ty následky 

tam jsou, ty věci se takhle stali a na tobě je, aby si je posoudil se všim všudy. Tak když bys je 

měl oba trestat, třeba jenom zarachem, kdo by ho měl delší? No ten druhej s rybníkem. 

Proč? Protože způsobil špatnou věc, která ublížila i ostatním, ale nůžky to nic moc není. 

Zachoval se hůř i když, vlastně nelhal? No on za to skoro ani nemůže, je to složitý… Co je na 

tom teda to špatný? No že on jako mohl říct, že to sám neví, že to jen někde slyšel, ale zase…  

Tak to nějak rozsekni ten trest, První, stejně, nebo druhej větší? Asi ten druhej.  

OO/SO/VP větší 

3 

 Kdo se tady zachoval hůř, podle tebe? Ten první, protože ten druhej nemohl za to, že tam 

byla utěrka a vlastně chtěl udělat nějakej dobrej skutek a bohužel mu tam překážela utěrka, 

kterou ale, moh  jí všimnout a odstranit ji, ale zase… No ten první se zachoval hůř. A ten by 
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zasloužil i větší trest? To ne! To ten co způsobil větší škodu.  Co je na tom špatně na tom 

druhym příběhu? Neměl se sám pouštět do tak složitý operace, jako je ohřívání polívky, když 

byl malej a když se mu podařilo zapálit dům.  

OO/SO/VP větší 

4 

Ten první za to nemoh, za tu židli s hrníčkama, protože o tom nevěděl a zase on nemoh se 

podívat jestli tam jodu? Nemoh. Tak ten za to nemoh a ten druhej ten ten za tomohl, 

protože, ten se stažil dosáhnout a shodil ten ten, takže těžko říct, větší škodu způsobil první 

ale nechtěně.  Koho by si potrestal? Toho druhýho, protože ten první za to nemoh.  

VP 

5 

Tak co tady? No ten druhej způsobil jako víc horších věcí, protože toho psa ukrad, a ještě 

způsobil pokousání, ale zase… hm… Zase měl dobrej nápad, ale nepovedlo se to. Když bys  je 

měl trestat, kdo by si zasloužil větší trest?  Ten druhej se psem, protože.. I když to myslel 

dobře? Jo. A co je na tom teda špatnýho? No že ukrad psa, kterej někoho pokousal. Moh se 

třeba souseda zeptat, jestli o toho psa stále stojí.  

OO/SO/VP větší 

6 

Já myslim, že ta holčička by se bez bonboniéry obešla, ale zase, no ale ty sušenky jako ukradl 

je, ale pro dobročinné účely. Určitě trest zasluhují oba. Větší trest asi první ta holčička 

protože tu bonboniéru si vzala pro sebe a celou snědla sama.    

SO/VP menší 

R 42 chlapec 12 let 

1  

Lhali i ten kluk i ta holka? Ten kluk určitě lhal a ta holka bych tak řek, že lhala. Byla nějaká ta 

lež horší, než druhá?  Horší byla asi s tou známkou. Proč? Protože, za ní dostal odměnu a ta 

holka nedostala nic.   

SO 

2 

Lhali ty kluci? Tak ten první lhala a druhej vlastně nevědomky, svým způsobem nelhal. 

Zachoval se někdo z nich hůř? Ten první. Potrestal bys někoho z nich víc? Toho prvního.  

SO 
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3 

Kdo podle tebe víc zlobil? No vlastně oba ale oba omylem udělali hloupost. Zlobili teda tak 

nějak nastejno? Jo, akorát horší následek měl ten Lukáš. Proč to ty kluci dělali? První ze 

zvědavosti a druhý, že chtěl udělat radost mámě. Potrestal bys někoho víc? Asi tak nastejno, 

protože u toho prvního to bylo vlastně, že to stejně neměl dělat, a u toho druhýho prostě si 

nevšim utěrky, /pauza/ ale i to se počítá.   

SO/VP stejně 

4 

Co tady? Tak ten první, ten je naprosto v nevině, protože on ty hrníčky tam neviděl a ten 

druhej, tak napůl, protože i tim jak tam šmátral, tak se zavinil tim, že spadnul ten hrníček, 

ale zase to bylo omylem. A když už teda vynadat trestat, tak koho víc? Ten druhej, tomu 

bych dal větší trest.  

VP 

5 

Kdo se podle tebe zachoval hůř? Asi ta Janička. Proč? O protože krádež je něco hroznýho. A 

ten Marek toho psa neukrad? No taky, akorát že z dobrý vůle pro ostatní i pro toho psa. 

Zasloužil by si i menší trest? Jo.  

SO/VP menší 

6 

Tak co? Asi tak nastejno. Oba udělali stejně špatnou věc? No sice Pavel sice udělal horší věc, 

akorát že s lepšim úmyslem, akorát že to se vyrovná jako Julii. Vyrovná se to Julii, proč? 

Protože chtěl oproti tej Julii to dát kamarádovi.  Potrestal bys někoho víc? Oba stejně.  

SO/VP stejně 

R 43 chlapec 12 let 

1 

Myslíš, že oba lhali? No ten kluk jo as ta holka taky. Byla nějaká z těch lží větší, nebo horší? 

No horší byla ta, kterou řek ten kluk. Proč? No protože lhal, aby něco dostal a ta holka ta to 

tak jako přirovnávala k něčemu a vůbec to nevadilo ta lež. Potrestal bys někoho z nich víc? 

Toho kluka, tomu bych vynadal, ale nějak moc bych ho netrestal a ta holka vůbec.  

SO 

2 
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Co tady, myslíš, že oba lhali? No lhali, no jako ten Michal jakoby by lhal, ale nechtěně.  

Zachoval se někdo z těch kluků hůř nebo líp, než ten druhej? No ten hůř se zachoval ten 

Honza, ten první. Potrestal bys někoho víc? Toho Honzu.  

SO 

3 

Kdo se tady podle tebe zachoval hůř? No ten Lukáš. Proč? Protože to neuhasil a nezavolal 

někoho. Proč si myslíš, že to dělali? No i když ten Adam předtim taky neposlouchal, tak si 

horší je spíš to co, udělal ten Adam i když jako nebyla větší ztráta, ale prostě. Kdo udělal 

horší věc? Ten Adam. Potrestal by si někoho víc? Toho Lukáše bych ani moc nepotrestal, 

protože za to nemoh, jako moh, ale neudělal to naschvál.  

SO/VP menší 

4 

Kdo zlobil víc? No ten ten předtim, nezlobil vůbec, nemohl za to. A ten druhej chtěl si vzít 

nějakou sladkost a prostě on to udělal jakože nechtěně taky. Zachoval se teda někdo hůř? 

Ten druhej. Potrestal by si je nějak? Toho prvníma s těma dveřma bych netrestal a toho 

druhýho, jako že se nic moc neděje, ale že si příště mí říct třeba rodičům.  

VP 

5 

Kdo se zachoval hůř? No ta Janička jasně.  Kdo by si zasloužil větší trest? Ta Janička.  Proč? 

Protože to udělal ze zlýho úmyslu, ten kluk chtěl někomu pomoct.   

SO 

6 

Kdo se zachoval hůř?  Ta Julie asi, mně přijde. Tamten to udělal jakože chtěl někomu 

pomoct, ale neměl peníze, tak to prostě ukrad. Bylo to takový nedobrý, ale horší byla ta 

Julie, protože to bylo něčí dárek a ta to vzala a nechala si to pro sebe. A větší trest… tý Julii.  

SO 

R 44  chlapec 12 let  

1 

Myslíš, že oba lhali? Jo. Pauza.. Ta holka nemusela lhát.  To znamená, že sice lhala, ale 

nemusela lhát, nebo že to nemusí bejt lež? Protože to je takový pořekadlo, že se něco říká, 

že je něco veliký jako kůň.  Provedli oba něco stejně špatnýho? Ne . Zachoval se někdo hůř? 

Ten Martin. Proč? Protože lhal a potom za to získal odměnu. A kdyby za to žádnou odměnu 

nezískal? Tak by taky neměl lhát. A byla by to pořád horší lež,  ne ta s tim psem, nebo by to 
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bylo tak nastejno? Tak nastejno. Kdo by zasloužil větší trest? Martin.  Proč? No pořád je to 

větší lež, ta holka nemusela lhát.  

SO 

2 

Lhali oba ty kluci? Jenom ten první, ten druhej, ten za to nemohl, tomu to řekla máma. Takže 

když by si měl říct, kdo se zachoval hůř…  Já bych řekl ten první, ten druhej… toho to jako 

vina nemohla bejt. Tak zase když rozdělujem tresty, potrestal by si někoho víc? Toho 

druhýho není za co tresat, ten za to nemohl.  

SO 

3 

Co tady, zlobili oba stejně? No u toho druhýho, to bylo rozhodně horší. Ten zlobil víc? Chtěl 

udělat dobro, ale udělal to blbě. Takže když by si je měl zase potrestat, zasloužil by si někdo 

větší trest?  Určitě ten druhej, že jako chtěl udělat mámě radost, ale máma by to neřešila, že 

jí chtěl udělat tu polívku.  

OO 

4 

Zlobili oba stejně? Já si myslim, že ne, že ten první za to nemoh, že o tom nevěděl  a ten 

druhej , to byla jeho chyba. Se měl třeba zeptat, aby mu to někdo podal.  Takže co s těma 

trestama, potrestal bys někoho víc? Ani ne. Ten první za to nemohl tak to tomu bych trest 

nedával a tamten rozbil zase jenom jeden ten hrníček, tak taky ne. A kdyby jich shodil taky 

patnáct? Tak to jo. A proč by si potrestal jenom toho druhýho, když by rozbili oba stejně 

hrnečků? Protože ten první za to nemohl a ten druhej, ten mohl říct někomu dospělýmu 

nebo vyššímu, aby  u to podal.  

SO/VP 

5  

 Kradli oba? Ano. Byla některá ta krádež horší? Ta druhá. Bylo to určitě cennější ten pes a 

bylo z toho ještě zranění.  Takže větší trest… tomu s tim psem. Ještě mi řekni proč si myslíš, 

že to udělali. Ten druhej chtěl udělat radost kamarádovi. Myslíš si, že jenom kvůli tomu 

kamarádovi?  A ještě kvůli tomu psovi. A u tý druhý, tý se to líbilo no. Když trest tak myslíš, 

že tomu klukovi větší trest? Jo.  

OO 

6 
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Kradli oba?  Julie, jako, Pavel krad  a ta Julie se měla zeptat, když to bylo tý mámy. Kdo víc 

zlobil? Ten Pavel, protože krad. Měl by někdo z nich dostat větší trest.? Ten Pavel, sice chtěl 

udělat tomu kamarádovi dobře, ale krad.  

SO/VP větší 

13 let 

R 45 dívka 13 let 

1  

Myslíš, že oba lhali? Jo, já myslim, že lhali oba. A byla nějaká z těch lží větší, nebo taj 

nastejno? No, možná s tou známkou, že byla větší. Proč? No jakože, no já nevim no, že jí to 

tak potěšilo a pak třeba když se dozví, že tu známku nedostal, že bude zklamaná.  Zachoval 

se ten kluk hůř? Jo. Potrestala bys ho víc? Jo. Tu holku bych ani moc netrestala, spíš jenom 

nějak vynadala.  

SO 

2 

Myslíš, že lhali? No já myslim, že ten druhej jakoby nelhal, protože on to ani nevěděl. A zlobil 

ten první teda víc? Asi jo. A zachoval se hůř? No zas ten pán měl zlomenou páteř nebo co, 

takže asi no spíš možná i s těma nůžkami. Kdo by dostal větší trest? No to je těžký no, tak 

asi asi ten s těma nůžkami.Proč? Protože ten s tim rybníkem to nevěděl.  

OO/SO menší 

3 

Kdo byl zlobivější? No možná ten s tim kobercem zase, protože on teda sice ten dům 

neshořel, ale moh by, a i když to měl zakázaný, tak ty sirky použil, ale ten druhej sice taky, 

ale chtěl udělat tý mámě radost, aby jí uvařil tu polívku, tak ten s tim kobercem to bylo 

horší.  

SO/VP menší 

4 

 Kdo zlobil víc? Já myslim, že oba stejně tak nějak. Zasloužili by si oba stejně velkej trest? Jo. 

Jak to, že zlobili oba stejně a maj stejnej trest, když jeden rozbil patnáct hrníčků a druhej 

jenom jeden?  Ten jeden prostě i když jich tam bylo víc, jakože prostě ten jeden když rozbil 

ten jeden hrníček, tak taky moh rozbít víc hrníčků, je to jenom náhoda a ten druhej to byla 

taky jenom náhoda. Našla bys v těch příbězích nějaký plus a mínus, na tom co ty kluci 

dělali? Asi ne.    

SO 
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5 

Byl někdo z nich zlobivější? Asi ta Janička, protože ta chtěla tu sponku jenom proto, že se jí 

líbila nebo jenom jako pro svoje vlastní dobro a ten kluk, ten chtěl tomu psovi pomoct, takže 

to bych řekla, ž se zachoval líp. Potrestala by si někoho z nich víc? Tu Janičku.  

SO 

6 

Kdo zlobil víc? Asi zas ta holka, protože ta zase to chtěla jenom pro sebe a ten kluk, ten to 

zase dělal pro někoho jinýho. Trest větší tý holce? Jo.  

SO 

R 46 dívka 13 let 

1 

 Lhaly ty děti?Tak myslim, že ten Martin lhal určitě, to bylo lhaní a ta holka  jenom 

přeháněla, takže to vlastně nebylo lhaní. Zachoval se někdo hůř nebo líp než ten druhej? No 

tak hůř se určitě zachoval ten kluk, protože to bylo i u důležitější věci.  

SO 

2 

Lhali oba?No lhali oba, akorát že tamten řikal, to co mu řekla máma a nemoh to vědět, že to 

tam zrovna nebude, tak vlastně ten nelkal, nebo…no, nelhal, protože on to nevěděl. Byl 

někdo z nich zlobivější? Ten co ztratil ty nůžky. Zasloužil by někdo větší trest? Ten s těma 

nůžkama.  

SO 

3 

Zlobil někdo z těch kluků víc?  No tak tamten jí chtěl udělat radost, ale udělal to špatně a 

byla to jeho chyba, ale zároveň to nebylo jakoby zlobení, tak to nebylo jakože by zlobil, ale 

jeho hloupost. A ten první ten prostě porušil to, co mu řekla máma. Zlobil teda někdo víc? 

No ten s těma sirkama. Zasloužil by si někdo z nich větší trest? No tak asi ten s těma 

sirkama, protože to měl zakázaný si s nima hrát.   

SO/VP menší 

4 

Kdo byl zlobivější? No určitě ten co si bral tu židli a snažil se vzít z tý poličku tu sladkost. 

Proč? No protože on když byl sám doma, to je vlastně jeho, to vlastně byla jeho chyba, že se 

snažil něco vzít, věděl o tom, že prostě… Tak ten první, ten za to nemoh, ten nevěděl, že to 
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tam někdo dal. A ten druhej ten za to moh, to byla jeho chyba, že se tam natahoval.  Koho 

bys potrestal víc? Toho s tim jednim hrnečkem.  

VP 

5 

Kdo se podle tebe zachoval hůř? Tak oba se zachovali špatně v tom že kradli, ale on dá se 

říct, měl dobrý úmysl s tim psem a byla to dá se říct jenom neštěstí, že ho pokousal.  Kdo se 

teda zachoval hůř? No asi ta holka, když ukradla jenom něco pro sebe, tak ona víc zlobila. A 

Zasloužila by si teda větší trest? No zasloužili by si oba stejnej trest, protože oba kradli. No a 

proč oba maj stejnej trest, když jeden ukrad daleko větší věc než je ta sponka? No protože 

tam pak už ani nejde o to co ukradli, ale že to ukradli, že to vůbec udělali, ale tak u tý 

sponky, sice ukradla jenom malou sponku, ale nemá to co brát a ten kluk, ten měl dobrej 

úmysl s tim psem, když ho ten pán byl a nedával mu najíst.  

SO/VP stejně 

6 

Kdo jednal hůř? Tak asi hůř jednal ten… Podle mě je to zase na stejnym principu, že vlastně 

oba kradli, protože tamta to ukradla mámě a tamten to ukrad to a ten kluk to ukrad 

s dobrym úmyslem a tamta to ukradla jenom pro sebe, což je špatný, ale že oba ukradli to je 

taky špatný. Kdo zlobil víc? Tak asi ten kluk co to ukrad z toho obchodu, protože to ukrad dá 

se říct z obchodu a tamta holka si to vzala od mámy.  Takže tam by se to, jakože co se týče 

trestu, no, já nevim jak to mám říct, mně přijde že ta holka to sice udělala hůř, jako 

s úmyslem, ale tam tamten kluk prostě…. On nemusel to krást hned, ale moh říct třeba pak 

mámě, aby mu to koupila tomu klukovi.  Tak kdo teda podle tebe jednal hůř? Asi ta holka. A 

bude mít teda větší trest? A jako z mýho pohledu? Jo, jenom z tvýho pohledu. No tak 

z mýho by měla dostat asi větší trest, než ten kluk.  

SO/VP  menší 

R 47 dívka 13 let 

1  

Myslíš, že lhali oba?  No ta holka nelhala, ta to brala spíš jako přirovnání a tak jí to přišlo 

prostě, podle mě si nemyslela, že ten pes je tak velkej jako kůň, ale spíš to tak jako 

zveličovala, protože se ho lekla a tak. A ten kluk – ten lhal. Myslíš, že se zachoval hůř? No 

hůř, ta holka nic neudělala.   

SO 

2 
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To samá otázka, lhali? Tak ten první lhal, protože nechtěl třeba, aby dostal vynadáno, že je 

ztratil a ten  druhý, tam nelhal protože si to sám myslel.  Myslíš, že by si teda zasloužil trest 

teda spíš ten s těma nůžkama? Jo. 

SO 

3 

Zlobili oba stejně, nebo někdo z nich víc? Tak ten první určitě víc, protože ten to měl 

zakázaný a ten druhej chtěl tý mámě udělat radost a nemyslel to nijak špatně. Takže když 

bys jim dávala tresty, trestala bys jenom toho prvního? No možná bych trošku potrestala i 

toho druhého, že jako na to měl dát pozor, měl si toho všimnout, ale zas né tolik. No zase 

zapálil celej dům, ale spíš toho prvního.  

SO/VP menší 

4 

 Kdo tady zlobil víc? No ano jeden, tak ten první to nevěděl, že tam jsou ty hrníčky a ten 

druhej to taky nechtěl udělat schválně, já bych řekla, že oba stejně. Tak mi jen vysvětli, proč 

zlobili oba stejně, když jeden rozbil 15 hrníčků a ten druhej jenom jeden? Já si myslím, že 

ani jeden to nemysleli špatně, ten první to nevědě a ten druhej rozbil sice jenom jeden 

hrníček, ale taky nechtěl, prostě bych řekla, že stejně.  

SO 

5 

Kdo se podle tebe zachoval hůř? Ta první ta Janička, tak ta to neměla ukrást, to je špatný a 

ten druhej ten to taky takhle, asi by byl, kdyby se měli potrestat, asi by byl potrestanej víc 

ten druhej, ale myslel to dobře.  By byl potrtestanej . tam už cejtim nějakou tu instituci, 

nějaký ty rodiče, mně ale zajímá jen, jak bys to udělala ty. Tak asi spíš ta Janička. Proč?  

Protože to nemyslela uplně, nebo nemyslela to dobře, no ukradla prostě nějakou tu věc, no 

ale zase trest, no asi spíš ta Janička no. To nevim uplně najisto. Možná i ten druhej. Klidně 

váhej nahlas, já budu rád, když mi budeš řikat nějaký argumenty pro a proti.  No protože ten 

kluk ten toho zavinil víc, ten kluk je teď v nemocnici, ten jeho kamarád a vlastně ukrad toho 

psa, tak ten toho zavinil víc, ale nechtěl udělat jako nic zlýho, naopak chtěl pomoct tomu 

psovi, no a ta Janička, to je takový blbý no.  Tak co tresty, stejně nebo někomu víc?  No asi 

nakonec teda větší tomu klukovi, ale jakože bych si myslela, že ta holka to nemyslela uplně 

dobře, ale stejně asi tomu klukovi větší.   

SO/VP větší 

6 

No ta holčička, ta by měla tak jako dostat vynadáno, ale nic zase tak obrovskýho to není.  A 

ten kluk to sice nemyslel špatně, ale neměl to ukrást, tomu bych dala větší trest. Proč je to 
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horší? No protože to prostě ukrad z toho obchodu, sice to chtěl dát tomu kamarádovi, kterej 

měl hlad, ale stejně je to takový horší, třeba kdyby šel domů a vzal něco doma  

SO/VP větší 

R 48 dívka 13 let 

1 

Myslíš, že lhali oba? No já myslim že jo.  No i když ta Šárka myslim ne, protože ona jak byla 

vyděšená zak si to asi zkreslila. Takže ta nelhala? Ne. A ten kluk ten jo. Zachoval se hůř? 

Kdo? Ten kluk. Jo.  

SO 

2 

Myslíš, že lhali oba? Ne. Já myslim, že ten první lhal. Ten druhý jakoby on měl informace od 

matky a jestli nebyly správné, takže on jakoby nemohl vědět, že mu mamka říkala, že je to 

jenom hluboký on nemohl vědět, jestli to třeba tam je to hluboký, tam je to míň a 

tak.Zachoval se teda hůř ten co lhal? Jo. Potrestal bys někoho z nich víc? Toho s těma 

nůžkami, protože tam bych potrestala spíš jeho mámu toho druhýho, no ani to ne, protože i 

ten rybník třeba byl hlubokej, ale zrovna tam ne.  

SO 

3 

Kdo se podle tebe zachoval hůř? Ten první, protože ten to měl zakázaný. Ten druhej ona mu 

to mamka nezakázala, na tu polívku sahat.  Zasloužil by ten první větší trest? Určitě.   

SO 

4 

Kdo zlobil víc? Asi ten z toho druhýho příběhu, protože  jako za prvý, když to bylo vysoko, tak 

asi on bylo to udělaný tak, aby on na o nesměl a taky proto, že ten v tom prvnim příběhu to 

nemohl vědět ale tenhle jak to, jak chtěl tu sladkost, tak to shodil a tim se zachoval hůř když 

to bylo vysoko. Když bys měl někoho potrestat… toho druhýho.  

SO/VP 

5 

Kdo víc zlobil? Já myslim, že ten druhej protože on, když chtěl toho psa odvést tak on neznal 

jako proč ho týral, třeba ten pán neměl peníze, aby ho krmil, měl toho psa třeba i rád, ale 

třeba jak ho pokousal tak třeba ten pes nějak zlobil. Já myslim, že třeba on toho psa měl rád, 

ale to nemůžem vědět,  že on vlastně vzal někoho, koho ten chlap třeba měl rád, a ta holka, 
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tý se to líbilo. Ona ukradla sponku sice v obchodě, ale že ten obchod měl těch sponek 

v podstatě neomezeno, ale třeba ten chlap měl jenom jednoho psa, kterýho měl rád.  

SO /VP větší 

6 

Kdo tady podle tebe víc zlobil? Ta holka! Proč? Protože ta bonboniéra, ona jí měla ta 

mamka ráda a vlastně ona jí vzala a ona to udělal jenom pro sebe, ale ten kluk ten to sice 

ukradl, ale zase to udělal pro někoho.  

SO 

R 49  chlapec 13 let 

1 

Myslíš, že obě ty děti lhaly? No lhal jenom ten Martin, protože Šárka ta si to asi jinak 

vybavila, protože toho psa opravdu viděla, toho si nevymyslela asi, akorát si to zkreslila, asi 

byla možná menší. Myslíš, že někdo z nich proved horší věc? Určitě Martin.  Když by bylo na 

tobě někoho potrestat, tak spíš teda Martina? Určitě, ta Šárka nic neprovedla.  

SO 

2 

Myslíš, že lhali? Honza lhal, protože ten na ně sahal a neřek pravdu mámě, Michal ten 

vlastně řek, co mu řekla máma a důvěřoval tomu. Potrestal bys někoho víc? No zas je 

pravda, že ten Michal proved něco zase, že se něco stalo… No záleží jenomže to sou nůžky a 

tamto byl život, možná zkaženej život.  /Váhání/ Asi spíš ten Honza, ten Michal za to nemoh.   

OO/SO menší 

3 

Zachoval se někdo z nich hůř? No asi ten druhej, protože asi měl zakázáno sahat na ten 

sporák.  No ale ten první měl taky zakázáno sahat na ty sirky.  No jó jenomže vlastně oba 

dva to měli zakázaný, ale ten druhej způsobil mnohem větší škodu, ledaže by byl ten koberec 

perskej.  Tak dejme tomu, že to byl perskej koberec, hrozně cenej. Asi pořád ten 

druhej,protože přeci jenom ten barák, asi tam byly vzpomínky, alba fotek nebo i nějaký 

důležitější věci, táta byl nějakej právník spisy a tak.  

AO 

4 

Kdo se podle tebe zachoval hůř? No to bude stejně taková blbá odpověď, no…./pauza/ asi 

toho druhýho protože ten první za to nemoh, vůbec nevěděl, co tam bylo, ten druhej dělal 
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něco, co možná neměl a něco při tom způsobil, těch patnáct hrníčků to bylo, to nevěděl, že 

tam může něco bejt. Byl zlobivější ten druhej? Jo. Zasloužil by si větš trest?  Jo.  

SO/VP 

5 

Zlobil někdo z nich víc? No…  /dlouhá pauza/Kdo udělal horší věc? No horší věc 

možná……no/dlouhá pauza/  (Hoch zjevně nehovoří ne proto,že by se styděl nebo 

nenacházel slova, několikrát chce začít mluvit, ale zarazí se, evidentně se nemůže 

rozhodnout)  Myslíš, že bys na každym tom příběhu našel nějaký plus a mínus? No rozhodně 

ten kluk v tom druhym případu se snažil tomu psovi pomoct, ale asi se už každýho člověka 

bál, tak to možná moh taky předpovídat. A rozhodně tamto u toho prvního není žádný plus, 

tam prostě ukradla něco pro svoji osobu.  Tak mi jenom vysvětli proč váháš, když říkáš, že u 

toho druhýho je nějaký plus a u toho prvního žádný není, tak proč váháš, když to máš 

hodnotit. Protože to minus je tam uplně minimální, to mohla stát tak deset korun ta sponka. 

No tak asi horší věc…./pauza/.  Bude ten trest vyrovnanej, nebo bys dal někomu větší trest? 

No asi tomu klukovi, protože je pravda, že vlastně šahal, no nešahal, ukradnul toho psa 

nějakýmu sousedovi, když byl nějakej divnej, zlej, tak to neměl dělat nějakej 10 letej kluk, 

možná policie, takže ten kluk udělal asi větší zlo, takový spontání rozhodnutí.  

OO/SO/VP větší 

6 

Co tady, kdo se podle tebe zachoval hůř? Ten druhej příběh ten kluk se snažil pomoct tomu 

druhýmu klukovi, protože vlastně dá se říct, že to nebyla možná jeho věc, ale spíš, že to 

ukrad, ta holčička ta to prostě vzala mámě, ale dá se říct ta už byla zaplacená akorát to si 

mohli vyřešit nějakym trestem nebo zarachem, ale ten kluk to ukrad, ukrad to normálně 

v obchodě, kde to musel zaplatit.  Ten se zachoval hůř? Jo. Zasloužil by větší trest? Jo.  

AO 

R 50 chlapec 13 let 

1 

Lhali oba? Ten Martin jakoby lhal, ale ta Šárka, no nevim jako jestli lhala… lhala, ale myslela 

si to, měla takovou představu, že ten pes je hrozně velkej. Zachoval se někdo z nich hůř? Ten 

Martin.  

SO 

2 

Zase, lhali oba? Myslim si že, ten Michal jakoby nelhal, ale neměl to řikat, protože to nevěděl 

přesně a ten první, ten lhal. A zachoval se teda hůř? Jo. Když by bylo na tobě, potrestal by si 

někoho  víc? Toho prvního.  
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SO/VP menší 

3 

Kdo byl zlobivější? No já nevim, podle mě nezlobil pořádně ani jeden, ale tamto druhý měla 

jako horší následky mnohem.  Akorát tamten první s těma sirkama, chtěl si to vyzkoušet 

jenom.  Jakto, že nezlobil, když porušil zákaz si hrát se sirkama, já ti to neberu, jen se ptám.  

No tak zlobil, ale ne tak hrozně. Kdo se teda zachoval hůř? No asi ten první co zapálil ten 

koberec. Proč? Protože tamten druhej chtěl potěšit tu maminku, tak to nemyslel, ani jeden 

z nich to nemyslel špatně, ale ten první to měl zakázaný.  

SO 

4 

Kdo se zachoval hůř? Já myslim, že se oba zachovali stejně, ale že by to bylo uplně špatný, to 

se nedá říct. Proč se oba zachovali stejně špatně, když jeden rozbil patnáct hrníčků a druhej 

jenom jeden? Tak ten první o tom vlastně vůbec nevěděl a ten druhej to taky nechtěl rozbít, 

a rozbil jenom jeden.  Trestal bys teda někoho, nebo třeba jen vynadal?  To tak maximálně 

bych jim vynadal. A někomu teda víc nebo míň? Stejně.  

SO 

5 

Kdo jednal hůř? No myslim, že s tou sponkou. Proč? Protože ta to vlastně ukradla, když to 

chtěla. Myslim, že jednala hůř s tou sponkou, nevim, jak by sem to vysvětlil. Je to větší 

krádež? No tamten chtěl pmoct tomu psovi, takže si myslim, že je to větší krádež to s tou 

sponkou. Zasloužila by si teda větší trest? Jo.  

SO 

6 

Kdo byl zlobivější? Nevim, podle mě…. Hele já jsem i rád když váháš, jenom mi řekni nad 

čim. Dokážeš třeba v obou těch příbězích najít nějaký plus a mínus? No u toho prvního plus 

asi moc ne, ale zase to byla jenom bonboniéra a tu mámu by to nemuselo ani moc mrzet, 

ale v tom druhym krad v tom obchodu, což je mínus, ale zase to krad pro toho kamaráda.  

Tak když to teda nějak zhodnotíš, kdo se zachoval hůř No asi tak stejně špatně.  A trest 

stejnej? Jo.  

SO/VP stejně 

R 51 chlapec 13 let  

1 
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Myslíš, že lhali oba? Myslim, že jenom ten kluk, protože ta holka ho viděla toho psa s když 

byl velkej, tak to mohla přirovnat ke koni.  Myslíš, že se někdo z nich zachoval hůř? No 

myslim, že ten kluk. 

SO 

2 

Myslíš, že lhali oba? No, myslim, že jo, ale ten druhej ten lhal mnohem víc, protože se něco 

stalo doživotního, že když se ztratily ty nůžky tak ty se potom můžou najít. Proč, podle tebe 

lhali? No ten jeden, ten s těma nůžkami nechtěl, aby mu máma máma něco řikala, že má 

dávat na věci pozor a ten druhej, protože mu máma řekla, že tam je hloubka,ale on to sám 

nevěděl. Když je ta druhá lež s tim rybníkem horší, zasloužil by si ten kluk větší trest? No já 

myslim, že asi jo,   

OO 

3 

Kdo podle tebe jednal hůř? No ten první ten Adam to dělal přes zákaz a ten druhej to dělal, 

aby udělal někomu radost a nějak se mu to vymklo z ruky. No, já myslim, že možná ten 

první. Se zachoval hůř? Proč? No, chtěl si to vyzkoušet tak udělal tu díru v koberci, no ale to 

druhý, když zase shořel celej barák…/chlapec viditelně znejistil ohledně svého názoru./  

Dokážeš na každym tom příběhu najít nějaký plus a mínus? U toho druhýho, že přišli o ten 

barák a plus, že  chtěl udělat mámě radost a u toho prvního mínus, že porušil ten zákaz a 

plus možná, že si to vyzkoušel, aby věděl co bude příště.  Kdo teda zlobil víc? Ten druhej. 

Potrestal bys ho víc? Jo.  

OO/SO větší 

4 

Kdo podle tebe zlobil víc? Spíš ten druhej protože ten to vlastně, ne uplně úmyslně, ale chtěl 

tam něco najít, a ten první ten o tom vůbec nevěděl.  Myslíš, že když už někoho trest tak 

toho druhýho? Jo.  

SO 

5 

To samý, kdo podle tebe zlobil víc? Tak, myslim, že možná asi ten Marek, protože vůbec 

toho psa neznal, nevěděl  jestli je třeba nemocnej, nebo vzteklinu jestli má a prostě ho vzal a 

dal ho někomu jinýmu, kdyby ho dal třeba do útulku nebo někam kde by ho vyšetřili, tak by 

to myslim, bylo lepší a ta holka ukradla, to je taky špatný, ale to je myslím jako ne lepší, že 

se zachovala míň hůř, než ten kluk.  Když se ta holka teda zachovala míň hůř, měla by taky 

menší trest? Jo.  

SO/VP větší  
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6 

Kdo zlobil víc? O tak ta holka se zachovala hodně sobecky, že to vzala, ta by si zasloužila asi 

větší trest a ten kluk taky něco ukrad, ale zase pomoh tomu kamarádovi, takže by si  

zasloužili oba stejnej trest.  

SO/VP stejně 

R 52 chlapec 13 let 

1 

Myslíš, že oba lhali? No lhal spíš ten kluk ten Martin, spíš ta holka to trošku zveličila jako, že 

řekla, jak se říká třeba, že smrdí jako prase…  Když už bysme dávali těm dětem nějakej trest, 

tak teda spíš tomu klukovi? Jo.  

SO 

2 

Myslíš, že lhali? No ten první lhal, protože nechtěl, aby ho máma nějak jako potrestala, 

prostě se styděl to říct, tak ten spíš lhal a ten druhej ten to nevěděl, že to máma řekla, že ten 

rybník byl hlubokej a on si myslel, že všude a nevěděl, že sou tam mělký místa, když tam 

nikdy nebyl.  Zasloužil by si někdo větší trest?  Asi ten první.  

SO 

3 

Kdo z nich víc zlobil? No tak ten kterej, ten první co si to chtěl vyzkoušet a ten druhej to mi 

přišlo jako,  že sice chtěl udělat mámě radost a uvařit tu polívku, ale zase asi to spíš neměl 

dělat, takže když chytnul ten barák a nezvládnul to, tak asi, ale asi spíš ten první. No tak asi 

tak nastejno.  Jak to, že nastejno, když jeden podpálil celej barák? Protože chtěl udělat 

mámě radost, snažil se, ale ten druhej tomu šlo jenom o to, aby si to zkusil a bylo mu jedno 

co mu máma řekla.  A budou i ty tresty stejný? No myslim, že máma by potrestala určitě víc 

toho kterej podpálil celej barák.  /opět chlapci zdůrazňuji, ať nehledí na okolí, ale zajímá 

mne pouze jeho vlastní názor / No tak spíš ten první. Větší trest? Jo.  

SO/VP menší 

4  

Co tady, byl někdo z těch kluků zlobivější? Spíš ten druhej. Proč? No protože ten první, ten 

to jako vůbec nevěděl, otevřel ty dveře jako to dělal vždycky a ten druhej ten prostě mohl 

vědět, že se něco může shodit, když tam tak šmátral, tak spíš ten víc zlobil a i větší trest.  

SO/VP 

5 
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Byl někdo z nich zlobivější? No tak asi spíš ta holka, protože ta vůbec nechtěla udělat nic 

dobrýho, ta myslela jen jako na sebe a vzala tu sponku, protože se jí prostě líbila, kdyžto ten 

kluk chtěl pomoct nejen tomu psovi, ale i tomu kamarádovi. Takže i ta holka větší trest? Jo.  

SO 

6 

Kdo tady zlobil víc? No podle mě zas ten první příběh, protože ten druhej to bylo jako, že mu 

chtěl nějak pomoct, takže to udělal pro něj a ten první případ to zas myslela jenom sama na 

sebe.  A trest větší taky tý holce? Jo.  

SO 

R  53 chlapec 13 let 

1 

Lhaly ty děti? No ten Martin, já bych řek, že lhal, zatímco ta Šárka ta si to jenom trošku 

upravila, to co viděla, většinou ty menší děti maj sklon k tomu přehánět. Zachoval se někdo 

z nich hůř? Ten Martin.  

SO 

2 

Lhali? Zase ten první příběh to dítě si myslim, že teda opravdu lhalo,protože když někdo, 

řekne, že nic s tim neudělal, ani na to nesahal, přitom to není pravda, tak to bych řek, že je 

lhaní, zatímco v tom druhym příběhu tam za to prakticky to dítě nemůže, protože tam mu 

ten rodič řekl, že ten rybník je hlubokej a jak on to mohl vědět, ale zase mohl říct, že to neví 

přesně, ale zase… Kdo se podle tebe teda zachoval hůř? Ten první. A když by bylo na tobě, 

dát jim nějakej trest, kdo by dostal větší? Ten první.   

SO 

3 

Kdo se tady podle tebe zachoval hůř? Já bych řekl, že víc zlobil zas ten první, ale ten druhej, 

jako ten první ten neposlechl příkaz rodičů, zatímco ten druhej, ten chtěl udělat něco 

dobrýho,a přitom právěže udělal něco špatnýho, já bych řek, že by i jako ten druhej dostal i 

větší trest jako vod těch rodičů, protože žejo způsobil větší škodu, ale já bych osobně si 

myslel, že zlobil víc ten první. A dal bys tomu prvnímu i větší trest? Asi ne, protože, kdybych 

já měl třeba nějaký dítě a ono mi spálilo celej dům, tak to bych asi moc šťastnej nebyl. Tak 

jak bys to jejich počínání hodnotil z hlediska trestů, koho bys trestal víc? Nejspíš toho 

druhýho. I když říkáš, že zlobil míň? Jo. Tak mi ještě jednou prosimtě řekni, proč ho trestáš 

víc, když zlobil míň? No protože způsobil větší škodu, když žejo propálíšl díru do koberce, tak 

se tam třeba dá nějaká kytka, nebo se kousek toho koberce odstřihne… 
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OO/SO větší 

4 

Tak, do podle tebe se zachoval hůř? Ten druhej, protože výslovně ten první ani nemohl za to, 

že těch patnáct hrníčků rozbil.  /převyprávění celého příběhu/ … takže za to prakticky 

nemoh. Trestal bys teda spíš toho druhýho? Jo. Tak to mi ještě vysvětli, ono je to tady 

vlastně podobný jako v těch příbězích předchozích s těma sirkama, tady  ten kterej udělal 

menší škodu, zlobil víc. Ale předtim si trestal toho hodnější, kterej udělal větší škodu a tady 

ne, proč?  No jasně, ale protože, já tam zohledňuju taky to, jestli to zavinil, jako jestli to 

udělal jenom jako opravdu nešťastnou náhodou, že opravdu vůbec nevěděl, nebyl si vědom, 

že by moh udělat takovouhle škodu, a když tam lezl, tak musel vědět, že tam ty hrníčky sou.  

SO/VP 

5 

Co tady, kdo se zachoval hůř? Ta holka, protože ona opravdu tu sponku ukradla, zatímco ten 

kluk, ten Marek ten chtěl udělat nějakej dobrej skutek, aby se tomu psovi vedlo líp, já bych 

řek, že ani nedokázal snýst pohled na toho psa. Trestal bys tu holku teda víc? Jo. I když tam 

v tom druhym byl ten pokousanej  kamarád? No zrovna v tomhle případě bych to udělal tak 

nějak nastejno. Jako ty tresty? Jo. Tak mi řekni, proč nastejno, když ta holka to chtěla jenom 

pro sebe a ten kluk chtěl udělat dobrej skutek?  Protože, zase něják ublížil na zdraví tomu 

svýmu spolužákovi.  

OO/SO stejně 

6 

Co tady? Tady zrovna moc nevim, protože zase něco ukrást v obchodě nezaplatit za to, to 

není moc dobrý, ale zase to trošku vyrovnáná, ale ne zas tolik, ten dobrej skutek, že si to 

jako i nenechal pro sebe , chtěl to pro toho kamaráda, že třeba nevečeřel, zatímco ta Julie 

ukradla nějakou tu bonboniéru, tý svý mámě, ještě tomu když jí ta máma měla ráda, tam 

zase není ten druhej faktor, kterej by aspoň trochu ty okolnosti vyrovnával. No jo no, když 

bys teda byl nucenej to nějak porovnat a dát jim nějakej trest, jak bys jim dal ty tresty, 

komu větší? Zrovna tady bych to dal nastejno.  

OO/SO stejně 

 

 


