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PŘÍLOHY 

 

Pozorování - výzkumná sonda  

Morava, 15.12.2011,  08:45 

Po příchodu do třídy jsem vzbudila zvědavost v dětských očích. Paní učitelka mě 

dětem představila. Děti si zrovna sklízely své hračky a chystaly se ke svačince. 

Začaly jsme s paní učitelkou řešit organizační věci. Nejprve mě zajímalo, zda se 

podařilo vybrat písemné souhlasy od rodičů. Paní učitelka X mi řekla, že podpisy 

od rodičů vybrala. Dá se říci, že to příliš velký problém nebyl. Našlo se pár 

rodičů, kteří se děsili, především kvůli uvedenému studiu psychologie. Obavou 

z jejich strany byla nejistota „správných“ výsledků, co se stane, když to 

nedopadne dobře apod. Na všechny dotazy jim paní učitelka X s ochotou 

odpověděla a po vyjasnění mých záměrů, došlo ke zklidnění. Souhrnně tedy 

rodiče všech dětí souhlasili a svůj souhlas stvrdili podpisem. Problém, který v den 

mé návštěvy nastal, byl způsoben počtem dětí ve třídě. Běžný stav třídy je 27 dětí, 

dneska polovina dětí chybí. Řádí střevní chřipka. Základní požadavek, tj. mít 

alespoň 20 dětí, ve věkovém rozmezí 5-6 let, nebylo možné splnit, proto jsme 

situaci řešily operativně. Doplnily jsme počet tj. 8 dětí ze stávající třídy, 11 dětmi 

ze třídy vedlejší. Celkově tedy 19 dětí.  Z toho chybělo 7 souhlasů rodičů 

z důvodu toho, že se paní učitelka Y rozhodla až ráno mi je přidělit a o podpisy 

teda nežádala. „Dám Vám jen ty, u kterých jsem si jistá, že by rodiče souhlasili  

a podpisy získám do Vaší příští návštěvy.“ Děti byly zvědavé, co se bude dít  

a kdo jsem. Někteří si mě jen tak prohlížely, některé děti se dokonce odvážily  

a přinesly mi ukázat svoje hračky. Jedna holčička ke mně přišla s panenkou, 

pochválila jsem ji, hračku. Po pár minutách přišla znova a říká: „Paní učitelko, já 

jsem říkala, že se mi moc líbíte.“ Poděkovala jsem a dál jsme se spolu bavily  

o panence. Děti svačily, měly chléb s pažitkovou pomazánkou a mléko. Všechny 

děti seděly pospolu u dvou dlouhých stolů. Vedlejší třída začínala svačit  

o malinko později, takže jsme museli chvíli čekat. Ale s mezičasem si paní 

učitelka X hravě poradila, vyplnila ho zpěvem písniček o Vánocích. Když jsem 

šla pro děti do vedlejší třídy, všimla jsem si, že většina dětí sedí spolu u dvou 
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stolečků – podobně jako v předchozí třídě. Jen chlapeček s holčičkou sedí sami  

u stolečku, který patřil k hracímu koutku s kuchyňkou. Místo si vybrali sami.  

A zaslechla jsem holčičku: „Já už Ti nebudu dávat pusinky a nebudu si s Tebou 

hrát“ Chlapeček na to reagoval: „Cos to říkala?“ A přidal legrační grimasu. Oba 

se tomu zasmáli a zřejmě opět spolu kamarádili. S paní učitelkou X jsme ještě 

dohodly poslední pokyny a organizační věci.  

9:30 Vyprávění  

Přesunuly jsme se do vedlejší místnosti, která slouží jako herna. Pohádku 

vyprávěla paní učitelka X všem dětem. Děti z její třídy seděly na židličkách. Děti 

z vedlejší třídy židličky neměly a proto seděly na koberci. Paní učitelka X řekla 

tedy i „svým“ dětem, pokud chtějí, ať si sednou také na zem. Možnosti nikdo 

z dětí nevyužil, zůstaly na svých židličkách. Paní učitelka mě znovu představila, 

aby i děti z vedlejší třídy věděly, kdo jsem. A začala povídat pohádku. „Tak 

děťátka, kůzlátečka, pro ty děti, co ještě neví, kdo je paní učitelka, tak toto je 

paní učitelka Magdička, ona k nám přijela z daleka až z Prahy, ona se přišla 

podívat, jak jste šikovní, jak umíte krásně kreslit, jak umíte krásně sedět, (ztiší 

hlas až šeptem) a my ji ukážeme, jak jsme velmi šikovní, jo?“ Děti se usmívají,  

a kývají hlavou, na znamení souhlasu. Paní učitelka zahájila pohádku netradičně. 

Šeptem říká: „Milé děťátka, hezky se usaďte, teď nás čeká překvapení (pár 

sekund následuje ticho a pak z ničeho nic vydává zvuky jako myš 2x po 

sobě). Co to? Co to tady kňučí? Co to?“ Opět stejný zvuk. Jde k jednomu 

chlapci a ptá se: „Ty?“  Ten kroutí hlavou, že ne. Následuje opět zvuk a přejde 

k jinému chlapci na druhou stranu. „Ty taky ne?“ Ten taky vrtí hlavou, že ne. 

Opakuje zvuky, prochází se mezi dětmi a pak pomaličku jde za stůl, stále vydává 

zvuky, zpoza stolu vytáhne plyšovou myš. „Jé-é … děti, myška! … Jé ona je 

smutná! … Ona pláče! … Proč pláčeš, myšičko?“ Hlasem myšky odpovídá: „Já 

jsem smutná, nikdo mě nemá rád (imituje pláč). Všichni říkají, že jsem ošklivá, 

neužitečná myš.“ „Ale to není pravda, Ty jsi krásná myška!“ Vede paní učitelka 

dialog s myškou. Zapojuje děti otázkou: „Děti je krásná myška? Děti jednohlasně 

odpovídají: „Ano/Jo!“ Paní učitelka pokračuje: „I když víme, že jsi někdy 

zlobilka, myško.“ Myška na to odpovídá: „Děti, já jsem tak smutná, všichni 

říkají, že moc zlobím a že jsem neužitečná a já jsem tak smutná!“ Paní učitelka: 
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„Ale podívej se, myško, Ty nejsi neužitečná … Jé děti, vzpomeňte si, jak to bylo 

s tou pohádkou O veliké řepě?“ Myška je povzbuzuje: „Když já nevím děti, já 

nevím, jak byla pohádka O veliké řepě. Já jsem tak nešťastná, myška.“ V této 

fázi pozoruji a také slyším chlapce, který šeptá druhému chlapci – „To dělá paní 

učitelka.“ Příjemce zpráva zdá se nikterak nezajímá, dál velmi pozorně sleduje, 

jak příběh s myškou dopadne. Paní učitelka: „Jé, ale to nevadí, my ti to 

s dětičkami řekneme, jak to bylo. Byl jeden dědeček a babička. A jednou 

dědeček říká, babičko, já jsem našel semínko! A babička říká, tak víš co dědo, 

zasaď to a uvidíme, co z toho vyroste. Dědeček vzal semínko, zasadil ho a čekal. 

Svítilo na to sluníčko a rostly z toho lísky veliké a převeliké. Až z toho narostla 

děti, veliká řepa. Babička říká dědo, řepa už je veliká, běž ji vytáhnout. Dědeček 

šel tedy na pole, chytil řepu, táhne, vytahuje, ale řepu … (pauza a děti společně 

s paní učitelkou) … nevytáhne.“ Od této chvíle se děti zapojují do děje aktivněji 

a „radí“ další průběh paní učitelce. Paní učitelka pokračuje: „Zavolala si na 

pomoc babičku (některé děti říkají babičku, jiné babku) říká babičko, pojď mi 

pomoct. Tak tedy babička šla. Dědeček chytil řepu, babička chytila dědu, táhli, 

táhli, ale řepu nevytáhli. Babička říká vnučko, pojď nám pomoct vytáhnout 

řepu. Vnučka za babičku, babička za dědu, děda chytil řepu, táhnou, táhnou, 

ale řepu nevytáhnou. Zavolala vnučka na pomoc pejska Azora. Pejsku Azore, 

pojď nám pomoct. Pejsek chytil vnučku, vnučka chytila babičku, babička 

chytila dědečka, dědeček chytil řepu. Táhli, táhli, ale nic, řepu nevytáhli. Pejsek 

Azor volá kočičko Micinko, pojď nám na pomoc. Kočička Micinka chytla 

Azora, Azor chytil koho děti?“ Děti odpovídají: „Vnučku!“ Paní učitelka 

zopakuje: „Vnučka chytila babičku, babička chytila dědu, dědeček chytil řepu, 

táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Babička a dědeček byli nešťastní. Taková krásná 

řepa děti a nemohli ji vytáhnout. V tom dostala kočička Micinka, poslouchej 

myšičko, (apeluje paní učitelka na myšku), dobrý nápad. Řekla, myšičko, pojď 

nám na pomoc. Myšička přiběhla celá šťastná, že může taky pomáhat. Myšička 

za kočičku, kočička za pejska, pejsek za vnučku, vnučka za babičku, babička za 

dědu, táhli, táhli a šup řepu vytáhli.  

Takže děti nakonec to dobře dopadlo. Tak vidíš, myšičko, jak byla myšička 

užitečná. Protože kdyby nebylo té malé myšičky, tak by se jim nepodařilo řepu 
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vytáhnout. Nakonec děti i taková malá myšička může být užitečná.“ Myška 

reaguje: „Jé děti, to jsem tak šťastná to jsem tak šťastná, že jste mi tu pohádku 

řekli. Já už jsem si myslela, že mě nikdo nemá rád. A teď děti, teď už já nebudu 

plakat, já jsem docela šťastná, protože víte co? Já jsem zjistila, že i myšička 

může být užitečná.“ Paní učitelka potvrzuje: „Přesně tak myšičko, a víš co?  

Abys měla ještě větší radost, tak mi ti tu pohádku nakreslíme.“ Myška projevuje 

nesmírnou radost: „Jé děti, vy byste byly tak hodné? Děti: „Jó/Ano!“ Paní 

učitelka: „Jé děti a jestlipak si pamatujete, jak to bylo? Kdo přišel první 

vytahovat řepu? Děti správně odpovídají. „Kdo přišel poslední?“ Opět děti téměř 

jednohlasně odpovídají také na následující otázky. „A kdo zavolal myšičku, kdo 

byl před myšičkou? Kdo byl před kočičkou? Kdo byl před pejskem? Kdo zavolala 

vnučku? A kdo zavolal babičku? Děti a ještě …, teď teda nevím, jak to tam 

budeme kreslit? Kdo byl vedle dědy?“ V této fázi, zdá se děti velmi váhají, 

odpovídá jen jeden chlapec a to ještě po poměrně dlouhé odmlce. Paní učitelka 

zkouší další z řady těžších otázek. „A z druhé strany?“ Opět odpovídá jen jedno 

dítě, tentokrát je to holčička. Stejně to probíhá i u otázek: „Kdo byl vedle 

vnučky? A z druhé strany? A kdo byl vedle myšky? Zde nastává asi 

nejobtížnější fáze. Měřím-li to na délku odmlky reakce dětí, která je příliš dlouhá. 

Paní učitelka situaci reflektuje a snaží se napovědět: „Jenom …“ Dětem tato 

nápověda příliš nepomáhá, jelikož odpověď pejsek, je špatná. Po pár sekundách si 

uvědomují, že odpověď není správná. Rychle se tedy opraví. Je velmi úsměvné 

pozorovat situaci, kdy jedno z dětí vysloví první písmenka z odpovědi a všechny 

děti se sborově přidají, aby to spolu s ním dopověděly. Zdá se, že strhnutí se 

k odpovědi je velmi silná a děti takto reagují, aniž by o odpovědi přemýšlely. Paní 

učitelka tuto část uzavírá: „Děti, já už musím jít, protože myšičky se musí 

schovat. Brzy bude padat sníh a já si někam zalezu a tam budu čekat, až bude 

zase teploučko. Potom si ty výkresy milé dětičky, prohlédnu!“ Paní učitelka ještě 

dává dětem pokyn, aby se s myšičkou rozloučily: „Zamávejte myšičce.“ Děti 

myšičce mávaví a pokřikují na ni loučící se fráze. 

Můžu říci, že děti se zaujetím celý příběh poslouchaly, některé dokonce přejímaly 

mimiku paní učitelky. Dá se možná použít pojem, zrcadlily. Paní učitelka 

vyprávěla příběh velmi napínavě, měnila hlasitost i intonaci. Bylo dobře patrné, 
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kdo zrovna mluví. Snažila se děti vtáhnout do vyprávění a kladla jim otázky, které 

ještě více motivovaly jejich pozornost. Panovala uvolněná atmosféra. Jeden 

chlapeček si u pohádky lehl. Holčička spadla ze židličky. Musím přiznat, že jsem 

se malinko lekla zaměření, které paní učitelka zvolila. Konkrétně mám na mysli 

obrovskou motivaci myšičkou. O tom jsme se před výstupem nebavily. Byla jsem 

v očekávání, zda tato motivace bude až natolik silná, že ji děti do obrázku 

promítnou. Projevilo se to u chlapce, který přes celý obrázek nakreslil obrovskou 

myš a žádné další postavičky.   

Když pohádka skončila, děti se přesunuly do místnosti ke stolečkům. Tam už mají 

přichystané výkresy formátu A4 a pastely, které jsou umístěny uprostřed stolečku 

v hluboké misce a jsou k dispozici pro všechny děti. U některých pastelů nejde na 

první pohled poznat, jaké jsou barvy. Všímám si, že dva kluci si vzali výkresy 

navíc a tam si vždycky udělají čáru, aby poznali barvu. Ostatní děti (mladší) si 

přebírá paní učitelka Z, která právě dorazila na odpolední směnu. Ve vedlejší 

místnosti tak probíhá pohybové cvičení. V místnosti, ve které se nacházím tak 

mám k dispozici jenom předškoláky.   

Děti dostávají pokyn, aby začaly kreslit pohádku O veliké řepě. Když začnou, 

dostávají ještě pokyn, aby se na výkres z druhé strany zkusili podepsat. 

Samozřejmě, že většina dětí se buď nepodepíše, nebo se podepíše dovnitř do 

obrázku. Jeden chlapeček se postaví a říká: „Já nakreslím první řepu!“ Téměř po 

pár minutách se svým výkresem přiběhne Roman. Má na pravé straně nakreslenou 

řepu. Zeptám se ho, jestli by nechtěl do obrázku ještě něco přikreslit? Dokreslí 

tam velkou myš. A znova přiběhne. Dokreslí tam sluníčko a pak už odevzdá. 

Dostane ode mě sladkou odměnu. Odchází cvičit do vedlejší místnosti. Pozoruji, 

že ve třídě jsou dva leváci Kryštof a František. Oba dva mají také odloženou 

školní docházku. Jak se dozvídám od paní učitelky. Děti sedí opět u dvou velkých 

stolečků a dvojice chlapců, kteří měli i ten nápad zkoušet barvy voskovek, sedí 

odděleně spolu u třetího stolečku, ten však odpovídá kapacitou opravdu jen dvěma 

místům. Takže těžko soudit, jestli se takhle separují záměrně nebo jen proto, že 

jinde místo nebylo.  Každopádně drží pospolu. Děti si nad obrázky povídají, 

ukazují si vlastní výtvory, ale jsou tam i takové, které pozorně sedí a malují. 

S nikým při tom nekomunikují. Ani „nepokukují“, co kreslí ostatní. To jak vypadá 
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řepa, že je červená a má zelené dlouhé listy od sebe děti zřejmě „okoukaly“, nebo 

si to pamatují z předchozích vyprávění. Pohádka je totiž velmi známá. Motiv 

převládá stejný v každé pohádkové knížce. Na žádném z obrázků nechybí řepa. 

Avšak představa o velikosti řepy se liší. Jedna holčička si mi stěžovala, že neumí 

nakreslit zvířátka. Řekla jsem jí, že to vůbec nevadí, ať to alespoň zkusí. Ještě 

jsem si všimla, že v pár případech dětem nestačila velikost papíru, takže myšku 

kreslily nad kočičku. Postupně děti odevzdávají své výtvory a jsou se převlékat na 

procházku. Adam a Marcelka se však nenechají nikým rušit a pečlivě kreslí své 

obrázky. Marcelka mi na to řekne, „Víš, paní učitelko, to co je krásné, trvá 

dlouho.“ I přesto dokončuje dříve než Adam. Všechny děti už jsou převlečeny  

a čekají, dá se říct, jen na něj. On ale stále s ledovým klidem kreslí.  Když i on 

odevzdá, rozloučím se a poděkuji paní učitelce za spolupráci. Jsme spolu 

domluvené, že přijdu udělat rozhovory až v lednu. I když mi to nabídla, že pokud 

chci, můžu to ještě udělat. Viděla, jsem, že děti chtějí jít na čerstvý vzduch.  

Vycítila jsem, že atmosféra nebyla k pokračování nastavena. Tak jsem to nechala 

na leden.  

 

Pozorování – vlastní výzkum 

Praha, 26.2.2013, 9:00 hod. 

V 9:00 hodin jsem navštívila třídu předškoláků za účelem sběru dat ke své 

bakalářské práci. Ve třídě je celkem zapsáno 28 dětí. Ve školce řádí střevní 

chřipka, proto jsou počty dětí sníženy. Přítomno bylo celkem 22 dětí, v rozložení 

11 dívek a 11 chlapců.  

Paní učitelka mě všem dětem představila. Většina dětí mě však zná, jelikož jsem 

v jejich třídě párkrát zastupovala. Z toho důvodu také děti neměly žádný ostych  

a celková doba pobytu měla formu spolupráce. Nejprve jsem se s dětmi přivítala  

a zeptala se, jak se dneska mají. Paní učitelka nás nechala samotné, takže nebyla 

po celou dobu ve třídě přítomna. Než odešla, stihla mě upozornit, že její třída, je 

hodně upovídaná a bude nutné je docela často napomínat.  
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Požádala jsem děti, aby si vzaly židličky a přesunuly se do vedlejší části 

místnosti, která slouží jako herna. Po přesunu, děti sami od sebe utvořily ze 

židliček půlkruh. Zřejmě jsou zvyklé, takhle pracovat. Děti měly tendenci se  

o mně dozvídat informace, jako např. jedna z holčiček se ptá, jaké mám příjmení. 

A také opačně sdělovat mi informace o sobě. Bylo nutné tuto volnou diskuzi 

přerušit. Nepozorovaně jsem ukryla plyšovou myš v jedné z částí místnosti. 

Vyprávění 9:15 hod. 

„Tak děti, pohádka už začíná (říkám pološeptem)… začnu se procházet vevnitř 

v půlkruhu kolem dětí a pískat jako myška. V dětech to vzbudí zájem a začínají 

se soustředit. Některé děti mě velmi rychle odhalí a říkají: „To jste Vy!“ Jiné 

děti mají pocit, že zvuk vydává nějaké prasátko. Přijdu k jedné holčičce a ptám 

se „To Ty?“ Holčička kroutí hlavou na znamení, že ne a přitom se usmívá. Jdu 

k jinému dítěti, chlapečkovi a ptám se: „To ty?“ Ten také záporně kroutí 

hlavou, na znamení, že on to rozhodně není. Mezitím skupinka dětí trvá na tom, 

že jsem původcem zvuku já. Po chvilce naslouchání odkud zvuk vychází, 

přistupuji k místu, kde je schovaná plyšová myšička. Pomalinku ji vytahuji a 

ukazuji dětem. „Podívejte, děti, myšička. Ale copak? Ona je smutná!? … Ona 

pláče!? … Proč pláčeš, myšičko?“ Hlasem myšky odpovídám: „Víš, jsem 

smutná, nikdo mě nemá rád (imituji pláč). Všichni říkají, že jsem zlobivá a 

neužitečná myš.“ Odpovídám: „Ale to není pravda, že ne děti?“ Děti křičí: 

„Néééé nebo není!“ Pokračuji dál: „Ale podívej se, myško, Ty nejsi neužitečná. 

Ty jsi totiž přesně ta myšička z pohádky O veliké řepě. My Tě moc dobře známe. 

Jeden z chlapečků do toho vstoupí se slovy: „Já myslel, že ta myšička je bílá.“ 

Další na to: „Já mám doma její sestřenici“ a opět děti rozbíhají monology na 

téma myš. „Tak ale ztišíme se děti, pohádka začíná ... „Představte si děti …. Byl 

jeden dědeček a babička. Dědeček šel na zahrádku a měl v kapse semínko. 

Zatím netušil jaké semínko to je. Ale poslechl babičku, vzal motyku, vykopal 

díru a semínko zasadil do země.  Do toho vstoupí holčička s poznatkem: „ Já si 

to představuju.“ Svítilo sluníčko a každý den dědeček chodil a zaléval semínko. 

Čekal a čekal, pořád se nic nedělo. Až jednoho dne vyrostla obrovská, ale 

obrovská řepa. Děti, víte jak vypadá řepa? „Ano!“ Křičí děti. „Je červená nebo 

fialová.“ Zaslechnu ještě z davu. Některé děti uvádí, že neví, jak řepa vypadá. 
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Proto mám přichystaný obrázek, který dětem ukazuji. A poté pokračuji 

v povídání pohádky. Babička říká dědo, řepa už je veliká, běž ji vytáhnout. 

Dědeček šel tedy na pole, chytil řepu, táhne, táhne, ale řepu … (pauza a děti 

společně se mnou) … nevytáhne.“ „Zavolala si na pomoc koho děti?“ Ptám se. 

„Babičku“ odpovídají děti. Některé děti říkají babičku, jiné babku. „Dědeček 

říká babičko, pojď mě pomoct. Tak tedy babička šla. Dědeček chytil řepu, 

babička chytila dědu, táhli, táhli, ale řepu nevytáhli.“ V této fázi děti křičí: 

„Zavolali vnučku“ z čehož je patrné, že pohádku mají v paměti. „Nic jiného jim 

nezbylo. Zavolali na pomoc vnučku. Vnučko, vnučko, pojď nám pomoct prosím, 

my to s dědečkem sami nezvládneme. Vnučka byla moc hodné děvče. Přiběhla 

na pomoc. Děti a první stál u řepy kdo. Dědeček za ním babička za babičkou 

vnučka chytili řepu, táhnou, táhnou, ale řepu nevytáhnou.“ „Zavolali pejska.“ 

Radí mi už děti dopředu. „Pejsek chytil vnučku, vnučka chytila babičku, 

babička chytila dědečka, dědeček chytil řepu. Táhli, táhli, ale nic, řepu 

nevytáhli. Zavolali na pomoc kočičku. Kočička chytila pejska.“ Děti 

vyjmenovávají řadu zprava doleva. „Pejsek chytil kočku, kočka vnučku, vnučka 

babičku, babička dědu a táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Babička a dědeček byli 

nešťastní. Taková krásná řepa děti a nemohli ji vytáhnout. V tom dostala 

kočička nápad. Řekla, myšičko, pojď nám na pomoc. Myšička se zprvu bála, že 

ji kočka ublíží, nebo že ji sní, ale kočka ji nesnědla, protože si potřebovaly 

navzájem pomoct. Myšička přiběhla celá šťastná, že může taky pomáhat. Tak 

děti a už stojí za řepou kdo všechno?“ Děti zase vyjmenovávají a odříkávají 

příběh. „Dědeček, babička, vnučka, pejsek, kočička, myška, táhnou, táhnou  

a … VYTÁHLI ŘEPU!“  Křičí děti. Děti si spontánně na závěr zatleskají.  

„Milé děti, příběh, nám ukazuje, že i taková malá myšička může být nápomocná 

k tomu, aby se udála velká věc, že řepu vytáhli. Nakonec děti i taková malá 

myšička může být užitečná.“ Myška reaguje: „Jé děti, já jsem tak šťastná to 

jsem tak šťastná, že jste mi pohádku řekly, já už jsem si myslela, že mě nikdo 

nemá rád. A teď děti, teď už nebudu nikdy plakat.“  

„Tak vidíš myšičko, a abys měla ještě větší radost, tak my Ti tu pohádku ještě 

nakreslíme.“  
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Děti dostávají pokyn vzít si židličky a posadit se zpátky ke stolečku. Po usazení se 

všech dětí, rozdávám papíry formátu A4 spolu s ním voskovky. Děti dostávají 

instrukci nakreslit pohádku O veliké řepě. Během kresby procházím mezi stolečky 

a pozoruji vznikající výtvory. Pohádku děti velmi dobře znaly, jak bylo patrné  

i při vyprávění. V nedávné době tuto činnost dělaly v rámci týdenního 

vzdělávacího tématu Z pohádky do pohádky. Přesto se vcelku s radostí pustily do 

kreslení. Musím říct, že si daly na obrázcích opravdu záležet. Samozřejmě 

pracovaly každý svým tempem, proto některé děti měly za 10 minut dokončeno, 

jiné malovaly i 20 minut. Velmi patrné bylo, že děti po kresbách ostatních dětí  

u stolečku „pokukují“. A čerpají často inspiraci pro vlastní kresbu. Jako tomu bylo 

u dětí, kde jedno dítě napadlo namalovat sluníčko, za nedlouho jsem namalované 

sluníčko viděla i u ostatních dětí u stolu. Pokračovalo to tak také s prvkem 

domečku (chaloupky jak dotyčný autor objekt premoval) ten se také promítl 

v kresbě ostatních dětí. Děti nad obrázky velmi často diskutují  

a ukazují si navzájem své výtvory. Některé děti tak činní dokonce více než je 

žádoucí a proto je musím k dokončení kresby pobízet. Postupně děti svou práci 

dokončují a odevzdávají. Žádám děti, aby se podepsaly. Většina dětí se podepsat 

už zvládne a také tak učiní. Samozřejmě, že občas zcela nedodrží místo kam měl 

podpis přijít, takže ho najdu umístěn v obrázku, ale úkol splnily. Po odevzdání 

všech výtvorů děti dostanou poděkování za spolupráci spolu se sladkou odměnou. 

A odcházejí si hrát dle svého přání a libosti do části místnosti, určené jako herna.  

Během krátké chvilky prohlédnu všechny obrázky a vytipuji možné adepty, se 

kterými bych ráda udělala ještě rozhovor nad obrázkem. Celkem jsem vybrala 11 

dětí. Rozhovor se mi podařilo udělat se 6 dětmi. Jelikož byl čas určený k pobytu 

venku, děti se šly připravit a převléci. Rozhovory proto dokončím se zbývajícími 

5 dětmi ve zbytku týdne.  
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Rozhovory Morava 

30.1.2012 9:30  

1) František, věk: 6,9  

Františku, zkus mi říct, co jsi na obrázku všechno nakreslil? 

„Tady (ukazuje) jsem nakreslil dědu, babičku, vnučku, pejska, e-e-e (přemýšlí)  

a tady e-e-e a tady je ještě kočička.“  

Máš tam někde myšičku?  

„Tady (ukazuje) táto tečka.“  

Dobře, máš tam i myšičku, máš ji asi v hlíně, co?  

„Jo, zahrabanou.“  

Ze zvířátek jsi tam měl hlavně pejska, kočičku a myšička byla schovaná.  

„V hlíně“ (doplní mě).  

Kdyby myška vzala tvůj obrázek ukázat kamarádkám myškám, 

 „Nó …“ (vyjadřuje, že rozumí). 

Tak podle čeho si myslíš, že by myšky poznaly, jaká to je pohádka?  

„O řepě.“  

A kdyby se na to podívaly tak podle čeho by to asi poznaly?  

„Že tady je řepa.“  

Zkus mi ještě říct, proč je ta řepa tady (ukazuji na obrázek). 

„Protože, on ji tam zasadil v hlině.“  

Proč ji nezasadil třeba sem (ukazuji na opačnou stranu obrázku). 

 „Protože, (přemýšlí) protože tady je zahrádka a tady je hlina (ukazuje).“  

Viděl jsi už někdy opravdivou řepu?  

„JO! Ale byla ještě malé semínko.“  

Takže jsi ji neviděl, jak vyrostla na poli? 

 „Ne, ale pak jsem viděl vyrostenou, až vyrostla.“ 

 Proč je dědeček první?  

„Protože zasadil první tu řepu.“  

Proč jsou postavičky tak za sebou?  

„Protože tak tahaly tu řepu.“ A poslední byl kdo?  

„Myška.“  
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Zkus se na svůj obrázek ještě podívat, jestli na něm něco chybí, jestli bys tam 

dokreslil ještě něco jiného? 

 „ E-e-e-e (přemýšlí) už nic, protože tady je sluníčko, obloha, mráček a hlína 

(ukazuje).“  

 

2) Kryštof, věk: 6,4 

Kryštůfku, podívej se na svůj obrázek a zkus mi říct, co si tady všechno nakreslil?  

„Nakreslil jsem robota.“   

Tohle je robot (ukazuji na místo v obrázku)? 

(Souhlasí). 

 Proč je tam robot? Ty máš rád roboty? 

 „JO.“  

Má nějaké jméno robot? 

 „ NE.“  

Co tam ještě na tom obrázku máš nakresleného? 

 „E-e-e (přemýšlí, neodpovídá).“  

Je tam ta řepa někde?  

(Ukazuje mi řepu).  

Má řepa lístečky?  

„Tady (ukazuje je).“ 

Je tam babička nebo nějaká postavička třeba dědeček jsou tam někde schovaní?  

„Jo.“   

A kde je máš? Ukážeš mi je?  

(Přemýšlí, pak nahodile ukáže na obrázek) „Tady.“ 

 Poté zkusím já nahodile na něco ukázat na obrázku a ptám se, co to je?  

„To je děda můj“  

Ty jsi nakreslil přímo svého dědu?  

„Jo.“  

Babičku tam máš někde?  

„Jo.“  

A kde?   

„Tady (opět nahodile ukáže).“  
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Zvířátka tam máš na obrázku? 

 „Jo.“  

A jaká?  

„Malé.“  

Kdyby si myška vzala obrázek do své komůrky, za ostatními kamarádkami podle 

čeho by pohádku poznaly?  

(Neodpovídá).  

Myslíš, že podle řepy?  

(Neodpovídá).  

Máš tam někde třeba sluníčko nakreslené?  

„Mám, oranžové.“  

Myslíš, že na Tvém obrázku ještě něco chybí, že bys tam ještě něco dokreslil? 

 „NE.“  

 

3) Sandra, věk: 6  

Copak jsi nakreslila? 

 „Řepu., dědu, vnučku, babičku, psa, myš, kočku.“ 

 Pamatuješ si, co jsi nakreslila první na obrázku?  

„ŘEPU! (rázně a okamžitě odpoví).“ 

Kdyby ten obrázek myška ukázala svým kamarádkám, podle čeho by pohádku 

poznaly? (Ticho, neodpovídá).  

Proč máš to sluníčko tady (ukazuji) proč není tady (ukazuji)?  

„ No, aby na řepu líp svítilo (sděluje mi způsobem to je přece naprosto jasné).“  

A viděla jsi už někdy opravdickou řepu?  

„UHM“ 

 A kde jsi jí viděla?  

„U nás na záhumence, ale ne takovou velkou.“ 

 Jde lehce vytahovat ze země?  

„Těžce“ 

 Už jsi to zkoušela? 

 „A já … my sme mamce na záhumence kradli mrkvu s Adamem. My jsme ju dycky 

vytrhovali, očistili, sedli jsme si do auta tam kde je kufr a tam sme ju jedli aj do 

předku sme si dycky sedli.“  
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Proč je ten dědeček první nakreslený?  

„ Protože on ju první našel.“  

Koho pak zavolal? 

 „Babičk…vnuč (rozhoduje se), Babičku a pak vnučku.“  

Které zvířátko bylo poslední?  

„Já nevím už.“   

Zkouším příběh navodit.   

„A jóóó (zdá se, že se rozpomenula)!“  

 Vidíš, už si na to vzpomínáš. Proč jsou postavičky takto za sebou? 

 „Dědeček táhl, ale řepu nevytáhl. A pak zavolal bavičku, táhli – nevytáhli. 

Vnučku, táhli – nevytáhli. Pak pejsek táhli – nevytáhli. Kočka, táhli – nevytáhli. 

Myška, vytáhli.“  

Myslíš, že na obrázku něco chybí? 

 „ Ne.“  

 

4) Adéla, věk: 5,9  

Copak jsi nakreslila? 

„Dědeček, babička a vnučka (ukazuje jednotlivé postavy.“  

Ty tam máš ještě nějaká zvířátka, dívám se. 

 „Pejsek, kočička a myšička.“  

Kdyby si myšička vzala obrázek za svými kamarádkami myškami, podle čeho by 

poznaly, jaká to je pohádka?  

„Nevím.“  

Tak zkus něco vymyslet.  

„Že by to poznaly, že tady je řepa.“  

A proč jsi tu řepu nakreslila zrovna tady (ukazuji)? „Protože to bylo, že šli tak 

(ukazuje řádek) a kdyby byla tady (ukazuje na střed) tak by se semka nevešli.“   

A proč máš sluníčko zrovna tady (ukazuji)?  

„Protože tady (ukazuje) jsou listy.“  

Co jsi nakreslila první? 

 „První jsem nakreslila hlínu.“  

A pak jsi z hlíny kreslila řepu?  

„UHM.“  
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A pak jednotlivé postavičky?  

„UHM.“  

Viděla jsi už někdy opravdivou řepu?  

„Ne-e takovou velkou (ukazuje velikost řepy na obrázku) ne.“  

Proč máš dědečka prvního?  

„Protože to tak bylo v té pohádce.“  

Proč jsou ty postavičky tak za sebou?  

„Protože se u … toto … (přemýšlí) protože tahali tu řepu, tak.“  

A kdyby ses na ten obrázek Adélko, podívala, myslíš, že tam něco chybí? 

 „Ne-e … jo nějakou oblohu nebo něco.“  

 

5) Adam, věk: 5,9 

Copak jsi nakreslil? 

 „Tady je dědeček, babička, vnučka, pejsek, kočička a myš (ukazuje jednotlivé 

postavy na obrázku).“  

Vzpomeneš si, co jsi na obrázku kreslil úplně první? 

 „Řepu.“   

Podle čeho by ostatní poznaly, jaká je to pohádka? 

 „Podle řepy.“  

Viděl jsi už někdy opravdickou řepu?  

„Jo.“  

Proč je dědeček první? 

 „Nevím.“  

Proč jsou postavičky za sebou? 

 „Protože tahají tak řepu.“  

Chybí něco obrázku?  

„Ne.“  
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Rozhovory Praha 

1) Viktor, 6 let. (Délka rozhovoru 5 min 46 s.)  

Pověz mi, co jsi nakreslil?  

„Domeček, řepu, dědečka, babičku, e-e-e, e-e-e-, e-e-e (přemýšlí). Pomáhám mu, 

tohle (ukazuji na obrázku postavu) bude asi vnučka, že? Přitakává a opakuje 

„Vnučku a pejska.“  

Kočičku tam nemáš nakreslenou?  

„Ne-e“ (kroutí hlavou na znamení)  

A myšku? 

„Ne-e“ (kroutí hlavou na znamení) 

Proč je tam nikde nemáš? 

„No protože se mi to tam nevešlo.“  

Proč jsi řepu nakreslil zrovna sem?  

(Přemýšlí) „…E-e…, protože jsem si myslel, že se tam vejde“ 

Proč máš postavičky nakresleny z této strany a ne z druhé strany?  

(Přemýšlí „…Protože se mi to tak líbilo.“  

Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslil zrovna pohádku O veliké řepě?  

„Podle řepy.“ 

Myslíš, že Ti na obrázku něco chybí? 

„Um-um.“ (kroutí přitom hlavou, na znamení, že nechybí)  

Ukazuji 1. obrázek ilustrace pohádky. Podívej se, jestli je na obrázku něco 

napsáno.  

„Ano, vidím tady“ (ukazuje na text) 

Co myslíš, že je tam napsáno?  

(Dlouhá pauza) „…. Nevím.“  

Tak se zkus ještě podívat, co by tam mohlo být tak napsáno?  

(Opět delší pauza) „Motýlek“ (ukazuje na zobrazeného ptáčka, který mu zřejmě 

připomíná motýla)  

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo -  ZASADIL?  

„Ano“  

A kde myslíš, že je to napsáno? 

(Ukazuje na konec textu) 
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Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - ŘEPA?  

(Ukazuje na začátek textu)  

Druhý obrázek Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Velká řepa“  

Co ještě?  

„Dědeček“ 

Myslíš, že je tam napsáno slovo - PEJSEK?  

„Jo“ (ukazuje na slovo řepa)  

Ukazuji poslední obrázek a ptám se, co si myslí, že je na něm napsáno.  

„Vytáhli řepu“ 

Ještě něco? 

„Děda, babička, vnučka, pejsek, kočička, myšička.“  

Myslíš, že je tam napsáno kolik postaviček se pokusilo řepu vytáhnout?  

„Ano“ (ukazuje na zobrazenou myšku) 

 

2) Igor, 6,5 let. (Délka rozhovoru 4 min 46 s.) 

 

Pověz mi, co jsi nakreslil?  

„E-e jak kočička přivolala myšku a šly chytnout řepu.“ 

Proč jsi řepu nakreslil zrovna sem?  

„Hm … (dlouze přemýšlí) já ani nevím.“  

Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslil zrovna pohádku O veliké řepě?  

„Hm … asi podle postav a uvidí řepu.“  

Myslíš, že Ti na obrázku něco chybí? 

(Přemýšlí) „Hm … asi sluníčko a domeček.“  

Ukazuji 1. obrázek ilustrace pohádky. Podívej se, jestli je na obrázku něco 

napsáno.  

„Je“ 

A kde to je napsáno?  

(Ukazuje text)  

Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Dědeček vytáhl řepu.“  

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - ŘEPA?  
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„Není to tam napsáno, pokud umím číst dobře.“  

Druhý obrázek Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Dědeček táhne řepu nebo něco takovýho … nevím … asi.“ 

Myslíš, že je tam napsáno kolik postaviček se pokusilo řepu vytáhnout?  

„Asi není“  

Poslední obrázek Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Dědeček byl rád, že vytáhnul řepu.“  

Myslíš, že jenom dědeček byl ráda? 

„Hm, možná i ostatní.“  

 

3) Radim, 6,3 let. (Délka rozhovoru 4 min 21 s.) 

 

Pověz mi, co jsi nakreslil?  

„E … Dědu, sluníčko, motýlka, babičku, vnučku, pejska, kočičku, myšku.“  

Proč jsi řepu nakreslil zrovna sem?  

„Hm … já jsem … já to tak … mě se to tak líbilo. Ta řepa je v rohu, aby se mi 

tady vešly ty postavy.“  

Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslil zrovna pohádku O veliké řepě?  

„Protože tu (ukazuje) je řepa a dědeček a babička a vnučka a pejsek a kočička 

 a myška.“  

Myslíš, že Ti na obrázku něco chybí? 

„Ummmmm … Ummmmm … ummmm … (přemýšlí a pak rázně odpovídá) … 

NE!“ 

Ukazuji 1. obrázek ilustrace pohádky. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Ummmmm…, že dědeček tahá řepu.“   

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo -  ŘEPA?  

„Ano“  

A kde? 

„Ummmmm, …. Ř … Ř… Ř…. tady je dědeček“ (ukazuje slovo dědeček)  

Ty jsi poznal slovo dědeček?  

„Ano“  

Tak to jsi moc šikovný teda.  
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„ To Ř…Ř…Ř (hledá znovu původní slovo řepa a po chvilce prohlížení ukazuje na 

slovo řepa a tázavě odpovídá) „Tady?“ 

Ano, máš to správně. Jsi šikulka. Ukazuji mu druhý obrázek, co myslíš, že je tam 

napsáno?  

„Že dědeček, (zastaví se a zopakuje) že dědeček tahá řepu, babička volá vnučku, 

že se chytila za babičku, pejsek za vnučku a kočička za pejska.“ 

Myslíš, že je tam napsáno kolik postaviček se pokusilo řepu vytáhnout?  

„Ano, tady.“ (ukazuje na slovo pejsek) 

Ukazuji poslední obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Že táhli, táhli a řepu vytáhli.“ 

Co myslíš, že je tohle za slovo? Ukazuji spojku A. 

 „Ummmmm …. Ummmmm….ummmm….eeeeeee… že řepu vytáhli?  

 

4) Gustav, 6,5 let. (Délka rozhovoru 4 min 16 s.) 

 

Pověz mi, co jsi nakreslil?  

„Řepu, dědu, babičku, vnučku, pejska, kočku a …. myšku.“ 

Proč jsi řepu nakreslil zrovna sem?  

(Přemýšlí, neodpovídá)  

Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslil zrovna pohádku O veliké řepě?  

„Protože je tady řepa.“ (ukazuje)  

Myslíš, že Ti na obrázku něco chybí? 

„Néééé“ 

Ukazuji 1. obrázek ilustrace pohádky. Podívej se, jestli je na obrázku něco 

napsáno.  

„Ano“ 

A kde? 

„Tady“ (ukazuje na řádek textu) 

Co myslíš, že by tam mohlo být napsáno? 

„Pohádka O řepě“ 

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - ZASADIL?  

(Přemýšlí a po chvilce s tázavým tónem v hlase ukazuje) „Tady?“  

Výborně přesně tam to je, jsi šikovný.  
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Ukazuji druhý obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„To samé.“ 

Myslíš, že je tam napsáno kolik postaviček se pokusilo řepu vytáhnout?  

„Nevím“  

Co myslíš, že je tohle za slovo (ukazuji ale)? 

(Dlouze přemýšlí a váhavě se ptá) „Babička?“ 

Ukazuji poslední obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Tady je napsáno myška (ukazuje slovo vytáhli) tady (zdůrazňuje).“ 

A co ještě třeba je tam napsáno?  

(Dlouze přemýšlí, neodpovídá) 

Co myslíš, že je tohle za slovo (ukazuji na táhnout) ? 

„Táhnou?“ 

 

5) Libor, 6,2 let. (Délka rozhovoru 5 min 25 s.) 

 

Pověz mi, co jsi nakreslil?  

„E-e-e- hm … jak ta řepa vyrostla a jak dědeček volá babičku.“ 

Proč jsi řepu nakreslil zrovna sem?  

„Protože se mi to tak hodilo tam. Abych to nevyčmárnul na stůl.“  

Kdopak je to? (ukazuji na první postavičku za řepou) 

„Dědeček“  

Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslil zrovna pohádku O veliké řepě? 

„Myslím, že podle tý řepy.“ 

Myslíš, že Ti na obrázku něco chybí? 

„Zapomněl jsem tam namalovat zem.“ 

A co třeba myška? Ta tam nechybí? 

„Ne“ 

Ukazuji 1. obrázek ilustrace pohádky. Podívej se, jestli je na obrázku něco 

napsáno.  

„Je“ 

Co myslíš, že je tam napsáno? 

„Nevím …“ 

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - ZASADIL?  
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„Jo“ 

A kde je to napsáno? 

(Ukazuje na slovo převeliká) 

Ukazuji druhý obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Že nemůžou to vytáhnout. Sluníčko se diví.“  

Poslední obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Vytáhli“  

A co ještě myslíš?  

„Hm, že,  že tam lítají ptáčci. A že pouštějí kytičky ty ptáčci.  

Co myslíš, že je tohle za slovo (ukazuji Ale)? 

„Hm… to nevím.“  

 

6) Boris, 6,9 let (Délka rozhovoru 4 min 38 s.) 

 

Pověz mi, co jsi nakreslil?  

„Dědka, babku, vnučku, pejska, kočičku.“  

A kdo je tam ještě?  

„Už nikdo.“ 

Myslíš, že Ti na obrázku něco chybí? 

(Dlouze přemýšlí) „… Myšička.“ 

Proč máš postavičky nakresleny zrovna takto?  

„No protože se to tam už nevešlo.“ 

Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslil zrovna pohádku O veliké řepě? 

(Přemýšlí) „…. E-e-e-e-e …. E-e-e-e-e-e ….“ (Dlouze přemýšlí, neodpovídá) 

Ukazuji 1. obrázek ilustrace pohádky. Podívej se, co myslíš, že je na obrázku 

napsáno? 

„Nevím“  

Tak to zkus, je tam někde něco napsáno, nebo není?  

(Dlouze přemýšlí, neodpovídá) 

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - ZASADIL?  

„Ano“ 

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - ŘEPA?  

„Nevím“  
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Ukazuji druhý obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

(Neodpovídá) 

Myslíš, že je tam napsáno kolik postaviček se pokusilo řepu vytáhnout?  

(Začne počítat) „ Jeden, dvě, tři, čtyři, pět a ještě chybí šestá myšička.“  

Poslední obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„No pozor na tom obrázku je řepa žlutá.“ 

Takže náš rozhovor končí tím, že mu vysvětluji, proč je řepa na obrázku žlutá. 

 

7) Bořek, 6,4 let. (Délka rozhovoru 8 min 26 s.) 

 

Pověz mi, co jsi nakreslil?  

„Řepa, mráčky, slunce, babičku …dědeček teda tady je babička (ukazuje na 

druhou postavu v pořadí), já jsem to popletl zase. Pejsek, kočka ta se mi zase moc 

nepovedla. Tady je ještě ta vnučka (ukazuje na třetí z postav), a tady to je 

myšička.“ 

Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslil zrovna pohádku O veliké řepě? 

„Protože je tam obrovská řepa.“ 

Myslíš, že Ti na obrázku něco chybí? 

„Co?“ (Ve smyslu, abych prozradila, co mu tam chybí) 

No já se ptám, jestli myslíš, že ještě něco chybí?  

„Myslím, že ne.“  

Ukazuji 1. obrázek ilustrace pohádky. Podívej se, jestli je na obrázku něco 

napsáno.  

„Je“ 

Co myslíš, že je tam napsáno? 

(Po delší pauze jej povzbuzuji ho, aby zkusil říct, co je tam napsáno) 

„Já přemýšlím … (nechám ho chvíli přemýšlet) … Asi to bude něco dlouhého. 

Dědek trhá řepu, … ale nevytáhne.“  

A myslíš, že je tam ještě něco napsáno?  

„Asi už ne.“  

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - ŘEPA?  

(Kývá na znamení, že ano)  

A kde by to mohlo být napsáno?  
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„Tak tohle je celkem těžké.“  

(Jezdí po řádku a hledá písmenko Ř) při tom si tiše říká „ Ř…Ř…Ř..na Ř to 

začíná. Tady.“ (Ukazuje na slovo zasadil) 

Ukazuji mu druhý obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Kočička (zastaví se a přemýšlí) kočka za psa, pes za vnučku, vnučka za babku, 

babka za dědka, dědek za řepu. Táhnou, táhnou, ale nevytáhnou.“ 

Poslední obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Myš za kočku, kočka za psa, pes za vnučku, vnučka za babku, babka za dědka, 

dědek za řepu a táhnou, táhnou a vytáhli.“  

Zkus mi říct, co je tohle za slovo (ukazuji písmenko A).  

„Myslíš to, co začíná na O?“ (Tak mu ještě upřesňuji a ukazuji slovo, dlouze 

přemýšlí, něco pobrukuje, ale nelze rozumět … po chvilce se tázavě odpovídá) 

„Řepa?“ 

Myslíš, že je tam někde napsáno -  DĚDEČEK?  

„Hm (zamyslí se a začne hledat počáteční písmeno)  Ď, Ď,Ď … (ukazuje na slovo 

kočička). 

 

8) Martina, 6,3 let (Délka rozhovoru 7 min 33 s.) 

 

Pověz mi, co jsi nakreslila?  

„Tady to je řepa, tady to jsou listy, tady to je děda, babička, ta má brýle (zamyslí 

se) vnučka, pejsek a kočička a domeček.“ 

Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslil zrovna pohádku O veliké řepě? 

„Protože tam je řepa.“  

Myslíš, že Ti na obrázku něco chybí? 

(Přemýšlí) „Komín mi tam chybí (pak ještě chviličku přemýšlí) a ještě … ještě mi 

tam chybí tady v garáži auto (ukazuje). A to tam nemůžu nakreslit, protože tam je 

babička a vnučka, tak to nemůžu překreslit.“  

Proč jsi nakreslila řepu zrovna sem?  

„Protože se nikam jinam nevejde.“  

Ukazuji 1. obrázek ilustrace pohádky. Podívej se, co myslíš, že je na obrázku 

napsáno? 
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„Víš, ještě mi tam něco chybí. Sluníčko a mráček.“ Dobře, a teď mi zkus říct, co 

je tam napsáno? „Že dědeček tahá řepu, tahá, tahá, ale nevytáhne. Ptáček sedí 

 a kouká se, jak to nemůže vytáhnout.  První ptáček sedí na řepě, málem spadne, 

ale nespadnul, dědeček táhnul, táhnul, ale nevytáhl.“  

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - TÁHNE?  

„Myslím, že ne.“ 

Ukazuji druhý obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Ehm tak … tak dědeček zavolal babičku, chytla se babička dědečka a táhli, táhli, 

ale nevytáhli. Tak babička zavolala vnučku a ta se … a ta přivolala …e…e, kde 

jsem skončila? Vnučka přivolala pejska, … tak… e… já jsem to pře…. Já jsem to 

přepískla. Tak dědeček zavolal babičku, chytla se babička za dědečka, táhli, táhli, 

ale nevytáhli. Tak babička zavolala vnučku, a ta, a ta vnučka přišla. - Co 

potřebujete - (mění intonaci) - Vnučko, pojď nám pomoct, my nemůžeme 

vytáhnout tuhle velikánkou řepu. Tak a vnu… a táhli, táhli, ale nevytáhli. Tak … 

tak vnučka zavolala  pejska, haf, haf, tak přišel pejsek na pomoc, chytl vnučku za 

šaty a táhli, táhli, ale nevytáhli. Tak pejsek zavolal kočičku, uhm, a kočička se 

chytla, aby, aby ho kočička chytla, za ocásek a táhli, táhli, ale nevytáhli.“ 

 Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - ŘEPA?  

„Myslím, že tady.“ (Ukazuje na celý spodní řádek textu) 

A zkusíš mi ukázat kde přesně?  

„A jak vypadá Ř? (napíšu jí tiskací Ř) Aha tak lalalá, lalalá, tak tady (ukazuje 

slovo babičku).“  

Poslední obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Tak jo … kočička zavolala myšku a myška šla na pomoc, táhli, táhli a vytáhli.“  

 

9) Olga, 6, 3 let. (Délka rozhovoru 5 min 25 s.) 

 

Pověz mi, co jsi nakreslila?  

„Sluníčko, řepu, dědečka, babičku, dcerušku, pejska, domeček, pejska, (pauza) 

myšku. 

(Ještě si společně ujasňujeme pojmenování postaviček na obrázku)  

Proč je nemáš za sebou, tak jak šli v pohádce? 
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 „E … oni… dědeček říká, babičko, pojď mě pomoct. Babička říká, dceruško, pojď 

mě pomoct.“ 

Proč je myšička hned u řepy? 

„Ona totiž byla za tou řepou, ona tam spala.“  

Proč máš řepu nakreslenou zrovna tady?  

„Protože se mě nejlíp kreslí něco vpravo taky.“ (Má ji nakreslenou vlevo)  

Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslil zrovna pohádku O veliké řepě? 

„Že tam je řepa, že tady je myška, pejsek, kočička.“  

Myslíš, že Ti na obrázku něco chybí? 

(Přemýšlí) „Eee … eee … eee. Chý……..bííííí…… asi nic.“ 

Ukazuji 1. obrázek ilustrace pohádky. Podívej se, jestli je na obrázku něco 

napsáno.  

„Dědeček zasadil řepu, řepa vyrostla, dědeček přišel k řepě, táhl, táhl, nevytáhl. 

(Nadechne se zhluboka.) Slavíci se na to koukali, a jeden seděl na řepě.“ (Jede 

prstem po řádku, jako kdyby reálně četla.)  

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - ŘEPA? 

„To nevím, jestli je tam Ř, já neumím poznat, ŘEPA.“  Tak to jenom zkus.  

„UMMMM … Tady“ (ukazuje na slovo ZASADIL na začátku) 

Druhý obrázek Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Babičko, pojď mně pomoct. Babička přišla a zavolala, dceruško, pojď mně 

pomoct. Dceruška přišla, zavolala pejsku pojď ke mně, a pejsek zavolal kočičko 

pojď ke mně a sluníčko se koukalo co to tam dělaj. Slavíci si tam nesli hnízdo.  

A malinký ptáček za nimi pořád byl pozadu.  

Co myslíš, že je tohle za slovo (ukazuji ALE)? 

„Tohle? (ujišťuje se) R.“ 

Poslední obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„No um… Kočička řekla, myšičko, pojď nám pomoct. Táhli, táhli a vytáhli. 

Všichni si na to radovali.“  

Co myslíš, že je tohle za slovo (Ukazuji A)?  

„Umm… já bych řekla A.“ 
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10) Nora 6,5 let (Délka rozhovoru 4 min 01 s.) 

 

Pověz mi, co jsi nakreslila?  

„Řepu, dědečka, babičku, vnučku, pejska, kočičku, myšku, motýl a ptáčci.“  

Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslil zrovna pohádku O veliké řepě? 

„Podle té řepy.“  

Myslíš, že Ti na obrázku něco chybí? 

„Ne“ 

Proč jsi řepu namalovala zrovna sem?  

(Dlouze přemýšlí, neodpovídá)  

Ukazuji 1. obrázek ilustrace pohádky. Podívej se, jestli je na obrázku něco 

napsáno.  

(Neodpovídá)  

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - ŘEPA?  

„Přestože je kresba, propracována do detailů. Nepodařilo se mi ji rozmluvit. 

Kromě vyjmenování postav, které nakreslila, zbylé otázky neodpovídala.“ 

 

11) Patricie, 6,4 let. (Délka rozhovoru 2 min 33 s.) 

 

Pověz mi, co jsi nakreslila?  

„Tady to je ta řepa, tady je sluníčko, mráček, dědeček, babička a holči … (Zarazí 

se a opraví pojmenování) vnučka.“ 

Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslil zrovna pohádku O veliké řepě? 

„Nevím“ 

Myslíš, že Ti na obrázku něco chybí? 

„Kočička, pejsek a myška. Oni se mi tam už nevešli.“  

Ukazuji 1. obrázek ilustrace pohádky. Podívej se, jestli je na obrázku něco 

napsáno.  

„Nevím“  

Myslíš, že je tam někde napsáno slovo - ŘEPA? 

„Jo“ 

Ukážeš mi kde?  

(ukazuje na POTAHUJÍ)  
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Ukazuji druhý obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Dědeček, babička, holčička, pejsek, kočička a myška tam ještě není ukázaná.  

A ještě je tam napsáno, řepa.“  

Poslední obrázek. Co myslíš, že je tam napsáno?  

„Vytáhli řepu.“  

Co ještě by tam mohlo být napsáno? 

„To už nevím.“  

 

Rozhovor nad dětskou kresbou a čtení dětí nad obrázkem  

Viktor, 6 let.  

 

Rozhovor nad dětskou kresbou  

Viktor byl požádán, aby vyprávěl, co nakreslil. Toto vyprávění se skládá 

z vyjmenovávání. Jmenuje jednotlivé postavičky příběhu.  Přičemž výčet postav 

končí u psa. Kočka a myš chybí jak v kresbě tak také výpovědi Viktora. 
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Zdůvodňuje to nedostatkem místa. Zdá se, že za tuto skutečnost může nepříliš 

šťastně umístěna řepa v obrázku. Viktora se na umístění řepy ptám, proč ji 

nakreslil právě na takové místo. Myslel si, že se mu tam vejdou všechny postavy. 

Ale bohužel nevešly. Při otázce zda mu na obrázku něco chybí, uvádí, že ne. 

Takže si zřejmě zpětně neuvědomuje, že před chvilkou zmiňoval, že tam kočku  

a myš nemá.  

Čtení dětí nad obrázkem 

Viktorovi předkládám první obrázek z rozkresleného příběhu. Žádám, aby si 

obrázek prohlédl a řekl mi, jestli je na něm něco napsáno. Uvádí, že ano a přitom 

mi ukazuje řádek textu. Ptám se, co by tam podle něj mohlo být napsáno. Po delší 

odmlce a přemýšlení uvádí, že neví. Snažím se ho povzbudit, aby to alespoň 

zkusil. Znovu se tedy odmlčí a nakonec uvádí, že by tam mohlo být napsáno 

Motýlek, přičemž ukazuje na zobrazeného ptáka, kterého si zřejmě spletl 

s motýlem. Tuto výpověď přičítám vzbuzenému zájmu, který v něm tento objekt 

vyvolal. Když se tážu na konkrétní slovo ZASADIL, zda by tam mohlo být někde 

v textu napsáno, tak souhlasí a ukazuje na konec textu. Při slovu ŘEPA ukazuje 

naopak na začátek věty. U druhé ukázky prezentovaného materiálu uvádí, že by 

tam mohlo být napsáno velká řepa a dědeček. Když se ptám, jestli je tam někde 

napsáno slovo PEJSEK, tak ukazuje na předposlední ze slov na slovo ŘEPU.  

U posledního z obrázků uvádí, že by tam mohlo být napsáno, vytáhli řepu. Ptám 

se, jestli ještě něco, na tento popud vyjmenovává, všechny postavičky. Kladu mu 

poslední otázku, zda si myslí, že je tam někde napsáno kolik postaviček se 

pokusilo řepu vytáhnout. Uvádí, že to tam napsáno je a ukazuje na myšku.   
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Igor, 6,5 let. 

 

Rozhovor nad dětskou kresbou 

Požádala jsem Igora, aby mi sdělil, co nakreslil. Igor se nejprve zamyslí a pak 

podává výpověď příběhem. Jak kočička přivolala myšku, a šly chytnout řepu. 

Jeho výpověď se tedy neskládá pouze s vyjmenování nakreslených prvků, ale 

zrovna zachycuje děj pohádky. Ptám se, proč nakreslil řepu zrovna tam, kam ji 

nakreslil. Docela dlouze přemýšlí, ale na důvod nemůže přijít proto, uvádí, že ani 

neví. Jistý si však je v tom, že by ostatní poznali pohádku, kterou nakreslil podle 

postav a také, že by viděli řepu.  Když se jej ptám, zda mu na obrázku něco chybí, 

přestože zásadní charakteristiky příběhu má zachyceny, přemýšlí a nakonec uvádí, 

že asi sluníčko a domeček. Tyto dva detaily mohl odpozorovat při kresbě od 

někoho u stolečku.  

Čtení dětí nad obrázkem 

Předkládám Igorovi první z prezentovaného materiálu. Ptám se jej, zda je na 

obrázku něco napsáno. Uvádí, že je, ale neukazuje mi to. Proto se ptám, zda by mi 

mohl ukázat, kde to je napsáno. Teprve po mé výzvě mi ukazuje daný text. Ptám 

se samozřejmě také na to, co by tam mohlo být napsáno. Dědeček vytáhl řepu, 

uvádí Igor. Z obrázku však nic takového není patrno. Dědeček řepu tahá, to ano, 

ale řepa je stále v zemi. A také tato výpověď nekoresponduje s vyprávěným 

textem. Dědeček řepu sám přece nevytáhl. Ptám se, zda si myslí, že je tam někde 
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napsáno slovo řepa. Igor projede očima řádek textu a uvádí velmi znale. Není to 

tam napsáno, pokud umím číst dobře. Informaci, že by Igor už dovedl číst mi 

však paní učitelka nepotvrdila.  Ukazuji Igorovi druhý z obrázků. A ptám se, co 

by tam mohlo být napsáno. Dědeček táhne řepu nebo něco takovýho … nevím 

…asi. Z této odpovědi mi přijde, jakoby ho podobné otázky obtěžovaly a nechtěl 

se nad nimi vůbec pozastavovat. Ptám se ho ještě na počet postav, které se 

pokusily řepu vytáhnout, zda ten je někde napsán. Uvádí, že asi není.  Ukazuji mu 

poslední z obrázků. Ptám se, co si myslí, že je na obrázku napsáno. Dědeček byl 

rád, že vytáhli řepu. Reaguji na tuto odpověď otázkou? Myslíš, že jenom 

dědeček byl rád, že se podařilo řepu vytáhnout? Hm, možná i ostatní.  

Radim, 6,3 let. 

 

Rozhovor nad dětskou kresbou 

První ze série otázek, kterou Radimovi kladu, zní, pověz mi, co jsi nakreslil. 

Chvilinku přemýšlí, ale po chvilce začne vyjmenovávat. Vyjmenovává postavy 

přesně tak, jak přicházely v pohádce. Mezi postavy však vmísí ještě sluníčko, 

motýlka, avšak řepu nejmenuje. Ptám se, proč nakreslil řepu tam, kam ji nakreslil. 

Hm … já jsem … já to tak … mě se to tak líbilo. Váhá s odpovědí. Vzápětí 

ještě vysvětluje a názorně ukazuje v obrázku. Ta řepa je v rohu, aby se mi tady 

vešly ty postavy. Ptám se dále na to, podle čeho by ostatní poznali, že nakreslil 

právě pohádku O veliké řepě? Radim nejprve uvádí a ukazuje na obrázku řepu  
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a následně jmenuje všechny postavičky z pohádky. Mohlo by se tedy zdát, že 

nelze žádný zásadní prvek pohádky opomenout, protože všechny prvky tvoří 

celek tedy pohádku a bez jednoho prvku už by ostatní pohádku nemuseli poznat.  

Když se ptám, zda mu na obrázku něco chybí, přemýšlí opravdu dlouze  

a evidentně celý obrázek znovu prohlíží. Nakonec uvádí, že ne. 

Čtení dětí nad obrázkem 

Ukazuji první obrázek pohádky. Ptám se, co myslí, že by na něm mohlo být 

napsáno. Chvíli přemýšlí, u prvního z obrázků je uveden krátký text.  Radim 

uvádí, dá se říci opravdu přesně, že dědeček tahá řepu. Takže krátký text 

koresponduje s Radimovou výpovědí. Velmi hezky se mu podařilo vystihnout, co 

se na obrázku děje a ještě celý děj uvádí v přítomném čase. Ptám se, zda by tam 

někde mohlo být napsáno slovo ŘEPA. Souhlasí, že ano. Když se ptám, kde by to 

asi tak mohlo být. Začne pátrat prstem po řádku textu a hledá počáteční písmeno 

slova, přitom si pološeptem říká Ř …Ř…Ř…Ř… tady je DĚDEČEK. Současně 

skutečně ukazuje slovo dědeček. Pochválím jej za to, že našel slovo dědeček. 

Radima tato skutečnost, absolutně nerozhodila, sám se vrací k původnímu dotazu 

týkajícího se slova ŘEPA a opět začne hledat. Pomáhá si opět tichým Ř…Ř…Ř 

a jede prstem znova po řádku.  Po chvilce prohlížení ukazuje skutečně slovo 

ŘEPA a přitom se ptá tady? Potvrdím, že je to správně a že je tedy moc šikovný  

a slovo našel. Oceňuji Radimovu pozornost a jeho samostatný návrat k zadané 

otázce. Pokračujeme v našem rozhovoru dál. Ukazuji mu druhý z obrázků a opět 

se ptám, co je na něm napsáno. Že dědeček … zastaví se a zopakuje, že dědeček 

tahá řepu, babička volá vnučku, že se chytila za babičku, pejsek za vnučku  

a kočička za pejska. Nevím zda, je to pouze náhoda, ale tento obrázek má delší 

text než předchozí a Radimova odpověď koresponduje s délkou textu. Stejně tak 

jako tomu bylo u předchozího obrázku. Zkusím se ho zeptat, zda si myslí, že je 

tam napsáno, kolik postaviček se pokusilo řepu vytáhnout. Uvádí, že ano a přitom 

ukazuje na slovo PEJSEK. Což je poslední slovo na konci prvního řádku. 

Nakonec mu ukážu závěrečný obrázek. Vypovídá, že by na něm mohlo být 

napsáno že táhli, táhli a řepu vytáhli. Samotným závěrem mu ještě ukazuji 

spojku A, pro něj by to mohlo být docela známé písmenko A. Dlouze přemýšlí  

a nakonec uvádí, že řepu vytáhli.  
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Gustav, 6,5 let.  

 

Rozhovor nad dětskou kresbou 

Počáteční otázka zní stejně jako v předchozích rozhovorech. Gustav je požádán, 

aby sdělil, co nakreslil. Začíná vyjmenovávat, přičemž první uvádí řepu. A dále 

pojmenovává postavy dle toho, jak ve vyprávění přistupovaly. Pořadí postav tedy 

dodržuje. Zvláštností na jeho kresbě je řepa nakreslena vpravo a tedy postavy 

jdoucí v řadě zprava doleva. Na to se ho tedy hned vzápětí ptám otázkou, proč 

nakreslil řepu zrovna tam, kam ji nakreslil a ukazuji na řepu v obrázku. Gustav 

přemýšlí, ale odpověď na otázku mi nedává. Zkouším to tedy ještě jinou cestou, 

ptám se, proč řepu nenakreslil třeba na místo, které mu ukazuji nalevo. Opět 

následuje dlouhé přemýšlení, ale bez výsledku. Zkouším tedy pokračovat 

v rozhovoru jinou otázkou. Ptám se, podle čeho by ostatní děti poznaly, že se 

jedná o danou pohádku. Gustav Protože je tady řepa a ukazuje v obrázku 

znázorněnou řepu. Na závěr této části se ještě ptám, zda myslí, že mu v obrázku 

něco chybí. To odmítá.  

Čtení dětí nad obrázkem 

Podívej se, jestli je na obrázku něco napsáno. Zahajuji druhou část rozhovoru  

a předkládám Gustavovi první z prezentovaných obrázků. Gustav si velmi dobře 

všimne, že v obrázku je znázorněn text. Chci, aby mi ještě ukázal, kde to přesně 
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je. Gustav tady a ukazuje na řádek textu. Ptám se jej, co myslí, že by tam mohlo 

být napsané. Odpovídá Pohádka O řepě. Gustav tedy celkově shrnuje a udává 

nadřazený pojem. Tato odpověď mě zaujme, jelikož doposud jsem nic takového 

nezaregistrovala. Ptám se, zda je tam někde napsáno slovo ZASADIL. Gustav 

neodpovídá ANO/NE, ale zamyslí se a po chvilce s tázavým tónem ukazuje tady? 

A opravdu správně určil místo, kde se slovo v textu nachází. Pochválím jej  

a potvrdím, že je to opravdu správně. Ukazuji mu druhý z obrázků. Uvádí, že je 

na něm napsáno to samé jako na předchozím obrázku, tedy Pohádka O řepě. 

Přestože text u druhého obrázku je nejdelší ze všech prezentovaných a také 

v kresbě se děj změnil, přijde mu totožný a vypovídá tedy souhrnně. Ptám se ještě 

na počet postav, zda-li je v textu uveden. Uvádí, že neví. Zkouším se ptát na slova 

ještě opačně, ukazuji ALE a ptám se, co by to mohlo být za slovo. Dlouze 

přemýšlí a váhavě se ptá BABIČKA? Zde mi přijde vhodné uvést, že sice 

nepoznal slovo, které jsem zadala, ale zadané slovo je přesně pod slovem 

BABIČKA a také přesně pod znázorněnou postavou babičky. Z toho usuzuji, že 

jej snad tato dvě fakta mohla vést k výpovědi, jakou podal. Ukazuji Gustavovi 

poslední obrázek. Uvádí Tady je napsáno myška (ukazuje na slovo VYTÁHLI) 

tady (ještě zdůrazňuje). Jedná se o poslední ze slov, které je v textu uvedeno, 

takže bychom mohli vidět jakousi asociaci posledního slova VYTÁHLI s poslední 

postavou příběhu MYŠKOU, kterou uvádí.  Nicméně v posledním z obrázků 

neuvádí, tak jako v předchozích, souhrnné pojmenování toho, co by mohlo být 

psáno. Ale přijde mu důležité sdělit, že je tam napsána myška, která se poprvé 

v obrázku objevila a pomohla vyřešit celou situaci. Zkouším se jej ptát, zda ještě 

něco je tam napsáno, ale to už mi neodpovídá. Na závěr se ještě zeptám, jestlipak 

ví, co je napsáno tady a ukazuji přitom slovo TÁHNOUT. Odpoví, opět tázavým 

tónem, TÁHNOU?   
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Libor, 6,2let 

 

Rozhovor nad dětskou kresbou 

Libore, pověz mi, co jsi na obrázku nakreslil? Libor vypovídá, jak ta řepa 

vyrostla a jak dědeček volá babičku. Což je vzhledem ke kresbě zcela přesná 

výpověď. Na obrázku totiž skutečně vidíme znázorněnou pouze řepu a dědečka.  

Ptám se, proč řepu nakreslil zrovna tam, kde ji má nakreslenou. Protože se mi to 

tak hodilo, abych to nevyčmáral na stůl, uvádí Libor. Všímám si obavy 

z možného nedostatku místa ke kreslení. Další z otázek směřuje na poznávací 

znaky, podle čeho by ostatní děti poznaly, že se jedná o danou pohádku. Libor je 

přesvědčen, že právě podle řepy. Když se ptám, zda je něco, co zapomněl 

nakreslit, tak zmiňuje zem. Což mi nepřijde jako tak zásadní zapomenutí jako to, 

že mu tam chybí absolutně všechny postavy z děje, kromě tedy uvedeného 

dědečka. Jeho pohled je však jiný, o tom se přesvědčím následující otázkou co 

třeba myška, ta tam nechybí? Libor neváhá ani okamžik a odpovídá ne.   

 Čtení dětí nad obrázkem 

Ukazuji Liborovi první obrázek. Podívej se, jestli je na obrázku něco napsáno. 

Libor uvádí, že je. Co myslíš, že by tam mohlo být napsáno? Nevím. Zkouším mu 

trošku pomoci jinou otázkou, myslíš, že by tam mohlo být napsáno slovo 

ZASADIL? Uvádí, že ano. Ptám se, kde by to mohlo být napsáno. Ukazuje na 
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slovo PŘEVELIKÁ, které se nachází uprostřed v textu. Ukazuji Liborovi druhý 

obrázek. Co myslíš, že by mohlo být napsáno u tohoto obrázku? Že nemůžou to 

vytáhnout. Sluníčko se diví. Ano, na obrázku je skutečně zachyceno, že vytažení 

řepy činní všem zúčastněným velký problém. Zajímavé však je, že Libora zaujal 

právě detail sluníčka s divícím se výrazem ve tváři.  Ukazuji mu poslední obrázek 

se stejnou otázkou, co by na něm mohlo být napsáno. Vytáhli, uvádí Libor stroze 

avšak pravdivě, jelikož to je opravdu to podstatné o co v celém příběhu šlo. Když 

se ptám, co ještě by tam mohlo být napsáno. Opět si všímá detailů, které jej 

evidentně zaujaly. Hm, že tam lítají ptáčci. A že pouštějí kytičky ty ptáčci. Na 

závěr mu zkouším ukázat ALE. Co by to mohlo být za slovo? To však Libor 

neurčí, ani se o to nepokusí. Vypovídá, že neví. 

 

Boris 6,9 let. 

 

Rozhovor nad dětskou kresbou 

Pověz mi Borisi, co jsi nakreslil. Boris začne vyjmenovávat. Dědka, babku, 

vnučku, pejska, kočičku. Na myšku nějak pozapomene. Ptám se tedy, kdo tam 

ještě je. Boris uvádí, že už nikdo. Avšak když se ptám, jestli mu na obrázku něco 

chybí, uvádí, že myšička. Boris má postavičky nakresleny ve dvou řadách. Když 

se ptám proč je má zrovna tak nakresleny. Vysvětluje No protože se to tam už 
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nevešlo. Boris tedy nedostatek místa vyřešil tím, že zbývající postavičky nakreslil 

do řady nad ty první. Ptám se také, podle čeho by ostatní poznali, že nakreslil 

pohádku O veliké řepě. Dlouze přemýšlí, ale neodpovídá.  

Čtení dětí nad obrázkem 

Ukazuji Borisovi první obrázek. Žádám jej, aby si obrázek prohlédl a řekl mi, co 

je na něm napsané. Boris se však nepokusí nic vymyslet. Odpověď zní, nevím. 

Snažím se ho povzbudit, aby to alespoň zkusil, ale bez výsledku. Proto se jej 

ptám, zda je tam vůbec něco napsáno. Je patrné, že přemýšlí, ale neodpovídá. 

Zkouším to tedy ještě trošku jinak. Myslíš, Borisi, že je tam někde napsáno slovo 

ZASADIL? Boris uvádí, že ano. A co třeba ŘEPA, je tam někde napsáno ŘEPA? 

Nevím, zní opět odpověď. Zkouším vyměnit obrázky a ukazuji mu druhý 

z prezentovaného materiálu. Ovšem ani se změnou obrázku neuspěji. Borise se mi 

nepodaří rozmluvit. Zkouším otázku, jestlipak je tam napsáno kolik postaviček se 

pokusilo řepu vytáhnout? Zaznamenávám malý úspěch, jelikož Boris začne 

počítat jeden, dvě, tři, čtyři, pět a ještě chybí šestá myšička. Ukazuji mu 

poslední obrázek a kladu stejnou otázku, copak je tam asi napsáno. Boris na to no 

pozor na tom obrázku je řepa žlutá. Takže náš rozhovor končí tím, že mu 

vysvětluji, proč je řepa na obrázku žlutá.  

Bořek, 6,4 let. 
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Rozhovor nad dětskou kresbou 

Bořek byl první ze skupiny dětí, se kterým jsem rozhovor nestihla v ten samý den, 

kdy proběhla kresba. Nicméně konkrétně Bořek, kdykoliv mě potkal, ptal se, kdy 

přijdu, aby mi mohl říci, co nakreslil. Cítil nutnost připomenout mi, že s ním jsem 

si ještě nepovídala. Předkládám před Bořka obrázek, který nakreslil. Pověz mi, co 

jsi na obrázku nakreslil. Řepa, mráčky, slunce, babička, … dědeček teda tady 

je babička (ukazuje na druhou postavu v pořadí). Já jsem to popletl zase. 

Pejsek, kočka, ta se mi zase moc nepovedla. Tady je ještě ta vnučka (ukazuje 

na třetí z postav) a tady to je myšička. Z jeho rozhovoru pozoruji náznaky 

podceňování se. Patrná je nejasnost v postavách. Vyjmenovává je chaoticky. 

Nejprve se splete v babičce, pak zapomíná na vnučku, ke které se vrací, po té co 

jmenoval kočku. Jasno má však v tom, že ostatní by poznali pohádku podle toho, 

že je tam obrovská řepa. Jejíž obrovitost opravdu v kresbě zachytil. Když se ptám, 

zda mu na obrázku něco chybí. Reaguje otázkou na mě Co? Ve smyslu, abych 

prozradila, co mu tam chybí. Proto jej ujišťuji, že nevím, že se ptám, jestli si 

myslí, že mu tam ještě něco chybí. Myslím, že ne.  

Čtení dětí nad obrázkem 

Předkládám před Bořka první z prezentovaných obrázků. Podívej se, jestli je něco 

na obrázku napsáno. Bořek souhlasí, že je. Ptám se proto, co by tam mohlo být 

napsáno? Když neodpovídá a pauza se mi zdá, příliš dlouhá, povzbuzuji jej, aby 

mi to zkusil říct. Já přemýšlím. Odvětí. Nechám jej přemýšlet a vyčkávám. Asi 

to bude něco dlouhého (přemýšlí nahlas) Verbalizuje mi pocit z délky uvedeného 

textu. Nakonec však jeho výpověď nekoresponduje s danou představou, jelikož 

uvádí celkem krátkou  Dědek trhá řepu, (opět pauza) ale nevytáhne. Zkouším se 

ptát, jestli by tam mohlo být ještě něco napsáno. Odpovídá, už asi ne. Zkouším se 

ptát na konkrétní slova, myslíš, že je tam někde napsáno ŘEPA? Bořek přikyvuje 

na znamení, že ano.  Ptám se kde přesně. Tak tohle je těžké. Jezdí prstem po 

řádku textu a hledá písmenko Ř, při tom si tiše pobrukuje Ř…Ř…Ř…Ř …na  

Ř to začíná (sděluje, že zná počáteční slovo) Tady (ukazuje na slovo ZASADIL), 

což je první slovo v uvedeném textu. Přecházíme ke druhému obrázku. Vypovídá, 

že je na něm napsáno Kočička (zastaví se a přemýšlí) kočka za psa, pes za 
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vnučku, vnučka za babku, babka za dědka, dědek za řepu. Táhnou, táhnou, 

ale nevytáhnou. Co se korespondence s délkou textu týče, zdá se mi tahle 

výpověď velmi přesná. Zaujme mě však fakt, že řadu jmenuje ve směru zprava 

doleva. Od poslední postavy ve směru k problému a počátku příběhu. Předkládám 

mu poslední z obrázků se stejnou otázkou. Bořek uvádí Myš za kočku, kočka za 

psa, pes za vnučku, vnučka za babku, babka za dědka, dědek za řepu  

a táhnou, táhnou, a vytáhli. Zkus mi říct, co je tohle za slovo (ukazuji písmenko 

A). Myslíš to, co začíná na O? Ujasňuje si ještě zadání. Ukazuji mu znovu 

zadání a upřesňuji, co přesně mám na mysli. Dlouze se zamyslí, něco 

nesrozumitelného si pobrukuje, nechám jej v klidu přemýšlet. Nepobízím jej 

k odpovědi. Po chvilce tázavě odpovídá ŘEPA, slovo ŘEPA je umístěno hned 

vedle A. Bořku a myslíš, že je tam napsáno slovo DĚDEČEK? Hm… (zamyslí se 

a začne hledat počáteční písmeno) Ď…Ď…Ď…(nakonec ukáže na slovo kočička). 

Slovo kočička je umístěno pod postavou dědečka. A zamyslím-li se nad tím, slova 

jsou si docela hodně vizuálně podobná. 

Martina, 6,3 let.  

 

Rozhovor nad dětskou kresbou 

Pověz mi, co jsi nakreslila. Martina vypovídá Tady to je řepa, tady to jsou listy, 

tady to je dědeček, babička, ta má brýle, (zamyslí se), vnučka, pejsek  

a kočička a domeček. Martina velmi detailně popisuje svoji kresbu, ale neuvádí 
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přitom myš. Ptám se, podle čeho by ostatní děti poznaly, o jakou pohádku se 

jedná. Uvádí, že podle řepy. Myslíš, že ti na obrázku něco chybí? Přemýšlí  

a prohlíží si svůj výtvor. Komín mi tam chybí …. (ještě se na chvilku odmlčí)  

a ještě … ještě mi tam chybí tady (ukazuje) v garáži auto. A to tam nemůžu 

nakreslit, protože tam je babička a vnučka, tak to nemůžu překreslit. Martina 

opět velmi detailně popisuje a dokonce vysvětluje dle jejího pohledu chybějící 

prvky v kresbě. Líbí se mi vysvětlení, proč nemůže nakreslit auto v garáži. Uvádí, 

že nemůže překreslit babičku a vnučku. Ale vlastně domeček má taky 

„překreslený.“ Bohužel jsem nezjistila, co nakreslila dříve, zda domeček nebo 

postavy.  Každopádně jedno nebo druhé je překreslené. Ptám se dále, proč 

nakreslila řepu zrovna tam, kde ji má nakreslenou. Protože se nikam jinam 

nevejde.  

Čtení dětí nad obrázkem 

Ukazuji Martině první z materiálu. Podívej se na obrázek, co myslíš, že je tam 

napsáno. Martinu zcela zaměstnala ještě předchozí otázka týkající se chybějících 

částí v kresbě. Proto moji otázku nebere v potaz a uvádí, Víš, ještě mi tam něco 

chybí. Sluníčko a mráček. Reaguji na to slovy Dobře, ale teď mi pověz, co je 

tady na tom obrázku napsáno? Martina se rychle zorientuje a vypovídá, že 

dědeček tahá řepu, tahá, tahá, ale nevytáhne. Ptáček sedí, kouká se, jak to 

nemůže vytáhnout. První ptáček sedí na řepě, málem spadne, ale nespadnul, 

dědeček táhnul, táhnul, ale nevytáhnul. Martina podává rozsáhlý, detailní popis 

toho, co je na obrázku znázorněno. Délka textu samozřejmě absolutně 

nekoresponduje s její výpovědí. Z čehož lze usuzovat, že Martina má zřejmě 

představu, že všechno to co vypověděla, je tam popsáno. Patrné je zaujetí 

detailem ptáčků v obrázku, které velmi hbitě zasadila do příběhu, přestože ve 

vyprávěném příběhu nebyli ptáci ani náznakem zmíněni. Zkouším se prát, zda je 

tam někde napsáno slovo TÁHNE. Myslím, že ne. Přitom tohle slovo zmiňovala 

táhá, táhnul. Zpětně uvádí, že tam není. Předkládám druhý z obrázků. Martina se 

nadechne a podává opět velmi rozsáhlou výpověď. Ehm tak … tak dědeček 

zavolal babičku, chytla se babička dědečka a táhli, táhli, táhli, ale nevytáhli. 

Tak babička zavolala vnučku a ta se … a ta přivolala (přemýšlí) e…e…kde 

jsem skončila? Zarazí se a ve vyprávění se ztrácí. Nechávám ji rozpomenout, 
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nijak ji zpět nenavádím. Vnučka přivolala pejska … tak … e… já jsem to pře 

(nedořekne) já jsem to přepískla. Tak dědeček zavolal babičku, chytla se 

babička za dědečka, táhli, táhli, ale nevytáhli. Tak babička zavolala vnučku, 

a ta, a ta vnučka přišla. „Co potřebujete“ (Mění intonaci a do vyprávění vkládá 

přímou řeč) „Vnučko, pojď nám pomoct, my nemůžeme vytáhnout tuhle 

velikánkou řepu tak a vnu…(nedořekne)  a táhli, táhli, ale nevytáhli. Tak … 

tak vnučka zavolala pejska, haf, haf tak přišel pejsek na pomoc, chytl vnučku 

za šaty a táhli, táhli, ale nevytáhli. Tak pejsek zavolal kočičku, uhm,  

a kočička se chytla, aby, aby ho kočička chytla, za ocásek a táhli, táhli, ale 

nevytáhli. Takhle rozvitý příběh jsem nečekala. Martina se rozpovídala  

a rozvíjela vyprávění do obrovských detailů, popisů, včetně užití přímé řeči, 

citoslovcí, dokonce se sama ve vyprávění ztrácela. Text uvedený u druhého 

obrázku je opravdu z prezentovaných materiálů nejdelší. Představa Martiny tedy 

je, že vše uvedené tam je popsáno. Zkouším se zeptat na slovo ŘEPA, zda je tam 

napsáno. Myslím, že tady (ukazuje celý spodní řádek textu). Zkusíš mi ukázat 

kde přesně. A jak vypadá Ř? Ptá se mě. Proto ji hůlkovým písmem na zvláštní 

papír předepíšu Ř. Aha tak lalalá, lalalá tak tady (začne si přitom prozpěvovat  

a ukazuje na slovo babička). Předkládám jí poslední obrázek. Vypovídá, že je na 

něm napsáno kočička zavolala myšku a myška šla na pomoc, táhli, táhli  

a vytáhli. Poprvé tak délkově text a výpověď souhlasí. 

Olga, 6,3 let. 
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Rozhovor nad dětskou kresbou 

Olgo, pověz mi, co jsi na obrázku nakreslila. Sluníčko, řepu, dědečka, babičku, 

dcerušku, pejska, domeček, pejska ….(zamyslí se) myšku. Olga vyjmenovala 

všechny postavy vystupující v příběhu, avšak mám dojem, že se spletla ve 

výpovědi, když dvakrát uvedla pejska a nejmenovala kočku. Proto si ještě 

následně ujasňujeme jednotlivé postavičky. Pejsek je zachycen u domečku.  

U postavy dcerušky je pak zobrazena kočka. Zajímá mě, proč nemá postavičky 

nakresleny, tak jak šly v pohádce. Zamyslí se a uvádí, dědeček říká, babičko, 

pojď mě pomoct. Babička říká, dceruško, pojď mě pomoct. Neuvádí přitom 

postavy zvířat, které byly nedílnou součástí příběhu a v kresbě se jeví 

neuspořádaně až nahodile. Zkouším se tedy ptát trošku jinak. Proč má myš u řepy. 

Olga mi podává docela originální vysvětlení. Ona totiž byla za tou řepou, ona 

tam spala. Ptám se ještě, proč má řepu nakreslenou zrovna tam, kde je 

nakreslena. Protože se mně nejlíp kreslí něco vpravo taky. Má ji však 

nakreslenou vlevo – zřejmě si spletla pravou a levou stranu, jinak nevím, jak si 

tuto odpověď vyložit. Podle čeho by ostatní děti poznaly, že jsi nakreslila 

pohádku O veliké řepě? Že tam je řepa, že tady (ukazuje) je myšička, pejsek, 

kočička. Jako zásadní poznávací znaky tedy uvádí samozřejmě nepostradatelnou 

řepu, ale také zvířátka, která se zpočátku zdála v zobrazení spíše nahodilá. Ptám 

se, zda ji v obrázku něco chybí. Přemýšlí, ale nakonec uvádí, že asi nic.  

Čtení dětí nad obrázkem 

Ukazuji Olze první prezentovaný obrázek. Podívej se, jestli je na obrázku něco 

napsáno. Dědeček zasadil řepu. Řepa vyrostla. Dědeček přišel k řepě. Táhl, 

táhl, nevytáhl. (Zhluboka se nadechne) Slavíci se na to koukali a jeden seděl na 

řepě. Při výpovědi jede prstem po řádku, jakoby reálně četla. Olgu, stejně jako 

zmíněné předchozí spolužáky, zaujali zobrazení ptáčci. Olga se je však odvážila 

dokonce pojmenovat slavíky. Myslíš, že je tam napsáno ŘEPA? To nevím, jestli 

je tam Ř, já neumím poznat ŘEPA. Pobízím ji, ať to alespoň zkusí. Přistoupí na 

tuto hru a zamyslí se. UM …. Tady (ukazuje slovo ZASADIL), což je první ze 

slov v řádku. Ukazuji druhý obrázek. Olga vypovídá, Babičko, pojď mně 

pomoct. Babička přišla a zavolala, dceruško, pojď mně pomoct. Dceruška 
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přišla, zavolala pejsku pojď ke mně, a pejsek zavolal kočičko, pojď ke mně  

a sluníčko se koukalo, co to tam dělaj. Slavíci si tam nesli hnízdo. A malinký 

ptáček za nimi pořád byl pozadu. Olga tedy zvolila delší výpověď než  

u předchozího obrázku, opět zabíhá do detailů. Uvádí přímou řeč. Když popisuje, 

jak si slavíci nesli hnízdo, jednalo se o to, že ptáci sejmuli dědečkovi klobouk 

z hlavy. Tento klobouk Olze připomínal hnízdo. Ukazuji na slovo ALE. Co by to 

mohlo být za slovo, ptám se dál. Tohle? Ujišťuje se Olga. Potvrzuji, že přesně to, 

na které ukazuje. Vypovídá, že R. Předkládám před ni poslední obrázek. No 

um… kočička řekla, myšičko pojď nám pomoct, táhli, táhli a vytáhli. Všichni 

si na to radovali. Řekla bych, že délka toho co vypráví, koresponduje s délkou 

textu v obrázku. Tentokrát už detailně nepopisuje prvky vyskytující se na 

obrázku.  

Nora, 6,5 let 

 

Rozhovor nad dětskou kresbou 

Noro, pověz mi, co jsi nakreslila. Holčička začne vyjmenovávat řepu, dědečka, 

babičku, vnučku, pejska, kočičku, myšku, motýl a ptáčci. Ptám se, podle čeho 

by ostatní děti poznaly, že se jedná o pohádku O veliké řepě? Uvádí, že podle 

řepy. Myslíš, že ti na obrázku něco chybí? Při pohledu na kresbu se mi tato otázka 

jeví jako zbytečná, ale přesto jsem se rozhodla ji položit. Dle očekávání uvádí, že 
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ne. Ptám se ještě na umístění řepy. Nora se zamyslí, dlouze přemýšlí, ale 

neodpovídá.  

Čtení dětí nad obrázkem 

Ukazuji Noře, první z prezentovaného materiálu. Na otázku, zda je tam něco 

napsáno, neodpovídá. Ptám se, co by tam tak mohlo být napsáno. Neodpovídá. 

Ptám se, zda je tam někde napsáno slovo ŘEPA. Odpověď nedostávám ani na tuto 

otázku. Zkusila jsem obrázky vyměnit, ale celkově se mi nepodařilo v této části 

rozhovoru Noru rozmluvit. Přestože je kresba propracována do detailů. Noře se 

zkrátka se mnou povídat nechtělo. Možná jsem ji malinko znejistila otázkou, 

týkající se chybějících částí a z toho důvodu už nehovořila, i to je možné.   

Patricie, 6,4 let.  

Rozhovor nad dětskou kresbou 

 

Pověz mi co, jsi nakreslila? Patricie začíná pojmenovávat a ukazovat přitom 

jednotlivé postavy na obrázku. Tady to je řepa, tady je sluníčko, mráček, 

dědeček, babička, a holči… (Zarazí se a opraví pojmenování) vnučka. Zvířátka 

tedy chybí, nutno dodat, že právě Patricie si při kresbě stěžovala, že neumí 

zvířátka nakreslit. Když se ptám, zda jí na obrázku něco chybí. Uvádí Kočička, 

pejsek a myška. Oni se mi tam už nevešli. To se zdá proporčně pravděpodobné, 

nicméně je důležité si uvědomit, že při vzniku díla informovala, že zvířátka 
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nakreslit nedokáže. Byla sice vyzvána, aby to zkusila, ale neučinila tak. Mohlo by 

se jednat o zařazení do kategorie vyhnutí se, které popisuji u kategorie zpracování 

děje. Ptám, se podle čeho by ostatní děti poznaly, o jakou pohádku se jedná. 

Uvádí, že neví.  

Čtení dětí nad obrázkem 

Předkládám Patricii k nahlédnutí první z prezentovaných obrázků. Podívej se, 

jestli je na obrázku něco napsáno. Patricie uvádí, že neví. To mě malinko znejistí, 

a přemýšlím, zda si psaný text v obrázku neuvědomuje, nebo co ji k odpovědi 

vedlo. Zkouším se ptát, zda je tam napsáno, třeba ŘEPA? Patricie uvádí, že ano. 

Takže mé obavy odezní. Je však zvláštní, že nejprve vypovídá, že neví, jestli je 

tam vůbec něco napsáno, ale pak na konkrétní slovo, už odpověď zná. Zkouším se 

ptát, kde přesně je slovo ŘEPA napsáno. Ukazuje na slovo POTAHUJE, což je 

spíše konec řádku textu. Vyměním obrázek za druhý v pořadí. A opět se ptám, co 

by na něm mohlo být napsáno. Tentokrát už vypovídá Dědeček, babička, 

holčička, pejsek, kočička a myška tam ještě není ukázaná. A ještě je tam 

napsáno řepa. Patricie sama ve výpovědi zachází se slovem napsáno.  Když jí 

ukazuji poslední obrázek. vypovídá, že je tam napsáno Vytáhli řepu. Ptám se, zda 

by tam mohlo být ještě něco napsáno. To už nevím. Odvětí Patrie.  

Prezentované obrázky 
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Obrázky Morava 
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Obrázky Praha 
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Souhlas rodičů 

 




