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Příloha č. 1 

Polostrukturovaný rozhovor - Marta 5 let 3 měsíce 

Osobní anamnéza: Marta je veselá, velmi bezprostřední dívka. Nemá žádné zdravotní 

potíže ani alergie. Má mírumilovnou povahu, ze začátku školního roku nebyla příliš výřečná, 

teď je naopak velmi komunikativní. Ve třídě je přijímána velmi pozitivně. Dobře spolupracuje 

s dětmi i učitelkami, ráda se zapojuje do jakékoliv činnosti. Řečový projev je dobrý, i 

v ostatních oblastech vývoje je Marta v normě. Ráda kreslí a je také pohybově nadaná. 

Rodinná anamnéza: Marta žije s oběma rodiči v bytě nedaleko městského parku. 

Nemá sourozence. Viditelný přístup rodičů je velmi vstřícný a láskyplný. Oba rodiče mají o 

Martu velký zájem a snaží se jí vytvářet podnětné prostředí. Krom jiného z jejího vyprávění 

víme, že chodí s rodiči jezdit na koni, o čem s oblibou vypráví.  

Rozhovor: 

TAZATEL: Marti, mám do školy takový úkol, kde se mám ptát dětí na nějaké věci. Myslíš, 

že mi můžeš pomoct? Můžu se tě na nějaké věci zeptat? 

MARTA: Ale jo. 

TAZATEL: Děkuju. Tak třeba, víš, co mají maminka s tatínkem za povolání? 

MARTA: Táta trénuje děti na ledě a maminka pracuje na počítači. 

TAZATEL: A co tatínek děti trénuje? 

MARTA: Hokej. 

TAZATEL: Jo hokej. Na Zbraslavi? 

TAZATEL: Ne, v Neratovicích. 

TAZATEL: A co maminka? 

MARTA: Maminka nevím v jakým městě. 

TAZATEL: No to nevadí.  

MARTA: Ale má tam kuchyňku. Já už jsem u ní jednou byla a u táty taky. 

TAZATEL: A viděla jsi, co maminka na tom počítači dělá? 

MARTA: hmm… (zamyslí se) Nějaký papíry. Posílá nějaký papíry. 

TAZATEL: Jo, ona je asi musí nějak zpracovat. 

MARTA: Jo. A vždycky, když (zamyslí se), když (opět se zamyslí). Přinese vždycky 

nějaký zvířátko domů. (usměje se) 

TAZATEL: Jako plyšový? 

MARTA: Ne. To se staví z takových jako z tvrdýho papíru (tady mluví velmi pomalu) a 

vypadá to jako oslík a potom to vypadá jako, jako… (Náhle odbočí) A moje 

babička už nemá žádnou práci. A můj dědeček už umřel. 



TAZATEL: A jak to, že babička už nemá žádnou práci? 

MARTA: No… Protože už byla dlouho v té práci, tak už jí řekli prostě, že už je na to 

moc stará. 

TAZATEL: Hm… Už nemůže pracovat. A proč ostatní lidi chodí do práce? 

MARTA: Aby vydělali penízky. 

TAZATEL: Aha. A co ta babička, chudinka, když nechodí do práce? 

MARTA: Hm, mě vezme po obídku. (s nadšením) 

TAZATEL: A ona má peníze, když nechodí do práce? 

MARTA: No. Ona se… (zamyslí se) Ona chodí do banky. 

TAZATEL: Ona chodí do banky? 

MARTA: Jo, ale jenom občas. Protože jí dává táta nebo máma penízky. 

TAZATEL: Aha. Táta a máma odkud dostanou ty penízky? 

MARTA: Za to, že pracujou. 

TAZATEL: Hm, jo. A jaký myslíš, že můžou mít lidi povolání, než trénovat děti na hokeji 

a dělat něco na počítači? 

MARTA: A můj děda něco opravuje (hrdě) 

TAZATEL: To může být taky hezká práce. Co děda opravuje? 

MARTA: O-pra-vu-je… To ještě mi neřekl. 

TAZATEL: Neřekl, hm. A znáš ještě nějaký další povolání? 

MARTA: Hmm, jo znám. 

TAZATEL: A jaký? 

MARTA: Hm, zkus hádat. 

TAZATEL: Zkusím hádat. 

MARTA: Chodím sem… 

TAZATEL: Chodíš sem, do školky, takže to bude povolání… Paní učitelka. 

MARTA: Školka. (směje se) 

TAZATEL: Jo Tvoje povolání, aha. To je Tvoje povolání, že chodíš do školky? 

MARTA: Jo. (směje se) 

TAZATEL: Aha, a co ty v té školce děláš? 

MARTA: Hraju si. 

TAZATEL: Hraješ si, ano. To je důležité pro dětičky, viď? 

MARTA: Jo, to je moje oblíbený. 

TAZATEL: A myslíš, že dospěláci svoje povolání dělaj taky rádi? 

MARTA: No. Nevím. 



TAZATEL: A co myslíš, že mám já za povolání? 

MARTA: A. Ty, ty, ty jsi zase ve školce (vtipkuje) 

TAZATEL: A co je tady moje práce? 

MARTA: Hmm, že tu musíš hlídat děti. 

TAZATEL: Jenom je hlídám, nebo s nimi dělám i něco dalšího? 

MARTA: No, třeba paní učitelka Kristínka dělá s námi výtvarku (kolegyně vede výtvarný 

kroužek), něco si tam vyrábíme. 

TAZATEL: Jo, hmm. Já s vámi taky něco dělám? 

MARTA: Ty? No ty lyžaře. Lyžaře s námi děláš (projekt, který jsme dělali v zimě – 

lyžaři z papírových ruliček, jako obličeje fotky dětí) 

TAZATEL: To se Ti líbilo? 

MARTA: Jo, ale už si další nepamatuju. 

TAZATEL: Tohle se ti asi líbilo. 

MARTA: Jo, protože mi to maminka napsala na papírek. 

TAZATEL: Ahá. No dobře. A kdo ještě další pracuje ve školce? 

MARTA: Paní řiditelka. 

TAZATEL: Ano. Co dělá taková paní řiditelka? Třeba ta naše. 

MARTA: Vymýšlí, které děti půjdou na logopedii (naše paní řiditelka je i školní logoped) 

TAZATEL: Aha, ano. Ona si bere s sebou děti na logopedii, viď? 

MARTA:  Jo a já tam nechodím. 

TAZATEL: Co dělá dalšího, co myslíš? 

MARTA: Kuchařka nám vaří jídlo. 

TAZATEL: Jo, paní kuchařka, ano. A co ještě dělá v té kuchyni krom toho, že vaří jídlo? 

MARTA: Hmm. (zamýšlí se) 

TAZATEL: Když to jídlo všechno sníme, co musí udělat? 

MARTA: Musí nám ještě jedno udělat navíc, abychom si mohli přidat. 

TAZATEL: Jo (směju se) dobře. A ještě někdo další tady pracuje? 

MARTA: Hmm… (dlouho se zamýšlí) 

TAZATEL: Co třeba taková Renča? Co dělá Renča? 

MARTA: Jaká Renča? 

TAZATEL: No přece naše Renatka. Nebo Vlastička. Co dělají za práci? 

MARTA: Jaká Vlastička? 

TAZATEL: No taková ta hnědovlasá paní, co sem chodí vždycky po spinkání 



 (ostatní děti reagují a radí, že dětem uklízejí ložní prádlo. Marťa je nezná, 

protože téměř vždy chodí domů hned po obědě. To jsem si při rozhovoru 

neuvědomila) 

 Ještě nám někdo musí umýt umyvadla v umývárně. 

MARTA: To dělá Renata. 

TAZATEL: Po obědě, když se jdeme vyčůrat a umýt, tak nám někdo něco dělá ve třídě… 

MARTA: Musí tam vytřít. 

TAZATEL: Ano, máš pravdu. A kdo to dělá. 

MARTA: No to už si nepamatuju. 

TAZATEL: Nemusíš vědět, jak se jmenuje. Ale jak se jmenuje to povolání, víš? Ten kdo 

uklízí, ten je.. 

MARTA: To mi jednou říkal někdo, ale zapomněla jsem to. 

TAZATEL: Nevadí, tak já ti to povím. Je to paní uklízečka. Tak, to jsme byli teda ve 

školce. Znáš ještě nějaké povolání někde jinde? 

MARTA: Jo. 

TAZATEL: Co třeba? 

MARTA: Že někdo třeba řídí autobus, nebo tramvaj 

TAZATEL: Á, výborně. 

MARTA: Je to pan řidič. 

TAZATEL: Ano. 

MARTA: Nebo i řidička? Ne, řidička ne. 

TAZATEL: No, já si myslím, že když si udělá řidičák, takovou průkazku pro řidiče, že to 

umí, tak že by i mohla. 

MARTA: Mě to táta říkal s tím řidičákem.  A my máme i nový auto. 

TAZATEL: Ó, nové auto. 

MARTA: Hm, dědek má nový auto. 

TAZATEL: Jo, dědeček. A myslíš, že to auto bylo drahý? 

MARTA: No, já jsem tam nebyla s nima, takže nevím. Ale každý auto je drahý. 

 Víš, co mi říkala máma? 

TAZATEL: Nevím. 

MARTA: Že až budu chodit do školy, že se můžu přestěhovat. Ale já se nechci nikam 

přestěhovat. 

TAZATEL: A kam, že se můžeš přestěhovat. 

MARTA: To ještě nevím. Ale až mi bude šest a to bude za dlouho. 



TAZATEL: A můžu se ještě zeptat k tomu autu? Jak jsi říkala, že bylo nejspíš drahý. Co 

ještě je drahý? 

MARTA: Dům. 

TAZATEL: Ano, dům je drahý. A co třeba ještě? 

MARTA: Hmm.. Něco velikýho. 

TAZATEL: Něco velikýho. Takže hračky třeba, když jsou malé, tak nejsou drahé? 

MARTA: No, i když jsou malý, tak jsou drahý. Třeba jednou mi maminka koupila 

malýho koníka a stál hodně penízků. 

TAZATEL: A od čeho to teda záleží, jestli je něco drahé, nebo není? 

MARTA: No to záleží, jestli budeš mít víc a víc penízků 

TAZATEL: Aha. 

MARTA: Protože ta pokladnice ti dá penízky a ty jí potom vrátíš za to nějaký jiný. 

TAZATEL: Kde vezmeš hodně penízků? 

MARTA: No v práci. 

TAZATEL: Když budeš hodně pracovat? 

MARTA: Jo. 

TAZATEL: Martičko, ty by si třeba věděla, kdo je takový chudý člověk? 

MARTA: Jo. Ale znám to jenom z pohádky. 

TAZATEL: A kdo je v pohádce chudý člověk? 

MARTA: Chudý člověk je takovej bratr. 

TAZATEL: Bratr? Proč je chudý? 

MARTA: Protože nemá žádný penízky a už přestal pracovat a nemá žádný penízky, tak je 

chudej. 

TAZATEL: Proč lidi třeba přestávaj pracovat? 

MARTA: Protože už jsou na to moc staří. 

TAZATEL: Ale tak ty jsi říkala, že tvoje babička pracuje, teda, že nepracuje, ale že má 

penízky.  

MARTA: No má, protože my jí je dáváme, víš? 

TAZATEL: Aha. A tomu bratrovi, co byl chudý, neměl kdo dávat penízky, myslíš? 

MARTA: Neměl 

TAZATEL: Takže to by znamenalo, že ten, kdo je starý a už nemůže chodit do práce, tak že 

vůbec nemá žádný penízky? 

MARTA: Já nevím. Asi má, protože v práci si vydělával a teď už nevydělává. 



TAZATEL: No a co kdyby si někdo vydělal tolik, že by mu to stačilo i na to stáří? To taky 

může být? 

MARTA: No může, protože když on chodil do práce, tak vydělal hodně penízků a zatím 

je utratil. 

TAZATEL: Zatím je utratil. A kdyby je neutratil,… 

MARTA: … tak je pořád má. 

TAZATEL: Za co třeba může člověk utrácet peníze? 

MARTA: Za to, třeba že platí. 

TAZATEL: A co? 

MARTA: Platí se třeba chleba. Všechno co se vlastně kupuje, se platí. Dům se platí. 

Klidně se můžou platit i hračky. 

TAZATEL: No, to teda. A platí se, že někam jdeš třeba? 

MARTA: No, no. Když jdeš do banky, tak tam musíš taky zaplatit.  

TAZATEL: A nebo někam na výlet? 

MARTA: No to moc ne. To se nemusí platit. A já jsem jednou byla na výletě. Byla jsem 

tam, tam jsem pípla a šla jsem na atletiku. Tam se muselo pípnout. 

TAZATEL: A za tu atletiku se taky platí? 

MARTA: Ne. Ale já jsem měla takovou jako malou a mohla jsem si tam jít na takovou a 

měla jsem disciplíny takový. Jedna disciplína byla skok do dálky, pak skok do 

výšky. 

TAZATEL: Jé, no to je zajímavý. Tohle když lidi dělají, tak se jim říká, že jsou sportovci, 

viď? 

MARTA: No, jo. 

TAZATEL: A být sportovec, to je taky práce? 

MARTA: Nó 

TAZATEL: Takže se za to dostávaj penízky, když třeba někdo skáče o tyči, nebo do písku? 

MARTA: Nó 

TAZATEL: No vidíš, tak to jsme našli další povolání. 

MARTA: A znám i trojskok. Ten jsem viděla. Ale jenom jednou. 

TAZATEL: Trojskok. Martičko, my jsme tím sportem ale trošku odbočily. Ty jsi mi moc 

hezky vysvětlila, kdo to je ten chudej člověk a víš i naopak, kdo je bohatej 

člověk? 

MARTA: Když vydělává penízky. 

TAZATEL: Takže to jsme všichni my, kdo chodíme do práce? 



MARTA: Nó. 

TAZATEL: Všichni jsme bohatí? 

MARTA: Jo. 

TAZATEL: Tak to se máme dobře. 

MARTA: Ale třeba já jsem taky bohatá, já mám hodně penízků. 

TAZATEL: Ty máš svoje vlastní penízky? 

MARTA: Jo. Protože mi je někdo dává za to, že si hraju (směje se) 

TAZATEL: Za to, že si hraješ ve školce? (taky se směju) To je jasný, je to přece tvoje 

povolání, jak jsi říkala. A čím bys chtěla být, až budeš velká a nebudeš si už 

jenom hrát? 

MARTA: No, nevím. 

TAZATEL: To nevadí. A umíš si představit, co by si třeba mohla dělat? Co by se ti líbilo? 

MARTA: Hm, zatím ještě nevím. 

TAZATEL: To nevadí, ještě máš spoustu času, viď? 

MARTA: No, vždyť musím ještě chodit do „soviček“ (třída předškoláků), potom ještě 

musím chodit, hm. To bude ještě dlouho trvat. 

TAZATEL: Do školy ještě, viď? 

MARTA: Nó, to ještě musím do gymplu. 

TAZATEL: A potom ještě? 

MARTA: H? Další škola? 

TAZATEL: No, vysoká, pro dospěláky. Pak můžeš být, co chceš. 

MARTA: Třeba zahradník, nebo doktor. Nebo sestřička. 

TAZATEL: Co dělá zdravotní sestřička? 

MARTA: No přece léčí lidi. 

TAZATEL: Pomáhá v tom panu doktorovi? 

MARTA: Léčí lidi, i pomáhá. 

TAZATEL: Co všechno třeba dělá ten pan doktor? Jak ty lidi léčí? 

MARTA: Hm, ještě poslouchá je, potom, (zamyslí se) potóm. Já jsem byla taky jednou 

na injekci, ale neplakala jsem. 

TAZATEL: To jsi odvážná. Tohle pan doktor taky dělá, ano. A odkud má on penízky? 

MARTA: No za to, že dělá prostě tu práci. 

TAZATEL: To je pravda. A od koho je má? 

MARTA: No. Že, že … to nevím. Možná mi to táta řekne. 

TAZATEL: Nebo já ti to můžu říct. 



MARTA: Jo. 

TAZATEL: Pan doktor to má třeba od pana ředitele nemocnice. 

MARTA: A nebo mi to řekne moje sestřička. Ta, která byla v nemocnici. 

TAZATEL: Když se jí zeptáš, tak určitě. Tomu se říká zdravotní pojištění… 

MARTA: Fakt? 

TAZATEL: … a to my si všichni taky platíme. A i z toho maj páni doktoři třeba penízky. 

MARTA: A z čeho? 

TAZATEL: No, že my všichni lidé, co pracujeme, a maminky a tatínci i svým dětičkám, 

posílají do nějaký zdravotní pojišťovny penízky. A z nastřádaných penízků se 

pak platí pánům doktorům za to, že se o nás starají. 

MARTA: Paní učitelko, víte, že já znám další povolání? 

TAZATEL: Jaký? 

MARTA: Třeba kominík. 

TAZATEL: Á, kominík. Výborně, ty jsi šikovná holka. Co dělá kominík? 

MARTA: Kominík musí vymetávat komíny. 

TAZATEL: Jo. Od koho dostane penízky, ten pan kominík? 

MARTA: Za to, že jim vyčistil komín. 

TAZATEL: No, ale kdo mu je dá? 

MARTA: Ti, kterým vyčistil ten komín.  

TAZATEL: Jo. 

MARTA: Protože potom se jim už kouří z komína. 

TAZATEL: Jo, přesně tak. Už jsi viděla někdy kominíka čistit komín? 

MARTA: No, když jsme byli doma, tak on byl na druhým baráku, kam vidíme a my jsme 

ho viděli s babičkou. 

TAZATEL: Jo, tak ti to babička pak vysvětlovala, viď? 

MARTA: Jo. 

TAZATEL: To je hodná babička. Tak já ti moc děkuju, Martičko. Nebo mi chceš ještě něco 

říct? 

MARTA: Asi, třeba zejtra. 

TAZATEL: Tak jo. Moc děkuju. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Polostrukturovaný rozhovor - Marika 4 roky 10 měsíců 

 

Osobní anamnéza: Marika je zvídavá zdravá holčička. Vývoj po všech stránkách je 

zcela v normě. Řečový projev a vyjadřování myšlenek jsou zcela srozumitelné. Má výbornou 

výslovnost a dobrou slovní zásobu (aktivní i pasivní). V kolektivu dětí ve třídě je přijímána a 

celkem oblíbená. Marika je jedináček, mohlo by to být jedním z důvodů, proč někdy svoje 

potřeby a přání uplatňuje do určité míry bez ohledu na zájmy protějšku. Dalším důvodem je 

přirozený egocentrizmus typický pro předškolní věk. Až na občasné výjimky je k dětem i 

dospělým přátelská a vstřícná. Ráda s dospělými diskutuje, dovede dané téma bohatě 

rozvinout. 

Rodinná anamnéza: Dívka žije jako jediné dítě v úplné rodině. Má pro svůj vývoj 

dobré milující prostředí. Z projevů Mariky je patrné, že verbální i nonverbální komunikace 

v rodině je velmi bohatá. Marika žije obecně ve velmi podnětném prostředí. Socioekonomické 

zázemí je taktéž dobré. 

Rozhovor: 

TAZATEL: Víš, co to je, když se řekne, že má někdo zaměstnání? 

…………. 

TAZATEL: To je, jako když má někdo nějakou práci… Co můžou mít lidé za práci? 

MARIKA:  Že musej něco dělat, komu ta práce je, pro koho je. Že on mu řekne, co má 

dělat, on to pak udělá a za to dostane ty peníze 

TAZATEL: Za co třeba lidé dostávají peníze? Za jakou práci? 

MARIKA: Že třeba hlídaj v práci miminka a za to dostanou peníze. Nebo pracujou na 

počítači, nebo něco tam hledaj, co on chce. 

TAZATEL: A kdo to je, ten on?  

MARIKA: No kolega Peters u táty v práci. 

TAZATEL:  Víš, Mariko, jakou práci dělá tatínek? 

MARIKA:  Můj táta pracuje na Pohořelci. Občas si tam hraje a neposlechne Peterse. Ale 

taky tam pracuje na tom Pohořelci. Na počítači a něco tam hledá. Nějaký fotky 

starý. A taky ještě tam běhá okolo toho a ještě tam vytiskává fotky, když mu 

řekne Peters. A má tam na dveřích fotku starou, jak jsem byla malá. 

TAZATEL: Kde pracuje maminka? 

MARIKA:  Moje maminka pracuje u zubaře a pomáhá mu tam dávat plomby a taky ještě 

pracuje jinde s naším známým zubařem. A ten nejlíp opravuje zuby. 



TAZATEL: Kde se vezmou ty peníze, co vydělají rodiče v práci? 

MARIKA:  Z bankomatu. Ještě si můžou lidi vybrat peníze v bance 

TAZATEL:   A kde se v tom bankomatu, nebo v té bance penízky vezmou? Jak se tam 

dostanou? 

MARIKA:  Dá se tam nejdřív karta, ty peníze se tam nakreslej ňák a pak se tam něco 

napípá a chviličku to bude trvat a pak tam vyjedou ty peníze. 

TAZATEL: No a jak se dostaly ty peníze do bankomatu? 

MARIKA: On je v tom bankomatu takovej stroj, kterej tu kartu roztrhá a pak ty peníze daj 

do tupiny, ty papíry tam roztrhaj a ty peníze tam ztupjej 

TAZATEL: Takže z té karty jsou ty peníze? 

MARIKA: Jo. Ztupjej je, tam je takhle vytrhaj (naznačuje gesty) a pak tam vyjedou. 

TAZATEL: Takže takhle se podle Tebe vyrábí peníze? 

MARIKA:  Jo. 

TAZATEL:  Ještě o tom bankomatu… Do něj se musí vložit karta? Bez ní by to nešlo? 

MARIKA: Ne. Tam by se jenom něco napípalo a vyjede taková podlážka a na tý je 

napsáno, že za to dostaneme pokutu, že se tam musí dát ta karta. To by se 

rozbilo potom. 

TAZATEL: Myslíš, že maminka s tatínkem mají peníze? 

MARIKA: No táta někdy chodil pro peníze, když ještě neměl důkaz na to, ale pak musel 

do bankomatu na ty peníze, dal tam kartu, a všechno pak udělal. A když 

nemohl už do bankomatu, tak táta začal chodit do práce. A ještě to trvalo a už 

nemohl do bankomatu. Takže táta ještě neměl pořád peníze, mu došli. Tak táta 

šel do práce a nějaký peníze tam udělal a pak už jsme mohli chodit do 

bankomatu. 

TAZATEL:  Jak udělal peníze v práci? To mu je tam někdo dal? 

MARIKA: Ne, on tam něco vyťuflíkoval na těch čudlíkách, pak to letadlo nějak otevřel, 

dal tam novou baterku, zkusil a ono to šlo. Pak ta práce začala být nějak divná, 

protože to tam bylo už špinavý, takže táta musel všechno vyčistit, pak dát 

nějakou krabici na letadlo. No a ten Peters má s počítačem spojenou takovou 

látku a ty peníze. To je taková látka, aby se ty peníze tam dostaly do počítače, 

aby je on vytiskl a má je. 

TAZATEL: Takže ty si myslíš, že táta si peníze v práci vyrábí? 

MARIKA: Ne ne. Ty peníze vyrobí Peters. Tím provazem to jde do toho počítače tátovi, 

on je vytiskne takovým strojem a má ty peníze. 



TAZATEL: Takže on ten Peters vyrobí ty peníze pro tátu? 

MARIKA: Jo. 

TAZATEL: Odkud má peníze máma? 

MARIKA: Takže máma taky pracuje na počítači a hledá ty plomby. A když jim dojdou, 

tak hledá zase nějaký. A potom, když mají hodně, tak dávají dozadu, nebo sem 

(ukazuje na přední zuby). A když má někdo bolavý dásně, tak to musí pan 

zubař přejet a dát mu tupou. 

TAZATEL: Tupou plombu? 

MARIKA: Ne, tupou tu dáseň, aby nebolela. A ten zubař, oni mají spolu látku taky, ale ty 

peníze se vyrábí z takovýhleho stroje (ukazuje rukama tvar kvádru). Tady tou 

dírkou se tam dají takhle (hodně gestikuluje)  a tady ty peníze už vyjedou 

takhle (ukazuje rukou) a má je ta máma. Ale ty peníze, to ještě není hotový. A 

ten táta s tou mámou si spolu seřadili takovou dlouho látku úplně až tam. 

Takže. Já jsem jednou v tý ordinaci byla. Dostala jsem tam takovou pastu, 

která je hodně pálivá, ale vyčistí ty zuby úplně dobře aby se třpytily. Ale ta 

zelená pasta už není. 

TAZATEL: Dobře, Aničko a když říkáš, že rodiče si takhle vyrábí v práci peníze, Ty si mi 

minule říkala, že naše zaměstnání s paní učitelkou je to, že jsme vaše paní 

učitelky, viď? 

MARIKA: Jo. 

TAZATEL: Myslíš si, že my máme taky peníze? 

MARIKA: (Usměje se a zamyslí se) Máte, nebo nemáte? 

TAZATEL: (směju se) Ano, máme taky peníze. Myslíš si, že si je taky vyrábíme s pani 

učitelkou? 

MARIKA: Ne, ne, to vám asi někdo jinej vyrábí. Já jsem přesně říkala, že tan pan zubař 

vyrobí mamině a dá jí je. 

TAZATEL: Aha… A kdo myslíš, že je vyrábí nám? 

MARIKA: Hmmm… Vyrábí, nebo nevyrábí? 

TAZATEL: Chceš vědět, jak my to máme? 

MARIKA: Jo. 

TAZATEL: Penízky pro pani učitelky má na takovém účtu v bance schované pani ředitelka 

a ta nám je potom posílá každý měsíc za práci, kterou tady uděláme. Penízky, 

které si tady vyděláme. 

MARIKA: A víš, jak to bylo u nás jednou? 



TAZATEL: Jak? 

MARIKA: Když jsem byla úplně malý miminko, tak mě hlídala a máma jí posílala peníze 

takovým signálem, kterej je takovýma kolečkama a když se to udělá takhle do 

strojů, tady to vylije vodu takovou z toho. Dá se to do plastu a z toho ty peníze 

vyrobjej a z toho vyrobí zlato. Stříbro a zlato. 

TAZATEL: A jaký jsou ještě zaměstnání, myslíš? 

MARIKA: Ale já jsem ti chtěla něco říct. Když táta je s Petersem největší kamarád. Když 

Peters  tam není, tak ta práce je táty. A když tam je Peters, tak je ta práce 

Peterse. 

TAZATEL: Jo, chápu. 

MARIKA: Tak, můžeme se vrátit tam, kde jsme byly. (usmívá se) 

TAZATEL:  (směju se) No chtěla jsem se Tě zeptat, jestli znáš ještě nějaké další 

zaměstnání, co by lidi mohli dělat. 

MARIKA: No. Teďka tam jedna hlídala ty holky a přinesla mi plíny na hraní. Teď tam má 

takovýhle ty mimina na hlídání. 

TAZATEL: Jo, ta holka, co Tě hlídala, když jsi byla malá? Teď má zase nějaké další děti na 

hlídání… 

MARIKA: Jo, jmenuje se Jana. Teď chodí k oční, že jí musej měřit oči. Někdy má čočku, 

někdy nosí brýle. 

TAZATEL: No, vidíš. Na ty čočky a na ty brýle chodí ke komu? 

MARIKA: K takový paní, která má úplně takovýhle vlasy (ukazuje rukou nad hlavou) a 

vypadá jak ježek. 

TAZATEL: (směju se) To je nějaká paní doktorka? Oční? 

MARIKA: No ta Jana už má oči zdravý, ona jí to udělá. Až jí je dodělá, tak budou dobrý 

TAZATEL: To bude podle mě paní doktorka. Myslíš si, že Jana té paní, co jí opravuje oči 

platí peníze? 

MARIKA: No, hmm.. No víš, co? Ona Jana jí je nedává, to jí dává nějaká paní ordinační, 

která ty oči taky léčí. Nejdřív tam mají takovou tlustou čáru, tam dávají ty 

peníze, naskočí jim to do počítače, oni se vytisknou a má je. 

TAZATEL: Takže si myslíš, že Jana nemusí platit za tu opravu očí? 

MARIKA: Ona jí je zaplatí, ale má trošku víc. 

TAZATEL: Kdo komu zaplatí? 

MARIKA: No tý paní, která jí ty oči léčí zaplatí Jana. Ale ještě víc peněz jí dává ta paní. 

TAZATEL: A co všechno si teda můžeš zaplatit, koupit za peníze? 



MARIKA: Třeba… (najednou jí napadne něco jiného) A chceš vědět, co je to pokuta? 

TAZATEL: Řekni. 

MARIKA: Když někdo nabourá, tak pokuta je takový trest, že musej zaplatit peníze za 

něco, co nechceš. Třeba ty chceš mít peníze na knížku a oni ti vzali peníze na 

samý krávoviny. 

TAZATEL: Na tu pokutu, když něco uděláš špatně? 

MARIKA:  Hm, jo. U nás byla jednou před domem bouračka a ta značka byla prostě úplně 

vyrvaná. 

TAZATEL: Za to někdo dostal pokutu? 

MARIKA: No a víš, jaká to byla rána? To ještě nikdo neviděl. Jeli strašně rychle, úplně 

nekonečno rychle, takhle narazili do toho auta a strašně to vypadalo hrozně. 

Takhle to bylo úplně smotaný a hrozně rozbitý. 

TAZATEL: Je, no to je hrůza. A stalo se někomu něco? 

MARIKA: No, shořela někomu noha. Na něj se trošičku zlobili, ale pomohli mu potom. A 

to auto, to prostě vyhodili někam do servisu a dali nový. 

TAZATEL: Hm. A komu se zaplatila ta pokuta? Komu musel dát peníze? 

MARIKA: Já nevím, jak se jmenoval. To nevím, prostě. To nebyl můj známej. Ale víš, jak 

je to se zlodějem? Ten když něco ukradne, tak má černý auto a na oknech má 

mříže a odvezou ho do vězení. 

TAZATEL: Kdo ho tam odveze? 

MARIKA: Pan policajt. 

TAZATEL: Ten pan policajt to má jako zaměstnání? 

MARIKA: Jo. A u tý bouračky, jak jsem říkala, tam byla sanitka, hasiči, ještě normální 

sanitka jako žlutý auto, ale měli taky houkadla. A byli tam taky páni policajti A 

pani policajtka tam hlásila, že ten pán už asi nepůjde vyléčit, že mu dají prostě 

asi… A taky jí měl zlomenou a shořenou tu nohu. Tak mu ji museli prostě 

nějak přilepit a dostat sádru. Takže už to bylo tak. Až byl se sádrou, tak mohl 

jet domů. Ale trošku vypadal jako nervózně. 

TAZATEL: To muselo být hrozný, tohle vidět… Jsi statečná. A taky ti všichni, co tam byli, 

to je vlastně jejich práce. 

MARIKA: No jsou různý místa. Různý nemocnice, pak ještě takový starý domy, kde je 

hrozná zima hlavně na chodbě. Tam je ta klec a tam ho policajti zavřou na sto 

osmdesát západů a už je ve vězení prostě. 

TAZATEL: Ten zloděj, o kterém jsi mluvila? 



MARIKA: Jo. 

TAZATEL: Děkuju, že jsi mi to tak povyprávěla. Později si můžeme ještě popovídat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Polostrukturovaný rozhovor - Kuba 5 let 5 měsíců 

Osobní anamnéza: Kubík je velmi energický a neposedný kluk. Má rád akci a 

dynamické hry. Neudrží příliš dlouho pozornost u klidové činnosti. Ve většině případů na 

pokyn reaguje dobře, ale jsou chvíle, kdy instrukci nerozumí. Je mírně roztěkaný, ale 

z pozorování v průběhu roku je patrné, že se tento stav zlepšuje. Vyjadřuje se srozumitelně, 

nemá žádnou řečovou vadu. 

Rodinná anamnéza: Žije se svým otcem sám, otci však v péči o syna velmi pomáhá 

jeho matka, babička Kuby, která žije s nimi v jednom panelovém domě. Snaží se o Kubu 

starat vzorně, aby mu nic nechybělo a byl spokojení. Navzdory těžké situaci bez matky, má 

Kuba doma podnětné prostředí. 

 Rozhovor: 

TAZATEL: Kubi, pamatuješ, jak jsme si tady před nedávnem povídali o práci různých lidí 

a tak? 

KUBA: Jo, já tady byl. 

TAZATEL: Už si nepamatuju, promiň, říkal jsi mi, co dělá táta za práci? 

KUBA: Koně. 

TAZATEL: Jé, koně? Vážně? A co dělá u koní? 

KUBA: No krmí koně a stará se o ně. 

TAZATEL: Někdy jsi tam s ním byl? 

KUBA: Jo, jedeš takhle dolů a potom doprava a potom projedeš takovej most, potom to 

projedeš a pak už zahneš jenom doleva a jsme tam.  

TAZATEL: Jezdíš tam často? 

KUBA: Jo  

TAZATEL: Když tě vyzvedává po obědě, tak jedete vždycky ke koním? 

KUBA: Ne. On mi to táta vždycky řekne, když jedeme ke koňům a když jedeme na 

hokej, tak mi to taky vždycky řekne. 

TAZATEL: Rozumím. Kubi a proč táta tu práci dělá? 

KUBA: Protože si ji od dědy vysloužil. 

TAZATEL: On si vysloužil od dědy koníky? To jsou vaše koníky? 

KUBA: Jo. 

TAZATEL: Aha, tak to je paráda. A oni tam k vám chodí i nějaký lidi jezdit? 

KUBA: Jo, jo. 

TAZATEL: I ty jezdíš na koni? 



KUBA: Jo. Umím skákat i cválat. 

TAZATEL: To je úžasný. Myslíš, že táta dostává za tu práci peníze? 

KUBA: Jo. 

TAZATEL: A od koho? 

KUBA: Od Honzy. On tam má takový stánek, kde má svačiny a tak, kdyby si chtěli lidi 

něco koupit. 

TAZATEL: Aha. A platí ty lidi i za to, že se u vás vozí na konících, nebo ne? 

KUBA: No, taky. 

TAZATEL: A víš, co dělá třeba babička? 

KUBA: Jo, ta chodí pořád do práce a nakupuje. 

TAZATEL: Jaké má zaměstnání? 

KUBA: To nevím. 

TAZATEL: Ona asi dělá něco na počítači? 

KUBA: No v práci má taky počítač a mluví to nahlas. My máme taky počítač, ale ten 

nemluví nahlas. 

TAZATEL: Počítač, co mluví nahlas? Co říká? 

KUBA: No, aby taky něco objednala. 

TAZATEL: Aha. A myslíš, že práce na počítači je těžká? 

KUBA: To je lehká práce. 

TAZATEL: A u těch koní? 

KUBA: To je taky lehká práce. 

TAZATEL: A která práce je třeba těžká? 

KUBA: (dlouho přemýšlí) operovat 

TAZATEL: No jo, operovat. 

KUBA: Děda operuje. 

TAZATEL: Koho? 

KUBA: No když se někomu něco stane, tak on musí něco udělat, dát nějakej lék 

TAZATEL: Děda je pan doktor? 

KUBA: Jo 

TAZATEL: V nemocnici? 

KUBA: Ne. Když je třeba nějakej kůň zraněnej, tak on mu musí pomoct. 

TAZATEL: Aha, tak on je veterinář, doktor zvířat. 

KUBA: No, jo. 

TAZATEL: Stará se tam o vaše koníky. 



KUBA: Jo, i táta. 

TAZATEL: Ty tam s nimi taky někdy pracuješ? 

KUBA: Jo, vždycky. S Honzou, když on tam něco dělá. Tak tam něco zavrtávám, nebo 

zakladivovávám. 

TAZATEL: Vrtáš vrtačkou? 

KUBA: Jo. 

TAZATEL: Takovou, co se dává do elektriky? 

KUBA: Jo. 

TAZATEL: Tak to jsi odvážný, to já bych se možná bála. A taky jsi říkal, že jezdíš na koni, 

viď? 

KUBA: Jo. Táta mě někdy pustí a když ho nevyruším, tak on pořád běhá a běhá dokola. 

TAZATEL: A jak můžeš toho koníka vyrušit? 

KUBA: No, když se třeba něčeho poleká, tak on si takhle poskočí a pak běží strašně 

rychle. 

TAZATEL: Aha, že té jako shodí a uteče. Hm, tak to musí být asi člověk opatrnej. 

KUBA: Jo, to jo. 

TAZATEL: Myslíš si, že je za to dost penízků? 

KUBA: No, to není tak drahý. 

TAZATEL: Myslíš, že máte z toho dost penízků? 

KUBA: Jo, máme. 

TAZATEL: Na co všechno jsou potřeba penízky, co myslíš? 

KUBA: No kdyby mi chtěl táta třeba něco koupit, nějakou hračku, tak hned na to má 

peníze. 

TAZATEL: Peníze jsou jenom na hračky? 

KUBA: Někdy i na vajíčko. 

TAZATEL: (směju se) Na „kinderko“. Čokoládový. A co jídlo? 

KUBA: Jídlo kupuje babička. A děda má pořád peníze na Matějskou 

TAZATEL: Jo, no to je dobrý  A na co ještě táta potřebuje peníze krom hraček pro tebe? 

KUBA: No táta když jede do práce, tak musí vždycky dědovi dát stovku. 

TAZATEL: No a na co ten táta ještě potřebuje penízky, když mu babička takhle pomáhá? 

KUBA: (dlouho přemýšlí) 

TAZATEL: Takže musí platit hračky jsi říkal, vajíčka nějaký, pak jídlo se musí platit. A co 

ještě? 

KUBA: Zeleninu. 



TAZATEL: Zeleninu, ano. Ale to je taky jídlo, že jo? Myslíš, že musíte platit taky za to, že 

bydlíte? 

KUBA: Nemusíme. Museli jsme se jen přestěhovat a stálo to tisíc korun. 

TAZATEL: Tisíc korun je hodně peněz? 

KUBA: Ne, to je jenom málo. 

TAZATEL: A kolik je myslíš hodně? 

KUBA: Stovka a dvě stě korun. 

TAZATEL: Kubi, kdo je takový chudý člověk? 

KUBA: Děda. 

TAZATEL: Proč, když pracuje jako veterinář? 

KUBA: Protože děda už je starej. 

TAZATEL: Aha. No ale chodí přece ještě do práce… 

KUBA: Jo, chodí pořád. 

TAZATEL: Takže všichni lidi jsou chudí? 

KUBA: Jo. 

TAZATEL: Jo? A proč? 

KUBA: Protože už nemaj dobou krev tam uvnitř. 

TAZATEL: A kdo je teda bohatý, když staří jsou chudí? 

KUBA: Hm, děda. 

TAZATEL: No počkej, teď jsi říkal, že děda je chudej…  

KUBA: No můj táta je bohatej. 

TAZATEL: A jak vypadá takový bohatý člověk? 

KUBA: (PŘEMÝŠLÍ) 

TAZATEL: Co třeba dělá? 

KUBA: Chodí do práce. 

TAZATEL: Tak já tomu teď nerozumím. Jak to, že když děda i táta chodí do práce a oba 

dělaj v podstatě něco podobnýho, tak táta je bohatý a děda chudý… 

KUBA: Protože děda … (přemýšlí) děda je starej a nemá dobrou krev. 

TAZATEL: A neříká se tomu spíš, že je nemocný, než že je chudý? 

KUBA: Asi. 

TAZATEL: Kdo je teda chudý člověk? Jak vypadá? 

KUBA: A děda nesmí na atrakce, protože to by se mu udělalo špatně a musel by zase 

do nemocnice na František. 

TAZATEL: Kubi, jakou znáš ještě práci krom práce u koní? 



KUBA: Třeba s tátou. Na Smíchov děláme takovou práci, že chodíme na ryby. Mám 

takovej dětskej prut. 

TAZATEL: Jo, s tátou na ryby. 

KUBA: I s dědou 

TAZATEL: A když je nějaká práce jako povolání? Jako zaměstnání. 

KUBA: Já znám ještě Veroniku. 

TAZATEL: Co má za zaměstnání? 

KUBA: Ta pořád se stará o kočky. A chodí s babičkou úplně do stejný práce. 

TAZATEL: A co další? Tak já ti trošku napovím. Třeba policajt je povolání. Co ještě? 

KUBA: sanitka 

TAZATEL: Dobře, sanitkář. Kdo ještě? 

KUBA: Strážník 

TAZATEL: Ano, výborně, kdo ještě? 

KUBA: (dlouho přemýšlí) 

TAZATEL: Co třeba takový učitel, nebo učitelka? 

KUBA: Hm (usmívá se) 

TAZATEL: Dostávám taky peníze? 

KUBA: Jo. 

TAZATEL: Může být učitel chudý? 

KUBA: Nemůže. 

TAZATEL: Jak to? 

KUBA: (mlčí a dívá se na mě) 

TAZATEL: Klidně povídej, mě jen zajímá, co si o tom myslíš. 

KUBA: Nemůžou bejt chudý. Protože pracujou. A maj dobrou kůži. 

TAZATEL: Jo aha. Prosím tě a víš ještě třeba, který věci jsou levný a který drahý?  

KUBA: Levný jsou třeba některý hračky a jídla. 

TAZATEL: A drahý? 

KUBA: Drahý jsou těstoviny. 

TAZATEL: (úsměv) Dobře, tak děkuju, Kubi. Pomohl jsi mi. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

Polostrukturovaný rozhovor - Péťa 4 roky 10 měsíců 

Osobní anamnéza: Chlapec tráví část týdne v Praze, navštěvuje pražskou státní 

mateřskou školu. Část týdne tráví v menším městě na severu republiky u svých prarodičů. 

Matka má totiž pohyblivou nejen pracovní dobu, ale i působiště ve svém zaměstnání. Je 

zdravý, vývoj dosud probíhá bez jakýchkoliv komplikací. Řečový projev po fonologické 

stránce dobrý – žádná chybná výslovnost. Občas používá nesprávné tvary slov. Jeho řeč je ale 

naprosto srozumitelná, myšlenky, které chce vyjádřit pochopitelné. 

Rodinná anamnéza: Rodina je neúplná. Rodiče Péti nežijí ve společné domácnosti od 

doby před jeho narozením. Chlapec je v péči matky, s otcem se setkává zpravidla jednou 

týdně. Primární rodiny otce i matky jsou ve velmi dobré socio-ekonomické situaci. Oba rodiče 

vysokoškolsky vzdělaní, matka v ekonomických vědách, u otce nám není známo. Oba rodiče 

pracovně vytíženi, zejména matka se však snaží synovi věnovat, nebo mu zabezpečit 

podnětný program na dobu, kdy je sama zaneprázdněna. 

Rozhovor: 

TAZATEL: Péťo, víš, jaké mají maminka a tatínek zaměstnání? 

PÉŤA:  Práci 

TAZATEL: No ale jakou? Co v té práci dělají? 

PÉŤA:  Vydělávají. 

TAZATEL: Viděl jsi je někdy v zaměstnání? 

PÉŤA:  Tátu ne, ale mámu jo. Máma pracuje na počítači doma, protože nechce chodit 

ven. 

TAZATEL: Proč nechce? 

PÉŤA:  Nemá čas, musí pracovat na tom počítači. 

TAZATEL: A co mají lidi ještě za práci, kde si vydělávají peníze? 

PÉŤA:  Nevím. 

TAZATEL: Co třeba, když přijdeš do obchodu? Kdo tam pracuje. 

PÉŤA:  No prodavačka, ale to je jen taková lehká práce. 

TAZATEL: Myslím, že to není tak úplně lehká práce. Ta paní prodavačka musí třeba 

vykládat různé zboží, které si kupujeme, musí nás obsluhovat, nebo třeba 

počítat penízky.  

PÉŤA:  Jo, peníze, co jí dáme za nákup. 

TAZATEL: Myslíš, že ty peníze, co jí ty peníze patří? 

PÉŤA:  Nevím, asi jo. 



TAZATEL: Proč myslíš, že paní prodavačka má lehkou práci? 

PÉŤA:  Protože těžká práce je jen na počítači a ona nepracuje na počítači. 

TAZATEL: Aha… A jak pracuju já? Co mám za zaměstnání? 

PÉŤA:  Ty pracuješ taky na počítači. Máš ho doma.  

TAZATEL: Na počítači? Já jsem přece paní učitelka ve školce. 

PÉŤA:  To ale není práce. 

TAZATEL: A proč to teda dělám? 

PÉŤA:  Protože máš ráda děti a ráda s nima zpíváš. 

TAZATEL: No, takhle úplně to není. Na počítači mě vidíš pracovat, jen když potřebuju 

něco napsat do školy, nebo najít do školky. Ale moje zaměstnání je být paní 

učitelka ve školce. Tak si vydělávám peníze.  

  Odkud si vlastně ten, kdo vydělává, může vyzvednout peníze? 

PÉŤA:  Z bankomatu nebo z banky.  

TAZATEL: Jak se tam dostaly? 

PÉŤA:  To já nevím, neptej se mě na to, už si nechci povídat. 

TAZATEL: Dobře, tak už se nebudeme bavit o tom, odkud jsou peníze. Zkus mi ješté 

prosím říct, kdo je podle tebe chudý a kdo bohatý člověk? 

PÉŤA:  Chudý člověk je smutný 

TAZATEL: Proč? 

PÉŤA:  Protože se ztratil 

TAZATEL: Už jsi někdy takového člověka viděl? 

PÉŤA:  Jo, spěj na lavičce. 

TAZATEL: Aha, tak takového už jsem taky někdy viděla. A co ten bohatý člověk?  

PÉŤA:  Bohatej krade. Je to třeba zloděj. Má plno penězů. 

TAZATEL: Může mít někdo spoustu peněz i díky tomu, že pracuje? 

PÉŤA:  Ne, tolik ne. Plnej pytel má jenom zloděj. A už si jdu hrát. 

TAZATEL: Tak jo, Péťo. Děkuju 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

Polostrukturovaný rozhovor - Laura 5 let 6 měsíců 

Osobní anamnéza: Laura nemá žádné zdravotní obtíže, její vývoj je v normě. Laura 

je milá a velmi mírná dívka. Je přemýšlivá, ráda diskutuje s dospělými. V kolektivu dětí je pro 

svou mírumilovnou povahu přijímána velmi pozitivně. Spolupracuje velmi dobře při všech 

řízených činnostech, ve volných aktivitách a hrách řízených dětmi samotnými vysloví svůj 

názor, velmi často se však přizpůsobuje, než by svůj názor měla prosadit za každou cenu. 

Málo kdy je vůdcem hry. Řečový projev Laury je velmi dobrý. Myšlenky vyjadřuje 

srozumitelně a jasně. Uspořádání věty je správné, občas použije nesprávný tvar nějakého 

slova. Ve výslovnosti nemá žádný problém. 

Rodinná anamnéza: Laura žije se svými rodiči a starší sestrou v bytě nedaleko centra 

města. Vyrůstá mezi dospělými. Sestra je o 13 let starší, momentálně se připravuje na 

maturitní zkoušky a podává si přihlášku na vysokou školu. Matka je zaměstnaná v soukromé 

firmě, otec je živnostníkem. Laura má ve své rodině velmi dobré citové zázemí. Rodiče 

oběma dívkám vytvářejí také podnětné prostředí. Je to znát přinejmenším z řečového projevu 

Laury, také z výtvorů a celkového chování a nahlížení na svět. 

Rozhovor: 

TAZATEL: Lauri, víš, co dělá maminka a tatínek za zaměstnání? 

LAURA: Jako kde pracujou? 

TAZATEL: Hm. 

LAURA: Maminka pracuje v kanceláři a tatínek opravuje všechno, co je rozbitý. 

TAZATEL: To je jeho zaměstnání, že opravuje lidem rozbitý věci? 

LAURA: Jo 

TAZATEL: A víš i co maminka v kanceláři dělá? 

LAURA: To nevím 

TAZATEL: To nevadí. Víš, proč rodiče pracují? 

LAURA: Protože si musej vydělat penízky. 

TAZATEL: Jo. A myslíš, že tu práci dělají rádi? 

LAURA: Máma jo, máma ráda. Ale táta se vrací až večer. 

TAZATEL: A baví ho to? 

LAURA: Jo, baví. 

TAZATEL: Byla jsi někdy s rodiči v práci? 

LAURA: Já jsem byla jenom u mámy v práci. Ale u táty ne. 

TAZATEL:   Jak jsi říkala, že za to dostávají penízky, tak od koho je dostávají za tu práci? 



LAURA: No… to nevím. 

TAZATEL: To nevadí. A umíš si tak představit, od koho by to asi mohlo být? 

LAURA: No… já jsem myslela, že to dostávají od toho, kdo tu práci vede. Kdo je tam 

šéf. 

TAZATEL: To máš velkou pravdu, dobře přemýšlíš. Myslíš, že toho šéfa práce taky baví? 

LAURA: Ale, můj táta tu práci vede. 

TAZATEL: Aha, takže tvůj táta je vedoucí. No a odkud má on peníze, když tu práci vede? 

LAURA: No, to právě nevím. On totiž chodí do banky. 

TAZATEL: Do banky pro penízky. A myslíš, že jich máte dost? Těch peněz 

LAURA: Jo, máme. 

TAZATEL: To je dobře. A, ty víš, kdo je bohatý a kdo je chudý člověk? 

LAURA: No, ten kdo má hodně peněz je bohatej. A ten, kdo nemá žádný, ten je chudej. 

TAZATEL: Jasně, to je pravda. Víš, proč ty chudý třeba nemají žádné peníze? 

LAURA: Hm… Protože třeba nechodili do práce nikdy. 

TAZATEL: To máš pravdu, ano. Když člověk nechodí do práce, tak nemá peníze. Co ještě 

všechno můžou mít lidi za práci, za zaměstnání? 

LAURA: No, můžou třeba někde prodávat. 

TAZATEL: Ano. Co ještě můžou: 

LAURA:  Můžou třeba být ještě elektrikářem. 

TAZATEL: A co takový elektrikář dělá? 

LAURA: Ten opravuje elektriku. 

TAZATEL: Jo.  Kdo třeba všechno pracuje u nás ve školce? 

LAURA: Pani učitelky 

TAZATEL: A kdo ještě? 

LAURA: Paní kuchařky. 

TAZATEL: Ještě někdo?  

LAURA: Paní ředitelka. 

TAZATEL: Ano. Co dělá naše pani ředitelka? 

LAURA: (přemýšlí) Ta vždycky musí zařizovat. Třeba musí něco napsat 

TAZATEL: A co musí napsat? 

LAURA: Nebo musí dát pani učitelce nějaké papíry. 

TAZATEL: Musí to tady asi všechno řídit, viď? Musí se starat, aby se měl o vás kdo 

postarat. 

LAURA: Jo 



TAZATEL: Koho ještě můžeme vidět venku pracovat? Když jdeme třeba se školkou na 

vycházku? 

LAURA: Hmm.. Třeba… (dlouho přemýšlí) 

TAZATEL: Uklízí nám třeba někdo chodníky? 

LAURA: Jo. A taky může třeba někdo uklízet nějaký dům. Moje máma před tím, než 

měla práci… než pracovala v kanceláři, tak uklízela na Holarce. 

TAZATEL: To jsi mi vlastně někdy říkala, že maminka chodí v noci uklízet. 

LAURA: No, ale už nechodí. Už to přijala jiná uklízečka. 

TAZATEL: Maminka si teď našla lepší práci? 

LAURA: Jo, tu v kanceláři.  

TAZATEL: Takže tam dělá asi teprve krátce, viď? 

LAURA: No 

TAZATEL: Tak to jsi asi zatím nemohla ani zjistit, co dělá, viď? 

LAURA: No 

TAZATEL: Lauri a ty už máš velkou sestru, že? Skoro dospělou? 

LAURA: No, ale ona ještě chodí. Ona už za chvilku půjde do vysoký školy. Ona je teď 

ve poslední třídě. 

TAZATEL: Bude končit střední školu? 

LAURA: No, jo 

TAZATEL: Na jakou vysokou školu půjde? Víš to? 

LAURA: To nevím. Já nevím, co chce dělat. 

TAZATEL: A víš, co bys chtěla dělat ty? 

LAURA: No chtěla bych někde v nějakém obchodě prodávat. 

TAZATEL: Co by se ti chtěla prodávat. 

LAURA: Nějaké jídlo. 

TAZATEL: Už jsi mi povyprávěla, co lidi všechno můžou dělat. Že můžou prodávat, 

uklízet, dělat elektrikáře, nebo pani učitelku… Myslíš, že ještě můžou 

v zaměstnání lidi jiným lidem nějak pomáhat? 

LAURA: Jo, můžou dělat třeba hasiče, nebo záchranáře. 

TAZATEL: Výborně. Myslíš, že všechny lidi jejich práce baví? 

LAURA: Některý jo a některý taky ne 

TAZATEL: Je to jak říkáš. Děkuju, Laurinko 

 

 



Příloha č. 6 

Polostrukturovaný rozhovor - Lukáš 5 let 

Osobní anamnéza: Lukáš je velmi šikovný a inteligentní chlapec. Má problémy 

s poměrně častým onemocněním dýchacích cest. Je často značně neklidný a vzdorovitý. 

Vyžaduje velmi citlivý přístup a správné dekódování mimoslovních projevů. O řízené činnosti 

v kolektivu kamarádů relativně často nemá zájem. Neznamená to však, že by se od dětí 

separoval, jen o sobě rád rozhoduje sám. Mezi dětmi ve třídě má někdy komplikované vztahy. 

Přisuzujeme to tomu, že až příliš radikálně prosazuje svoje zájmy. Mezi dětmi má však i 

kamarády. Vychází dobře zejména s některými chlapci. Řečový projev je problematický. 

Lukáš má dobrou slovní zásobu, také dobře vyjadřuje myšlenky, ve většině případů je správná 

i větná syntax. Problematická je výslovnost.  

Rodinná anamnéza: Chlapec žije v dvougeneračním rodinném domě se svými rodiči, 

svým o dva roky starším bratrem a babičkou. Má pro vývoj dobré, láskyplné prostředí.  

Oba rodiče jsou zaměstnanci se středoškolským vzděláním. Starší bratr ve škole prospívá 

velmi dobře. 

 Rozhovor: 

TAZATEL: Víš, co to je, když se řekne, že má někdo zaměstnání? 

LUKÁŠ: Co? 

TAZATEL: To je, že chodí do nějaké práce, nějak vydělává peníze 

  Kde se vezmou ty peníze, co vydělají rodiče v práci? 

LUKÁŠ:  Z bankomatu 

TAZATEL:   A kde se v tom bankomatu, nebo v té bance penízky vezmou? Jak se tam 

dostanou? 

LUKÁŠ:  Nejdřív tam musíš dát takovou placatou kartu. 

TAZATEL:  Jak se dostali peníze do toho bankomatu? Nebo na tu kartu? 

LUKÁŠ: Že tam vytáhneš trochu to zadní, potom vytáhneš takovou tu krabičku, tam se 

daj takový, co se tam dávaj peníze. Trochu dolů dáš tu kartičku. A když si něco 

koupíš a není to tvoje, tak když to řekneš policajtovi, tak seš ve vězení 

TAZATEL: Kdy jsi ve vězení? Když se stane co? 

LUKÁŠ: Když šlápneš na policajta. 

TAZATEL: Když šlápneš na policajta? 

LUKÁŠ: Jo. Tam jsou takový kostičky, to máme doma. 

TAZATEL: Ty jsi někdy viděl někoho dávat peníze do bankomatu? 

LUKÁŠ: To máme doma za hru. 



TAZATEL: Jo, ty to znáš ze hry, aha. Kdo dává do toho bankomatu peníze? 

LUKÁŠ: Hm… Já jsem byl jednou bankéř. 

TAZATEL: To je taky v té hře? 

LUKÁŠ:  Jo. 

TAZATEL: Ty víš, kdo je bankéř? 

LUKÁŠ: Jo, to si musí někdo vybrat. 

TAZATEL: A odkud mají peníze maminka s tatínkem? 

LUKÁŠ: No z toho bankomatu.  

TAZATEL: Dobře, ale kdo je tam dává? 

LUKÁŠ: (přemýšlí) No ten bankomat. Ten je normálně vyplivne. 

TAZATEL: No ano, ale nějak se musí dostat dovnitř, ne? 

LUKÁŠ: To vytáhneš tu krabičku, dáš tam ty peníze, zasuneš to a zavřeš a funguje to. 

TAZATEL: Odkud jsou ty peníze pro ty lidi, kteří je pak dávají do bankomatu? 

LUKÁŠ: Tam musíš nejdřív strčit… (zamyslí se) Myslíš jako tady? 

TAZATEL: No, tady na ulici třeba když přijdeš k bankomatu. Kde se ty peníze berou? 

Odkud jsou, aby je tam mohli dát? 

LUKÁŠ: Dáš tam kartičku, zmáčkneš tam pár čudlíků, kdybys chtěla peníze. 

TAZATEL: Co to je za kartičku? 

LUKÁŠ: Taková do bankomatu. 

TAZATEL: Bez té kartičky nejdou ty peníze z bankomatu vyndat? 

LUKÁŠ: Ne, to nejde. 

TAZATEL: Takže díky té kartě jdou vybrat peníze? 

LUKÁŠ: Jo 

TAZATEL: Maminka s tatínkem mají takovou kartu? 

LUKÁŠ: Jo. Pak mají peníze, když jí strčí do bankomatu. 

TAZATEL: Luky a měli by rodiče peníze, i kdyby nechodili do práce? 

LUKÁŠ: Oni chodí do práce 

TAZATEL:  Víš, co dělají rodiče za práci? Jaké mají zaměstnání? 

LUKÁŠ:  Můj táta chodí do lékárny, kde musí pomáhat něco vyléčit 

TAZATEL: Co ještě v té lékárně dělá? 

LUKÁŠ: Má třeba injekci. Aby mohli nějakýho pána… aby nebyl nemocnej 

TAZATEL: Tak pracuje táta i s panem doktorem? 

LUKÁŠ: Jo. 

TAZATEL: A maminka? 



LUKÁŠ: Já nevím, co dělá maminka. 

TAZATEL: To nevadí, že nevíš. Tak když pracují, mají penízky? 

LUKÁŠ: Jo. Oni je dostanou za práci. 

TAZATEL: Od koho je mají? 

LUKÁŠ: To já nevím, já je neznám 

TAZATEL: A čím budeš ty, až budeš velký? 

LUKÁŠ: (zamyslí se) To já nevím. 

TAZATEL: Nevíš, jaké zaměstnání se Ti líbí? Jaká práce? 

LUKÁŠ: Až budeme obrovský, tak rodiče nám dají peněženky. 

TAZATEL: Fakt? S penězi? A to vám dají jen tak, ty peníze?  

LUKÁŠ: Ne, nedaj nám jen tak ty peníze. Až budeme obrovský, tak nám je daj. 

TAZATEL: Takže musíte vyrůst (Lukáš a jeho bratr) a pak vám dají ty peníze? 

LUKÁŠ: A budeme za všechno platit. 

TAZATEL: Co všechno budete platit? 

LUKÁŠ: Třeba něco k jídlu… (ticho) 

TAZATEL: Co ještě dalšího se kupuje za peníze? 

LUKÁŠ: Už nevím. 

TAZATEL:  To nevadí. Věděl by jsi mi říct, kdo je bohatý a kdo chudý? Jak vypadá někdo, 

kdo je bohatý? 

LUKÁŠ: Třeba nosí něco se zlatem. 

TAZATEL: Co ještě má, kdo je bohatý? 

LUKÁŠ: Už nevím.  

TAZATEL: Nevadí. Víš, jak vypadá chudý člověk? 

LUKÁŠ: Třeba, že je smutnej 

TAZATEL: Proč je smutnej? 

LUKÁŠ: Třeba, že mu umřela maminka, nebo děti 

TAZATEL: Aha, myslíš, že je proto chudý? Že mu umřeli? 

LUKÁŠ: Jo. A jsou v hrobě třeba 

TAZATEL: Chodí do práce chudý člověk? 

LUKÁŠ: Ne  

TAZATEL: Není chudý taky proto, že nechodí do práce? 

LUKÁŠ: Ne. Je taky chudý, protože nemá zlato. 

TAZATEL: A jak vypadá krom toho, že je smutný? 

LUKÁŠ: To nevím, jak vypadá 



TAZATEL: Vincente, ty znáš někoho, kdo je chudý? 

LUKÁŠ: Ne. 

TAZATEL: Tak dobře, děkuju, že jsi mi to takhle všechno povyprávěl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7 

Skupinový rozhovor „žirafky“ 6 dětí 

Táňa 5 let, 2 měsíce 

Osobní anamnéza: Táňa je cizinka. Nejvíce vyhledává společnost dvou svých 

kamarádek. Když nejsou v mateřské škole, bývá celé dopoledne nejistá a nevyhledává 

kolektiv. V případě, že je ve společnosti svých kamarádek, cítí se víc v bezpečí a je otevřená 

veškerým aktivitám. Účastní se řízené činnosti s nadšením a ve volné hře je uvolněnější a 

odvážnější. Její řečový projev je komplikován jazykovou bariérou. Nejde ale o úplnou 

propast, Táňa chodí do mateřské školy už rok a půl a za tu dobu se neučila porozumět 

významu téměř všeho, co jí potřebují sdělit učitelky, nebo děti. Také Táňa dokáže v češtině 

celkem srozumitelně vyjadřovat myšlenky. Občas má nesprávnou větnou syntax, nebo použije 

výraz ze svého mateřského jazyka. Vyvíjí se po všech stránkách normálně.  

Rodinná anamnéza: Táňička žije v bytě se svými rodiči, babičkou a o 5 let starším 

bratrem. Rodiče mluví česky obstojně. Jeví se nám, že ale spíše komunikaci s učitelkou 

nevyhledávají. Ne však v případě, že o své dceři potřebují sdělit něco nezbytného, nebo 

v případě, že mají pocit, že Tánička se z nějakých příčin necítí v mateřské škole dobře. Táňa 

vyrůstá v láskyplném prostředí ze strany rodičů i babičky. Její vztah s bratrem neznáme. Táňa 

o něm v podstatě nemluví. Matka je zaměstnaná v soukromé firmě, otec je živnostník – 

dělník. Vzdělání rodičů neznáme.  

 

Jarunka 5 let 

Osobní anamnéza: Jarka je snaživá dívka. Často se potřebuje dospělým zavděčit, je 

velmi citlivá. Velmi špatně snáší křivdu, nebo jakékoliv bezpráví. Zapojuje se do veškerých 

řízených činností. Ve volné hře vyhledává svou nejoblíbenější kamarádku. Dívky si zpravidla 

hrají ve dvojici. Někdy ve trojici. Vývoj je po všech stránkách v pořádku, řečový projev je 

taktéž velmi dobrý. Jarka vyjadřuje své myšlenky velmi srozumitelně a jasně. Skladba věty je 

správná, výslovnost bez problémů.  

Rodinná anamnéza: Dívka žije se svou matkou, otcem a ročním bratrem v bytě 

nedaleko mateřské školy. Jarunka odchází z mateřské školy téměř každý den po obědě. 

Zejména matka se jí snaží co nejvíce věnovat, nabízet jí různé aktivity. Zdá se, že Jarka 

vyrůstá v podnětném a láskyplném prostředí, ve kterém je s ní bohatě komunikováno. 

Matka je na mateřské dovolené, otec je podnikatel. Oba rodiče jsou absolventy střední školy. 

 

 



 

Martinka 5 let 2 měsíce. 

Osobní anamnéza: Martinka se často vyhýbá komunikaci s dospělými, nerada říká, 

co by si sama přála, co potřebuje. Mezi dětmi často narušuje pocit bezpečí, úmyslně v nich 

vyvolává pocit nepřijetí. Přisuzujeme to velmi složité rodinné situaci, ve které se Martinka 

nachází. Velmi krásně kreslí, ve většině případů dobře spolupracuje. V kolektivu je přijímána 

navzdory tomu, že je často původcem rozepří. Řečový projev je dobrý. Má problém pouze 

s vyslovením svého názoru. V ostatních případech je formulace myšlenek srozumitelná, 

výslovnost je výborná. 

Rodinná anamnéza: Martina žije zatím střídavě několik dní v týdnu u otce a u matky. 

Matka je cizinka mluvící česky, otec je Čech. Otec žije v bytě s babičkou Martinky. Matka 

žije se svým partnerem v bytě v jiné části města. Nevyjasněné rodičovské povinnosti obou 

rodičů a neschopnost domluvit se velmi špatně vplývá na prožívání Martiny. Oba se jí snaží 

zahrnovat dárky, oba rodiče se jeví být láskyplní ve svých projevech k dceři. Avšak Martina 

je velmi nedůvěřivá k dospělým. Je neklidná a nejistá. Otec má základní vzdělání, vzdělání 

matky neznáme.  

 

Justýnka 5 let 3 měsíce 

Osobní anamnéza: Justýnka je velmi citlivá dívka, každý nesouhlas některé 

z kamarádek ve třídě, nebo negativní projev učitelky ji dohání k slzám. Je velmi svědomitá a 

snaživá. Je šikovná, její kognitivní vývoj je v pořádku. Je taktéž velmi mírná a klidná, 

nekonfliktní, v kolektivu dětí přijímána. Její řečový projev je problematický. Myšlenky občas 

interpretuje nesrozumitelně, dělá jí problém skloňování, časování, používání předložek. 

Významným činitelem v tomto problému se jeví bilingvní prostředí, ve kterém Justýna 

vyrůstá. 

Rodinná anamnéza: Justýnka vyrůstá se svou matkou a otčímem v bytě nedaleko 

centra města. V mateřské škole potkáváme jen matku. Matka je Češka, otčím Brit. 

S Justýnkou pravděpodobně doma komunikují česky i anglicky. Justýnka má však, jak jsem 

zmiňovala, problém s českou větnou skladbou. Jak je tomu v Angličtině, nevíme. Vztah 

s matkou vnímáme jako velmi vřelý a láskyplný. Otčím i matka jsou vysokoškolsky vzdělaní. 

  

Marlen 5 let 1 měsíc 

Osobní anamnéza: Marlen je velmi inteligentní dívka. Ve vědomostech i ve způsobu 

myšlení je na vyšší úrovni než ostatní děti ve třídě. Je velmi aktivní, ve třídě kamarádí spíše 



s chlapci, než s děvčaty. Ráda kreslí, ale má také ráda činnosti prosycené akcí, dynamické 

hry. Ve třídě je pro svou přátelskou a veselou povahu přijímána velmi kladně. Řečový projev 

je po všech stránkách výborný. 

Rodinná anamnéza: Marlenka žije se svými rodiči a o dva roky mladším bratrem 

v bytě nedaleko centra města. Oba rodiče se snaží svým dětem poskytnout různorodé podněty. 

Své děti zapojují do co nejvíce aktivit a svých vlastních zájmových činností. Děti vyrůstají 

v láskyplném prostředí. Oba rodiče jsou vědečtí pracovníci, matka momentálně na mateřské 

dovolené. 

 

Jan 5 let 4 měsíce 

Osobní anamnéza: Jeníkova pozice v kolektivu třídy se jeví občas problematická. Jan 

je zvídavý a šikovný chlapec. Často však zůstává ve svém světě a nevnímá, co se kolem něj 

děje. Když je na to upozorněn, dokáže se zkoncentrovat. V kolektivu je přijímán, ale často je 

v ohnisku konfliktu. Někdy se nám jeví, jako kdyby „experimentoval“ s mocí svého slova. 

Často se zájmem pozoruje, jak děti reagují, když jim řekne něco nehezkého, případně když je 

štípne, nebo strčí. V rozhovoru s dospělým však umí být velmi milý a komunikativní. Jan je 

velmi hudebně nadaný. Vyvíjí se normálně. Řeč je do určité míry problematická. Jeník má 

správnou výslovnost, ne vždy však správně skloňuje, občas nevolí vhodná slova. Jeho 

interpretace vlastních myšlenek je však ve většině případů srozumitelná. 

Rodinná anamnéza: Jan vyrůstá s oběma rodiči a roční sestrou v bytě nedaleko 

centra města. Oba rodiče mají o syna zájem, snaží se ho podporovat v jeho hudebním nadání. 

Dětem věnují většinu volného času. Jan vyrůstá v bilingvním prostředí. Otec je Čech, matka 

Španělka. Oba rodiče jsou zaměstnanci soukromých firem, oba s vysokoškolským vzděláním. 

Rozhovor: 

TAZATEL: Děti, dnes trochu pohovoříme o tom, co všechno můžou lidé dělat. Zkusíme ale 

nejdříve říct, co dělají naši rodiče. Kdo by nám to chtěl říct? 

TÁŇA: Moje maminka pracuje v jídelně. Vaří lidem jídlo. 

TAZATEL: A co tatínek? 

TÁŇA: Tatínek nám staví nový domeček. 

TAZATEL: Staví ho pro nějaké lidi? 

TÁŇA: Ne, staví ho pro nás 

JARUNKA:  Táta pracuje ve vinotéce, prodává víno. 

TAZATEL: A maminka? 

JARUNKA: Ta hlídá Honzíka. Je doma. 



 

MARTINKA:  Můj tatínek pracuje na Václavském Náměstí 

TAZATEL:  A maminka? 

MARTINKA: Maminka je doma a odpočívá, protože má v bříšku miminko. 

TAZATEL:  Víš, co tatínek na tom Václavském náměstí dělá? 

MARTINKA: On tam hlídá věci 

TAZATEL: Hlídá věci v nějakém obchodě? 

MARTINKA: Ano. 

TAZATEL: Justýnko, jak pracuje tvoje maminka? 

JUSTÝNKA: Moje maminka pracuje doma. Ona tam jenom sedí na koberci a potom 

  pracuje. 

TAZATEL: A co dělá, když pracuje? 

JUSTÝNKA: Na stole. 

TAZATEL: Na tom stole něco kreslí, nebo stříhá, nebo šije, nebo píše? 

JUSTÝNKA: Ona tam píše. 

TAZATEL: Na počítači, nebo na papír? 

JUSTÝNKA: Rukou na papír. 

TAZATEL: A tatínek? 

JUSTÝNKA: Můj tatínek byl v práci. Tam šel a pak přišel domů. 

TAZATEL: A nevíš, co dělá za práci?  

JUSTÝNKA: On tam pracuje. 

MARLEN: Můj táta pracoval ve vesmíru, ale teď už tam nepracuje. Tam jsme byli jen 

jednou za ním. Teď pracuje na počítači. 

TAZATEL: Co na tom počítači dělá? 

MARLEN: On tam píše. 

TAZATEL:  Marlenko, maminka taky chodí do nějaké práce, i když máte malého Filípka? 

MARLEN:  Maminka taky pracovala ve vesmíru, ale teď už tam nepracuje. Teď už je 

doma. 

JAN:  Tatínek pracuje na počítači a maminka dělá večeři.  

 

Rozhovor probíhal na dva krát. Poprvé jsme byli vyrušení divadélkem, na které jsme se 

přesouvali do jiné třídy. Další rozhovor proběhl o týden později. 

 



TAZATEL: Děti, vzpomínáte si, jak jsme si povídali o tom, co za povolání dělají naši 

rodiče? My jsme si pak ve třídě ukazovali i různé obrázky dalších povolání. 

Vzpomene si někdo, jaké to byli? 

MARLEN: Byl tam kominík, co čistí komíny. A taky kuchař. 

JUSTÝNKA: Taky byl tam pecař. 

TAZATEL: Co dělá pecař? 

JUSTÝNKA: Pecař peče housky, ulamuje kousky (smích) 

TAZATEL: Ty asi myslíš pekaře, viď? 

JUSTÝNKA: Jo, pecaře. Pekaře. 

JAN: Malíř. Ještě malíř. 

TAZATEL: Ano. Co dělá malíř? 

MARLEN: Může malovat pokoje, nebo obrazy. 

TAZATEL: Ten stejný malíř maluje pokoje i obrazy? 

MARLEN: Jo, proč ne.  

TAZATEL: Proč lidi chodí do práce? 

MARTINKA: Protože musí. 

TAZATEL: Proč musí? 

MARTINKA: Protože aby měli peníze pro děti. 

TAZATEL: Marti a k čemu ty peníze jsou? 

MARTINKA: Na jídlo v obchodě. 

TÁŇA: A můj tatínek měl hodně penízků doma. A pak mi koupili hračky a nové šaty a 

růžový boty s kytkou. A jsou svítící. 

TAZATEL: Takže peníze jsou na jídlo, na hračky a oblečení? 

TÁŇA: Taky na boty. 

JARKA: U nás si lidi kupujou i víno. Nebo nějaký sýr. 

MARLEN: No prostě všechno, co je v obchodech, za to se musí platit. 

TAZATEL: To by mohlo být, jak říkáš. 

JUSTÝNKA: Moje maminka mně koupila něco na počítač. 

TAZATEL: Ty máš svůj počítač a na ten Ti maminka něco koupila? 

JUSTÍNKA: Nee. (směje se) Maminka na počítač takový jako mořská víla našla a tam mi to 

koupila. 

JAN: Jako na internet? 

JUSTÝNKA: Na počítač to našla a to pošlou poštou. 



TAZATEL: Jestli to dobře chápu, tak Ti maminka něco objednala na počítači na internetu a 

přijde to poštou. 

JUSTÝNKA: Jo. Takový, takový jako jak má mořská víla. 

MARLEN: Ty myslíš ocas? 

JUSTÍNKA: Ano. 

TAZATEL: A jak to maminka zaplatí? 

MARLEN: No půjdou na tu poštu a tam to normálně zaplatí. 

TAZATEL: Kde se ty peníze vlastně berou? 

JAN: Tatínek je nosí z práce. Z banky. 

TAZATEL: Tatínek pracuje v bance? 

JAN: Ano.  

TAZATEL: Víš, co tam dělá? 

JAN: No ty penízky tam dělá. 

TAZATEL: Aha a jak? 

JAN: To já ale nevím jak. Já tam s ním nesmím. 

MARLEN: V bance se ty peníze tisknou, víš? A do banky si chodí všichni lidi pro peníze. 

TAZATEL: Aha. A kdo si tam pro ně může jít? 

MARLEN: No kdo je vydělá. 

TAZATEL: Takže ten, kdo má zaměstnání? 

MARTINKA: A moje maminka nepracuje, ale má penízky. Ona bude mít brzo miminko. 

JARKA: Moje maminka taky nechodí do práce. Protože má toho Honzíka. Ale taky má 

penízky v peněžence. A někdy chodí do bankomatu. 

TAZATEL: A odkud mají maminky penízky, když nechodí do práce? 

JARKA: Od mýho táty. Protože on má hodně peněz v pokladně. Tak mámě nějaký může 

dávat. 

MARTINKA: Ale můj tatínek nedává mamince peníze. 

TAZATEL: Odkud je teda maminka má? 

MARTINKA: Od strejdy. 

TAZATEL: Martinko, vždyť jsi říkala, že tatínek pracuje, tak jak to, že nemá penízky? 

MARTINKA: No protože má jenom málo. 

TAZATEL: Hm. Za některou práci se asi dává míň peněz. Kdo si myslíte, že je chudý 

člověk? 

JAN: No to je právě ten, co nemá žádný peníze. Jako bezdomovec. 

TAZATEL: Bezdomovec? 



TÁŇA: Já už ho taky viděla. On spí v tramvaji, protože nemá domeček. Ani peníze. 

TAZATEL: Jak to? 

TÁŇA: Protože je smutný. 

MARLEN: Protože nepracuje, tak nemá nic. 

JAN: Ale my máme peníze, my nejsme chudí. 

TAZATEL: A jak ještě ten chudý člověk vypadá? 

MARTINKA: On je moc smutný. Má staré šaty a pak je mu zima. 

TAZATEL: Hm… A co by mu pomohlo? 

MARTINKA: Kdyby chodil do práce. 

TAZATEL: A může si ji najít? 

MARLEN: Jo. Může. Ale musí se pořád všude ptát. Jako moje máma, když půjde Filip do 

školky. Ale máma není chudá. My máme peníze. 

TAZATEL: Tak proč bude chodit do práce? 

MARLEN: Protože ona chce. Aby mohla jezdit tramvají a aby mohl Filip do školky. 

TAZATEL: To jste mi to dobře vysvětlili. A kdo je teda ještě bohatý člověk? 

MARLEN: No ten má zas asi hodně peněz. 

TAZATEL: A jak vypadá bohatý člověk? 

JARKA: Normálně. Jako. Takovou bundu má a kalhoty a jezdí autem. 

TÁŇA: Má i takový prstýnky a má klobouk veliký. A koně. 

JAN: Všecko si může koupit. 

TAZATEL: Jak to, že má bohatý člověk tolik peněz? 

JARKA: Protože dělá od nevidím do nevidím. 

TAZATEL: (směju se) To je taky možný. Myslíte, že jsem taky bohatá? 

…. 

JAN: Trochu jo asi.  

MARLEN: To nevím, jestli si bohatá. Ale peníze asi máš. 

TAZATEL: Mám, tak akorát. Co byste chtěli mít za zaměstnání, až budete dospělí? 

TÁŇA: Já budu paní prodavačka.  

JAN: Já budu jezdit sám tramvajkou, až budu dospělý. 

TAZATEL: Budeš ji řídit? 

JAN: Nevím. 

MARLEN: Já taky nevím. Musím ještě do školy. 

JUSTÝNA: Já budu paní učitelka. 

TAZATEL: Ve školce?  



JUSTÝNA: Jo (směje se) 

TAZATEL: Tak vám držím palce, aby se vám splnilo to, co si přejete. A děkuju, že jste si 

se mnou popovídali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 8 

Skupinový rozhovor „medvědi“ 10 dětí 

Děti z této třídy neznám natolik, jako děti ze žiraf, proto uvádíme stručnější charakteristiky, 

než tomu bylo v předcházející příloze. 

 

Klára 5 let 7 měsíců a Sebík 4 roky 9 měsíců 

Klára a Sebík jsou sourozenci, každý chodí do jiné třídy. Oba jsou zdraví, vývoj 

probíhá v pořádku. Oba rodiče k dětem přistupují otevřeně a vstřícně. Děti působí velmi 

vyrovnaně. Oba rodiče pracují jako zaměstnanci, rodina bydlí v bytě v centru města.Vzdělání 

rodičů je minimálně středoškolské. 

 

Martin 5 let 6 měsíců 

Velmi bystrý chlapec, zná spoustu věcí. Dalo by se předpokládat, že s ním rodiče často 

mluví a rozebírají různá témata. Martin žije s rodiči a mladší sestrou v bytě nedaleko mateřské 

školy. Matka je na mateřské dovolené, povolání otce neznáme. 

 

Míla 5 let, 10 měsíců 

 Míla je velmi energická, veselá dívka. Vývoj probíhá normálně. Míla je jedináček, žije 

s rodiči v bytě. Oba rodiče jsou zaměstnanci se středoškolským vzděláním. 

 

Franta 5 let 1 měsíc 

 Franta je zvídavý veselý chlapec. Je malinko pomalejší v sebeobsluze, ale to spíš pro 

to, že se nechá rozptýlit zajímavější činností, než že by to nezvládal. Vývoj probíhá 

v pořádku, řečový projev je dobrý. Franta vyrůstá s oběma rodiči a o dva roky mladším 

bratrem. Oba rodiče jsou vysokoškolsky vzdělaní,  

 

Laura S Laurou proběhl i individuální rozhovor, anamnézu uvádíme v příloze č. 5 

  

Tomáš 5 let 8 měsíců 

 Tomáš je velmi energický a šikovný chlapec. Je velmi zvídavý. Vývoj probíhá 

normálně. Nemá žádné zdravotní obtíže. Je jedináček, žije s oběma rodiči. Matka Lukáše je 

Slovenka, otec Čech.  

 



Viktor 4 roky 7 měsíců 

 Viktorův vývoj probíhá normálně, jeho řečový projev je dobrý, srozumitelný. 

Výslovnost v pořádku. Je nápadný svým pomalým osobním tempem, ničemu to však nebrání. 

Viktor má dva dospělé sourozence, žije se svými rodiči. Oba rodiče jsou vysokoškolsky 

vzdělaní. O Viktora pečují s velkou láskou. Někdy ale za něj dělají věci, které v jejich 

nepřítomnosti zvládá sám. 

 

Rozhovor: 

 

TAZATEL: Děti, pojďme si trochu popovídat o tom, co mají lidi za zaměstnání. Zkuste si 

nejdřív v hlavičkách rozmyslet, jaké zaměstnání mají maminka s tatínkem. 

KLÁRA: Můj tatínek je kuchař a dokáže uvařit i krevetu. 

TAZATEL: A už vám někdy doma uvařil krevetu? 

KLÁRA: No, vaří to v práci, teda v restauraci a už to uvařil vlastně 2x doma. 

TAZATEL: Maminka taky vaří?  

KLÁRA: Maminka nevaří, protože maminka není kuchař. Já nevím, co ona je, protože já 

to pořád zapomínám. 

TAZATEL: Sebíku (bratr Klárky), ty bys věděl, co dělá maminka za práci? 

SEBÍK: Já bych to věděl. Ale já to nevím. 

TAZATEL: Tak co ještě můžou mít lidi za zaměstnání. Třeba Kryštof nám to poví. 

SEBÍK: Třeba můžou vyrábět truhly. 

MARTIN: Nebo dělat peníze v práci. 

TAZATEL: Jak dělají v práci peníze? 

MÍLA: Když pracujou a dodělaj to, tak dostanou v práci ty penízky od tý paní. 

TAZATEL: Od jaké paní? 

FRANTA: Ne, to dostanou z bankomatu. 

TAZATEL: Na co se vydělávají peníze? 

KLÁRA: Třeba jet do Itálie. 

MARTIN: Ne, na nákup se vydělávají peníze. Jdeš do obchodu a tam platíš těma 

penězma, co maj rodiče z práce. 

LAURA: Ještě, ještě, truhlář dělá sklo. 

TAZATEL: Truhlář, nebo sklenář? 

LAURA: Sklenář.  

TAZATEL: Co dělá ještě truhlář krom truhly? 



MARTIN: Všechny dřevěný věci. 

KLÁRA: Pani učitelko, v masu jsou bílkoviny. 

TAZATEL: A kdo pracuje s masem? 

KLÁRA: Můj Petr táta. On je ten kuchař. 

SEBÍK: A peníze se dávaj i do mekáče. 

TAZATEL: Ano, i v restauraci se musí za jídlo platit. Kde ještě musíme platit? 

… 

TAZATEL: Tak si to rozmyslete, já se zatím zkusím zeptat ještě na něco jiného. Proč 

myslíte, že lidi tu práci dělají? 

 

MARTIN: No já jsem to říkal. Aby vydělali peníze. 

FRANTA: Jo, aby měli peníze a mohli platit a chodit do obchodu. 

TAZATEL: A ještě kvůli něčemu dalšímu dělají zaměstnání? 

KLÁRA: No to je teda hodně těžký.. 

TAZATEL: Je … tak zkuste popřemýšlet. Proč třeba chodí do práce paní učitelka? 

MARTIN: Aby mohla hlídat děti. 

FRANTA: Aby stihla jít pak domů. 

TAZATEL:  Dobře. Proč to ta paní učitelka ještě dělá? Proč je hlídá, hraje si s nimi, proč je 

něco učí? 

KLÁRA: Protože aby nebyly samy. 

FRANTA: Protože potřebuje máma pracovat. 

MARTIN: Aby děti nezlobily. 

TAZATEL: To je všechno pravda. Myslíte si, že to ta paní učitelka může dělat pro to, že jí 

to baví? Že má radost z toho, když je s dětmi a něco s nimi dělá? 

KLÁRA: Neee. 

FRANTA: Může jí to bavit. 

TAZATEL: Myslíte, že to paní učitelku Boženku s vámi baví ve třídě? Že se jí tam s vámi 

líbí? 

LAURA: Jo, to jo. 

FRANTA: Já nevím. 

KLÁRA: Já to taky nevím. 

MARTIN: Já taky ne. 

TAZATEL: Myslíte, že mě to s vámi baví? 

MÍLA: Jo, Tebe jo. My tě máme rádi 



TAZATEL: Baví mě dělat paní učitelku. Tak vidíte, dospěláky může jejich zaměstnání 

bavit. Zeptám se ještě na něco dalšího. Myslíte, že práce, kterou dělaj vaši 

rodiče, že je to baví? 

KOLEKTIVNĚ, ne. Jen Laura řekla, že rodiče práce baví. 

TAZATEL: A co by bavilo jednou vás, až budete velcí? 

KLÁRA: Já bych chtěla být paní instruktorka lyžování, až budu velká. 

MÍLA: A já budu paní učitelka. 

(Přidávají se i ostatní dívky – chtějí být paní učitelkou.) 

SEBÍK: A já budu lego star wars. 

TAZATEL: To bude tvoje práce? 

KLÁRA: On bude asi stavět hračky lego star wars. 

TAZATEL: Sebi, budeš je vyrábět? 

SEBÍK: Ne, já budu ten lego star wars ohnivý hračky sbírat. 

TAZATEL: A budeš mít i nějakou práci? 

SEBÍK: Jo, budu star wars robot. 

KLÁRA: (směje se) On je malej. 

TOMÁŠ: Já vím, já vím. Až budu velkej, budu polda. 

TAZATEL: A co budeš dělat, jako pan policista? 

TOMÁŠ: Budu chytat zloděje. 

TAZATEL: Ještě něco dalšího? 

TOMÁŠ: Polda ještě zachraňuje lidi. 

TAZATEL: No to je krása… Lukáš by chtěl zachraňovat lidi, to je hezké. A když za to ještě 

budeš dostávat penízky, tak to bude paráda, viď? 

FRANTA: A já chci být řidič formule. 

TAZATEL: Viktore, co ty znáš za povolání, nebo zaměstnání? 

VIKTOR: Znám, jak moje máma v práci učí. Ale ona učí velký děti, školáky, takový 

slova říkat a psaní. 

TAZATEL: A co táta? 

VIKTOR: Táta pracuje ve svý práci. Nevím, co. Nebo ještě opravuje výtahy. 

TAZATEL: No výborně, tak to jste mi řekli spoustu zaměstnání. Zkusíte mi ještě říct, kdo 

nám pomáhá? 

MARTIN: Paní učitelko. Ale já jsem viděl v televizi, jak poldové honili skřítky a když je 

chytili, tak je dali do vězení a bylo. 



TAZATEL: Asi skřítkové kradli, nebo nějak jinak škodili. Věděli by ste o někom dalším, 

kdo nám krom policistů pomáhá? 

MARTIN: Záchranáři. 

LAURA: Hasiči. 

KLÁRA: No pan doktor. 

TAZATEL: No ano. Co doktoři všechno léčí? 

MARTIN: Lidi. 

KLÁRA: Chřipku. 

- Žloutenku. 

- Břicho. 

- Zuby. 

- Angínu. 

MARTIN: Paní učitelko, moje máma jde dneska k zubaři, protože ji bolej dva zuby. 

TAZATEL: Pan zubař za to pak taky dostane penízky? 

LAURA: Neee. 

TAZATEL: Já myslím, že ano. Je to přece jeho zaměstnání. 

- Po 12 minutách pauza na WC. 

TAZATEL:  To nám to povídání hezky jde. Zkuste mi ještě odpovědět na jeden těžký dotaz. 

Věděli byste říct, kdo je chudý a kdo bohatý člověk? 

MÍLA: Chudý člověk je, že je smutný. 

TAZATEL: Proč je smutný? 

MARTIN: Já bych něco věděl.  

KLÁRA: Protože nemá peníze. 

MARTIN: To jsem chtěl říct. 

TAZATEL: To jste řekli správně. Chudý člověk totiž nemá peníze. Víte proč? 

MÍLA: Moje maminka a táta neměli svatbu. Protože maminka měla svatbu s mým 

strejdou a pak už s tatínkem ne. Už neměli penízky. 

TAZATEL: Hlavně, že je jim spolu dobře, nemusí mít spolu svatbu. Na jiné věci penízky 

mají? 

MÍLA: To jo. 

TAZATEL: Proč chudí lidé nemají penízky?  

KLÁRA: Chudej nemá peníze, protože mu je ten bohatej ukradl. 

TAZATEL: Myslíš, opravdu? 

MARTIN: Zloděj by mu je ukradl. 



TAZATEL: Kdo je bohatý, krade peníze chudému? 

MARTIN: Jenom, kdyby to byl zloděj. Jinak ne. 

LAURA: Ne, chudý je pro to, že nechodil nikdy do práce. 

TAZATEL: To je taky možné. Děti a může se stát, že někdo chodí do práce a i tak je 

chudý? 

KOLEKTIV: Ne. 

MARTINKA: Jo. Můj tatínek je chudý a přitom pracuje. 

TAZATEL: Martinko, co třeba tatínkovi chybí, když je chudý? 

MARTINKA: On nemá peníze. 

TAZATEL: To se taky někdy může stát. Myslíš, že tatínek je smutný, jak tady děti říkaly, 

že kdo je chudý, tak je smutný? 

MARTINKA: Jo. 

TAZATEL: Myslíš, že by mohl být z něčeho veselý, i když je chudý? 

MARTINKA: Ne e 

TAZATEL: Může být třeba veselý z toho, že má tebe? 

MARTINKA: Jo, to jo. 

TAZATEL: Tak vidíš, to jsem ráda. Vidíte, děti, i člověk, který nemá moc peněz, může mít 

z něčeho nebo někoho radost. Marti, myslíš, že by šlo nějak udělat, aby táta 

nebyl chudý? 

MARTINKA: Že by vydělával v práci lepší peníze. 

TAZATEL: Třeba někdy bude. 

MARTINKA: Jo, bude. 

TAZATEL: A co bohatý člověk? Jakou má práci. 

KLÁRA: Je kuchař, nebo lyžuje, nebo řídí autobus nebo tramvaj, nebo je pan učitel. 

TAZATEL: Páni učitelé a paní učitelky jsou bohatí? 

KLÁRA: No… Jo i ne.. to je těžký. Napůl bohatý a napůl nebohatý. 

MARTIN: Já jsem bohatý.  

TAZATEL:  Myslím, že nemusíme být úplně bohatí. Hlavně, když nejsme ani úplně chudí. 

Stačí, aby nám zbylo trochu penízků i na nějaké radosti. Děkuju za rozhovor, 

děti. 

 

 

 

 



Příloha č 9. 

Polostrukturovaný rozhovor - Klára rozhovor č. 2: 

TAZATEL: Pamatuješ, jak jsem se ptala, co dělá máma a táta? To jsi mi už říkala. 

KLÁRA: No ale já nevím, co dělá moje máma. 

TAZATEL: Táta jsi říkala, že dělá toho kuchaře. 

KLÁRA: Jo, umí kraba a šneka. A máma, ta zase pracuje v práci. Musíme jet tramvají a 

pak zase pěšky. 

TAZATEL: A ty jsi tam někdy byla? U mámy v práci? 

KLÁRA: Hm. 

TAZATEL: A co tam dělá? 

KLÁRA: No, že dělá něco na počítači. 

TAZATEL: Jo na tom počítači vlastně. Tys vlastně říkala, že pak už nevíš, viď? No to 

nevadí. A myslíš si, že má máma těžkou práci?  

KLÁRA: No, bude mít miminko. 

TAZATEL: Jo, miminko? A bude potom taky chodit do práce? 

KLÁRA: No, bude hlídat miminko, takže myslím, že ne. 

TAZATEL: Ne, asi ne. A jak jste minule říkali, že ty penízky jsou z práce, tak odkud bude 

mít máma peníze, když bude doma s miminkem? 

KLÁRA: No, hm (zamyslí se) já jsem jednou slyšela od táty nebo od mámy, že když se 

někomu narodí miminko, tak už bude chodit jeden den do tátova práce táta a 

druhý den do maminčiny (usmívá se, asi je spokojena, jak to dobře vymyslela). 

TAZATEL: Jo, jakože táta bude chodit i do tátovy i do máminy práce? 

KLÁRA: Jo. 

TAZATEL: Abyste měli penízky i z máminý i z tátový práce? 

KLÁRA: Hm, ale ještě nemá bříško. 

TAZATEL: A co babička? Chodí do práce? 

KLÁRA: No, babička Anička chodí do práce, babička Dáša chodí do práce a nejstarší 

z naší rodiny je babička Vlasta. 

TAZATEL: A ta chodí do práce? 

KLÁRA: Ne. 

TAZATEL: A odkud má peníze, když nechodí do práce? 

KLÁRA: No ona je moc moc stará. 

TAZATEL: No ale taky potřebuje asi peníze, ne? 

KLÁRA: Hm… Já nevím, odkud bere peníze. 



TAZATEL: Ale má je… Není asi úplně chudá. Nebo je? 

KLÁRA: Není. A je strašně stará. 

TAZATEL: Možná, že jí někdo pomáhá s tím. 

KLÁRA: No moje babička Dáša má maminku a to je Vlasta. Vlasta ještě měla Marka, 

ale ten jí umřel. 

TAZATEL: To byl dědeček? 

KLÁRA: Jo. 

TAZATEL: Která práce si myslíš, že je těžká? 

KLÁRA: Hm, kuchaři. 

TAZATEL: Kuchaři mají těžkou práci a kdo ještě? 

KLÁRA: (dlouho přemýšlí) Lyžaři. 

TAZATEL: A kdo má lehkou práci? 

KLÁRA: Doktorka. 

TAZATEL: Doktorka má lehkou práci? Jak to? 

KLÁRA: No protože když je někdo nemocnej, tak ona mu dá nějakej lék, a potom už je 

zdravej a je to. To je dost lehká práce. 

TAZATEL: Aha… No a není teda lehký taky, když si někdo řekne, že chce něco uvařit, tak 

to kuchař uvaří a už je to hotový? 

KLÁRA: (dlouho přemýšlí) No, pro tátu to je lehký. Protože on dokáže uvařit i zmrzlinu, 

krevetu, šneka.  

TAZATEL: Takže, každopádně, podle Tebe doktoři nemaj těžkou práci. 

KLÁRA: Prostě to udělaj a je to hotový. 

TAZATEL: A od koho maj doktoři peníze za svoji práci? 

KLÁRA: No od lidí dostanou penízky za to, jak to udělaj. 

TAZATEL: Jakože od těch nemocných? 

KLÁRA: No, hm, jo. 

TAZATEL: Za každou práci se dostávaj penízky? 

KLÁRA: Ne. 

TAZATEL: Ne? A za kterou ne? 

KLÁRA: No hm… za za za… za lyžování. 

TAZATEL: Za to lyžování se naopak musí platit, viď? 

KLÁRA: Jo. 

TAZATEL: A komu? 

KLÁRA: No… lyžkaři. 



TAZATEL: Hm. A jak jsme se bavili o těch chudých lidech, tak proč myslíš, že ti chudí 

nemají práci? 

KLÁRA: No asi jim to někdo ukradne, nebo naopak předstíraj, že chodí do práce a maj 

umělý penízky. 

TAZATEL: Umělý penízky? A ty maj od koho? 

KLÁRA: No ty si vyrobjej. 

TAZATEL: Aha… No to je ale podvádění, ne? 

KLÁRA: Ano. 

TAZATEL: A na to někdo přijde? 

KLÁRA: Hm, policajti, když zkouší… když zaplatí, tak to, když zaplatí policajtovi, tak 

to. Možná, kdyby, možná takovým tím stříbrným papírem a předstírali by, že je 

to penízek. Ale kdyby se to dozvěděli, tak by ho, tak by mu dali vyhubování, 

nebo by ho, kdyby to byl zloděj, tak by, tak by, tak by předstíral, že je člověk. 

TAZATEL: A ještě mi řekni, když tomu chudýmu člověku někdo vzal tu práci, tak on si 

nemůže najít jinou? 

KLÁRA: Hm, kdyby bylo všechno obsazený, tak ne a kdyby ne, tak jo. 

TAZATEL: A jak si lidi hledaj práci? 

KLÁRA: No, že by třeba mohli, že by všude se zeptali nějakých, jestli někdo už nechodí 

do téhle práce. 

TAZATEL: Aha, tak musí hledat do tý doby, dokud nenajdou, jo? 

KLÁRA: Ano. 

TAZATEL: A až takovou práci najdou, tak už nebudou chudí? 

KLÁRA: Ne. 

TAZATEL: Dobře. A co je podle tebe ještě těžká práce krom kuchaře? 

KLÁRA: Hm, nemocnice. 

TAZATEL: Ale vždyť jsi říkala, že doktoři nemají těžkou práci… 

KLÁRA: (usmívá se zamyšleně) Policajti. 

TAZATEL: Maj těžkou práci, jo? 

KLÁRA: Jo. 

TAZATEL: A možná každá práce je nějak něčím těžká. 

KLÁRA: Hm. A jedna je nejlehčí. 

TAZATEL: A to je která? 

KLÁRA: Zubaři. Jenom vyvrtaj zub a je to. 

TAZATEL: Myslíš, že za každou práci se dostává stejně peněz? 



KLÁRA: Hm, možná tři, nebo dva. 

TAZATEL: A za kterou se dostává víc, za kterou míň? 

KLÁRA: Za míň se dostává u zubaře a za víc hmmm… u pana kuchaře. 

TAZATEL: Dobře teda, tak ti děkuju, to je zatím vše, co jsem potřebovala vědět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 10: 

Skupinový rozhovor „Včelky“ 3 děti 

Kamila 5 let 9 měsíců 

Osobní anamnéza: Kamila je velmi veselá, bezprostřední dívka. Ráda se pouští do 

komunikace s dospělým i dětmi. Bez problémů vyjadřuje své myšlenky, dokáže reagovat na 

otázky. V kolektivu dětí je oblíbená pro svou veselou povahu a nekonfliktnost. Řečový projev 

je velmi dobrý, má nepatrný problém s výslovností sykavek. 

Rodinná anamnéza: Dívka vyrůstá jako jediné dítě v úplné rodině v městském 

prostředí. Rodina je dobře ekonomicky zabezpečena. Oba rodiče pracují u policie ČR. 

V kontaktu s Kamilou se jeví být oba velmi vstřícní a vyrovnaní. Rodina patrně tráví společně 

veškerý volný čas velmi aktivně (zejména sportovní aktivity), o čem Kamila často mluví. 

 

Gréta 6 let 1 měsíc 

Osobní anamnéza: Grétka je tiché děvče, které mělo ještě do nedávné doby problém 

s komunikací v českém jazyce. Zejména v předškolní třídě v tomto školním roce se však 

v tomto ohledu velmi výrazně posunula kupředu. Mnohem lepší ovládání češtiny se výrazně 

odráží v jejích rozvíjejících se vztazích s vrstevníky. Dobře už česky rozumí a dokáže 

odpovídat, přestala se stydět. Dětmi je přijímána velmi pozitivně. Kognitivní rozvoj je na 

normální úrovni. Dívka ráda kreslí a má ráda námětové hry s ostatními dívkami. 

Rodinná anamnéza: Dívka vyrůstá v úplné rodině se starším bratrem taktéž ve městě. 

Otec je jediným živitelem rodiny, matka je v domácnosti, v současnosti podle slov Grétky 

studuje Češtinu (pravděpodobně pro cizince). Ještě v loňském školním roce využívala rodina 

pro komunikaci s mateřskou školou služeb tlumočnice, letos už tento úkol zvládá matka sama. 

Tuto projevenou snahu můžeme také chápat jako velký zájem matky o svou dceru. S otcem se 

v mateřské škole nesetkáváme, předpokládáme, že je to z důvodu velké pracovní vytíženosti. 

Možným, avšak nepodloženým důvodem by mohla být i neznalost českého jazyka. 

 

Maty 5 let 8 měsíců 

Osobní anamnéza: Maty je šikovný zvídavý chlapec s naturelem vyhledávajícím 

fyzickou aktivitu. Je přátelský a nekonfliktní, v kolektivu dětí taktéž velmi oblíbený. Je 

zároveň velmi svědomitý, rád „dotahuje věci do konce“. V řečovém projevu nemá problém, 

dobře vyjadřuje svoje myšlenky a rozumí instrukci. Má problém s výslovností „R“ a „L“. 



Rodinná anamnéza: Chlapec vyrůstá v úplné rodině se starším bratrem v městském 

bytě. V mateřské škole přicházíme do kontaktu s oběma rodiči, oba se k Matymu chovají 

vstřícně a trpělivě. Z pohledu učitelek má Maty dobré a podnětné domácí prostředí. 

TAZATEL:  Děti, chodím ještě do takový školy pro paní učitelky a tam mám splnit úkol, 

kdy se mám ptát dětí na věci o práci a o povoláních. Abychom věděli, jak vás 

některé věci máme učit. Tak bych byla ráda, kdybyste mi na nějaké věci řekly, 

co si myslíte. Tak mi zkuste třeba říct, víte, co mají máma s tátou za 

zaměstnání? 

KAMILA: Moji, moje máma je policajtka a můj táta je taky policajt, ale moc v tom 

policajtím nechodí. Nechodí v tom. 

TAZATEL: A oni jsou stejní policajti, nebo dělá každý něco jinýho? 

KAMILA: Ne, každý dělá něco jinýho. 

TAZATEL: A co dělaj? Víš to? 

KAMILA: Ne. Nevím. 

TAZATEL: To nevadí. 

MATY: Moje máma je pošťačka a můj táta prodává sportovní věci. Protože on prodává 

na hokeji. 

TAZATEL: A co všechno dělá pošťačka? 

MATY: Doručuje dopisy. 

KAMILA: Klidně může někdy doručovat i vajíčka. 

TAZATEL: Vajíčka? Hlavně asi o Velikonocích, co? (smích) A co Gavharka? 

GRÉTA: Moje máma chodí do školy a učí se tam česky. 

TAZATEL: Jo a co dělá tatínek? 

GRÉTA: On dělá… Pracuje. Na počítači. 

TAZATEL: A nevíš, co na tom počítači dělá? 

GRÉTA: Něco si tam píše. 

TAZATEL: A byla jsi někdy za ním v práci? 

GRÉTA: Jednou. 

TAZATEL: A jak to tam vypadá? 

GRÉTA: Hezky. 

TAZATEL: A co tam maj všechno? 

GRÉTA: Jenom počítače. 

TAZATEL: Bavila by vás taková práce? Na počítači? 



KAMILA: Jo. Moje máma když chodí do práce, tak tam má taky samý počítače a jednu 

galerii a tam třeba si může zacvičit. Protože nemáme galerii doma takovou.  

TAZATEL: Tak rodiče jako policajti musej asi trénovat hodně, viď? 

KAMILA: Hm. Maminka pracuje na policii jenom někdy. 

TAZATEL: A kde pracuje jindy? 

KAMILA: Jinak pracuje ve sví práci. 

TAZATEL: A na policii to není její práce? 

KAMILA: Myslím, že je, nevím. 

TAZATEL: Ty možná myslíš v práci, jako v kanceláři? 

KAMILA: Hm, jo. 

TAZATEL: Proč rodiče tu práci dělají? Proč mají to zaměstnání? 

KAMILA: To nevím. 

GRÉTA: Já to vím, protože dostávají peníze. 

TAZATEL: Ano. A od koho je dostávají? 

KAMILA: Třeba když… z banky. 

TAZATEL: Jak se dostanou do banky ty peníze? Kdo je tam pro rodiče dá? 

KAMILA: Ti, co tam pracujou v tý bance. 

TAZATEL: Aha. A myslíte, že to rodiče baví, ta práce, kterou dělají? 

GRÉTA: Ne. 

KAMILA: Ne. 

MATY: A to já nevím. 

TAZATEL: Myslíš, Kristý, že tátu nebaví dělat policajta? 

KAMILA: Já to asi nevím. 

TAZATEL: Těší se do práce? 

…. 

GRÉTA: Můj táta vůbec. 

KAMILA: Moje maminka musí vstávat ráno brzo. 

GRÉA: A moje maminka musí vstávat nejdřív. 

MATY: Moje maminka taky. 

GRÉTA: A můj táta vstává nejposlednějc. 

TAZATEL: Maty, máma asi taky vstává hodně brzy, aby mohla roznášet poštu, ne? 

KAMILA: Nebo ty vajíčka. 

MATY: Hm. 

TAZATEL: A když dostávaj rodiče v práci ty peníze, tak k čemu je potřebujete? 



MATY: Kdybychom si něco koupili. 

GRÉTA: No, můžem něco koupit. 

MATY: Třeba bonbon. 

KAMILA: Třeba bychom si mohli koupit hračky, třeba stavebnice, knížky, hodiny. 

MATY: Nebo dům. 

GRÉTA: Nebo auto. 

KAMILA: Nebo bačkory, nebo ponožky. 

TAZATEL: A co se musí pořád kupovat a platit? 

MATY: Bonbóny (směje se). 

TAZATEL: Bonbóny, jasně, to je důležitý. A co ještě kupujou pořád rodiče? 

MATY: Auta. 

TAZATEL: Auta? No tak to se máte dobře (smích). 

KAMILA: A ještě můžou kupovat takový hračky, lodě. 

TAZATEL: Jo. A jídlo třeba taky. 

KAMILA: Gumičku a sponky. 

TAZATEL: A musej se platit penízky za to, abyste mohli bydlet? 

kolektivně: Jo. 

TAZATEL: A je to hodně peněz? 

GRÉTA: Jo! My hodně. 

TAZATEL: A co stojí málo peněz? 

MATY: Třeba jednu korunu? 

TAZATEL: No, třeba. Co stojí málo peněz. 

MATY: Stovku. 

GRÉTA: Já jsem viděla něco takový tenký jako… (zamýšlí se) 

TAZATEL: Nějakou sladkost? 

GRÉTA: Ne. 

TAZATEL: Hračku? 

GRÉTA: Jo. To svítí a stojí šest korun. 

TAZATEL: Hele a vy máte doma dost peněz? 

KAMILA: Jo, dost. 

GRÉTA: My máme málo peněz. 

MATY: My máme taky málo. 

KAMILA: Hm, trošku tak akorát máme, když si to naši spojej. 

GRÉTA: Můj táta má jen trošku peněz a můj táta vůbec. 



TAZATEL: Jak to? Protože máma chodí do tý školy? Tak jí asi peníze nedávají, co? 

GRÉTA: Ne, tam se jenom učí. 

KAMILA: Takže si nic nemůže koupit. 

TAZATEL: A víte, kdo to je chudý člověk? 

KAMILA: Jo. 

GRÉTA: To je bezdomovec. 

KAMILA: A my, když jsme byli na horách, tak jsme mohli koupit lízátko, stálo málo 

korun. 

MATY: Nebo mrtvej člověk. 

TAZATEL: No, spíš mi řekněte, co ten chudej člověk, nebo bezdomovec. Jak vypadá? Kdo 

to je? 

KAMILA: Má úplně černou pleť (ukazuje rukama, jako by se chtěla umazat). 

MATY: A má vousy (směje se). 

TAZATEL: No asi musí mít vousy, protože se třeba nemá kde oholit, žejo? A proč je 

chudý? Proč nemá dům? 

GRÉTA: Nemá jídlo, nemá peníze. 

TAZATEL: Jak to, že nemá peníze? 

KAMILA: Protože si nevydělává v bance, voni je tam nepustí. 

TAZATEL: Proč nevydělává peníze? 

MATY: Nemůže nikam jet. 

TAZATEL: No, to nemůže, protože je nemá. A proč je nemá? 

KAMILA: Protože moc nepracuje v bance a protože… 

TAZATEL: Proč nepracuje teda? Nemůže jít do práce? 

KAMILA: Ne. 

TAZATEL: Proč? 

KAMILA: Protože si to tam nezaplatil. 

TAZATEL: V práci si to musíš zaplatit, abys tam mohla jít? 

KAMILA: Hmmm.. (pokrčí rameny) 

TAZATEL: Mohl by si takový bezdomovec najít práci? 

…………. Zamýšlí se, odpovídají, že ne. 

TAZATEL: Chudák… A co se s ním stane, když nebude mít práci? 

KAMILA: Zemře za chvilku. 

(smích) 

TAZATEL: A to je legrační, když zemře člověk? 



kolektivně: Ne, není… (odmlčí se) 

TAZATEL: A kdo ještě nechodí do práce? 

……..  

TAZATEL: Třeba děti nechodí do práce, že? 

KAMILA: Protože ještě nejsou obrovský. 

MATY: Bezdomovec. 

GRÉTA: Rodiče. 

TAZATEL: Rodiče někteří? A kteří rodiče nechodí do práce? 

MATY: Moji chodí. 

TAZATEL: A představte si takovou starou, úplně stařičkou babičku. Chodí ta do práce? 

kolektivně: Ne. 

TAZATEL: Odkud má penízky? 

MATY: Třeba že jí je někdo dá? 

TAZATEL: A kdo? 

GRÉTA: Třeba moje maminka mojí babičce dává peníze. 

TAZATEL: Jo, takže třeba maminky a tatínci pomáhaj babičkám a dědečkům. 

MATY: A u nás to je obráceně. (usmívá se) 

TAZATEL: Jak, obráceně? 

MATY: Že nám babička dává peníze. 

TAZATEL: Jo, tak to máš dobrý. A babička tvoje pracuje? 

MATY: Hmm, ne. 

TAZATEL: A odkud má penízky? 

MATY: No to já nevím. 

GRÉTA: Asi jí dává dědeček. 

TAZATEL: Asi, možná. 

MATY: Ale dědeček už neexistuje, ten je v nebi. 

KAMILA: Můj dědeček je taky v nebíčku a mám ještě babičku hodně starou Ludmilu. 

TAZATEL: Tak to zkuste vymyslet, kdo by mohl dávat tý babičce peníze? 

KAMILA: Třeba rodiče. 

TAZATEL: Třeba rodiče. Ale M teď řekl, že babička dává peníze jim, že je to u nich 

obráceně. 

………..  (přemýšlejí) 

TAZATEL: No, tak když babičkám nedávají peníze rodiče, tak třeba někdo jiný. Třeba 

nějaké úřady? 



KAMILA: Nebo od policajta. 

TAZATEL: No, to nevíme. Teď jsme si říkali, kdo je chudý, tak mi ještě zkuste říct, kdo je 

bohatý člověk. 

kolektivně: No král třeba je bohatý. Královna, princ, princezna. 

KAMILA: Obr (směje se). 

TAZATEL: Tak to jsme v pohádce tak trochu. A kdo ještě je bohatý? Nebo jak vypadá 

bohatý člověk? 

KAMILA: Třeba to může bejt zlej padouch a ukrade všem lidem peníze. To jsem viděla 

v pohádce. 

TAZATEL: A myslíš, že to tak je i ve skutečnosti? 

KAMILA: Jo. 

TAZATEL: takže ten bohatý má peníze z toho, že je ukradne někomu? 

KAMILA: Jo. 

 

Přichází ostatní děti, musíme rozhovor ukončit 

 

TAZATEL: Děkuju, děti. Příště si ještě popovídáme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 11: 

Rozhovory - MŠ venkov celkem 13 dětí 

 V mateřské škole, která byla svolná pro spolupráci s námi jsme však i navzdory 

anonymitě dostali minimum informací. Uvádíme pod pseudonymy věk dětí, téměř všechny 

dotazované děti (až na Tamarku, která žije s matkou u babičky) vyrůstají v úplné rodině, 

rodiny jsou vesměs dobře zabezpečené. Dalo by se předpokládat (v některých případech se to 

potvrdilo), že jde povětšinou o mladé rodiny, které se odstěhovaly z velkoměsta na klidnější 

venkov do vlastních nemovitostí.  

 Rozhovory probíhaly ve čtyřech etapách po skupinkách se 3-4 dětmi. Neuvádíme 

často se opakující odpovědi. Pouze výsek pro náš výzkum zajímavých odpovědí. 

Součástí rozhovorů byli tito respondenti: 

AMÁLKA (6 let 3 měsíce) 

MAGDA (6 let 3 měsíce) 

ALENKA (6 let 4 měsíce) 

MAREK (6 let 2 měsíce) 

ZOE (5 let 7 měsíců) 

ELVÍRA (5 let 1 měsíc) 

KLAUDIE (4 roky 10 měsíců) 

OLIVER (6 let 7 měsíců – odklad) 

TAMARKA (6 let 9 měsíců – odklad) 

VĚRKA (4 roky 11 měsíců) 

ADAM (5 let 4 měsíce) 

BOŘEK (6 let 6 měsíců) 

MILAN (6 let 1 měsíc) 

  

Úryvky z rozhovorů: 

ZOE: Moje maminka je učitelka a tatínek prodává koberce v Praze. Taky je v Praze, 

jako ty. Maminka na Praze  

AMÁLKA: Moje maminka maluje děti a tatínek je zase v jiný práci. Maluje jim něco na 

obličej. Kdekoliv. 

ELVÍRA: Maminka je zdravotní sestra a rehabilituje. 

ZOE: A její tatínek je úplně to samý. Masíroval naší mámu. 

AMÁLKA: A moje maminka je ještě návrhářka. 

MAREK: Můj táta jezdí do práce a prodává penízky na jídlo. Máma uklízí. 

ZOE: Jo, ve škole. 

TAZATEL: Proč lidi chodí do práce? 

ZOE: Aby nám dětem vydělali penízky. Aby nebyli chudí. A nebyli z nich žebráci. 

Nikde nejsou zaměstnaný. 



TAZATEL: Proč chudí nechodí do práce? 

AMÁLKA: Protože na to nemaj peníze. Aby si tu práci mohli koupit. 

ZOE: A musej mít na to povolání. Měli bychom žebrákům pomoct. Dát jim vlastní 

peníze. 

AMÁLKA: Bohatý je zlý a chce si všechno nechat. A nebo je může někde vzít. 

MAGDA: Já myslím, že si je vydělá v práci 

AMÁLKA: Třeba když najdete na zemi hodně peněz, tak si je můžete vzít, protože už 

nejsou nikoho. Třeba jsou, ale my už ho nenajdem. Třeba by byl někde daleko. 

ZOE: Nebo umřel. 

AMÁLKA: A víš, co se stalo jednou mojí mámě? Že ona si chtěla jednou vybrat peníze, že 

dala 300 potom dala 50 a zůstalo jenom nula a nic jí to nedalo. 

TAZATEL: Jak to, že už tam nebyly žádný penízky? 

AMÁLKA: Já nevím. Tak asi musí znova do práce, vydělat. 

TAZATEL: A všichni bohatí jsou zlí? 

AMÁLKA: Někteří třeba nemusí. 

ZOE: Ale musí. Když někdo někomu nechce půjčit, tak se mu říká třeba krkoune. 

AMÁLKA: Všichni bohatí nemusí bejt zlí. Někteří si je můžou i vydělat, my všechno 

nevíme. Můj táta je bohatej, ale hodnej. Protože on půjčuje mámě. 

… 

TAZATEL: Co je drahý? 

ZOE: Já vím co je drahý. Něco, co není ve slevě. 

… 

ALI: Můj tatínek jezdí do práce a tam léčí lidi. Jezdí do nemocnice do Prahy. 

VIKY: No a hádej co. My jsme se narodily skoro ve stejný den a v jedný nemocnici a 

víš, kdo to udělal, když jsme se narodily? Alenky táta. 

Maminka je pani ředitelka dole (ve škole). 

TAMARA: Moje mamka chodí do práce a pečuje tam o starý lidi. 

TAZATEL: Proč to dělají? 

MAGDA: Aby měli peníze. 

KLAUDIE: Aby neumřeli. 

MAGDA: Aby kupovali jídlo. 

ALI:  Aby měly dobrej dobytek. 

… 

AMÁLKA:  Když je někdo závislej na nakupování, tak mu pomůže návrhář. 



ALI:  Jednou nám táta vyprávěl, že pána, že mu něco udělal had (otec lékař). 

…. 

TAZATEL: K čemu jsou potřebné peníze? 

ALI:  Za peníze se kupuje dobytek, nábytek a zvířata. 

MAGDA:  Můžeš si koupit krajinu. 

…. 

TAZATEL:  Platíte za to, že bydlíte? 

Kolektiv:  Jo. 

TAZATEL: A za co tam platíte? 

ZOE:   Za nábytek. 

…. 

TAZATEL:  Co hračky? Jsou drahé, nebo levné? 

VĚRKA:  Obojí. 

TAZATEL: Co je drahé? 

MAREK: Dům, piáno. 

…. 

Tazatel:  A co je levné? 

OLIVER: Pastelky. 

…. 

AMÁLKA: Moje maminka je buď skladatelka, nebo dirigentka. 

TAZATEL: Odkud dostává maminka dirigentka peníze? 

AMÁLKA: Nevím, asi z banky, nebo z peněženky. 

… 

ALI:   A moje maminka je prezidentka. 

TAZATEL: Prezidentka? Jakože někoho řídí? 

ALI:  Jo. Všechny lidi tady. 

TAZATEL: Jako ve škole? 

ALI:   Ne. Jako všechny lidi. Ona je prezi.. ona je prezidentka. 

TAZATEL:  Tady v Hornídolní řídí všechny lidi? 

ALI:   Jo. Ona všem říká, co maj dělat a jak se maj chovat. Třeba uklidit silnici. 

TAZATEL: Jo, takže maminka je spíš starostka v Hornídolní. 

ALI:  Ano. 

TAZATEL: A co všechno dělá? 

ALI:  No všem říká, co se smí a co ne. O všem rozhoduje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 12: 

Informovaný souhlas k rozhovoru s Vaším dítětem 

 

   Milí rodiče, 

ráda bych s Vaším dítětem uskutečnila krátký rozhovor ke své diplomové práci.  

Součástí jejího výzkumu jsou rozhovory s předškolními dětmi mapující povědomí dětí o 

některých sociálních jevech v naší společnosti. Zejména jde o to zjistit, zda a jak děti vnímají 

zdroj příjmu rodiny i ostatních lidí. Z rozhovoru pořídím zvukový záznam, který po 

zpracování dat smažu. 

Cílem není zjistit ekonomickou situaci rodiny, ale způsob, jak děti obecně rozumějí penězům 

a zdrojům příjmů. 

 

V napůl volném a napůl řízeném rozhovoru kladu dětem otázky typu: 

Jaké zaměstnání má maminka, tatínek?  

Co maminka s tátou v zaměstnání dělají?  

Kde se berou? 

Jaké povolání bys chtěl/a jednou dělat? 

Co všechno se v takové práci dělá? 

Jak podle tebe vypadá chudý/bohatý člověk? 

Proč je někdo chudý a někdo bohatý? 

 

Výsledky práce budou zpracovány ANONYMNĚ. Nikde se neobjeví jméno ani jiná 

identifikace dítěte, či rodiny. 

 

Podpisem potvrzujete souhlas s uskutečněním rozhovoru. 

 

Za pomoc a spolupráci předem děkuji. 

 

 

 

 

 

 

Nikol Tomášková        podpis rodiče  

 



 

Obrázek č. 1: 

Ilustrace povolání – dívka 4 roky 11 měsíců 

 

 

Maminka učí děti angličtinu a tanečky a vyzvedne mě po obědě a jedem do tý školy 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 

Ilustrace povolání – chlapec 6 let 1 měsíc 

 
M: táta je uvnitř a pracuje na počítači. 



T:  Co tam dělá? 

M: vydělává peníze  

 

 

 

Obrázek č. 3: 

Ilustrace povolání – dívka 6 let 3 měsíce 

 
Moje maminka je paní ředitelka ve škole, sedí za katedrou a děti mají zrovna přestávku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


