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2. část – rozhovory 

 

Rozhovor č. 1 

 

„Eliško, chci se Tě zeptat, jestli si ráda kreslíš?“ 

„Kreslim ráda.“ 

„A víš, co si ráda kreslíš?“ 

„Jo. Srdce, zvířátka...“ 

„Kreslíš si ráda? A víš, jak často si kreslíš?“ 

„Skoro pořád.“ 

„Skoro pořád? A to znamená co?“ 

„Každej den trošku.“ 

„A víš, kde a kdy si kreslíš?“ 

„No, nejčastěji doma u stolu.“ 

„A kdy? Po ránu nebo odpoledne…?“ 

„Po školce odpoledne.“ 

„Takže si kreslíš po školce. U stolu?“ 

„Jo.“ 

„Ty máš nějakej pracovní stůl?“ 

„Jo.“ 

„A tam si maluješ?“ 

„Jo. A vyrábím.“ 

„A co vyrábíš?“ 

„Různě. Třeba motýlka z roličky si udělám.“ 

„A chci se tě zeptat, proč si kreslíš?“ 

„Protože se nudim.“ 

„Takže když se nudíš, tak si vezmeš něco a kreslíš si?“ 
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„Jo. A pak taky někdy skládam puzzle.“ 

„A dokážeš mi říct, jak se u toho cítíš, když si kreslíš?“ 

„Noo…hezky.“ 

 „Kreslíš si s někým nebo sama?“ 

„Doma sama. A tady si maluje hodně dětí, takže nejčastěji s někým.“ 

„Ted se podíváme na ty obrázky. Kreslila jsi je sama od sebe?“ 

„Ano.“ 

„A čím si nejradši kreslíš?“ 

„Pastelkama.“ 

„A ještě nečím?“ 

„Fixama.“ 

 

Rozhovor č. 2  

 

„Ráda si kreslíš?“ 

„Jo.“ 

„A co si nejradši kreslíš?“ 

„Hrady.“ 

„A kde si kreslíš?“ 

„Doma.“ 

„Jak často kreslíš?“ 

„Skoro každej den.“ 

„Víš, kdy si kreslíš?“ 

„Odpoledne. Po školce.“ 

„A proč teda kreslíš?“ 

„Protože ráda kreslím.“ 

„A jak se u toho cítíš?“ 

„Dobře.“  
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„Máš z toho teda radost?“ 

„Jo.“ 

„A jak se jinak cítíš? Dokázala bys mi to říct?“ 

„Dobře.“ 

„A kreslíš si s někým, nebo sama?“ 

„Sama.“ 

„Tak se podíváme na ty obrázky. Vzpomeneš si, jak se ti kreslily?“ 

„Nevzpomenu.“ 

„A kreslila jsi je sama od sebe?“ 

„Jo.“ 

„Vidím tady nějaký domečky. Dokázala bys mi k nim něco říct? Jsou takový hezky barevný. 

Ty ráda kreslíš barevně?“ 

„Jo.“ 

„A co je tohle?“ 

„To je čert, Mikuláš a anděl.“ 

„A proč jsi je kreslila?“ 

„Protože sem přišli.“ 

„A co je tohle?“ 

„Vánoční stromeček.“ 

„Co nejradši používáš na kreslení?“ 

„Pastelky.“ 

„Nebo kreslíš i s něčím jiným?“ 

„I fixama. Tohlencto bylo třeba fixou.“ 

 

Rozhovor č. 3 

 

„Ráda kreslíš?“ 

„Jo.“ 
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„A co tak ráda kreslíš?“ 

„Nějaký hrady.“ 

„Víš, jak často si kreslíš?“ 

„Nevím.“ 

„Třeba každej den?“ 

„Taky.“ 

„A kde si nejčastěji kreslíš?“ 

„Doma. Když přijdu ze školky.“ 

„A kdy? Třeba odpoledne, když přijdeš ze školky?“ 

„Jo.“ 

„A proč si kreslíš?“ 

„Protože ráda kreslím.“ 

„Ráda kreslíš, protože tě to baví?“ 

„Jo. Jsem veselá, když si kreslím.“ 

„Kreslíš si sama, nebo s někým?“ 

„Sama.“ 

„Ted se tě ještě zeptám, na ty obrázky, co jsi mi nakreslila. Jak se ti kreslily?“ 

„Dobře.“ 

„A kreslila jsi je sama od sebe?“ 

„Jo.“ 

„Tady vidím, že občas používáš pastelku, tady fixu. Tady si dokonce malovala vodovkama. 

Tak čím nejraději kreslíš?“ 

„Fixem.“ 

„A proč fixem?“ 

„Nevím.“  

„Třeba proto, že se s tím kreslí nejsnadněji?“ 

„Jo.“ 
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„A ráda používáš barvičky?“ 

„Ano.“ 

„A co nejradši kreslíš, když se tak podíváš na ty obrázky.“ 

„Hrady.“ 

„A ještě něco?“ 

„Třeba tuto. Něco venku. „ 

„A jak bys mi to popsala?“ 

„To je Kačka.“ 

„A to je kamarádka?“ 

„Ano.“ 

„Takže to je kamarádka, která je venku. Tady vidím sluníčko, nějaký mráčky… A jakej 

obrázek se ti nejvíc líbí?“ 

„Asi tenhle.“ 

„A proč?“ 

„Protože se mi ta holčička strašně líbí.“ 

„A máš nějakou barvu, kterou nejradši používáš?“ 

„Třeba růžovou a fialovou.“ 

„Ráda si vybarvuješ ty obrázky?“ 

„Ráda si je vybarvuju. Líbí se mi to takhle.“ 

 

Rozhovor č. 4 

 

„Ráda si kreslíš?“ 

„Jo.“ 

„A co si tak nejradši kreslíš?“ 

„Motýlka.“ 

„A proč zrovna motýlka?“ 

„Nevím.“ 
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„Líbí se ti motýlek?“ 

„Líbí.“ 

„A proč se ti líbí?“ 

„Protože je mám ráda.“ 

„A víš, jak často si kreslíš?“ 

„Ne.“ 

„Třeba jestli je to každej den, párkrát týdně, jednou týdně, skoro vůbec..“ 

„Tak každej den.“ 

„A kde?“ 

„Doma.“  

„A kdy? Před školkou, po školce…“ 

„Večer.“ 

 „A dokážeš mi říct, proč si kreslíš?“ 

„Nedokážu.“ 

„Víš, jak se u toho cítíš?“ 

„Ne.“ 

„No mě třeba zajímá, jestli ti to dělá radost, nebo jsi smutná. Jestli je ti to příjemný, nebo 

nepříjemný.“ 

„Je mi to příjemný.“ 

„A kreslíš si proto, že tě to baví, nebo se že se nudíš…?“ 

„Protože mě to baví.“ 

„A kreslíš si s někým, nebo sama?“ 

„Sama.“ 

„Jak se ti ty obrázky kreslily?“ 

„Dobře.“ 

„Dobře? A kreslila jsi je sama od sebe?“ 

„Jo.“ 
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„Nikolko, chtěla bych se tě ještě zeptat, čím si nejradši kreslíš?“ 

„Tužkama.“ 

„Jako pastelkama..?“ 

„No...tužkama.“ 

„Obyčejnou tužkou?“ 

„Jo, obyčejnou.“ 

 

Rozhovor č. 5 

 

„Ráda bych se tě zeptala, jestli si ráda kreslíš?“ 

„Jo!“ 

„A co si tak nejradši kreslíš?“ 

„Maminku, vajíčka, travičku, domeček, panáčka, ještě sluníčko, mráček, stromeček…“ 

„Takže tohle všechno, co tady vidíme, to si ráda kreslíš?“ 

„Jo.“ 

„A proč vajíčka?“ 

„Protože jsem je tady namalovala.“ 

„A proč tě zrovna napadly vajíčka?“ 

„Protože se mi líbí vajíčka.“ 

„A, Sofinko, víš jak často si kreslíš?“ 

„Někde občas jo. Třeba ve čtvrtek, v pátek, v pondělí, úterý…víkend.“  

„A kde?“ 

„Doma, ve školce…“ 

„A kdy? Ráno, v poledne, odpoledne, večer..?“ 

„Večer ne, ale ráno jo. Když přijde babička. I odpoledne. I ráno.“ 

„A proč si kreslíš?“ 

„Protože moc ráda si občas někdy kreslím.“ 

„Víš, jak se u toho cítíš?“ 
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„Jo..jasně. Dobře…a..někdy občas mě bolí ruka, tak si přendám pastelku.“ 

„Jak si přendáš pastelku?“ 

„Na druhou ruku.“ 

„Ty umíš kreslit i s druhou rukou? 

„Jo. A když mě jedna bolí, tak si ji přendám.“ 

„A kterou kreslíš?“ 

„Nejdřív pravou, pak levou.“ 

„A umíš kreslit oběma rukama stejně?“ 

„Tou levou je to trošku horší, ale nevadí.“ 

„Kreslíš si s někým nebo sama?“ 

„Někdy sama a někdy s maminkou.“ 

„Jakože maminka sedí a dívá se na tebe, nebo taky kreslí?“ 

„Taky kreslí. I babička.“ 

„A teď se tě chci zeptat, jak se ti kreslily ty obrázky?“ 

„Dobře.“ 

„Kreslila jsi je sama od sebe?“ 

„Ano.“ 

„Co nejradši kreslíš z toho, co tady vidíš?“ 

„Domečky.“ 

„A s čím si nejradši kreslíš?“ 

„Kreslím fialovou, modrou, žlutou, růžovou…“ 

„Já myslím, co používáš při kreslení?“ 

„Třeba vodovky..nebo ještě když se mi to nepovede, tak mažu tou gumou.“ 

„A čím si tedy nejradši kreslíš?“ 

„Nejradši si maluju vodovkou.“ 

„Ale tady vidím samý pastelky. To vypadá, jak když si maluješ nejraději pastelkama.“  

„Já maluju pastelkou, protože maminka mi nemůže dovolit…nemůže mi nandat tu vodu.“ 
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„Takže mamka ti nedovolí vodovky?“ 

„No, když má práci, tak ne.“ 

 

Rozhovor č. 6 

 

„Kreslíš si ráda?“ 

„Jo.“ 

„A co kreslíš nejradši?“ 

„Kreslím srdíčka, panáčky. A i zvířátka a i domy.“ 

„A jak často si kreslíš?“ 

„Tak odpoledne. A někdy i ráno, když jsem nemocná.“ 

„Kde si kreslíš?“ 

„Doma i ve školce.“ 

„A kdy si kreslíš?“ 

„Když přijdu ze školky.“ 

„A proč si kreslíš?“ 

„Protože to mám nejraději ráda.“ 

„Nejraději ráda? A proč? Protože jsi veselá?“ 

„ Jo.“ 

„Baví tě to?“ 

„Jo. Mám z toho radost.“ 

„A kreslíš si s někým, nebo sama?“ 

„Někdy sama, někdy s Eliškou, mojí ségrou.“ 

„Ted se podíváme na obrázky. Jak se ti kreslily?“ 

„Dobře.“ 

„A čím si nejradši kreslíš?“ 

„Tužkou, fixama.“ 
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„Obyčejnou tužkou nebo propiskou?“ 

„Propiskou, fixama a tužkou.“ 

„A koukám, že to nemáš vybarvené. Proč si to nevybarvuješ?“ 

„Nevím. Mě se to takhle líbí.“ 

„Tady vidím, že máš žlutej a červenej papír. To je náhoda nebo sis to schválně vybrala?“ 

„Takhle se mi to líbí.“ 

 

Rozhovor č. 7 

 

„Kreslíš si ráda?“ 

„Jo.“ 

„A co kreslíš nejradši?“ 

„Kreslím srdíčka, panáčky. A i zvířátka a i domy.“ 

„A jak často si kreslíš?“ 

„Tak odpoledne. A někdy i ráno, když jsem nemocná.“ 

„Kde si kreslíš?“ 

„Doma i ve školce.“ 

„A kdy si kreslíš?“ 

„Když přijdu ze školky.“ 

„A proč si kreslíš?“ 

„Protože to mám nejraději ráda.“ 

„Nejraději ráda? A proč? Protože jsi veselá?“ 

„ Jo.“ 

„Baví tě to?“ 

„Jo. Mám z toho radost.“ 

„A kreslíš si s někým, nebo sama?“ 

„Někdy sama, někdy s Eliškou, mojí ségrou.“ 

„Ted se podíváme na obrázky. Jak se ti kreslily?“ 
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„Dobře.“ 

„A čím si nejradši kreslíš?“ 

„Tužkou, fixama.“ 

„Obyčejnou tužkou nebo propiskou?“ 

„Propiskou, fixama a tužkou.“ 

„A koukám, že to nemáš vybarvené. Proč si to nevybarvuješ?“ 

„Nevím. Mě se to takhle líbí.“ 

„Tady vidím, že máš žlutej a červenej papír. To je náhoda nebo sis to schválně vybrala?“ 

„Takhle se mi to líbí.“ 

 

Rozhovor č. 8 

„Ráda si kreslíš?“ 

„Ano.“ 

„A co si ráda kreslíš?“ 

„Ráj.“ 

„A proč zrovna ráj? Můžeš mi to vysvětlit, co to je ráj? Já tomu nerozumím.“ 

„Ráj třeba znamená, že někdo má třeba tisíc dětí a tisíc zvířat a když jí někdo dá spousta 

lásky a pak kytky a pak ještě nějaký to…moment…nějaký šaty.“ 

„A co v tom ráji je?“ 

„Každý tam má milion věcí ode všeho.“ 

„A co třeba?“ 

„Hračky, šaty. Ještě třebas nějaký to….boty. A ještě tam má někdo spousta kytek a spousta 

prstenů. Jako všechny dámský věci a i věci klučičí. Jako když někdo vstoupí do nebe. Já jsem 

se jednou dívala na film, kde Adam neuměl číst a čistý duše posílal do pekel. A viděla jsem 

tam čerta! A pak ho Pánbůh poslal na zem, aby napravil jednoho hříšníka.“ 

„A jak se do toho ráje dostaneme?“ 

„Třeba že…si na to musím vzpomenout. Že třeba když se nikdo neušpiní od špinavý práce.“ 

„Verunko, ty věříš v Boha?“ 

„Jo.“ 



22 
 

„A chodíš do kostela?“ 

„Ne.“ 

„A maminka a tatínek věří v Boha?“ 

„To nevím.“ 

„A dokážeš mi říct, jak se cítíš při kreslení?“ 

„Noo..cítím se dobře, když si kreslim.“ 

„A víš, jak často si kreslíš?“ 

„No..většinou skoro každej den.“ 

„A kreslíš si s někým, nebo sama?“ 

„No..někdy s někým, někdy sama.“ 

„A jak se ti kreslily ty obrázky?“ 

„Dobře.“ 

„A kreslila si je sama?“ 

„Sama od sebe. A někdy na mě někdo koukal.“ 

„Takže ty nejradši kreslíš ráje. Co je v tom ráji teda?“ 

„Stromy, jahody…a spousta dalších věcí.“ 

„Já to nevidím. Můžeš mi to říct?“ 

„To je jako nějaký ovoce, kterýmu někdo jako změnil chuť a proto je tady tuto. A tady se 

dostalo do žaludku. A pak se tam zase dalo dohromady. A tyhle čárky jsou prostě červíci.“ 

„A tenhle ráj, modrorůžovej? To znamená co?“ 

„To je jako třeba když je někdo zamilovanej. Zapomenou, že mají lásku. Ale pak je někdo 

sblíží a to se změní a chlap se zase zamiluje. Do tý stejný, kterou si vzal.“ 

„Takže v každým ráji je něco jinýho, že?“ 

„Jo.“ 

„A tohle je panák? Tlustej?“ 

„Jo.“ 

„Takže tlustýho člověka jsi chtěla nakreslit?“ 

„Ano.“ 
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„A tohle je co? Ty umíš psát? To je jako tvůj podpis?“ 

„Jo, umím. Já sice neumím svůj podpis, ale trošku psát.“ 

„Čím si nejradši kreslíš?“ 

„No, já mám doma tempery. Maluju nejradši temperama, fixama. Mám doma jedny fixy, který 

se daj vyprat ve vodě.“ 

„Tak co nejradši používáš?“ 

„Ted jsem si oblíbila tamty fixy. Prostě mám ráda malování fixama, temperama a 

vodovkama.“ 

 

Rozhovor č. 9 

 

„Kreslíš si rád?“ 

„Ano.“ 

„A co si rád kreslíš?“ 

„Tanky.“ 

„Vzpomeneš si, jak často si kreslíš?“ 

„Možná když kreslí Evička a já.“ 

„Takže kreslíš se sestřičkou?“ 

„Jo. A někdy když se ještě houpám na tý sedačce, tak si u toho taky kreslím.“ 

„V obýváku?“ 

„Jo.“ 

„Takže si kreslíš doma?“ 

„Ano.“ 

„A proč si teda kreslíš?“ 

„Protože já kreslím na naší ledničku.“ 

„A proč si kreslíš?“ 

„Protože si rád kreslím.“ 

„A baví tě to?“ 
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„Jo.“ 

„A jak se u toho cítíš?“ 

„Dobře.“ 

„Máš z toho radost?“ 

„Jo. A Evička má na tabletu takovou hru, kde musím malovat.“ 

„A jak se ti kreslily ty obrázky?“ 

„Jo, dobře.“ 

„A čím nejradši kreslíš?“ 

„Fixou a pastelkou.“ 

 

Rozhovor č. 10 

 

„Chtěla bych vědět, jestli si rád kreslíš?“ 

„Jo!“ 

„A můžeš mi říct, co si nejradši kreslíš?“ 

„Nejradši si kreslím rychlý vlaky.“ 

„A proč vlaky?“ 

„Protože je mám hodně rád. Líbí se mi, jak mi lidé z nich mávají.“ 

„Jak často si kreslíš? Vzpomeneš si?“ 

„Skoro každej den.“ 

„To tak rád kreslíš, jo?“ 

„Jo.“ 

„A kde?“ 

„Doma.“ 

„A víš kdy? Třeba odpoledne, když přijdeš ze školky?“ 

„Vždycky, když přijdu ze školky.“ 

„A proč si teda kreslíš? Baví tě to?“ 



25 
 

„Jo, hodně mě to baví.“ 

„A jak se při tom cítíš? Máš třeba radost..?“ 

„Mám radost, jak si barvím ty obrázky.“  

„Kreslíš si s někým, nebo sám?“ 

„Sám. Někdy taky s někým, ale spíš sám.“ 

„A jak se ti ty obrázky kreslily?“ 

„Dobře.“ 

„Kreslil si je sám od sebe?“ 

„Jo.“ 

„Tady mě zaujal tenhle obrázek, pamatuješ si, co to je?“ 

„Peklo.“ 

„Proč zrovna peklo?“ 

„Protože tady je čert, tady jeden letí a tady mají skřítky a tady ohen.“ 

„A jak tě to napadlo?“ 

„Protože to bylo, když byl Mikuláš.“ 

„Čím si nejradši kreslíš? Tady vidím samý vodovky. Nejradši si kreslíš vodovkama?“ 

„Ne!“ 

„A čím teda?“ 

„Pastelkama.“ 

„A tady na těch obrázcích máš samou vodovku a temperu, tak jsem si myslela, že nejradši 

kreslíš vodovkama.“ 

„Nejradši kreslím obojema.“ 

„Takže vodovky a pastelky, jo? A proč zrovna vodovkama?“ 

„Protože se mi líbí, jak ty štětce jsou hladký a jde to líp.“ 

„A pastelkou kreslíš rád proč?“ 

„Protože to tak neklouže. Jako ten štětec.“ 

„A máš rád, když je to barevný?“ 



26 
 

„Jo.“ 

„A když je to vybarvený?“ 

„Jo. „  

 


