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Príloha č. 1.: Osnova semi-štruktúrovaného interview 

Materiál slúžil zároveň ako podklad pre materskú škôlku. 

1. Predstavovanie sa a vytvorenia raportu 

Predstavenie sa a vytvorenie vzťahu (pýtať sa na záujmy, obľúbené hračky a aktivity,...) 

Cieľom je vytvorenie príjemnej atmosféry a priestoru pre efektívnu interakciu medzi dieťaťom 

a opytujúcim sa 

 

- Kontrola úzkosti  a vytvorenie raportu –  ukľudnenie  dieťa ak je to potrebné, pýtať sa 

na všeobecné zážitky, koníčky, záujmy, zručnosti 

-  Vysvetlenie toho, čo budeme spolu robiť a ako to bude prebiehať a čo by som od neho 

potrebovala 

„... teraz sa budeme spolu chvíľu rozprávať o príbehu, ktorý som Vám púšťala pred pár 

dňami. Spomínaš si naň?“ 

- Aktivovať dieťa a vysvetliť mu jeho kľúčovú úlohu – „Potrebujem teraz tvoju pomoc, 

lebo si myslím, že si pamätáš oveľa viac ako ja. Povedz mi, všetko na čo si spomenieš, 

kedykoľvek keď ťa to napadne.“ 

- Maximalizácia pamäti a komunikácie – „Skús si spomenúť na čo najviac vecí z toho 

filmu. Ak si niečo nepamätáš, tak je to v poriadku. Ale povedz mi prosím ťa všetko čo ti 

príde na rozum, alebo ťa napadne. Všetko je dôležité. Je to celkom náročná úloha, ale 

bola by som rada, keby si to teraz skúsil/a. ......Je niečo, na čo by si sa ma chcela spýtať? 

....... Skúsiš mi teraz povedať vlastnými slovami, čo si myslíš , že teraz robiť?“ 

- Ţiadosť rozpamätať sa na film 

 

2. Neprerušované voľné rozprávanie 

- Cieľom - zistiť čo najviac o tom, čo si dieťa naozaj pamätá; zachytiť obrazy 

s najväčším potenciálom ponúknuť čo najdetailnejší popis postáv z filmu, priebehu 

situácie, objektov; tie následne využijem pre vytvorenie stratégie kladenia otázok 

na základe daných obrazov 

- znovuvytvorenie všeobecného kontextu -  ešte pred samotným voľným 

rozprávaním je potrebné znovuobnoviť u dieťaťa podmienky, 

- „ ......predtým než mi porozprávaš o tom filme, skús mi ešte povedať, kde si sedel, 

keď si sa na film pozeral? Kto sedel vedľa teba? Tešil si sa? Na čo si myslel? 

Pamätáš sa, čo si mal oblečené v ten deň? Ako si sa cítil?“ 
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- Ţiadosť o voľný popis – „Povedz mi všetko, čo si pamätáš o filme ktr. si videl. 

Neboj sa povedať všetko čo ťa napadne.“ 

- NEPRERUŠOVAŤ! (ani v prípade, že info. nie sú plne relevantné) 

- po dokončení rozprávania, vždy počkať niekoľko sekúnd, či si na niečo ešte 

nespomenie 

 

3. Sondovanie pamäťových obrazov 

- ukážka obrázku animovaného muža a jej popis 

- „teraz ti budem dávať nejaké otázky a potrebujem, aby si sa znovu silno sústredil 

a poriadne sa zamyslel. skús mi na ne zase odpoveď so všetkým na čo si len 

spomenieš. Tak ako som ti to ukázala už na začiatku s touto postavičkou.“ 

- Dieťa bude vyzvané zavrieť oči (ak by malo strach, tak len fixácia na jeden bod) a 

otázky budú najskôr otvorené, postupne detailnejšie, po vyčerpaní otvorených 

odpovedí; 

- Po každom popise nasledujúcom po otvorenej otázke, znovu nechám chvíľu 

pauzu, v prípade potreby ďalších info., konkrétnejšie zarámované otázky (napr. 

„spomínal si, že predavač v obchode mal bradu, aká bola?“ ) 

4. Zhrnutie 

- Dieťa informujem, že môže kedykoľvek do môjho rozprávania vstúpiť, ak si na 

niečo spomenie, alebo ak niečo poviem zle 

- Zhrnutie všetkého, čo dieťa povedalo o filme 

„teraz zopakujem čo som si zapamätala z tvojho rozprávania. Ak by som sa 

náhodou v niečom pomýlila, alebo by som hovorila niečo zle, tak sa neboj 

a kľudne ma hneď oprav. Keď si na niečo spomenieš, tiež mi to hneď povedz, bude 

rada.“ 

5. Uzavretie 

- Pýtať sa na „oficiálne info“ ( v mojom prípade, len vek) 

- Vytvoriť pozitívny dojem („Ďakujem ti, že si sa so mnou o tom filme porozprával, 

veľmi mi to pomohlo. Chcel by si sa ma ty ešte na niečo spýtať? Páčila sa ti tá 

rozprávka? Ako sa teraz cítiš?“) 
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Príloha č. 2: Ţiadosť o informovaný súhlas rodičov 

Zuzana Kostelníková, katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita 

Karlova, trvalé bydlisko: Magurská 55, 97411, Banská Bystrica, Slovensko 

 

 

 

 

Písomný súhlas rodičov 

 

  

 Žiadam rodičov žiakov materskej školy, Magurská 14, 97411, Banská Bystrica, 

o súhlas na účasti ich dieťaťa, na experimente v rámci mojej diplomovej prace. 

Zámerom tohto experimentu je odtestovat metódu kognitívneho interview, ktoré 

podporuje aktiváciu pamäťových schopnosti a ma viacero využití. V priebehu tohto 

experimentu bude deťom premietnutá 8 minútová animovaná rozprávka. Následne 

o dva dni prebehne rozhovoru obsahovo viazaného na vzhliadnutý materiál. Keďže sa 

v diplomovej práci budem zaoberať množstvom a druhom zapamätaných detailov, 

bude výsledkom rozhovorov audionahravka. 

 Všetky údaje takto nadobudnuté, vrátane osobných, budú použité výhradne 

v rámci diplomovej práce schválenej katedrou psychológie na Filozofickej fakulte 

Univerzity Karlovej v Prahe. 

 

 

 

V Banskej Bystrici 

 

Zuzana Kostelníková        
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Príloha č.3: Príklad rozhovoru 

- výsek  rozhovoru č.114 

-Z: ja si tu položím sem ten mikrofón a budem si tento náš rozhovor nahrávať ,lebo ja 

si to všetko nezapamätám, dobre?  a ja si budem ešte robiť aj poznámky , aby som 

vedela, čo sa ťa mám pýtať a čo všetko si mi povedala. Budeme sa rozprávať o tej 

rozprávočke, čo sme spolu pozerali. A páčila sa ti? 

-D: hm áno. 

-Z: tak to som rada, že sa ti páčila. A povedz mi ako sa cítiš? 

-D: no dobre. 

-Z: dobre? Nie si unavená? 

-D: hm nie 

-Z: ja sa ťa teraz budem pýtať na nejaké veci z tej rozprávky a ty si skús spomenúť na 

všetko na čo sa ti len dá dobre? Vieš, čo je detail? 

-D: nie 

-Z: no to je ako kto tam vyzeral, čo sa tam dialo... 

-D: hm 

-Z: a keď náhodou si na niečo nebudeš vedieť spomenúť, tak mi to povedz neboj sa. 

Tak skús sa teraz sústrediť a skús sa rozpamätať ako to tam bolo môžeš si zavrieť 

očká a skús sa rozpamätať. Dobre? Skús mi teraz prosím ťa vlastnými slovami 

povedať, čo ideme robiť. 

-D: neviem čo sa tam robilo v tej rozprávke 

-Z: to mi potom povieš, čo bolo v rozprávke, teraz mi povedz, čo ideme robiť, dobre? 

-D: tej rozprávke som tak rozumela... 

-Z: nie, nie, ako si tomu rozumela, čo som ti teraz hovorila, čo ideme robiť. Možno sa 

budeš cítiť aj unavená, lebo keď človek veľa premýšľa, tak potom je unavený a keď 

sa budeš cítiť veľmi unavená, tak mi povedz. Tak skôr ako sa začneme rozprávať o tej 

rozprávke, tak si skús rozpamätať, kde si sedela, čo si mala oblečené . 

-D: no asi také dlhé gate som mala takto (ukázala dĺžku ) asi už si nepamätám 

-Z: a kde si bola? 

-D: to ja neviem takto ukázať to by som tam musela ísť. 

-Z: jasné 

-Z: a sedela si na stoličke, alebo kde si sedela? 

-D: na stoličke 

-Z: no a dobre si videla? 

-D: hm hej 

-Z: a bolo ti zima, alebo teplo? 

-D: hm neviem či som mala dlhé rukávy, alebo nie. 

-Z: a bola si vtedy unavená? 

-D: hm nie.. 

-Z: skús sa teraz zamyslieť, môžeš si zavrieť očká a skús mi teraz porozprávať o čom 

bola tá rozprávka. 

-D: a keď poviem nesprávne, keď si nebudem pamätať? 
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-Z: to vôbec nevadí. 

-D: neviem, či ti ju budem vedieť celú povedať. 

-Z: to nevadí to vôbec nevadí , skús mi poveď to čo si pamätáš, dobre 

-D: ja si pamätám, že tam bol taký veľký strom a tam boli všetky tie príšerky 

a deduško tam sadil, najprv tam bolo také malé zvieratko ako vtáčik, potom väčšie 

také stredne väčšie ako ohrada nie? 

-Z: ako čo? 

-D: ako ohrada a potom bolo najväčšie pri tom stromčeku...ale neviem čo sú to za 

zvieratá to fakt neviem, to sú vymyslené zvieratká no v podstate ten deduško nevidel 

ten strom  pre tých tak veľa toho veľkého domček, tak deduško tam vypestoval strom, 

aby tam mohli byť zvieratká  kolo stromčeku dal schodíky a domčeky a tam potom 

tam šla ba... či ako sa volá a potom tam deduško taký stromček vypestoval, taký 

maličký a potom spravil veľký a potom taký maličký vieš? (ukazovala rukami 

veľkosť) v takej skleničke, či v čom to bolo... no 

-Z: a ešte si spomínaš? 

-D: a ešte tam bol taký deduško a taká dievka tam bola či ako sa volá tí dvaja tam boli 

no a na tých schodíkoch čo tam boli tak tam bolo veľa ,  takých domčekov pre tie 

malé zvieratká, no a na vrchu stromčeka či boli jabĺčka, alebo hrušky to fakt neviem, 

či bo prázdny to si nepamätám, no od začiatku nevedel od toho najmenšieho, aký 

domček mu má spraviť, ako má ten domček spraviť, ale ona mu doniesla v ručičke 

také neviem čo to je a potom on z toho vytvoril domček, ako pre vtáčiky a on tam 

vliezol ten maličký, no bol trošku nahnevaný, že ho chce mať ako domáce zvieratko 

nie? Bol trošku nahnevaný, lebo mal takto trošku oči nie? 

-Z: že tak trošku vraštil tvár asi takt?( ukázala grimasu) 

-D: mh áno. Že sa bohvieako neteší, potom priviezla toho žltého na takom kočiariku, 

no a ten sa už naštval, tak ho neprijal, ale pri tom stromčeku bol taký domček pre tú 

dievku, alebo vľačo také no už si nepamätám...ale bolo tam ešte niečo také asi si 

spomeniem 
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Príloha č.4: Zoznam všetkých kódov 

Code-Filter: All 
______________________________________________________________________ 
 

HU: backup of Psychologické aspekty vypočúvania detí 
File:  [C:\Documents and Settings\Zuzka Kostelníková\P...\backup of Psychologické aspekty vypočúvania detí.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 20.07.15 00:47:15 

______________________________________________________________________ 
 

-D: dobre, aa.. stihneme sa aj.. 
-D: hm také do čierna 
-D: išli schodmi 
-D: s dievčatkom prišiel ten v.. 
-Z: a ten kabát bol biely si v.. 
-Z: no lebo je spokojný, no čo.. 
:D 
3PIniciatíva 
3Psebaprezentácia 
chaotický popis 
demonštrácia deja 
detská mluva 
dovysvetlenie vlastnej výpovede 
emócie - popis vlastných pocitov a stavov 
emócie - smiech 
FI- správne-osoba - detail velkosť 
FI - časový sled - nesprávny 
FI - extrémne neelaborovaná výpoveď 
FI - interpretácia správania postavy 
FI - interpretácia vzťahov 
FI - nespravny objekt 
FI - nesprávne - akcia 
FI - nesprávne - osoba- telo- detail 
FI - nesprávne - osoba - vlasy - farba 
FI - osoba - tvarovy detail - zuby 
FI - osoba - tvárový detail - fúzy 
FI - osoba -telo - farba 
FI - správe - akcia 
FI - správne - objekt 
FI - správne - objekt - charakteristika 
FI - správne - osoba 
FI - správne - osoba- vek 
FI - správne - osoba - telo - veľkosť 
FI - správne - osoba - vlasy - kvalita 
FI - špecifický detail 
FI - ukončenie popisu 
FI - zmena - správna 
FII- správne - akcia 
FII - detail nepresnosť 
FII - interpretácia deja 
FII - interpretácia správania postavy 
FII - interpretácia vztahov - správne 
FII - konfabulácia 
FII - kriminalisticko-taktická nerelevantnosť 
FII - nesprávne- osoba - tvárový detail 
FII - nesprávne - akcia 
FII - nesprávne - osoba - celkový počet osôb 
FII - nesprávne - osoba - charakteristika 
FII - nesprávne - osoba - farba 
FII - nesprávne - osoba - oblečenie 
FII - nesprávne - osoba tvárový detail - farba 

FII - osoba - správne - iná charakteristika 
FII - spontánna špecifikácia detailu 
FII - správne - objekt 
FII - správne - objekt - charakteristika 
FII - správne - osoba 
FII - správne - osoba - oblečenie 
FII - správne - osoba - oblečenie - farba 
FII - správne - osoba - telo 
FII - správne - osoba - telo - farba 
FII - správne - osoba - telo - veľkosť 
FII - správne - osoba - tvárový detail 
FII - správne - osoba - tvárový detail - farba 
FII - správne - osoba - tvárový detail - fúzy 
FII - správne - osoba - tvárový detail - vlasy - 
charakteristika 
FII - zmena nesprávna 
FII správne - osoba - tvárový detail - fúzy - 
farba 
FIII - fantazírovanie s prvkami agresie 
FIII - interpretácia správania 
FIII - konfabulácia 
FIII - nesprávna akcia 
FIII - nesprávne - objekt 
FIII - nesprávne - osoba - postava - farba 
FIII - správne- osoba 
FIII - správne - akcia 
FIII - správne - objekt charakteristika 
FIII - správne - osoba -charakteristika 
FIII - Z- zle 
FIII - Z+ 
iniciatíva - ujasnenie, či rozumie otázke 
Iniciatíva - záujem o stav INT 
interpretácia vn. prežívania postavy 
Jazykové zvláštnosti - hladanie podobností - v 
kruhu 
Jazykové zvláštnosti - vyspelejší prejav 
konfabulácia 
Kontaminácia predlohou 
Kooperácia - dobrá 
Kooperácia znížená 
motorické prejavy 
nadpriemerná vedomosť 
Ne odpovede - neviem 
Ne odpovede - Nie - zatvorené oči 
Ne odpovede - vyjadrenie nesúhlasu 
Ne odpoveď - nepamätám si 
nekvalitná nahrávka 
nesprávne použitie slova - tvary 
nesprávne použitie slova - význam 
neverbálne prejavy 
Nevidela som, len ja to viem 
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Oprava INT 
otázky - špúsťací podnet 
potom on zjedol taký kvietok 
potreba potvrdenia správnosti odpovede 
Pozornost- odklonenie pozornosti- 
nepriliehavost vypovede 
pozornosť - odklon od témy 
pozornosť - preskakovanie medzi mentálnymi 
obrazmi 
Preberanie info od inej osoby 
prezentacia agresivnych zamerov 

pripodobňovanie 

soc. interakcia 
Špecifiká  PV - počet 
špecifiká PV - čas 
špecifiká PV - farba - demonštrácia 
Špecifiká PV - lokalizácia 
špecifiká PV - lokalizácia - demonštrácia 
Špecifiká PV - počet demonštrácia 

špecifiká PV - veľkosť - demonštrácia 
Špecifikácia PV - veľkosť 
Špecifikácie PV - vnímanie príčinnosti 
Ticho 
Ticho - špecfické 
Ticho ako reakcia na otázku, po ponuke 
povedať nie, nasleduje odp. nie 
Ukončenie voľnej výpovede 
vnášanie vlastnej skúsenosti 
Vstupovanie do monológu - zvedavosť 
vyjadrovacie limity 
Z - po opakovanom dotazovaní 
záujem o fungovanie vecí 
Zmena - správna 
Zmena - správna (kvalita vlasov) 
Zmena k + po žiadosti demnoštráciu nainej 
veci 
 

 

 


