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Příloha 1 – Otázky k rozhovoru a instrukce pro rodiče dítěte   

Instrukce k práci s hmatovou knihou: 

Milí rodiče, jsem studentkou učitelství pro mateřské školy na Karlově univerzitě a zpracovávám 

bakalářskou práci s tématem Hmatová kniha. Byla bych Vám velmi vděčná za spolupráci.  

Poskytuji Vám k dispozici hmatovou knihu s tématem ztraceného dárku pro Vaše dítě na 4-5 dní. 

Zajímá mě Vaše pozorování, jak dítě knihu přijímá. Vezměte ji prosím jako prostředek společně 

strávené chvíle, kterou jinak věnujete např. čtení jiných běžných knih. Prosila bych Vás, zda by 

bylo možné, udělat krátkou videonahrávku chvíle, kterou trávíte s dítětem nad hmatovou knihou. 

Mělo by jít o co nejpřirozenější chvíli, to znamená, nenutit dítě k aktivitě. Pokud možno, pořiďte 

záznam tak, aby Vás to nerušilo.  

Znění rozhovoru 

Vážení rodiče, chtěla bych využít spolupráce s Vámi, rodiči, a požádat Vás o vyjádření Vašeho 

názoru na hmatovou knihu pro batole od 2 do 3 let. U jednotlivých otázek buď doplňte odpověď, 

nebo zaškrtněte příslušnou odpověď. Děkuji. 

Na úvod Vás prosím o vyplnění základních údajů o dítěti: 

 Pohlaví: 

 Věk: (roky a měsíce) 

 Pohybové schopnosti: (chodí, kreslí, mělo vývoj v normě…) 

 Zdraví: (zrak-brýle, alergie, slyší…) 

 Řeč: (mluví ve větách, opakuje říkadla, říká slova, má svoji řeč, posunky, případně 

nemluví vůbec) 

 Sourozenci dítěte: 

Otázky k hmatové knize: 

1. S čím si vaše dítě nejraději hraje (hračka), jaká je jeho nejoblíbenější činnost? 

2. Jak podle Vašeho pozorování reaguje dítě na první setkání s hmatovou knihou, zaujala ho?  

 

3. Jak hodnotíte možnosti prohlížení, které hmatová kniha umožňuje, připadá Vám způsob 

hmatového zobrazení dostačující? Nabízí kniha dostatečně zajímavé téma pro vaše dítě? 

Napište, která témata má oblíbená.  

4. Prohlížíte (čtete) si s dítětem běžné (klasické) knihy pravidelně, využíváte s dětmi jinou 

zajímavou knihu, která ho oslovila? Sleduje dítě často TV pořady pro děti a jiné?  



 

 

5. Během doby, kdy jste měli v rodině hmatovou knihu k dispozici, vraceli jste se k ní 

opětovně?  

6. Bralo si dítě do rukou knihu samo, z vlastního popudu (spontánně)?  

7. Jak dítě reagovalo? (odmítnutím, slovní doprovod, zvukový doprovod, pohybový doprovod 

- listuje si, obrací…) 

8. Jak jste s dítětem nad hmatovou knihou hovořili, napadaly Vás možnosti komunikace 

spontánně, máte problém s absencí textu?  

9. Ocenili byste více dostupných hmatových knih, připadá Vám rozvíjení hmatu u dítěte 

důležité, může mu pomoci?  

10. Je podle Vás hmatová kniha vhodná pro daný věk, máte nějaká doporučení, jak knihu 

vylepšit? 

11. Jak jste spokojeni s kvalitou zpracování hmatové knihy?  

12. Máte ještě další postřehy, nápady, návrhy se kterými byste se rádi svěřili?  

Děkuji za Váš čas! 

Příloha 2 – Zápis z videozáznamů 

Videozáznamy jsou přiloženy v souboru na CD, vloženém na vnitřní straně desek 

bakalářské práce. Zde uvádíme přesný přepis interakce mezi rodičem a dítětem a 

pozorování z videozáznamu.  

Zápis z testování hmatové knihy Test_1 

Videozáznam Test_1 (trvání videozáznamu 3:39 min. – záznam je pouze část aktivity 

nad hmatovou knihou) 

Teta: „Ták, jé! A co je tady? Co ty hledáš? (chlapec obrací strany knihy příliš rychle, zdá 

se, že hledá nějakou jemu už známou stranu, která ho zaujala) Podívej se, co tam je? Co 

tam je? Co todle je? Je todle kocourek?“(Prozrazuje, co hledají) 

Chlapec: „emem“ (kroutí hlavou, že není) 

Teta: „Není…a tady ale nechal ťapičku, že jo.“ 

Chlapec: „hm“ (prohlíží si pás knoflíky, líbí se mu, jak chrastí, dotýká se ťapky) 

Teta: „A co ten kluk udělá? Řiká ahoj? Takhle ručičkou mává?“ (Chlapec obrací listy, 

neudrží pozornost a dál hledá) 

Chlapec: „Hm“ 

Teta: „A tady je velikej kluk. A co je tady v tý „ponožce“, koukni tam.“ 

Chlapec: „Hm“ (vrtí hlavou, že se nepodívá, sahá na ponožku a chce knihu zavřít) 

Teta: „Není tam nic? Há, já tam něco cejtim, co tam je?“ (chlapec už se dívá dovnitř, sahá 

pro kocoura) „Jéžiši, co to je? Jak dělá kočička?“ 

Chlapec: „Mňau, mňau“(zní to spíš jak mňam) 



 

 

Teta: „No vidíš, a nechala tam ťapičky?“(chlapec našel v „rukávu svetru“ – „ponožce“ 

ťapky.) „Ježiši, nechala tam ťapičky. A to má pelíšek ten kocourek?“ (chlapec pořád něco 

hledá rukama a neodpovídá) „Takhle to tam dáš, jo? Ještě tam něco vevnitř je?“(chlapec 

vrtí hlavou, že není) „Není tam nic?“(chlapec dává kocoura zpátky, spolu s tetou obrací na 

poslední stranu) „A co je tady? Kocourek jel autobusem pryč na výlet? Je to autobus, nebo 

auto?“ (chlapec vrtí hlavou, že to není auto a zároveň mu ohmatává kola) „A dělá brm, 

brm, brm?“ (chlapec rytmicky ťuká na znázornění výfukových plynů) „Kde je kocourek, 

tady?“ (teta ukazuje a chlapec mezitím předvádí rukou startování autobusu, jako když se 

startuje sekačka, toho si ale teta nevšimla) „Utiká pryč?“(chlapec vrtí hlavou) „Ne? Sedí 

tady vevnitř, že jo? Na sedačce a tady je to ten „kluk“.“ (chlapec se dívá, co mu teta 

ukazuje a přizvukuje – „hm“) „Nebo je to holčička, kluk, že jo?“ (chlapec vrtí hlavou a 

předvádí opět startování motoru) „To je (jméno chlapce), jedou daleko, jo?“ (chlapec vrtí 

hlavou, že to není a on a přizvikuje, že jedou daleko) „Daleko jedou, ahá…“(chlapec 

rychle listuje knihou nazpět, najde rybičky v akváriu) „Co to je? Rybičky, kapříci a 

dělaj…“ (teta předvádí zvuk, ale chlapec ji asi nevnímá, dívá se na ryby) „Jé, je tam ještě 

něco?“ (chlapec se dívá do kapsy a nic nenajde, následně ukazuje na ťapku a vydává u 

toho zvuk „ii“, jako tady pravděpodobně) „Tady taky ťapal ten kocourek?“ 

Chlapec: „Hm“(opět listuje knihou a přeskakuje na to, co se mu asi líbí) 

Teta: „A kde ještě ťapal?“ (chlapec ukazuje na různé ťapky) „Tady? A tady taky? A není 

tady vevnitř nějakej ještě, co to tady kouká?“ (teta ukazuje na hadí jazyk, chlapec na něj 

sahá, ale strká ho pryč, nechce se podívat) „Co to tam kouká? Nekouká tam nic? A kde to 

jsme?“(chlapec si najde jinou stranu, hmatá na ťapky a pak najde v kapse knoflíky, 

prohlíží si je a chrastí s nimi) „To jsou knoflíky, viď?“ 

Chlapec: „Hm, hm“(chrastí s knoflíky a ohmatává) „Hm, hm…“ 

Teta: „Jé“ (třepe prsty knoflíky, chlapec je pak iniciativně strká zpátky do kapsy, teta 

obrátí na stranu s „rukávem svetru“) „Há a tady on tam spinká, že jo asi?“(chlapec pak 

ještě obrátí a hmatá na autobus) „Kolečka jsou tam.“ 

Chlapec: „Hm.“ (obkrouží prstem celý autobus) 

Teta: „Tam má vejfuk.“ (chlapec se zvedá a odchází pryč na znamení, už pro něj skončilo 

prohlížení) 

Konec záznamu 

 

Zápisy z videozáznamů – skupina chlapců 

Chlapec č. 1 (2 roky, 8 měsíců) 
Videozáznam_CH1 (trvání videozáznamu 10:07 min.) 

Videozáznam je natáčen samotnou maminkou, dítě si prohlíží knihu samostatně. 

Matka: „Říkej, jak se to líbí! Co tam je na obrázku?“(Maminka chlapce natáčí sama, takže 

ho instruuje zpovzdálí). 

Chlapec: „Hračka.“(je docela nadšen) 

Matka: „Rozvážeš to?“ 

Chlapec: „Jo.“ 

Matka: „Tak to asi nejde, tak to nechej, ať to neutrhneš.“(chlapec by rád vzal dárek, který 

je ale přišitý ke knize) 



 

 

Chlapec: „Ukážeš?“ 

Matka: „Tak to nejde, podívej se, co je vevnitř v knížce. Otevři knížku…je tam dárek?“ 

Chlapec: „Je.“ (do dárku si zavázali tlapičky kocoura, se kterými šlo volně pohybovat) 

Matka: „Jde to rozvázat?“ 

Chlapec: „Ne, to mě nejde!“(naštvaně) 

Matka: „Už. Je tam něco vevnitř? Koukej, je tam něco? Ne. Není? On se ztratil? Zkusíš 

najít dárek, není někde jinde? Koukej, není tady zastrčený? Ty brďo!“ 

Chlapec: „Ježíš…Ježíšek, přines Ježíšek.“(hmatá po hvězdičkách, ale vypadá opět 

překvapeně, že pás s nebeskými symboly nejde vyndat) 

Matka: „Ježíšek to přines? Asi ne…“ 

Chlapec: „Pán.“ 

Matka: „To tam bude přidělaný, vrátíš to zpátky?“ 

Chlapec: „Já.“ 

Matka: „Nebo to necháš venku.“ 

Chlapec: „Jo.“ 

Matka: „Koukej, tady je nějaká další kapsa. Co to je?“ 

Chlapec: „Rybička!“ 

Matka: „Co to je? Nejsou to ryby?“ 

Chlapec: „Sundal je pán.“ 

Matka: „To nevadí, tak se podívej dál, co tam je.“ 

Chlapec: „Dvě mám. Maminko…“ (trochu ho ruší natáčení) 

Matka: Podívej se, jestli tam je schovanýho něco zase…to vypadá, že to je had. Je to had? 

SSSSSS….“ 

Chlapec: „SSSSS…“ (trochu se hada bojí, ale zajímá ho) 

Matka: Koukej, tady jsi zas přeskočil, tady je něco schovanýho. 

Chlapec: „Knoflik.. nejde.“ 

Matka: „To nejde víc vyndat knoflíky?  

Chlapec: „Vyndat, jo?“ 

Matka: „Budou přišitý….“(chlapec zkoumá, otočí stránku) 

Chlapec: „Mímo“ (asi miminko, tak nazve kluka vyšitého na stránce)“Čepice.“(Dívá se do 

našité pleteniny, která má znázorňovat kousek rukávu svetru.) 

Matka: „To je takovej tunel, spíš. Je tam něco?“ 

Chlapec: „Je!“ 

Matka: „Tak se podívej.“(Chlapec s úsměvem ukazuje mamince otvor do „rukávu 

svetru“.) „ Tak to vyndej, jestli to jde.“ 

Chlapec: (hmatá v „rukávu“)  

Matka: „Zase ťapka?“ 

Chlapec: (má trošku obavy, ale je zvědavý, úsměv) „Ukážeš. Ukážeš?“ 

Matka: „Potom.“(myslí tím videozáznam, chlapec byl zvědavý na to, jak vypadá na 

videonahrávce.) „ A konec?“ 

Chlapec: „Schovám, jo?“ A teď už ukážeš?“ (videonahrávku) 

Pokračování: opětovné prohlížení 

Chlapec: „Budu prohlížet, budu prohlížet…budu prohlížet.“ (hledá v kapsičkách knihy) 

Matka: „Cos tam našel?“(chlapec vytahuje s úsměvem plstěné packy) „Jú packy! Jsou to 

ťapky? Tak je polož někde.“ 

Chlapec: (Vydává naštvané zvuky) „Nejde.“ 



 

 

Matka: „Ale, tak se snaž…(chlapec tahá), (oslovení dítěte jménem)… (chlapec vydává 

zvuky, zřejmě najakého stroje, vyndá pás s našitými knoflíky a pokračuje pak na další 

stranu knihy, ukazuje stranu s našitým „rukávem svetru“, směje se u toho 

Chlapec: „Bojim, maminka.“ 

Matka: „Neboj. Ty sám. Tak vem pravou ruku, strč ji tam…“ 

Chlapec: Né, bojim.  

Matka: (Vytahuje kocourka, chlapec se usmívá) „Mňau! Co to je, je to kočičák?“ 

Chlapec: (nadšeně, usmívá se) „Mňááááu! Koukej, ťap, ťap, ťap…“(předvádí, jak kočka 

ťape, smích) 

Matka: „Je tam ještě něco?“ 

Chlapec: (Dívá se do „rukávu svetru“) Nic už není. 

Matka: „Tak tam vrátíš kočičáka?“ 

Chlapec: „Jó…“ (vrací kočku do „rukávu svetru“) „Hačí, jó? Nejdou. Tatínek, koukej. 

přijde?Podívá…tak.“(Dává tam ještě tlapičky a mimoděk u toho vydává zvuky, jak se snaží 

tatatata…) „Nejdou jo?“ 

Matka: „Vejde se to tam?“ 

Chlapec: „Nevejde člověče“ (zaujatě a dává tam tlapky)  

Matka: „A kolik jich tam dáváš? Tu ne, ta je přišitá.“(Chlapec se vrací na stránku s rybím 

akváriem a vytahuje ho.) „Opatrně, člověče…“ 

Chlapec: „Ryby…rýba, rýba… vidíš?“  

Matka: „Žlutá ryba?“ 

Chlapec: (otočí o stránku napřed a vytahuje pás s nebeskými symboly) „Ježíšek!“ (usmívá 

se, obrací na poslední stranu a hledá) „Maminko, maminko, had!? Kde je?“(Nachází 

stránku s hadem.) „Tady!“ 

Matka: „Tak ho vyndáš?“ 

Chlapec: „Névím!“ 

Matka: „Ale!“ 

Chlapec: „Ukážeš?“ 

Matka: (Vytahuje hada z kapsičky.) „Sssssss!“ (Chlapec piští a pak bere do ruky hada 

sám.) 

Chlapec: „Sssss!“(Straší hadem maminku.) No, no, no, no, no, no, no…  

Konec záznamu 

Chlapec č. 2 (2 roky, 7 měsíců) 
Videozáznam_CH2 (trvání videozáznamu 2:26 min.) 

Z videozáznamu je pozorovatelné, že matka natáčela video sama a u toho s dítětem 

komunikovala.  

Chlapec si prohlíží hmatovou knihu. (na druhé straně) 

Matka: „Tak co tam má teď?“(chlapec nahlíží do kapsičky) „Nebyl tam dáreček?“ 

Chlapec: „Není tady.“(prohlíží si žluté kukátko, potom se dívá na stránku s rybami) 

Matka: „To je co, (jméno), co to tam bylo?“(Vytahuje hada z kapsy a zde je záznam 

ukončen, protože se v místnosti ozve vysavač.) 

Pokračování prohlížení (Matka už chlapci vypráví příběh, který si sama spontánně 

vymyslela k prohlížení hmatové knihy.) 

 



 

 

Matka: „Tak, byl jeden kluk, otoč na první stránku, a dostal dáreček…ale ten dáreček mu 

někam zmizel.“ (Chlapec pohlíží na stranu s prázdným balením dárku.) 

Matka: „A tak ho hledal…“ 

Chlapec: (s úsměvem) Tady!(vytahuje pás s nebeskými symboly)  

Matka: „To není ten dáreček.“ 

Chlapec: „Tady je ten dáreček?“ 

Matka: „Ne, ne…tak hledej dál.“(chlapec ukládá do kapsy) 

Matka: „Co to je? Co to tam je v tom?“ (chlapec vytahuje ryby) 

Chlapec: (s úsměvem) „Kapr.“ (ukládá a obrací dál) „Ťapička jedna tady je...aaaaa, 

prrrr!“(vytahuje hada) 

Matka: „Co je to?“ 

Chlapec: „Had.“(zastrkává hada a obrací na další stranu, dívá se na vyobrazeného kluka, 

vytahuje pás s knoflíky a ohmatává je) 

Matka: „A to je co, (jméno)?“ 

Chlapec: „Knoflíky.“(zastrkává zpět do kapsičky a obrací na další stranu) 

Matka: „Že by tam byl v ponožce?“ 

Chlapec: „Medvídek.“(úsměv, obrací kocourka v rukou) 

Matka: „To je ten dáreček, medvídek, je tam už vzadu na té knížce, tam už jedou spolu 

domů, viď?“(Chlapec obrací strany hmatové knihy zpět, jakoby si opakoval příběh? 

Konec záznamu 

Chlapec č. 3 (2 roky, 6 měsíců) 
Videozáznam_CH3 (trvání videozáznamu 6:31 min.) 

Matka: „Co, nenech se rozptylovat, neboj, to je hezký, viď?“ (Sedí u toho s maminkou na 

zemi a nejdříve jen listují obrázky.) 

Matka: Koukej, kluk si tady může hejbat ručičkama, viďels to?(chlapec se usmívá a sahá 

na vyobrazeného „kluka“) 

Matka: „Co? Líbí?“ (hýbe ručičkama našitého „kluka“, chlapec si ho prohlíží a obrací na 

další stranu) 

Matka: „Co? Co tam ještě je? Podívej, kam to ten kluk ukazuje, kam ukazuje klučina, je 

tam něco, už jsi tady něco našel? Nenašel? A co je na tý poslední stránce?“(chlapec zvedá 

část pleteniny „rukávu svetru“) 

Matka: „Aaa…bude tam něco? Mamko nevim.“ 

Matka: „Tak se na to ještě jednou podíváme., hele tady má klučina nějaký balíček, 

dáreček. Třeba měl narozeniny, ty jsi taky dostal spoustu dárků, tam byl stromeček a byly 

tam dárečky.“ (Chlapec ukazuje sám od sebe do rohu místnosti, kde byl stromeček a matka 

na to slovně reaguje.) „A klučina dostal taky dáreček, a když ho rozbalil, ty taky koukej, 

počkej, rozbalíme dáreček.“ (chlapec ukazuje na druhou stranu místnosti) „Umíš ho 

rozbalit, tam jsme měli dárky my. Koukej, počke,j rozbalíme dáreček!“ (Chlapec chce už 

obracet na další stranu.) „Koukej.“ (Maminka rozbaluje dárek.) „Tak tam nenašel nic 

jinýho než stopy. Stopy zvířátka, který mu asi uteklo. Kam uteklo zvířátko, myslíš, že tam 

bude zířátko? Ooo, co to je?“ (Chlapec se směje a vytahují z kapsy pás s nebeskými 

symboly.) „Je to zvířátko? Není. Otočím na druhou stránku, balíček už tu není, ale kam 

jsou stopy? Bude tam zvířátko?“ 

Chlapec: „A,aaa!“ (Trochu se usmívá a bere do ruky plstěné ťapky.) 



 

 

Matka: „Stopy se to líběj, ty jsou dobrý, viď? A podíváš se do kapsičky, jestli tam není 

zvířátko? (Chlapec ukazuje na osobu, která natáčí videozáznam, pravděpodobně ho zajímá 

fotoaparát. V pozadí se směje sestra chlapce.) „A teta má foťák, neboj, co je tady? Myslíš, 

že tam je zvířátko? Jeee a myslíš, že tam tohleto zvířátko dělá ty stopy? Jak dělá tohle 

zvířátko, je to ryba. A ryba dělá:“ (předvádí maminka pusou rybu) „Počkej, to nemůžem 

utrhnout, tahle stopa je tam přišitá, a to je proto, abychom mohli stopovat, tak. A co je 

tady, tam je taky jedna stopa, abychom věděli, kam to zvířátko šlo. A co je tady…Sssss, 

had! Je to had, bojíš se hadů? Ssss…(smích) Tak kam chceš jít, broučku. Tak, kam to 

jdeme…pauza.“(chlapec se nejdříve usmívá, ale pak raději táhne maminku pryč a 

videozáznam končí, začíná však nová část, kdy si opětovně knihu prohlíží s maminkou a 

tatínkem dohromady.) 

Matka: „Tak vezmi lupu, máme doma taky lupu, už je to žlutý všechno“ 

Otec: „Ták pocem.“(přikládá chlapci lupu na oko) 

Matka: „Lupu máme doma taky. Všechno je žlutý. Koukni se ještě sám…po svým.“ 

Otec: „Jemu se nejvíc líbí ta první stránka totiž.“ 

Matka: „Po svým, viď. Tys tam to zvířátko schoval, viď.“ 

Otec: „To uložíš sem.“ (chlapec si drží tlapky) 

Matka: „Tu tlapku nemůžeš utrhnout, ta tam je přišitá, (jméno dítěte). (tahá za přišitou 

tlapku) 

Matka: „Hele, tady je další zvířátko, podívej se, podívej se na zvířátko. (chlapec se 

usmívá) 

Otec: „Co to je…podívej se na to, vem to, jdem se na to podívat…“ 

Matka: „Hm, tady jsme se zasekli předtím. (had) A podívej se tady, co tam je…co to 

je…“(chlapec se osmělí a vytahuje pás s knoflíky, usmívá se) 

Matka: „To je dobrý, chrastí to a má to modrou barvu. Cinká to, rachtá to, ale zvířátko to 

není, ale vyndat to nejde, broučku. Dá se do toho vlízt, nedá…“ 

Otec: „To tam je přidělaný, podívej se, jak je to tam přidělaný.“ 

Matka: „Podívej, tady je ještě jedna stránka, je tam pacička od toho zvířátka…hele je tam 

něco. (Chlapec hledá v rukávu svetru, ale bojí se.) 

Otec: „Tady, pojď se podívat, pojď. Dáš to dovnitř?“ 

Matka: „Se na to podívej, je tam něco? Není tam náhodou něco?“ (Chlapec prohlíží…) 

„Hele, ty to tam schováš zpátky?“ (chlapec se dívá, ale nesahá) „Hledali jsme celou dobu 

tuhle kočičku… co je tam teďko…“ (chlapec chce dávat plstěné ťapky do „rukávu svetru“ 

a tatínek mu drží „rukáv“) 

Otec: „Kočka leze domů?“ 

Matka: „Kočka se přestěhuje.“(Chlapec ztratí o hmatovou knihu zájem, bere si svoji 

hračku – plechovou káču a hraje si s ní.) 

Konec záznamu 

 

Zápisy z videozáznamů – skupina dívek 

Dívka č. 1 (2 roky, 4 měsíce) 
Videozáznam_D1 (trvání videozáznamu 9:28 min.) 

 (Sedí s knihou na zemi na koberci a prohlíží si.)  

Matka: „Co to tady je tohle? Co to má?“ 

Dívka: „Dárek.“ 



 

 

Matka: „Dáreček. A podíváme se, jak ho rozbalí?“ 

Dívka: „Jo.“ 

Matka: „Tak koukej, tady má dáreček, si ho rozbalil, vidíš…a co v tom je…tady? Nic tam 

není. On ho má totiž tady schovanej. Tadyhle ho má schovanej, co to tam je? Vyndáš to? 

Haaaaa. Jeeee, zrcátka. Jsou to zrcátka?“ 

Dívka: „Jooo.“  

Matka: „Ne, to nejsou. Podívej, to jsou hvězdičky, asi…“ (Vytahuje pás s nebeskými 

symboly) On tam měl schovaný hvězdičky na obloze, raketa a co to je? Měsíček, že jo…a 

tohleto bude asi sluníčko! Nebo todle bude sluníčko?“    

Dívka: „Todle“! 

Matka: „Todle bude sluníčko?“ 

Dívka: „Jo.“ 

Matka: „No to je krásný sluníčko. On tam měl sluníčko, tak to tam zase schováme“ 

Dívka: „Ne.“ 

Matka: „Schováme ten dárek zpátky a podiváme se na další, koukej, tady se 

směje…podíváš se na něj?“ (Podává holčičce do ruky žluté kukátko a ta si ho bere) 

„Jeeee, kouká přes brejličky kluk? A tady něco má…co to tam má? Co to tam je? Co to je? 

Co to tam má? Rybičky! Vodičku, jsou tam? Tam už nic jinýho není, tam jsou jenom 

rybičky. Podívej, takhle jsou ve vodičce… Jsou tam?“ 

Dívka: „Jsou.“(Chce se podívat zpět na druhou stranu knihy, kde jsou nebeské symboly, 

které ji zaujaly, na knížku kouká i kočka) 

Matka: „Počkej, podíváme se na další, tady vedle bude nějakej další dárek, co tam má. 

Koukej, tady na něj šahá, co tam má a říká koukej, dej miho, dej mi ho. Co to tam je, co to 

je?“ 

Dívka: „Čiči to baští. “(kočka domácích očmuchává knihu) 

Matka: „Čičiku jdi. Héle koukej, tady na něj šahá a co to tady je, on ho chce a říká, dej mi 

to, dej mi to. Co to je, koukej, co to je? Koukej, tady má oči, nos… SSSSS…Co to je?“ 

Dívka: „Had!“ 

Matka: „Je to had?“ 

Dívka: „Jo.“ 

Matka: „Tam má haďáka, viď schovanýho? Tak mu ho dáme takhle do ručičky…aby byl 

rád, že ho má, když na něj takhle šahá, jooo? Koukej, taak, podiváme se dál?“(dívka 

nahlíží do kapsy a dívá se na hada) 

Dívka: „Jo.“ 

Matka: „ Tak, co to tam ještě bude mí? Tady ještě…?“ (Dívka se dívá na vyobrazeného 

kluka a už se osmělí a vytahuje zvědavě pás s knoflíky…) „Co to je? Ty navlíkáme, viď?! 

Dívka: „Jo!“ 

Matka: „Knoflíčky… tady se koukej na knoflíky, asi mu ulít knoflík! Kam se dává knoflík, 

Bětko. Koukej, tady je má mít, tady je má mít na triku, všechno. Že jo, knoflíky se dávaj, že 

jo?“ (maminka ukazuje na oblečení vyobrazeného kluka) 

Dívka: „Jo“. 

Matka: „Jo, nebo na svetřík, že jo? A co tam máme dál…(maminka obrací knihu) héle, 

tadyhle je asi konečně ten dárek.“ (dívka sahá do „rukávu svetru“) „Co to tam je? Co to 

tam má?“ (Dívka vytahuje kocourka)  

Dívka: „Čičinku ťapej...“ (nebo „jdeš pryč“ – to volá na živou kočku domácích, ale u toho 

drží v ruce kocourka z plstěné vlny) 



 

 

Matka: „Co to má tady, co to je?“ 

Dívka: „Ťapka.“ (Drží plstěnou ťapku v ruce) 

Matka: „To je ťapička, viď a tadyhle to?“ 

Dívka: „Mňau“ (prohlíží si kocourka a ťapku) 

Matka: „Mňau, čiči? Vrátíme tam, a dáš mu tomu klukovi, čičika? Dáš mu ho takhle? Ták, 

oni se potulej, viď?“ 

Dívka: „Jo.“ 

Matka: „Takhle se potulej. To měl v tom dárečku klučina, tuhle čičinu. Dáš ho zpátky, aby 

se neztratil? Tak jo…a ještě se podíváme na konec….há, a co tady dělaj…(ukazuje na 

autobus, dívka se chce vrátit k jiné straně) “ 

Dívka: „Eště…“ 

Matka: „Koukej, počkej, tady je kluk…a tady je čiči, a čim to jedou? Co to je?“ 

Dívka: „Autobus.“ 

Matka: „V autobusu jedou…tak budeš si to ještě prohlížet sama?“  

Dívka: „Jo“ 

Matka: „Tak jo, tak si to prohlížej.“(Dívka sama obrací a prohlíží si strany, vrací se 

k některým součástem v kapsách knihy.)  

Matka: „Kukátko, viď, má brejličky.“ 

Dívka: „Jo“ 

Matka: „Má jednu brejličku, viď, ještě by to chtělo jednu, že jo. Dáš to (kukátko) 

K rybičkám, tak jo.“(dívka dál obrací stranu)“Já ti pomůžu, ták. Co to je?“ (Dívka 

vytahuje pás s „nebeskými symboly, přehazuje si ho a maminka jí ho pomáhá držet.) „Já ti 

pomůžu, tak?“(Dívka prohmatává některé symboly – měsíc, slunce…) „ Mám ti to podržet, 

takhle?“ 

Dívka: „Jo.“ 

Matka: „Šustí, viď.“(Dívka obrací strany a dotýká se vyobrazeného kluka, jakoby se vrací 

tak, jak jí to maminka předtím vyprávěla, vrátí se k hadovi a dává ho na vyobrazeného 

kluka.) „Sssss…jak dělá had, jak? Řekneš mi, jak dělá had? Tak. Řekneš mi, jak dělá had? 

Ne, tak ne.“ (Dívka obrátí na poslední stranu s „rukávem svetru“.) „Ne.“ (Dívka bere za 

přišitou tlapičku, potom vytahuje ostatní volné plstěné tlapky a vyrovnají si je na našité 

plstěné pozadí knihy.) „Hele, dvě, ještě tam je.“ (Dívka vytahuje kocoura.) „A ještě tam 

je.“  

Dívka: „Je.“ (Vezme plstěnou kočku a pokládá ji na kluka u kapsy s knoflíky, vyndává je a 

třese s celou knihou.) 

Matka: „Pozor, pozor, opatrně, opatrně. Tady. Hele můžeš dát čiči tadyhle do pelíšku.“ 

(Dává ji do kapsy s knoflíky.) „Spinká, tak má peřinku. Kouke (vezme tlapku), to můžeme 

schovat tadyhle.“ 

Dívka: „Emeem“ (nene) „Klukovi“(dá tlapku ke klukovi) 

Matka: „Klukovi to dáme“ 

Dívka: „Jo“(obrací na stránku s hadem) 

Matka: „Tady má hada, viď.“ 

Dívka: „Tak, tak, tak…“(urovnává hada a prohlíží znovu celou knihu tam a zpět) 

Matka: „Koukej, tady spí.“(Ukazuje na kocoura v kapse s knoflíky.) 

Dívka: „Ták“ (Urovnává kocoura.) 

Matka: „Řekneš to nahlas peřinu, můžeš mluvit nahlas, peřinu. Dobrý, tam je schovanej, 

hraje na bubáka.“  



 

 

Dívka: „No jo.“ 

Matka: „Bububu, baf.“ 

Dívka: (rozrušeně) „Spinká! Tak, tak. (Rovná plstěného kocoura.) „Au.“(To je na kočku 

domácích, která celou dobu pozoruje taky „čtení“ knihy) „Jee, todle…“ (Plácá s plstěnou 

ťapkou).  

Konec záznamu  

Dívka č. 2 (2 roky, 1 měsíc) 
Videozáznam_D2 (trvání videozáznamu 14:59 min.) 

Dívka stojí na podlaze v kuchyni a maminka jí knihu ukazuje usazena na pohovce. 

Matka: „Chceš to, chceš to, jo? Tak mi dej todle.“ (Drží knihu nad hlavou a dotazuje se 

dcery) „Tak mi dej tadyhle tohle, co máš v ruce, a podíváme se, co to tady máme.“ (Dává 

knihu dolů a zároveň bere dceři předmět, který k hmatové knize nepatří.) „Koukej tady 

máme, nejdřív tady, je tam kluk a co to má?“ 

Dívka: „Mám“ 

Matka: „Má tam něco, viď? A nejde to rozdělat.“ 

Dívka: (dotýká se dárečku na první straně) „Dám.“ 

Matka: „Se podíváme, co je vevnitř, co je vevnitř?“  

Dívka: „Nemám“ (Snaží se rozvázat dárek) 

Matka: „Má tam něco, viď? Ale nejde to rozdělat. Se podíváme dovnitř, co je vevnitř? 

Tam, podívej další, co půjde rozdělat.“ 

Dívka: „Je!“ 

Matka: „Jeee, už to má rozdělaný a ono tam nic není. Nic, ale je tam tkanička dobrá, 

myslíš, že to znovu zavážeš? Zavážeš tkaničku? Jo! Jo! Nejde…(smích) Nejde viď? Hele a 

tady je kapsa. (Dívka tahá za tkaničky a pak sahá na tlapky a nakukuje do kapsičky) „Co 

to tam je? Jo! Jo! Co to je?“ (Dívka smích) „No to je krásný, to je krásný, koukej, co to je? 

Co to je?“ 

Dívka: „Bonbón“ (dotýká se symbolu sluníčka) 

Matka: „Není to bonbón, ale je to hezký, viď? Je to hezký jako bonbón. Jeee, no to je 

krásný.“(Dívka zkoumá „sluníčko“) 

Dívka: „Nende“ (nejde) 

Matka: „Nende. A vypadá to jako pomeranč, viď? Je to pomeranč? Tohle ja jako 

raketa…“ 

Dívka: „Nende“ 

Matka: „Nende. Tak to dej zas do kapsy. Dej to do kapsy. Hele a ono by to mohlo být nebe, 

koukej, to je jako nebe“ (roztahuje pás s „nebeskými symboly“ do výšky) „To je nebe“ 

(dívka se směje a natahuje ruce, aby si zase mohla na sluníčko sáhnout). 

Dívka: „Nende“ 

Matka: „Nende, dáš to zase do kapsy, strčíš to tam?“(dívka zastrkává pás do kapsy) „Ták, 

tak to tam namuchlej, a je to tam. Hele a je tam ještě další nějakej díl? Otoč stránku, tam 

ještě něco bude. Co to je?“ (Dívka otáčí stránku) „A co tady kluk…je tam zase něco 

v kapse? Jo! Co to je?“  

Dívka: „Je tam.“ 

Matka: „Co to tam je? Podívej se ještě jednou.“ (dává dívce do ruky kukátko) „Koukej, 

takhle to jde dát na oko“ (Dívka se směje s maminkou a navzájem si přikládají kukátko na 

oko.) „Kuk, kuk.“ 



 

 

Dívka: „Není“ 

Matka: „Je tam ryba, je tam ryba, co to je? Co to je? Je tam ryba. Řekni ryba, ry-ba. Ne?“ 

Dívka: „Nýba“ (Ryba) 

Matka: „Ryba“ 

Dívka: „Nýba“ 

Matka: „Ryba“ 

Dívka: „Tady, tady, tady..“ 

Matka: „Taky ryba.“ 

Dívka: „Dám“ (podívá se na maminku) 

Matka: „Dej to do kapsy.“ 

Dívka: „Není“ 

Matka: „Není ryba“ 

Dívka: „Tady.“ 

Matka: „Tam je ryba.“(otočí stránku) „Co to je, je tam had? Ssss… (Dívka zkoumá oko 

hada a dává ho pryč, tahá ho ven, strká ho do kapsy) 

Dívka: „Není.“ (Sahá na vyobrazeného kluka) „Mimi.“ 

Matka: „Udělej mu malá.“(dívka ho hladí) „Udělej mu malá. Udělej mu malá klukovi. Pš, 

pš, pš, pš.“   

Dívka: „Mimi.“ 

Matka: „Hele a kde má oko. Kde má oko.“ (Dívka ukazuje na oko.) „A kde má nos.“ 

(Dívka ukazuje nos.) „A kde je pusa, vlasy…oko, oko, vlasy, ťapka.“ (dívka střídavě 

ukazuje) „Nejde.“ (ťapka je přišitá) „A kde je ha?“ (Dívka ukazuje na hada.) „Hada 

nemáš ráda, viď? Co tam je ještě dál?“ (Dívka obrací zase zpět na začátek, vytahuje ryba 

a pak kukátko) „Co tam je. Co to je? Ryba. Ty si to dej na oko.“ (Dívka dává mamince na 

oko kukátko.) 

Dívka: „Eště.“ 

Matka: „Dej.“ 

Dívka: (smích) „Dej.“ 

Dívka: „Tady.“ 

Matka: „A co ještě tam máme, tak se podíváme dál.“ 

Dívka: (smích – dívá se na hada, otáčí dál) 

Matka: „Tam nechceš, viď, to se ti nelíbí.“ 

Matka: „Hele a tady je zase kluk.“(Dívka se hned dívá do kapsičky, co tam asi je) „A co to 

tam má ten kluk. Jé. Jé. Nende. “ (dívka vytahuje ven pás s knoflíky, chrastí s nimi, 

vypadává jí kocour, který tam byl zastrčený. Zvedá ho ze země.) „Jé. Co to je? Co to je?“ 

Dívka: „Baf“(ukazuje kocoura) 

Matka: „Pes? Né, to je čičí asi, to je čičí. Čicí, čičí. “ 

Dívka: „Čůrat.“ 

Matka: „Čůrá? Spíš nečůrá. Nemá ee?“(Dívka ukazuje kocourovi mezi nohy)“Je tam ee?“ 

Dívka: „Mňau!“ 

Matka: „Mňau dělá kočka, no. Mňau!“ (Dívka ukazuje mamince kočku) 

Dívka: „De, hopi!“(dává kočku mamince na hlavu) 

Matka: „Ne, nech mě číčou.“(žertovně) „Číče se dělá malá. Malá to je čiči, malá. 

Podrbem ji za uchem. “ 

Dívka: Říká něco jako au a ukazuje mamince prst, kde má záděrku. 



 

 

Matka: „Tam máš nehet nějakej špatnej, viď. Dobrý to bude, dobrý. Udělej čičí, kde spinká 

čičí?“ 

Dívka: „Támhle.“ (Dívka ukazuje do kočárku pro panenky.) 

Matka: „Ne, tady má postýlku, tady vevnitř. Má postýlku tadyhle.“ 

Dívka: „Hají.“ 

Matka: „Hají.“ 

Dívka: „Hají. Nende. Kluk.“(Ukazuje a dívá se do kapsy.) 

Matka: „Co?“ 

Dívka: „Kluk, hlavu.“ (Ukazuje a dotýká se vyobrazeného kluka.) 

Matka: „Hlavu, oči, nos.“ 

Dívka: „Ru“ 

Matka: „Ruka“ 

Dívka: „Tady, hou, hou.“ 

Matka: „Čičí, hou, hou.“(dívka třese knoflíky) „Hou, hou, hou, hou.“(Dívka obrací na 

další stranu) „A co to je tady? Co to tam je? Ťapka.“ (Dívka bere za přišitou plstěnou 

ťapku) „A co to je tady?“ 

Dívka: „Nende.“ 

Matka: „Ťapka, není tam ťapka.“ 

Dívka: „Není.“ 

Matka: (opatrně přendá kocoura do „rukávu“ svetru) „Hele, co to tam bude? Co to tam 

máme? Co to tam je? (maminka vydává zvuky chrčení, dívka dává ruku do „rukávu 

svetru“) „A je tam číča, a je tam!“ (Dívka se směje.) 

Dívka: „Ještě.“ (Hmatá zase v „rukávu svetru“) 

Matka: „Co to tam je, co to tam ještě je? Ťapky!“ (smích) 

Dívka: „Není“ 

Matka: „Není“  

Dívka: „Mňau“ 

Matka: „Mňau. Tady, hele tady ještě je takhle.“ 

Dívka: „Nende“ 

Matka: „Tam asi bude hajat kočka, tam asi bude hajat.“ (Nastavuje „rukáv svetru“, aby 

dívka mohla kočku dát tam.) „Koukej, takhle jí to tam dáme. Takhle jí to tam dáme.“ 

Dívka: „Hajat“ 

Matka: „Hajat tam bude.“ 

Dívka: „Hajat, není“ 

Matka: „Hajat tam bude.“ 

Dívka: „“Hajat, tady.“ 

Matka: „Hajat.“ 

Dívka: „Hajat!“ 

Matka: (s kývnutím) „Hajá!“ 

Dívka: „Ťapá, není.“ 

Matka: „Není. Ťapá, tam musíš dát ty ťapky, vem ty ťapky. A tady koukej, takhle dáme ty 

ťapky. Ťapky, ťapky.“ 

Dívka: „Ne,ne. Nende.“ 

Matka: „Nende.“ 

Dívka: „Ťapky! Není.“ (Schovává ťapky za sebe a dělá legraci pro maminku.) „Ťapky!“ 

Matka: (smích) Ťapky nejsou…tady jsou!“ 



 

 

Dívka: (dělá legraci) „Není, kde jsou?“ 

Matka: (smích) „Kde jsou? Tady jsou!“  

Dívka: „Není, hajat.“ 

Matka: „Tam budou hajat na klukovi? Dej mi ťapky.“ 

Dívka: „Není.“ (A utíká schovat ťapky pod stoleček.)  

Matka: (smích) „Ťapky.“ 

Dívka: „Dá.“ 

Matka: „Pojď mi je dát tady do pytlíku, dej je sem, pojď.“(Dívka se směje a chodí 

s ťapkami.) „Pojď dát ťapky do pytlíku, pojď.“ 

Dívka: „Dej.“ 

Matka: „A další ještě přines, ještě tam jsou ťapky.“ (Dívka jde s úsměvem pro další ťapky, 

které schovala.) „A jsou tam a číču tam dáme taky hajat?“ 

Dívka: „Číču?“(hledá v kapsičce) 

Matka: „Číču. Anebo ji tady zabalíme do balíku, koukej. Koukej, koukej, hele, tady ji 

zabalíme, pojď. Tam asi patří do toho dárku totiž, pojď. Hele pojď, já jí to zkusim, ne dej ji 

tady hajat. Hají, ták, hájí, koukej, hele. Koukej, takhle ji zabalíme jako mimi, koukej takhle. 

Zavážeme jí na, tákhle jí tam dáme.“ (dívka s maminkou nejdřív spolupracuje, ale pak se jí 

to nelíbí.)  

Dívka: „Nedáme“ 

Matka: „Počkej, takhle jí tam dáme, dáme jí tam. Ne, tak ty ji sama zavážeš.“ 

Dívka: „Hajat.“ (Balí kočku do dárku, ale moc jí to nejde.) 

Matka: „Můžu to udělat?“ 

Dívka: „Nejde.“ 

Matka: „Jde to. Ale musí se to opatrně, víš, takhle podívej čičiči. Či, čičiči, čí. Počkej. 

Tkanička.“(dívka chce mamince pomáhat)  

Dívka: „Ne, není. Hajat.“(bere sama kočičku do rukou a pokládá ji tam) „Hají. Můžeme 

dát, hajat.“ (smích) „Hop. Dám. Dám!“ (opět vytahuje pás s nebeskými symboly) 

Matka: (utajeně bere kočku a chce ji tam zavázat, ale dívka si toho všimne) „Počkej, ja ji 

tam chci dát.“(Dívka kočku schovává) 

Dívka: „Není.“ 

Matka: „Já ti dám, že není.“ (smích) 

Dívka: „Mňau! Mňau! Nene…? Tady, baf, baf.“ (obrátí na poslední stranu) 

Matka: „Koukej a tady je autobus a jedou spolu s kocourem na výlet. (smích – dívka i 

maminka) „Dobrý, tam.“ 

Dívka: „Tady.“ (Uloží kočku do kapsy s knoflíky) 

Konec záznamu 

Dívka č. 3 (2 roky, 8 měsíců) 
Videozáznam_D3 (trvání videozáznamu 6:51 min.) 

Dívka sedí s maminkou u stolu v kuchyni.  

Matka: „Co to je za knížku. Je pěkná? Je tam kluk a má dáreček, viď? Myslíš, že to jde 

rozbalit? To nejde. Podíváme se dál. Hele on už si ho rozbalil! A není tam nic, kam se to 

schovalo, myslíš, že je tady v kapse? Šáhni tam.“ ((Dívka nejdříve hmatá na dárek, pak se 

dívá a poslouchá, co maminka vypráví. Potom sahá do kapsy a vytahuje s maminkou pás 

s nebeskými symboly) 

Matka: (s úsměvem) „Tak ho vyndej, je tam dárek? Jé…co to tam je?“ 

Dívka: „Jo.“ 



 

 

Dívka: „Měsíček“ (V pozadí je slyšet hovořící sourozenec) 

Matka: „Co je tohle?“ 

Dívka: „Kolečka.“ (v pozadí je slyšet sourozenec) 

Matka: „Kolečka, viď? A jak jsou blejskavý. A co je tohle…“ 

Dívka: „Měsíček.“ 

Matka: „Měsíček, to je, ano a kolečka, viď? A co je to tady? 

Dívka: „Tlapička“ (zní to jako tyčka) 

Matka: „Stopa! Je to od pejska“ (dívka přikyvuje) „Jo, a od jakýho, od našeho?“ 

Dívka: „Ne“ 

Matka: „To není od našeho pejska? A co tam je dál? (obrací strany) „Kluk hledá, hledá… 

(dívka se dívá na vyobrazeného kluka) „Kluk hledá, hledá, kdo udělal ty stopy. Koukej, 

tady je sklíčko – je žlutá (stopa pod sklíčkem) a má žlutý očičko (kluk pod 

sklíčkem/kukátkem) „A teď ty máš žlutý očičko?“ (Dívka si zkouší dát kukátko před své 

oko.) „Hele a podiváš se zas, co je v tý další kapsičce, myslíš, že tam něco bude?“ (V 

pozadí se sourozenec dožaduje puštění pohádky) „Co to je?“ 

Dívka: „Kolo.“ (Točí kolečkem s rybami.) 

Matka: „A co v tom kole je?“ 

Dívka: „Ryba.“ (V pozadí odpovídá i sourozenec) 

Matka: „A podíváme se ještě dál…“(Dívka s maminkou obrací stranu a vytahují rovnou 

hada) 

Dívka: „Had, SSSSSS.“ 

Matka: „A jak dělá had?“ 

Dívka: „SSSSS“ 

Matka: „Je tam had a je tady stopa. A schováme hada zpátky a myslíš, že tady zas bude 

něco dál? Jo, a co tam je? Co to je tohlento?“ (Dívka se dívá na vyobrazeného kluka) 

Dívka: „Knoflíčky“ 

Matka: „Jé, knoflíčky, viď. A už nám spadly.“ (Dívka s maminkou drží knoflíčky a spadnou 

jim, pak dívka knoflíky rovnou ukládá do kapsy.)  

Matka: „Knoflíky se ti nelíbí, že? (obrací stranu) Jo ty hledáš, co hledáš? To je čepice, 

ne?“ 

Dívka: „Čepice“ 

Matka: „Rukáv. To je rukáv. A co je v rukávu? Je tam něco? Hele tlapičky, kdo je udělal ty 

tlapičky?“ 

Dívka: „Kočička.“ (vytahuje kočku z „rukávu svetru“) 

Matka: „Hele, drží to.“ (dívka tahá za přišitou tlapku) „Ještě se podívej, co je tam…čtyři 

tlapičky, kdo má čtyři tlapičky?“ 

Dívka: „Já“ 

Matka: „Ty máš čtyři tlapičky? Ještě se podívej, co tam je? Jé, co to je?“ (Dívka vytahuje 

kočku z „rukávu svetru“) „Jé, co to je?“ 

Dívka: „Kočička, mňáu.“ 

Matka: „Kočička, a kam ji dáš teďkon? Do kapsy ji dáš. Hele, co je na poslední stránce.“ 

(Dívka si prohlíží autobus s kocourem a klukem.) 

Dívka: „Kočička, čičičí.“ 

Matka: „Kdo je tohle?“ 

Dívka: „Kluk“ 

Matka: „Kdo to je?“ 



 

 

Dívka: „Kluk! To je?“ 

Matka: „Jede v autíčku, jede na výlet?“ 

Dívka: „Kluk!“¨ 

Matka: „Je a prohlídneš si to ještě sama? Nechceš to sama?“ (Na pozadí se sourozenec 

dožaduje čokoládky) „Co? Kam jdeš, jo tlapička tam spadla a kočičce se to nelíbí? 

Dobře.“ (Dívka zvedá spadlou tlapku na zemi) 

Dívka: „Čičičičí.“ 

Pokračování videozáznamu – dívka si prohlíží knihu samostatně 

Matka: „Nejde to sundat? Hele bacha, ať tě ten had nekousne, schovej ho do krabičky 

zpátky. Tlapičku…proč dáváš klukovi tlapičku na obličej, to ne… nedávej klukovi tlapičku 

na obličej, to není hezký, ne tam nepatří, sem ji dej. Tam třeba.“ (Dívka dává tlapku 

klukovi do ruky) „ Hele, co to má tadyhle kluk, co to má? Uši…a kde má očička?“ 

Dívka: „Tady“ (ukazuje na uši) 

Matka: (Dívka ukazuje sama na oči) „To jsou očička a kde má nosánek…a pusinku?“ 

(dívka ukazuje) „a bradu…“(Dívka si bradu prohlíží kukátkem) „A čelíčko a má vlásky.“ 

Dívka: „Nemá vlásky“ 

Matka: „Má vlásky, takovýhle mrkvičkový, oranžový, jako mrkvička, viď?“ 

Dívka: „Není.“ 

Matka: „Není? Vždyť ji máš v ručičce, tak ji tam schovej do domečku a je tam.“  

Dívka: (Vrací se ke stránce s hadem) „SSSSSSS….“ 

Matka: „Had“ 

Dívka: „Jazyk“ 

Matka: „Jazyk, má jazyk (Dívka otáčí stranu nazpět) „Tam byly ty rybičky, ty rybičky, 

najdeš mi rybičky?“ (Dívka se dívá skrz kukátko) „Máš žlutý očičko, viď?“ 

Dívka: „Jo“ 

Matka: „Hele a jsou tam někde ty rybičky?“ 

Dívka: „Oči“ (ukazuje své oči) 

Matka: „Máš tam očička, dvě očička tam máš.“ (Dívka jde od stolu) 

Konec záznamu 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3 - Fotodokumentace  

Výsledná podoba hmatové knihy 

 

 

1. Obálka autorské hmatové knihy 

 

  

2. Celkový pohled na provedení knihy 



 

 

  

3. Obálka hmatové knihy 

 

 

4. Dárek se ztratil v balícím papíru a ve šňůrkách 



 

 

 

5. Kukátko 

 

 

6. Kapsa s „nebeským pásem“ 



 

 

 

7. Kapsa s rybičkami  

 

 

8.  Kapsa s hadem  



 

 

 

9. Kapsa s knoflíky 

 

 

10. Detail s knoflíky 



 

 

 

11. „Rukáv svetru“ a v něm schovaný dárek 

 

 

12. „Rukáv svetru“ s hledaným kocourkem 



 

 

 

13. Tlapky z plsti 

 

14. Plstěný kocour 

 

 

 

 

 



 

 

Návrhy na hmatovou knihu 

Původní návrhy – uveden jen výběr 

 

 

 

 

 



 

 

        

 

 

 

 



 

 

 

Návrh na finální podobu hmatové knihy  

Uveden jen výběr některých stran 

   

 

            

 

 

 



 

 

 

Příloha 4 – Inspirativní materiály k tvorbě hmatové knihy 
SANDBERGOVÁ, I., SANDBERG, L. O malé Aničce. Praha: Albatros 1988. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 5 – Kategorizace hmatových knih  

U všech kategorií jsou uvedeny pouze dohledané příklady těchto typů knih  

Plastové knihy 
Baby ONO knížka do koupele, pískací želva, zdroj [online] www. Feedo.cz 

Plastové knihy jsou měkčené, některá jejich strana může po dotyku pískat, šustit, chrastit, užívají se při 

koupání. Většinou jsou užívány pro kojence, ale na některých těchto knihách je napsáno, že jsou vhodné až 

od jednoho roku.  

 

 

Kartonové knihy  
 Nakladatelství Rebo International CZ vydává „Hravé knížky“, edici „Zvířátka k pohlazení“ – kartonové 

knihy s hmatovými ilustracemi. Knihy představují zvířata z různých prostředí (Mazlíčci, Na dvorku, 

V savaně, V džungli), obsahují fotografie s hmatovými prvky, dále mají v nabídce edici „Hubatých 

knížek“ (Ospalá hrošice Otylka, Praštěná kachna Agáta), kde jsou součástí měkká plyšová ústa zvířat, 

„Prstové knížky“ (Kolik je hodin, vlku?, Někdy příště, krokodýle!), dítě v těchto knihách může strčit prst 

do otvoru s textilní součástí – např. hlava vlka.  

 Nakladatelství Sun vydává Perníkovou chaloupku s figurkou (plastovou).   

 Ottovo nakladatelství vydalo „Králíček sem-tam“ a  „Štěňátko sem-tam“, s pohyblivou hlavou a ušima 

k pohlazení (Ottovo nakladatelství - Jazyk: CZ - Vazba: Prostorové pohádky, leporela - 8 str. - ISBN: 

978-80-7360-420-2) 

 Nakladatelství Portál vydalo dvě knihy Hervé Tulleta – „Knížku“ a „Barvy“, knihy mají pro hmat 

uzpůsobené křídové stránky, rozvíjí senzomotoriku, jsou to knihy pro hmatání určené, ale tento smysl 

zde není mnoho stimulován. V zahraničí vyšly ještě další tituly (uvedené knihy rozvíjí hmat více než 

předchozí dva tituly): The game of light – pomocí průstřihů rozvíjí hmat a dá se prosvítit baterkou, The 

game of let’s go – po zelené vystouplé čáře jedeme prstem, The game of finger worms – pomocí 

průstřihu pro prsty dítě „dokreslí“ obrázek.   

 

 

 

 

 

Ukázky knih Hervé Tulleta, zdroj: [online]  www.martinus.cz  

 

http://www.martinus.cz/


 

 

 Praštěná kachna Agáta, ze série „hubatých knížek“, [online] www.rebo.cz 

 

 

  
„Zvířátka k pohlazení“ – kartonové knihy s hmatovými ilustracemi. Knihy představují zvířata z různých 

prostředí (Mazlíčci, Na dvorku, V savaně, V džungli), zdroj: foto autorka BP 

 

 

 

 

http://www.rebo.cz/


 

 

Šité knihy – ukázky 

 
Marie Mrňávková, Ptáček Agnes, [online]  http://brichopas.cz/brichopas/pohadky 

 

 
Marie Mrňávková, Domeček,  [online] http://brichopas.cz/brichopas/pohadky 

 

 

 

  
Obálky knih od Venduly Chalánkové, „O červené karkulce“ a „Vyšívané pohádky“, zdroj: [online] 

http://vendulachalankova.cz  

 

http://brichopas.cz/brichopas/pohadky


 

 

Ukázka z hmatové knihy pro nevidomé 

 
Z hmatové knihy – Vejce, podle Františka Hrubína, vytvořila Soňa Fialová, 2013, zdroj: [online] 

http://tactus-cz-2013.wz.cz/tactus_cz_2013/ 

 

Ukázka z „Quiet book“ 

 
Kniha pro Zuzanku, Autor: Effie, zdroj [online] http://www.supermatka.cz/pssst-prichazi-quiet-book-knizka-

plna-her-a-objevu-usijte-si-ji-take/  

http://tactus-cz-2013.wz.cz/tactus_cz_2013/
http://www.supermatka.cz/pssst-prichazi-quiet-book-knizka-plna-her-a-objevu-usijte-si-ji-take/
http://www.supermatka.cz/pssst-prichazi-quiet-book-knizka-plna-her-a-objevu-usijte-si-ji-take/

