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Příloha 1: Informovaný souhlas zákonného zástupce
Prosíme, parafujte.

 Dávám tímto souhlas s individuálním plněním kresebného úkolů svého dítěte.
Úkol spočívá ve spontánní kresbě na téma školy.
 Souhlasím s realizací rozhovoru s dítětem o jeho kresbě.
 Veškeré informace budou anonymizovány a sloužit pro účely zpracování
diplomové práce, která je zaměřena na problematiku představ dětí
předškolního věku o škole.

V Praze dne …………………

……………………………………………………
Podpis rodiče/zákonného zástupce

Pozn. V případě dalších dotazů mne můžete kontaktovat na e-mailové adrese:
Theramalku@seznam.cz

Příloha 2: Seznam otázek použitých v rozhovorech s dětmi
První výzkumná fáze
1. Půjdeš v září do školy?
2. Co si představíš, když se řekne škola (co v té škole je, jak vypadá, co k ní patří)?
3. A teď bych tě chtěla poprosit, jestli by si mi pověděl/a, co na tom obrázku všechno
je? Popiš, co si nakreslil/a?
4. Jak to ve škole vypadá?
5. A víš, co se v té škole dělá?
6. Už jsi byl/a na zápise?
7. Těšíš se do školy? Na co?
8. A jak se vlastně pozná, že jdeš do školy? Co musíš mít, když jdeš do té školy?
9. A povídal ti někdo někdy o škole? Vyprávěl ti někdo o škole – třeba mamka nebo
taťka?
10. A připravuješ se nějak na tu školu už? Jo, a jak se připravuješ? Co třeba děláš?
11. A umíš se podepsat?

Druhý výzkumná fáze
1. Zkusíš mi nakreslit, co se ti ve škole líbí?
2. Popíšeš mi, co je na obrázku, který jsi nakreslil/a?
3. Co už umíš ve škole? Co ses naučil/a?
4. Co ti ve škole nejde? Nebaví tě – nemáš rád/a?
5. Podepíšeš se mi?

Příloha 3: Ukázka rozhovoru
První výzkumná fáze - Tomáš
T: „Tome, já jsem zjistila, že ty jdeš do školy v září!“
To: „Joo!“
T: „No tak super. Tak já mám pro tebe takový úkol – já bych chtěla, buď si můžeš vzít pastelky,
nebo si můžeš vzít obyčejnou tužku, to je na tobě a já bych chtěla, aby si zkusil nakreslit, co si
představíš, když se řekne škola! Úplně cokoli tě k tomu napadne. Zkusíš to?“
To: „Joo.“
T: „Tak, prosím, začni kreslit. Máš tolik času, kolik budeš potřebovat. Vůbec nespěchej.“
To: (přemýšlí)
T: „Úplně cokoli… Chceš skleničku s vodou?“
To: (přikývne - má totiž škytavku)
T: „Máš škytavku – někdo na tebe myslí! Táák, tady je voda!“
To: (napije se a přemýšlí)
T: „Tak co, je to těžký?“
To: (přikývne)
T: „Hele, úplně cokoli – můžeš nakreslit, co si představíš, když se řekne škola nebo jak by to v té
škole třeba mohlo vypadat.“
To: (začne kreslit)
T: „Tak až to budeš mít hotovo, tak řekni, Tome.“
To: (přikývne)
T: (po chvilce) „Ty pastelky se lámou viď?“
To: (přikývne)
T: „Tak si zkus vzít jinou a já to ořezám.“
T+To (Tom kreslí, já ořezávám)
To: „Mám to hotovo.“
T: „Teda krásně si to namaloval. A já bych tě teď chtěla moc poprosit – zaprvé Tome, umíš se
podepsat?“
To: „Jo.“
T: „Tak podepíšeš mi tvůj obrázek, prosím.“
To: (podepisuje)
T: „Co se stalo? To nevadí, já vím, že se umíš podepsat. Buď se z toho dá udělat „A“ nebo to
prostě škrtni a nad to nebo vedle toho napiš. Táák, super.. Tome a teď bych tě chtěla poprosit, jestli
by si mi pověděl, co na tom obrázku všechno je.“
To: „Dům, okna.“ (špatně vysloveno).
T: „Okna? Ehm“
To: „Kniha.“ (?nejistě vysloveno)

T: „Takže, Tome.“
To: „Auto, dveře.“
T: „Dveře? Ehm. A co to je za tu budovu?“
To: „Škola.“ (špatně vysloveno)
T: „Jo ta škola! Hmm. A je to tahle škola nebo úplně jiná škola?“
To: „Tahle.“
T: „Hmm. A Tome já jsem se tě chtěla zeptat, jak to bude vevnitř vypadat v té školy. Co myslíš? Jak
by to tam mohlo vypadat? Třeba v nějaké třídě, kam budeš chodit?“
To: „Nevim.“
T: „Byl jsi na zápise?“
To: „Jo.“
T: „A co jste tam dělali na tom zápise? Pamatuješ si to?“
To: „Ne.“
T: „Plnili jste tam nějaké úkoly?“
To: „Jo.“
T: „A tak to se asi dělo v nějaké třídě, ne? Bylo to v nějaké třídě?“
To: „Jo.“
T: „A vzpomeneš si, jak to tam v té třídě vypadalo?“
To: „Ne.“
T: „Co tam třeba bylo nebo kdo tam byl?“
To: (neodpovídá)
T: „Kdo tam s tebou bude v té třídě, co myslíš?“
To: „Tomík.“
T: „Tomík, aha to je super. A kdo tam ještě bude?“
To: „Nevim.“
T: „Budou tam i jiné děti?“
To: „Jo.“
T: „A ještě někdo, nějaká jiná osoba?“
To: „Hmm.“
T: „Jak se jí říká, víš? Kdo vás to všechno bude učit.“
To: „Paní učitelka.“
T: „No jasně. A těšíš se do školy?“
To: „Jo.“
T: „A na co se těšíš nejvíc?“
To: „Nevim.“
T: „Ne, není nic, na co by ses hrozně moc těšil?“
To: „Ne.“

T: „A nebo by si rád zůstal ve školce nebo už být ve škole?“
To: „Ve škole.“
T: „Jasně. A jak se pozná, že jdeš vlastně do školy?“
To: (přemýšlí)
T: „Co všechno musíš mít, aby si šel do školy? Napadá tě? Žádná odpověď není špatně! Já tě
nezkouším, já se jen ptám. Mě to jen zajímá.“
To: „Taška.“
T: „Jo, školní taška. A Už máš školní tašku?“
To: „Jo.“
T: „A jaký to je mít školní tašku.“
To: „Dobrý.“
T: „A vybral sis ji sám nebo ti ji někdo vybral a koupil?“
To: „Sám.“
T: „A co ještě kromě školní tašky, ještě něco tam patří? Co se dál v té školní tašce nosí?“
To: „Hmm, úkoly.“
T: „Jo, úkoly. A ještě něco?“
To: „Nevim.“
T: „A povídal ti někdo někdy o škole? Vyprávěl ti někdo o škole – třeba mamka nebo taťka?“
To: „Ne.“
T: „A máš bráchu nebo ségru?“
To: „Bráchu.“
T: „Staršího? Ten už chodí do školy?“
To: „Ne.“
T: „Takže ty jsi starší? Ty jdeš první do školy?“
To: (přikývne)
T: „Tak jo. A připravuješ se nějak na tu školu už?“
To: „Jo.“
T: „Jo, a jak se připravuješ? Co třeba děláš?“
To: (neodpovídá)
T: „Napadá tě něco, jak by se to mohlo popsat?“
To: „Ne.“
T: „Dobře, ale prostě se nějak připravuješ, jo.“
To: „Jo.“
T: „Znamená to, že se třeba učíš číst nebo psát?“
To: „Jo.“
T: „Hm. Umíš třeba barvy?“
To: „Jo.“

T: „Tak to je taky důležité, na barvy se tě asi ptali i na zápise, viď?“
To: „Jo.“
T: „Tak fajn. Tome, já ti moc děkuji. A opravdu si to moc hezky nakreslil.“

Druhý výzkumná fáze – Tomáš
T: „Tome, tady dostaneš papír. Až budeš připravený, tak já ti povím, co budeme dělat.“
To: „Jo.“
T: „Tak Tome, já bych chtěla, aby si mi na tento papír zkusil nakreslit, co se ti ve škole nejvíce líbí,
jo? Může to být třeba jeden obrázek nebo víc menších obrázku – to je na tobě. Můžeš taky používat
pastelky či tužku. Jo, takže co se ti ve škole nejvíce líbí.“
To: „Líbí matika.“
T: „No vidíš, tak třeba můžeš nakreslit, jak počítáš. Je to na tobě. A pak si o tom budeme povídat.“
To: „Jo.“ (začíná malovat)
T: „Hotovo?“
To: „Asi jo.“
T: „Super, tak mi, Tome, pověz, co si tam všechno nakreslil. Co to je.“
To: „Nůžky – pořád něco děláme. Matika. Tabule. Todle je… (přemýšlí).“
T: „Lavice.“
To: „Jo, lavice.“
T: „Dobře, takže já to zopakuji. Takže tu máme nůžky, matiku, tabule – ta, co je vepředu ve třídě,
na tu píše paní učitelka, a lavice. A tobě se nejvíc líbí, když něco vyrábíte?“
To: „Honě líbí.“ (hodně)
T: „Ehm. Líbí se ti matika. A tabule – co znamená, že se ti líbí tabule?“
To: „Že se tam píse.“
T: „Jasně, vy si tam můžete i cvičit nová písmenka, viď. A lavice, proč se ti líbí lavice?“
To: „Můžu tam něco dávat.“
T: „Jasně, že si tam můžeš odkládat třeba penál, sešity. A Tome, podepíšeš se mi?“
To: (kývá a podepisuje se)
T: „Super. A Tome, povíš mi ještě, co ses už naučil? Co už umíš.“
To: „Počítat. Třeba umím počítat písmenka.“
T: „Počítat písmenka. Dobře, takže umíš počítat s čísly i písmenka.“
To: „Ještě umim pívání.“
T: „Zpívání? Hmm. Hele a co naopak moc nejde? Co víš, že ti zatím moc nejde.“
To: „Hmm, moc nejde…asi pívání moc zatím nejde.“
T: „Jasně, zpívání. To se naučíš. A jaké byly známky na vysvědčení?“
To: „Jedničky samé.“
T: „Téda. Tak to je super.“

