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Abstract 

Cooperative group work presents further tasks for students in addition to solving 
the assigned problems themselves. The students are forced to formulate their 
suggestions and approaches and defend, substantiate and explain them to their 
partners more than when they are working independently. When working co-
operatively, the students create and reconstruct their relationships to one another. 
Cooperation in a group can give the students room to acquire new skills not only 
in the area of mathematics, but also in the area of interpersonal communication 
and social relationships. The aim of this thesis is to identify features which are 
characteristic for communication in the cooperative solving of problems and to 
determine whether communication in the group influences the process of problem-
solving, and if so, how. 

The basis for the analysis was a corpus of transcripts of conversations between 
students which took place as part of an experiment. In this experiment, elementary 
school students of homogeneous ability between the ages of 13 and 15 worked 
on solving logic problems in small groups. The students' task was to solve an 
assigned set of problems and to explain their ideas and approaches to each other in 
such a way that every member of the group could understand the process leading 
to the achieved solution. 

In order to compare the communicative and the "solving" sides of the dia-
logue, I oriented my analysis to each of these two components separately. In the 
analysis of the students' communication, I utilized approaches from the field of 
linguistics - speech act theory, the cooperative principle, and conversation analy-
sis. I identified and described the communicative function of the students' state-
ments and the typical patterns and strategies of their communicative actions. In 
analyzing the solving process, I used the method of atomic analysis. I identified 
and attempted to interpret the difficulties which cropped up during the solution of 
the problem sets and I set up a model of the solving process. 

The analysis indicates that the success level of the individual groups in solving 
the problems is connected to both the linguistic and cognitive competence of the 
individual students as well as to the communicative behavior of the group. As 
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concerns the individual attributes and skills of the students, the ability to analyze 
the text of the problem - to grasp all of the objects, their attributes and the rela-
tionships between them, is of principle significance. The analysis of the text of the 
problems is made difficult by the presence of expressions which are not common 
in everyday language, which have a different meaning or strong connotations, and 
the intricacy of the text analyzed (its length and the number of objects which 
appear in the problem). The analysis of speech acts indicates that there could be a 
connection between the occurrence of statements with a specific communicative 
function and the group's level of success. The sequential analysis shows that the 
occurrence of certain types of speech sequences is characteristic for more or less 
successful groups. 

This thesis shows that communication in a group influences the "solving" be-
havior of students to a significant degree, and as such deserves the attention of 
contemporary mathematics teaching methodology. 
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Kapitola 1 

Úvod 

Skupinové (resp. párové) vyučování jako organizační forma vyučování je důleži-
tou alternativou k tradičnímu frontálnímu vyučování. Chceme-li ho ve školní praxi 
úspěšně využívat, je třeba se zabývat tím, co je pro spolupracující žákovské sku-
piny příznačné. S tím souvisí formulace cíle této práce. 

V práci si kladu za cíl analyzovat komunikaci žáků při řešení logických úloh 
a zjistit, jak vzájemná interakce žáků ve skupině přispívá ke konstrukci znalosti. 
Pokouším se identifikovat jevy, které charakterizují souvislost mezi komunikační 
a řešitelskou stránkou dialogů probíhajících při práci ve skupině; zjistit, zda ko-
munikace ve skupině řešení usnadňuje, případně znesnadňuje, jak se žáci při inte-
rakci vzájemně ovlivňují, motivují, jak spolupracují, zda si vzájemně naslouchají, 
anebo si každý z nich spíše „vede svou", tj. sleduje chod svých úvah nezávisle na 
myšlenkovém a řečovém procesu dialogického partnera/partnerky. Jinými slovy, 
položila jsem si otázku, jak vypadá zpětná vazba mezi dialogicky kooperujícími 
partnery, zda v jejich komunikaci převládají prvky monologické, či dialogické, a 
jak souvisí charakter jejich komunikace s řešením úlohy. 

Současná lingvistika, jež se mimo jiné zabývá právě analýzou dialogu, nabízí 
řadu přístupů, které umožňují studovat jevy, které jsou pro interpersonální komu-
nikaci příznačné. Proto jsem se rozhodla ve své práci vyjít z lingvistických metod 
a ukázat, že jejich užití může být přínosné také pro výzkum v didaktice mate-
matiky. Chtěla jsem ukázat, že analýza žákovských rozhovorů může být cenným 
zdrojem poznatků při studiu procesů, které se při řešení úloh odehrávají v mysli 
žáků. Sfard (2001) uvádí, že „na komunikaci bychom se neměli dívat jen jako na 
pouhou pomůcku myšlení, ale jako na podstatu myšlení." Právě proto se snažím 
žákovskou komunikaci podrobit všestranné analýze. 

V didaktice matematiky ve světě i u nás se výzkum interakcí a komunikace 
ve třídě objevuje v souvislosti se zaváděním nových přístupů k vyučování mate-
matiky (u nás se první práce objevily v období modernizace matematiky (Hejný, 
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Hrdina, Vantuch, 1976)). V rámci didaktiky matematiky se dá výzkum komu-
nikace zařadit do proudu procesně orientované didaktiky matematiky (Hejný, Steh-
líková, 1999). V dnešní době je výzkumu komunikace ve vyučování matematiky 
věnována velká pozornost, nicméně jenom menšina těchto prací se zaměřuje na 
výzkum komunikace ve spolupracujících skupinách žáků, kteří věkem odpovídají 
druhému stupni základní školy. Tyto výzkumy jsou zpravidla motivovány jedním 
z následujících dvou cílů: na základě analýzy obsahu komunikace se autor snaží 
poznávat procesy, které probíhají ve vědomí žáka (Jirotková, Littler, 2005), na 
základě zkoumání interakcí a výkonu ve skupině usiluje autor o poznávání sku-
pinové práce a kooperativního učení jako organizační formy vyučování (Barton-
cová, 2003; Edwards, 2005; Gooding, Stacey, 1998). 

Současné práce o pedagogické komunikaci reflektují fakt, že komunikace ve 
škole má funkce a) vzdělávací, b) výchovné, c) socializační (Adger, 2004). Komu-
nikace ve školním prostředí má - obecně viděno - některé rysy shodné s komu-
nikací v jiných prostředích, soukromých i veřejných (také později se člověk setká 
v životě s komunikačními situacemi analogickými těm, jež zažil ve škole, jako 
např. při různých vstupních interview, pracovních debatách, zkouškách, testech 
apod.). Z hlediska aktuální situace žáka, jeho dosavadních sociálních zkušeností 
a kognitivních schopností je komunikace ve škole především specifická. Třída i 
jiná školní prostředí staví před žáky komunikační úkoly lišící se od těch, které plní 
doma nebo mimo školu, a tím rozšiřuje soubor jejich znalostí a dovedností, včetně 
repertoáru jejich komunikačních strategií (Merritt, 1998; srov. Adger, 2004, s. 
512). Komunikace ve škole nevede jen k tomu, že žák získá poznatky z nějakého 
oboru, v našem případě z matematiky, a že si osvojí učební látku z učebnic a 
dalších materiálů. Ve školních interakcích žák získává pracovní návyky spočí-
vající ve využívání znalostí učitele i ostatních žáků, učí se s nimi komunikovat 
a spolupracovat, pochopí, co v dané komunikační situaci vede k cíli, co přináší 
výsledek a prospěch, co je přípustné, vhodné, a co je naopak za hranicemi adekvát-
ního jednání. V interakci s učitelem i se svými spolužáky získá představu o komu-
nikačních normách a vybuduje si model vlastního komunikačního jednání, jehož 
podoba pak může přesáhnout nebo opravdu přesáhne dobu jeho školní docházky. 

Studie o školní komunikaci (srov. např. Bartoncová, 2003; Edwards, 2005), 
které jsem měla k dispozici, zkoumají interakci ve třídě jako sociální praxi i jako 
kognitivní činnost a často se zaměřují právě na to, jak se oba tyto aspekty ko-
munikace ve třídě propojují. Toto zaměření má i moje práce. Analyzovala jsem 
dialogy, které žáci vedou při řešení logických slovních úloh, a zaměřila jsem se 
na dva aspekty průběhu jejich interakce: 
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1. spolupráce žáků při řešení úloh a jejich komunikační jednání, 

2. správnost řešení a řešitelské jednání žáků („správnost" řešitelského jed-
nání). 

Pro oddělení obou aspektů a příslušných pojmů komunikační jednání a řeši-
telské jednání se rozhodla proto, že i úspěšná dialogická interakce, při níž 
žáci vedou koherentní dialog a dobře vzájemně spolupracují, může nakonec vést 
k chybnému řešení úlohy, neboť se opírá o chybnou argumentaci (chybné úvahy). 
Naproti tomu i při skupinovém řešení úloh se může správná úvaha odvíjet v hlavě 
jednotlivce, který směřuje k správnému řešení spíše monologickým způsobem, a 
dialogická stránka projevuje v některých úsecích nebo na celé ploše dialogu méně 
výrazná. 

Analýzy komunikace ve školním prostředí ukazují, že kooperace ve skupinách 
bez přímé účasti učitele umožňuje žákům konstruovat prostřednictvím rozhovoru 
znalost a sociální struktury, a to i způsobem, který neodpovídá záměrům učitele. 
„Instructional setting, in which students work without direct teacher participa-
tion, such as cooperative learning groups, allow them to construct knowledge and 
social structure through talk (Rosebery et al. 1992, Schlegel 1998, Tuyay et al. 
1995) - though this may happen in ways that do not match teachers' intentions 
(Gumperz & Field 1995)" (cit. podle Adger, 2004, s. 512). Zároveň ale platí, 
že nejdůležitějším principem, který by mělo současné vzdělávání žáků ve škole 
naplňovat, je princip zapojení žáků do dialogu, zejména výukového (Tharp, 1997, 
s. 6-8; srov. Adger, 2004, s. 513). Proto jsem se ve své práci zaměřila na analýzu 
rozhovorů metodami, které by ukázaly jednak konstrukci sociálních vztahů, jed-
nak konstrukci znalosti, a pokusila se zhodnotit rozhovory z těchto dvou aspektů. 

Práce má následující strukturu. Tato kapitola je úvodní. V kapitole 2 uvádím 
teoretický rámec své analýzy žákovských rozhovorů. Je j ím teorie komunikace a 
sociální interakce obecně i v aplikaci na pedagogické prostředí. Vysvětluji zde 
stěžejní metodologické přístupy, jež si teorie komunikace a didaktika matema-
tiky v průběhu svého vývoje vypracovaly a jež lze podle mého názoru na analýzu 
žákovské interakce aplikovat. Patří mezi ně jednak teoretické přístupy lingvis-
tické, jednak teoretické přístupy vymezující obecnou strukturu procesu řešení úloh 
a zavádějící kritéria pro hodnocení správnosti a vhodnosti argumentace. 

V kapitole 3 věnované materiálu a metodám popisuji svůj experiment, ve 
kterém žáci ve dvojicích, resp. ve čtveřicích řešili logické úlohy. Věnuji se zde 
výběru a charakteristice logických úloh, jež měli žáci ve skupinách řešit, a výběru 
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žáků, jimž bylo řešení zadáno. Dále v této kapitole charakterizuji korpus tran-
skriptů žákovských rozhovorů, který byl sestaven z podrobných přepisů nahrávek 
rozhovorů a který se stal podkladem pro pozdější analýzu. V závěru této kapitoly 
stručně shrnuji metody, které jsem použila při analýze dat. 

Těžiště mé práce spočívá v kapitolách 4 a 5, v nichž analyzuji data získaná 
při experimentu na základě jednotlivých metodologických přístupů uvedených 
v kapitole 2. V kapitole 4 se věnuji analýze komunikačního jednání žáků z hlediska 
lingvistických (sociolingvistických) metod. V kapitole 5 analyzuji řešitelské jed-
nání žáků; charakterizuji argumentační chování žáků z pohledu logické správnosti 
a vhodnosti užívaných argumentů a na základě atomární analýzy jednotlivých řeši-
telských dialogů zkoumám řešitelský proces. 

V kapitole 6 shrnuji výsledky, k nimž jsem na základě analýzy dat dospěla, 
porovnávám je s výsledky některých výzkumů, které se v této oblasti uskutečnily, 
a formuluji otázky, které se v souvislosti s výsledky analýzy objevily. 

V dodatku A jsou uvedeny grafy, které doplňují analýzu řečových aktů, jež je 
náplní podkapitoly 4.2. Dodatek B obsahuje úplný korpus žákovských dialogů. 



Kapitola 2 

Teoretická východiska 

V této kapitole uvádím teoretická východiska a metodologické přístupy, které 
jsem ve své práci využila. Podkapitola 2.1 je věnována teorii komunikace. V pod-
kapitolách 2.2, 2.3 a 2.4 představuji hlavní myšlenky a postupy lingvistických 
přístupů, ze kterých jsem vycházela při analýze komunikačního jednání žáků. 
Podkapitola 2.5 je věnována kritériím, na jejichž základě hodnotím argumentační 
chování žáků. Podkapitola 2.6 je věnována vymezení obecné struktury řešitel-
ského procesu. V podkapitole 2.7 popisuji metodu atomární analýzy jako přístup 
k analýze řešitelského procesu. 

2.1 Teorie komunikace 

Komunikace je proces, jímž si jednotlivci, ale samozřejmě také instituce i jiné 
systémy (srov. Tracy, 2004, s. 725) vyměňují informace. Mezilidská komunikace 
zahrnuje procesy výměny informací v prostředí soukromém, pracovním, školním, 
veřejném apod., o záležitostech každodenního života, ale i o záležitostech vědec-
kých, politických, právních apod. Teorii komunikace se věnují vědci různých dis-
ciplín (šíři a rozmanitost těchto disciplín si uvědomíme právě tehdy, když roz-
šíříme pojem komunikace i na jiné oblasti než je mezilidská komunikace, např. 
na interakci ve světě živočichů, rostlin, nebo informačních systémů). Vymezení 
pojmu komunikace a jeho teoretické uchopení je nejednotné, jako jsou rozma-
nité podoby komunikace. Vzhledem k zaměření práce na školní komunikaci se 
budu věnovat jen teoriím interpersonální komunikace. Tyto teorie byly, zejména 
ve svém počátku, odvozeny z technických, kybernetických modelů komunikace, 
vytvořených v souvislosti s rozvojem kybernetiky a informatiky, resp. teorie in-
formace koncem 40. let 20. stol. (Shannon, Weaver, 1949), modelujících přenos 
informačních signálů mezi vysílajícím a přijímajícím zařízením (obrázek 2.1). 

Základní komponenty tohoto kybernetického, resp. matematického modelu 
odpovídají i lidskému dorozumívání: sdělení je kódováno vysílatelem, tzv. pro-

13 
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Obrázek 2.1: Technický model komunikace (Shannon, Weaver, 1949) 

duktorem, je zpracováno v určitém kódu, tj. zvoleným významům jsou přiřazeny 
výrazové prostředky (verbální či neverbální), signál prochází kanálem (vizuálním, 
akustickým, případně oběma) k příjemci, tzv. recipientovi, který segmentuje při-
jatý signál a přijaté sdělení obsahově dešifruje. Přesto model interpersonální ko-
munikace nelze na tento jednoduchý model redukovat: mezilidské dorozumívání 
není jen mechanickým přenosem jasných a jednoznačných informačních jednotek, 
faktů, bez problémů procházejících od vysílatele k příjemci. Nejde jen o to, že 
v kanálu, jímž se sdělení přenáší, nastávají šumy a poruchy (s tím počítaly i in-
formační modely komunikace), ale je třeba vzít v úvahu, že sdělení, jež vysíla-
tel produkuje, mohou být nenáležitě zakódovaná, eliptická, neurčitá, vágní nebo 
nepřesná, recipient může sdělení dekódovat nedostatečně, mylně, neboje nedekó-
duje vůbec. Teorie interpersonální komunikace proto musejí počítat s různými 
druhy aktivit na straně vysílatele i příjemce, s tím, že vysílatel i příjemce mohou 
mít rozdílné jazykové a kognitivní kompetence1, opírat se o rozdílné komunikační 
zkušenosti, a zejména musejí počítat s momentem zpětné vazby (tzv. feedback, 
back channelling) mezi produktorem a recipientem. Zpětná vazba zajišťuje, že 
vysílatel může své sdělení a jeho kódování přizpůsobovat ještě v průběhu ko-

1 Pojem kompetence zavedl do lingvistiky Noam Chomsky. Původně byla jazyková kompe-
tence chápána úzce jako znalost gramatických a lexikálních pravidel, později se pojetí kompe-
tence rozšířilo: „komunikační, pragmatickou kompetencí se rozumí soubor všech znalostí, které 
umožňují mluvčímu, aby mohl komunikovat v určitém kulturním společenství" (Karlík, Nekula, 
Pleskalová, 2002, s. 219). Pojem kognitivní kompetence používám v obdobném smyslu jako sou-
bor všech kognitivních schopností. 
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munikace interpretačním aktivitám příjemce (v dialogu tváří v tvář se mluvčí 
v roli produktora a recipienta stále střídají). Současné teorie komunikace (srov. 
Křivohlavý, 1988; Mareš, Křivohlavý, 1995; Hoffmannová, 1997; Vybíral, 2000) 
na rozdíl od starších zdůrazňují, že komunikace není jednosměrný proces, jakýsi 
transfer, jímž produktor předává informaci recipientovi, který ji přijímá, nýbrž 
že při komunikaci dochází k neustálému vyrovnávání hladin mezi jazykovými a 
kognitivními kompetencemi vysílatele a příjemce, k vytváření sdílené zkušenosti, 
sdíleného společného zázemí, které oba aktéři vzájemně monitorují a podle toho 
stylizují svá sdělení. 

Obrázek 2.2: Model komunikace (Funch, 2002) 

Vnímaný 
význam 

Zamýšlený 
význam 

Sdělení 

Sdílený prostor 
Realita B Realita A 

Proto jsou současné teorie komunikace postaveny více než jen na pojmu přenos 
informace (transfer) na pojmu sdílení (sharing). V komunikaci totiž dochází také 
k tomu, že si produktor a recipient mohou rozumět i přesto, že jsou jejich sdělení 
kódována nedostatečně, a na druhé straně i k tomu, že si nerozumějí, přestože 
jsou jejich sdělení kódována zřetelně. Současné teorie komunikace věnují více po-
zornosti kontextu sdělení a nepřímému vztahu mezi jeho jazykovým kódováním 
a jeho fungováním v reálné komunikaci. Teorie komunikace tu využívá poznatků 
tzv. pragmatické lingvistiky, která chápe komunikaci jako interpersonální chování 
a jednání. 
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2.2 Pragmatická lingvistika a teorie mluvních (řečových) aktů 

Důležitou úlohu v rozvoji teorie komunikace sehrála na počátku 60. let tzv. teorie 
mluvních aktů (speech act theory), jejíž základy položil filozof jazyka J. Austin 
v knize How to do things with words (1962, v českém překladu Jak udělat něco 
slovy, 2000) a jejíž rozpracování je spojeno se jménem Johna Searla, který dal 
své knize název Speech acts (1969). Tato teorie začlenila užívání jazyka v komu-
nikaci do kontextu lidských činností a jednání. Formulovala zjištění, že užíváním 
jazyka něco činíme, sledujeme určitý cíl, působíme na recipienty, způsobujeme 
změny v kontextu. Jazykem můžeme např. sdělovat informace, něco přikazovat 
nebo o něco žádat, přesvědčovat nebo si stěžovat, omlouvat se nebo vyjadřovat 
své pocity apod. Austin a po něm Searle (Hirschová, 1989; Hoffmannová, 1997) 
rozložil mluvní (řečový) akt na 

a) lokuční akt (výpovědní akt a tzv. propoziční obsah zahrnující referenci a 
predikaci výpovědi), 

b) ilokuční akt, což je záměr, s nímž mluvčí výpověď vyslovuje, komuni-
kační síla (srov. termín illocutionary force), intence, cíl, s jakým mluvčí 
dělá lokuci, 

c) perlokuční akt, tj. dopad na příjemce. 

Chápeme-li řečový akt jako souhru lokuce a ilokuce výpovědi, umožňuje nám 
to chápat výpověď typu Na tvém místě bych. si to zapsal jako akt rady, nikoli 
jako akt sdělení (i když v určitém kontextu není ani interpretace dané výpovědi 
jako prostého sdělení vyloučená). Teorie řečových aktů ukazuje, že k dešifraci 
výpovědi nestačí jen znalost sémantiky a syntaxe výpovědi (jejího propozičního 
obsahu), aleje třeba odhadnout i její smysl pragmatický. Mluvčí užívá výpověď 
s určitým pragmatickým záměrem, recipient jej dešifruje spolu s propozičním 
obsahem výpovědi. Zatímco dešifrace propozičního obsahu se řídí znalostí sé-
mantiky a syntaxe výpovědi (a je umožněna jazykovou kompetencí mluvčího 
a adresáta), rozpoznání ilokuční síly výpovědi závisí na řadě faktorů sociálně-
kulturních (mluví se o pragmatické kompetenci jakožto součásti široce pojaté ko-
munikační kompetence, jež může mít i různé podoby kulturní). Ilokuce výpovědi 
může být jazykově indikována explicitními performativními formulemi (Nabízím 
ti, že ti to vysvětlím, Slibuji ti, že ti to vysvětlím), konvencionalizovanými výpověd-
ními formami (Co kdybych ti to vysvětlil?), nepřímo jinými způsoby (Chceš/ne-
chceš, abych ti to vysvětlil?) apod. Jazyková indikace ilokuční síly výpovědi ovšefl1 
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není nutná, pokud je vyvoditelná z komunikační situace. Není-li ilokuce explicitně 
indikována, pak také její identifikace není vždy snadná, jak pro účastníky komu-
nikační události, tak zejména pro analyzátora, který není v komunikační situaci 
přítomen a analyzuje zápis komunikační události zvnějšku, ex post. S tímto fak-
tem pak pracuje tzv. konverzační analýza (viz níže). 

Shrneme-li, oč jde pragmatické lingvistice, můžeme odpovědět, že o vztah 
významu „doslovného" (explicitně vyjádřeného jazykovými prostředky) a zamýš-
leného, implikovaného. Pronese-li žák ke svému spolužákovi otázku Můžeš mi 
to vysvětlit?, implikuje tato výpověď něco jiného, než čemu by nasvědčovalo 
jazykové ztvárnění jeho výpovědi. Daná výpověď nemá funkci otázky, neptá se, 
zda může/je schopen/je ochoten podat vysvětlení, ale vlastně ho žádá o toto vy-
světlení. Soustředíme-li se na pragmatickou analýzu výpovědi, zajímá nás nejen 
„Co výpověď znamená?", ale „Co tím myslíš?" (Hoffmannová, 1997, s. 97). 

Teorie řečových aktů a různé teorie řečového jednání připravily půdu pro další 
výzkumy vztahů mezi mluvčím, adresátem a promluvou (textem). Teorie mluv-
ních aktů ukázala, že jednotkou komunikace není nutně věta, nýbrž výpověď, 
jejíž intence se může odlišovat od propozice věty, ale vazba výpovědi na včtu 
zůstala v centru pozornosti této teorie a způsobila i její omezení. Další teorie ko-
munikace, které následovaly, kladly již do centra své pozornosti jednotky vyšší, 
totiž principy kooperace mluvčích v dialogu. 

Než k nim přejdeme, uvedeme ještě, že pragmatická lingvistika vypracovala 
nástroje pro analýzu výpovědí zakotvených v řečové situaci, výpovědí, které jsou 
sémanticky a syntakticky neúplné, ale pragmaticky fungují jako výpovědi dosta-
tečně sdělné. 

2.3 Principy spolupráce 

Britský filozof H. P. Grice považoval za předpoklad veškeré komunikace spolu-
práci, kooperaci (Hoffmannová, 1997, s. 98-102). Ve své práci Logic and conver-
sation (Grice, 1975) formuloval tzv. kooperační princip a stanovil čtyři požadavky 
na rozumně a úspěšně vedený dialog. Nazval je maximami kvantity, kvality, rele-
vance a způsobu. 

Maxima kvantity ukládá, že máme poskytnout svému partnerovi tolik infor-
mací, kolik je třeba. Nemáme mluvit ani příliš málo, ani příliš mnoho, abychom 
nezahrnuli partnera nepodstatnými detaily. Maxima kvality ukládá, abychom neří-
kali nepravdu a neuváděli argumenty, které nejsou podložené. Maxima relevance 
znamená, že máme mluvit k věci a neodvádět pozornost jinam. Konečně maxima 
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způsobu se týká toho, jak mluvíme. Máme mluvit srozumitelně, jasně, jedno-
značně. 

Konverzační princip představuje ideální stav komunikace. V reálném dialogu 
jsou konverzační maximy z různých důvodů porušovány. Porušení některé z ko-
operačních maxim implikuje posun významu sdělení mluvčího. Adresát se snaží 
(resp. je nucen) interpretovat, co mluvčí svým sdělením chtěl skutečně říct. 

Britský lingvista G. N. Leech v knize Principles of pragmatics (1983) připo-
jil ke kooperačnímu principu princip zdvořilosti, jehož dodržování je podle něj 
v komunikaci stejně důležité, jako dodržování principu kooperace (Hoffmannová, 
1997, s. 100). Formuloval ho na základě šesti zdvořilostních maxim. Jsou to ma-
ximy taktu, velkorysosti, uznání, skromnosti, shody a sympatie. 

2.4 Teorie dialogu a konverzační analýza, sociální interpretace 

Zájem o spolupráci mluvčích v konkrétních řečových projevech vedl k tomu, že 
za primární jednotku jazykové komunikace začal být považován dialog a vznikla 
řada teorií, které se jeho vymezení, uchopení a analýze věnují. Některé z nich 
vznikly na pomezí disciplín, jako je pragmaticky orientovaná filozofie, filozofie 
jazyka, teorie jednání, sociologie, psychologie, etnometodologie apod. Nejvýraz-
nější z těchto směrů je dnes tzv. konverzační analýza, směr, který vznikl na půdě 
americké sociologie a etnometodologie, v díle H. Garfinkela a E. Goffmana. Etno-
metodologie zkoumá organizaci lidských činností se zřetelem na vytváření a re-
produkci sociálních struktur. Jazyka a komunikačních aktivit si začala etnometo-
dologie všímat proto, že také jazyk a řečová činnost má na vytváření a reprodukci 
sociálních struktur závažný podíl. Podrobuje velmi detailní analýze řečovou čin-
nost dialogických partnerů a všímá si toho, jak jsou organizovány repliky partnerů 
a jaké principy se v nich uplatňují, jaké strukturní problémy rozhovoru mluvčí řeší 
a jaké metody mají při tom k dispozici. Takovým strukturním problémem je např. 
zajištění toho, aby hovořil postupně vždy jen jeden mluvčí, a prostředkem rutinně 
užívaným k jeho řešení je mechanismus střídání (replik) mluvčích (turn-taking) 
(Karlík, Nekula, Pleskalová, 2002). 

Konverzační analýza má čistě empirické zaměření. Využívá výhradně induk-
tivních postupů. Předmětem zájmu konverzačních analytiků jsou pouze autentické 
rozhovory - zvukové záznamy a videozáznamy rozhovorů a jejich transkripty. 
Transkripty rozhovorů musí být velmi důkladné, přesné. Je třeba, aby v nich bylo 
zaznamenáno co možná nejvíce jevů - intonace, hlasitost, zvláštnosti v tempu a 
rychlosti řeči, pauzy v řeči, zvláštnosti výslovnosti (např. protahování hlásek), he-
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zitační zvuky (např. ehm, em), neverbální projevy (např. smích, gesta, mimika, 
pohyby), činnosti, které komunikaci doprovázejí, způsob navazování replik (např. 
přesahy a překrývání replik, skákání do řeči, pauzy mezi jednotlivými replikami) 
(Hoffmannová, 1997; Lerner, 2004; Jefferson, 2004). 

Klasikem konverzační analýzy se stal Sacks, spolupracovník zakladatele etno-
metodologie Garfinkela. Sacksovými pokračovateli se stal Schegloff, Drew, He-
ritage aj. Konverzační analýza bývá pěstována v klasické (ortodoxní) podobě, 
jak vznikla v americké sociologii a odtud se rozšířila do všech evropských zemí. 
V lingvistice, teorii dialogu a teorii diskurzu bývá užívána s různými posuny, které 
vytvářejí volnější metodologické varianty konverzační analýzy. 

Encyklopedický slovník češtiny uvádí: „V konverzační analýze nejde o to, co 
všechno může školený analytik (odborník) o nějaké komunikační události zjistit, 
ale o to, vysvětlit ty jevy, které jsou pro mluvčí opravdu relevantní (na něž se 
sami orientují). . . . Konverzační analýza věnuje velkou pozornost tomu, jak sami 
mluvčí interpretovali své repliky. V transkriptu může totiž konverzační analytik 
vidět, jak v rozhovoru sám mluvčí analyzoval předcházející repliku, resp. repliky 
svého komunikačního partnera" (Karlík, Nekula, Pleskalová, 2002, s. 38). Právě 
pro toto zaměření na průběh dialogu hodlám danou metodu ve svých analýzách 
řešení matematických úloh využít. 

Z hlediska produkce a reprodukce sociálních vztahů (Grimshaw, 2004, s.762) 
ukazuje analýza transkriptu všechny relevantní sociální jevy, na které se v rozho-
voru orientují sami mluvčí, interpretují je, komentují, reagují na ně. Těmito jevy 
bývá pohlaví, věk, třída, sociální distance, moc, nerovnost, solidarita, důvěrnost 
aj. V našem případě - komunikace ve skupinách žáků stejného věku - budeme 
mít příležitost pozorovat jen některé z uvedených sociálních jevů, jež ve zvolené 
komunikaci mohou být (se mohou žákům zdát) relevantní. 

2.5 Argumentace 

„Argument je základem každé mezilidské komunikace a zaujímá důležité místo 
v našem soukromém uvažování o světě. Argumentujeme, řešíme-li nějaký prob-
lém, který nás zrovna zajímá nebo trápí. Argumentujeme, chceme-li něčí, často 
právě svoje vlastní jednání vysvětlit, zdůvodnit nebo ospravedlnit. Argumentu-
jeme, chceme-li se pro příště poučit z vlastních chyb. K tomu nestačí pouze umět 
danou situaci správně pojmenovat a popsat, je třeba ji umět posoudit, najít výchozí 
předpoklady umět vyvozovat závěry - argumentovat" (Švandová, 1999, s. 101). 

Dovednost správně argumentovat patří mezi klíčové dovednosti (kompetence), 
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které vyučování (a nejen vyučování matematice) u žáků rozvíjí. Při práci ve sku-
pině vyvstává před žákem nutnost argumentovat s větší naléhavostí než při sa-
mostatném řešení úloh. Nestačí jenom určit výsledek, ale je třeba, aby nalezený 
výsledek byl přijatelný pro všechny členy skupiny. To znamená, že nestačí pouze 
sdělit ostatním svoje stanovisko, ale je třeba ho podpořit argumenty, které je pře-
svědčí o jeho správnosti a o vhodnosti postupu řešení. 

Argumentací rozumím úsek dialogu, ve kterém se žáci zabývají odvozováním 
závěrů ze známých informací nebo vysvětlováním či zdůvodňováním vysloveného 
návrhu, hypotézy nebo postoje. Bude mě zajímat, zda a do jaké míry jsou argu-
menty, které žáci v dialogu užívají správné, platné. Při popisu argumentačního 
chování žáků budu vycházet z tradičního dělení argumentů podle toho, v čem 
spočívá jejich platnost. 

Pokud vychází platnost argumentu z významu výrazů (slov a slovních spojení) 
v jazyce, mluvíme o analytické platnosti argumentu (Švandová, 1999, s. 108). 
Například z premisy „Klára je Cyrilova sestra" vyplývá závěr „Cyril je Klářin 
bratr". Tento argument se opírá o význam výrazů „být sestrou", resp. „být brat-
rem". 

Platnost některých argumentů vychází z jejich formy. V takovém případě mlu-
víme o formálně platných argumentech. Jsou to argumenty, pro které existuje 
takový formální vzor, že pro každý argument, který je podle tohoto vzoru utvořen, 
platí, že pokud jsou platné premisy, je platný i závěr. Jako příklad můžeme uvést 
známou hádanku: 

„B je otcem A. A není synem B. Kdo je A?" Její řešení spočívá ve dvou argu-
mentech: 

1. Z premisy „B je otcem A" analyticky vyplývá, že „A je syn nebo dcera B." 
2. Z premis „A je syn nebo dcera B" a „A není syn B" vyplývá závěr, že „A je 

dcera B." 
Platnost druhého argumentu vyplývá z jeho formy, kterou můžeme zapsat im-

plikací: Jestliže platí A nebo B a neplatí A, pak platí B. Tato forma bývá oz-
načována jako disjunktivní sylogismus (vypuštění z disjunkce). 

Argumenty, které jsou analyticky nebo formálně platné, označujeme jako de' 
duktivní (Švandová, 1999; Jauris, Zastávka, 1992; Berka, Jauris, 1978). Pro de-
duktivní argumenty platí, že jsou a priori platné - že z pravdivých premis vyplývá 
pravdivý závěr. 

V argumentaci ale nepoužíváme pouze logicky platné (deduktivní) argumenty' 
Některé argumenty se opírají o naši zkušenost, o pozorování světa kolem nás. Plat-
nost těchto argumentů není nutná, jejich premisy vedou k závěru jen za určitých 
podmínek, s určitou pravděpodobností. Takové argumenty nazýváme induktivní' 
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Jsou to argumenty z autority, o příčině, z analogie nebo argumenty pomocí pří-
kladů (Švandová, 1999; Jauris, Zastávka, 1992). 

V tabulce 2.1 jsou shrnuty základní typy dobrých (platných) argumentů a 
pravidla, která by měly dobré argumenty splňovat (srov. Švandová, 1999, s. 135-
161). 

Tabulka 2.1 : Typy dobrých argumentů 

Argument Pravidla 
Logicky platné argumenty - pravdivé premisy 

- nepředpokládat, co má být dokázáno 
(petitio principii) 

Argumenty pomocí příkladů - co nejvíce příkladů 
- reprezentativní příklady 
- j e d e n příklad nestačí 
- vyhledávat protipříklady 
- při statistických údajích — základní 
údaje, reprezentativnost vzorku 

Argumenty z analogie - relevantní příklad 
Argumenty o příčině - prošetřit skutečnou souvislost s jevem, 

který považujeme za příčinu 
Argumenty z autority - objektivita a informovanost pramene 

- vzájemně porovnávat různé prameny 
- uvádět prameny, citovat 

Švandová (1999, s. 151) navíc uvádí tři obecná pravidla pro dobrou argu-
mentaci: 

a) Nepoužívat předpojatý a emocionálně zabarvený jazyk. 

b) Vyjadřovat se pokud možno jednoznačně. 

c) Vyjádřit explicitně to, co je v argumentu nevysloveno, co je zamlčeno nebo 
co se mlčky předpokládá (umět rozvinout ethýméma). 

Chyby v argumentaci pak vznikají na základě porušení některého z výše uve-
dených pravidel (Schopenhauer, 1993; Jauris, Zastávka, 1992; Švandová, 1999). 
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Situace při řešení matematických úloh je specifická tím, že existuje správné 
řešení, cíl, ke kterému je třeba dojít. Z povahy matematických úloh vyplývá, že 
argumentace, která vede k jejich vyřešení, je založena na logicky platných ar-
gumentech. Nicméně při hledání strategie řešení nebo při řešení organizačních 
otázek má své opodstatnění také užívání induktivních argumentů. 

2.6 Proces řešení úlohy 

Při zkoumání žákovských rozhovorů vycházím z myšlenky, že proces řešení ja-
kéhokoliv problému se dá rozložit na několik etap (Polya, 1945). Polya stanovil 
čtyři etapy řešení problému: 

1. Porozumět problému ( Understand the problem) 

2. Sestavit plán řešení (Make a pian) 

3. Provést plán řešení (Carry out the plan) 

4. Ověřit (Look back) 

Nebo jiný překlad (Novotná, 2000, s. 19): 

1. Uchopování 

2. Stanovování strategie 

3. Realizace strategie 

4. Interpretace výsledků 

Polyova práce se stala inspirací pro řadu dalších badatelů. Hejný (Hejný, Mi-
chalcová, 2001) mluví o úrovních řešení problému, nikoliv o etapách. Dává na-
jevo, že se při řešení problému nejedná o proces, kdy řešitel prochází jednotlivými 
etapami v pořadí uvedeném výše, a naznačuje, že se dá proces řešení rozvrstvit 
na hladiny (úrovně), mezi kterými se řešitel pohybuje. Může se pohybovat po-
stupně z jedné úrovně na další, může se ale také vracet na úroveň, kterou už jednou 
opustil, nebo některou úroveň vynechat. Hejný rozlišuje pět úrovní řešení úlohy: 

1. Uchopení situace 

2. Vhled do situace úlohy 
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3. Hledání a stanovení strategie 

4. Realizace výpočtu 

5. Interpretace výsledku 

Podle Hejného „uchopováním úlohy chápeme proces, který probíhá ve v ědomí 
řešitele při vnímání textu úlohy" (Hejný, 1995). Hejný dále rozlisuje uchopeni 
s porozuměním, jestliže dojde k porozumění úloze, a proteticke ucnop , j -
ke správnému porozumění nedojde (Novotná, 2000). , 

Pojem vhledu užíváme v souhlasu s Hejným (Hejny, Michalcova, 200 l a 
Novotnou (Novotná, 2000, s. 22): „vhledem rozumíme u c e l e n e pochopem vztahu 
mezi prvky vystupujícími v zadání slovní úlohy a uvědomění s. souvislost!. 

Hledání a stanovení strategie je proces, kdy žáci hledají cestu, jak ulohu res t 
A to nejen na začátku řešení, ale i v průběhu řešitelského procesu kdy si zac 
mohou klást otázku, jak dál postupovat, co udělat v dalším kroku. Hejny hovor, 
o standardní strategii v případě, že žák aplikuje známou stratégu, aoinvestiga-
tivní strategii v případě, že žák v dané situaci nezná účinnou stratégu a je nucen Ji 
hledat (Novotná, 2000). Investigativní strategie potom vlastně představuje meta-
strategii (strategii hledání strategie). .. , 

Realizací výpočtu rozumíme všechny činnosti (mentální i jme), ktere zak pro-
vádí při implementaci zvolené strategie řešení. _ , 

Interpretace výsledku zahrnuje kontrolu správnosti výpočtu a overem naleze-
ného řešení. , , , 

Pro svou práci jsem zvolila modifikaci předcházejícího rozlišeni urovn, pro-
cesu řešení úlohy: 

1. Uchopení situace 

2. Vhled 

3. Hledání a stanovení strategie 

4. Implementace zvolené strategie 

5. Interpretace výsledku 

Přitom proces řešení považuji za zahájený ve chvíli, kdy žák přistoupí k úloze 
s úmyslem ji řešit, zabývat se jí. Ve chvíli, kdy se žák rozhodne resem úlohy 
opustit a úlohu dál neřešit, považuji proces řešení za ukončený. 
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2.7 Atomární analýza 

Atomární analýza vznikla na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století 
jako nástroj pro analýzu písemných prací žáků (Hejný, Michalcová, 2001; Steh-
líková, 2004). Zabývá se výzkumem poznávacích procesů žáků a hledáním obec-
ných mechanismů řešení matematických úloh. Cílem atomární analýzy je popsat 
(a diskutovat), co se odehrává v hlavě žáka během řešení matematické úlohy. 

Zkoumání probíhá ve třech prostředích. Jsou to vědomí žáka, záznam řešení 
a model. Na základě záznamu řešení je rekonstruován řešitelský proces, který 
probíhal ve vědomí žáka během řešení úlohy, a vytvořen model řešitelského pro-
cesu. 

Podkladem atomární analýzy jsou záznamy žákovských řešení - písemná ře-
šení, záznamy řešitelských rozhovorů. Žákovské řešení je rozděleno na jednotky, 
které jsou evidovány. Cílem evidence je popsat všechno, co je v záznamu řešení 
obsaženo. Jsou identifikovány a evidovány co nejmenší myšlenkové jednotky -
statické atomy. Pro každý statický atom je třeba nalézt co možná nejvíce možných 
interpretací a odhalit (rekonstruovat) kroky, které vedly ke vzniku daného static-
kého atomu - dynamické atomy. Potom je třeba integrovat statické a dynamické 
atomy do funkčního celku. Tak se vytvoří model konkrétního řešitelského pro-
cesu, tzv. individuální model. 

Na základě porovnávání individuálních modelů může vzniknout podklad pro 
vytvoření obecného modelu řešitelského mechanismu. 



Kapitola 3 

Materiál a metody 

Předmětem analýzy byl soubor transkriptu zvukových a obrazových nahrávek 
žákovských rozhovorů při skupinovém řešení logických úloh. Tyto rozhovory 
proběhly v rámci experimentu, který popisuji v podkapitole 3.1. V podkapitole 3.2 
popisuji analyzovaná data - způsob transkripce, strukturu korpusu a anotaci kor-
pusu. V podkapitole 3.3 shrnuji metody, které jsem použila při analýze dat. 

3.1 Experiment 

3.1.1 Úloha 

Úlohy pro experiment jsem vybrala na základě následujících požadavků: 

1. Úlohy jsou formulovány jako problémové situace (nestandardní úlohy). Záci 
nemají (ve škole získané) předpoklady k jejich rutinnímu řešení. 

2. Úlohy jsou vybrány tak, aby bylo výhodné je řešit ve skupině. 

3. Jedná se o sadu úloh, aby bylo možné sledovat vývoj komunikace ve sku-
pině. 

Úlohy z logiky těmto podmínkám vyhovují. 

1. Logika jako disciplína není náplní žádného tematického celku vyučování ma-
tematiky v základní škole. Žáci nemají obecné návody, jak takové úlohy řešit. 
Přitom k jejich řešení nepotřebují znát speciální aparát. Mohou je řešit intuitivně, 
„selským rozumem", na základě své jazykové kompetence. Na druhé straně není 
oblast logických hádanek dětem úplně cizí. Obdobné úlohy bývají často námětem 
her nebo soutěží při mimoškolních aktivitách žáků. 
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2. Jsou to úlohy, které jsou založené na práci s jazykem. Úkolem řešitele logic-
kých hádanek je odhalit význam jednotlivých sdělení obsažených v textu úlohy 
a na základě podmínek najít funkční situaci. Při práci ve skupině jsou žáci více 
než při samostatné práci nuceni vysvětlovat a zdůvodňovat své návrhy. Partneři 
ve skupině mohou své návrhy vzájemně potvrzovat nebo vyvracet, tzv. vyjedná-
vat. Právě spolupráce se zde může stát zdrojem důkladnějšího zpracování řešení 
úlohy. 

3. Při řešení sady úloh ovlivňuje řešení počátečních úloh řešení úloh následu-
jících, protože k následujícím úlohám žáci přistupují se zkušeností získanou při 
řešení předchozích úloh (učí se řešením úloh). Lze proto sledovat, jak řešení před-
chozí úlohy podmiňuje, resp. ovlivňuje nebo usnadňuje, řešení úlohy následující, 
jak si žáci osvojují způsob řešení a učí se v předložené problémové situaci orien-
tovat. 

Pro experiment jsem vybrala sadu úloh z kapitoly „Ostrov poctivců a padou-
chů" z knihy Raymonda M. Smullyana „Jak se jmenuje tahle knížka?" (Smullyan, 
1986, český překlad H. Karnach, A. Vrba), které tu ocituji: 

Poctivci a padouši 
Ostrov poctivců a padouchů 

Existuje nepřeberné množství hádanek o ostrově, na němž jedni jeho 
obyvatelé, nazývaní poctivci, vždycky mluví pravdu, a ostatní, nazý-
vaní padouchy, vždycky lžou. Předpokládá se, že každý obyvatel ost-
rova je buď poctivec, nebo padouch. Začnu jednou obecně známou 
hádankou toho druhu a pak uvedu řadu dalších, které jsem vymyslel 
sám. 

26. V této hádance klábosí tři obyvatelé -A,BaC-na zahradě. Jde 
kolem cizinec a zeptá se A: „Jste padouch, nebo poctivec?" A odpoví, 
ale nezřetelně, takže cizinec nerozezná, co řekl. Cizinec se na to zeptá 
B: „ Co říkal A?" B odpoví: „A říkal, že je padouch." Vtom okamžiku 
třetí, C, řekne: „Nevěřte B, ten lže!" Co jsou B a C? 

27. Když jsem poprvé narazil na tuhle hádanku, hned mě napadlo, 
Že tu C nehraje žádnou podstatnou roli, že funguje spíš jako jakýsi 
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přívěšek. Už když promluvil B, mohli jsme poznat, že B lže, a nepotře-
bovali jsme k tomu výpověď C (viz rozluštění). Další varianta ha-
danky už taková není. 

Dejme tomu, že se cizinec nezeptá A, co je zač, ale: „Kolik je mezi 
vámi poctivců?" A odpoví tak jako prve nezřetelně. Tak se cizinec 
zeptá B: „Co říkal A?" B odpoví: „A říkal, že je mezi námi jediný 
poctivec." Nato řekne C: „Nevěřte B, ten lže!" Co jsou B a C? 

28. V této hádance vystupují jenom dva, A a B, každý z nich je poctivec 
nebo padouch. A prohlásí: „Aspoň jeden z nás je padouch." Co jsou 
A a B? 

29. Dejme tomu, že A řekne: „Buď já jsem padouch, nebo B je poc-
tivec." Co jsou A a B? 

30. Dejme tomu, že A řekne: „Buď já jsem padouch, nebo dvě a dvě 
je pět." Co z toho usoudíte? 

31. Zase máme tři, A, B a C, a každý je buď poctivec, nebo padouch. 
A a B prohlásí: 

A: Všichni jsme padouši. 
B: Právě jeden z nás je poctivec. 
Co jsou A, B a C? 

32. Dejme tomu, že A a B namísto toho řeknou: 
A: Všichni jsme padouši. 
B: Právě jeden z nás je padouch. 
Dá se určit, co je B? Dá se určit, co je C? 

33. Dejme tomu, že A řekne: „Já jsem padouch, ale B ne." 
Co jsou A a B? 

34. Zase máme tři obyvatele ostrova, A, B a C. Každý z nich je buď 
poctivec, nebo padouch. O dvou obyvatelích budeme říkat, že mají 
stejnou povahu, když jsou oba poctivci nebo oba padouši. A a B pro-
hlásí: 

A: B je padouch. 
B: A i C mají stejnou povahu. 
Co je C? 
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35. Opět máme tři, A, B a C. A řekne: „B a C mají stejnou povahu." 
Nato se někdo zeptá C: „MajíA a B stejnou povahu?" Co C odpoví? 

36. Toto je pěkná hádanka, navíc ze skutečného života. Když jsem jed-
nou přijel na ostrov poctivců a padouchů, šel jsem kolem dvou obyva-
tel, kteří odpočívali pod stromem. Zeptal jsem se jednoho z nich: „Je 
mezi vámi poctivec?" Odpověděl, a já znal na svou otázku správnou 
odpověď. Co je ten, kterého jsem se zeptal - poctivec, nebo padouch? 
A co je ten druhý? Ujišťuji vás, že jsem vám poskytl dostatek infor-
mací, abyste hádanku snadno rozluštili. 

37. Dejme tomu, že přijedete na ostrov poctivců a padouchů. Jdete 
kolem dvou obyvatel, kteří se líně vyhřívají na sluníčku. Zeptáte se 
jednoho z nich, je-li ten druhý poctivec, a dostane se vám odpovědi 
(ano - ne). Pak se zeptáte toho druhého, je-li onen první poctivec. 
Zase se vám dostane odpovědi (ano - ne). Musí být obě odpovědi 
stejné? 

38. Tentokrát jdete jen kolem jednoho obyvatele, co na sluníčku tluče 
špačky. Vzpomenete si, že se jmenuje Petr nebo Pavel, ale nemůžete se 
upamatovat, jestli tak nebo onak. Zeptáte se ho tedy, jak se jmenuje, 
a on vám odpoví: „Petr." Jak se jmenuje? 

Celou sadu úloh spojuje jednotný kontext. V úvodu autor přivádí čtenáře-
řešitele jako cizince na ostrov, na kterém žijí dva druhy obyvatel - poctivci a 
padouši. Poctivci vždycky mluví pravdu a padouši vždycky lžou. V jednotlivých 
úlohách se čtenář-řešitel v roli cizince setkává s různými obyvateli ostrova a roz-
mlouvá s nimi. Na základě jejich výpovědí má určit, zda se jedná o poctivce, nebo 
padouchy. Jednotlivé úlohy představují variace této základní situace. 

Z hlediska procesu řešení se jedná o problémové úlohy. Žáci neznají algo-
ritmus, který by mohli při jejich řešení aplikovat. Jsou nuceni hledat vhodnou 
strategii k jejich vyřešení. 

Budeme-li se zabývat zadáním úlohy na základě dichotomie proces - koncep' 
(Novotná, 2000), část úloh je zadána spíš procesuálně (26, 27, 35, 36, 37, 38) » 
část konceptuálně (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34). V prvním typu úloh jsou výpovědi 
obyvatel ostrova zasazeny do dialogu. Text úloh je formulován jako příběh (pro-
ces), který se odehrává „před očima řešitele". Úlohy druhého typu jsou statické-
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Autor pouze formuluje výpovědi jednotlivých obyvatel, ale nezasazuje je do dy-
namického kontextu. 

Z hlediska matematického obsahu se jedná o úlohy na určování pravdivosti 
a negace výroků. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých úlohách vystupuje vždy 
konečný počet obyvatel (jeden, dva nebo tři), kterých se posuzované výroky týkají, 
dají se všechny úlohy řešit na základě výrokového počtu. V jednotlivých úlohách 
se vyskytují tyto typy výroků: 

1. Výroky bez kvantifikátorů: jednoduché výroky (B je padouch; B a C mají 
stejnou povahu; Nevěřte B, ten lže; A říkal, že je padouch; A i C mají stej-
nou povahu), složené výroky typu disjunkce (buď já jsem padouch, nebo 
B je poctivec; buď já jsem padouch, nebo dvě a dvě je pět), složený výrok 
typu konjunkce (já jsem padouch, ale B ne). 

2. Výroky s kvantifikátory: jednoduché výroky s kvantifikátory aspoň jeden 
(aspoň jeden z nás je padouch), právě jeden (právě jeden z nás je poctivec; 
právě jeden z nás je padouch), všichni (všichni jsme padouši), a složený 
výrok s kvantifikátorem každý (každý z nich je poctivec, nebo padouch). 

V úlohách 26 - 35 je úkolem čtenáře-řešitele zjistit na základě odpovědí, 
které dostane cizinec na ostrově na svoji otázku, jakou povahu mají obyvatelé, se 
kterými rozmlouvá-jsou-li to poctivci, nebo padouši. V rámci jedné úlohy čtenář 
posuzuje buď jeden složený výrok (29, 30, 33), jeden jednoduchý výrok s kvan-
tifikátorem (28), dvojici jednoduchých výroků s kvantifikátory (31, 32) nebo bez 
kvantifikátorů (34, 35), nebo tři jednoduché výroky bez kvantifikátorů (26, 27). 
V úlohách 36, 37 a 38 je úkolem řešitele zjistit, jakou odpověď na svou otázku 
cizinec od ostrovanů dostal. 

Co se týče obtížnosti jednotlivých úloh, nedá se říct, že by se jednalo o gra-
dovanou sadu úloh. Jejich obtížnost, dá-li se vůbec obtížnost jednotlivých úloh 
porovnávat, je přibližně stejná. Můžeme se spíš pokusit najít faktory, které mohou 
být zdrojem obtíží. Podle J. Novotné (Novotná, 2000, s. 15) se při řešení slovních 
úloh žáci setkávají s následujícími obtížemi: 

• Žák má nedostatečné předchozí zkušenosti a znalosti související s kontextem 
nebo s potřebným matematickým zázemím úlohy. 

• Žák nečte zadání pozorně, s porozuměním. 

• Žák nesprávně interpretuje jeden nebo více termínů použitých v zadání úlohy. 
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• Žák není schopen spojit oddělené informace a vztahy do jednoho komplex-
nějšího celku. 

Vyjděme z práce Novotné a podívejme se, které jevy v textu úloh mohou při-
spět ke vzniku obtíží a tím ovlivnit obtížnost úlohy. 

• Předpokládáme-li, že žáci řeší logické úlohy poprvé, je příčinou obtíží to-
hoto typu už jen situace sama. V tomto případě je možné, že úlohy ze za-
čátku jsou pro žáky obtížnější, protože při řešení následujících úloh můžou 
využívat zkušenosti, které získají během řešení prvních úloh. 

• V kratších textech se žáci snadněji orientují, v delších textech, zvlášť obsahu-
jí-li větší množství nových informací a instrukcí, se žáci orientují hůře. 

• Obtížnější jsou vstupní úlohy, které obsahují nové informace a instrukce. 
V dalších úlohách, v nichž se nemění kontext a pravidla daná na začátku 
zůstávají stejná, hraje roli to, jak žáci interpretují výroky obyvatel ostrova. 

• Jinými slovy jde o to, jestli žáci dosáhnou vhledu do problematiky úloh. To 
zřejmě souvisí s jejich jazykovou kompetencí a kognitivním stylem (srov. 
Mareš, 1998). Také v tomto případě asi hraje roli pořadí úloh. 

3.1.2 Výběr žáků pro experiment 

Žáky pro experiment jsem vybírala na základě pěti kritérií. 

1. Jako skupina jsou schopni pracovat samostatně, s co nejmenšími zásahy 
zvenčí. 

2. Mají schopnosti a ochotu verbálně komunikovat při práci ve skupině. 

3. Schopnosti žáků jsou v rámci skupiny přibližně vyrovnané. 

4. Žáci jsou z jedné školní třídy (tvoří součást stabilního kolektivu). 

5. Je možno posoudit, jak žáci řeší úlohy ve dvojicích a jak ve větších skupinách 
např. ve čtveřicích. 

Základním kritériem pro výběr žáků experimentálního vzorku byly konzultace 
s jejich učitelem matematiky, který s nimi ve škole dlouhodobě pracoval. 

V přípravném experimentu jsem vybrala po jedné dvojici žáků z každého 
ročníku druhého stupně základní školy. Ukázalo se, že žáci nižších ročníků nejsou 
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schopni předložené úlohy řešit samostatně, bez větší spolupráce s učitelem. Ačko-
liv si s pomocí učitele dokázali s řešením více či méně úspěšně poradit, nejednalo 
se v jejich případě o klasickou práci ve dvojici a jejich řešení nebylo výsledkem 
spolupráce dvou vrstevníků, ale spolupráce dvou žáků a učitele. Proto jsem se 
rozhodla pro experiment vybrat žáky z vyšších ročníků, jmenovitě z osmého a 
devátého ročníku základní školy, resp. z kvarty a kvinty gymnázia (věk 13-15 let). 

První rozhovory jsem nahrála s žáky, kteří vzhledem ke svým výsledkům 
v matematice patřili mezi průměrné až nadprůměrné (většinou hodnocení znám-
kami 1 nebo 2). Aby bylo možné jednotlivé skupiny porovnávat, rozhodla jsem se 
obdobně vybrat i žáky pro další rozhovory. 

3.1.3 Realizace experimentu 

Experimenty proběhly v Základní škole na Uhelném Trhu v Praze 1 v červnu 2003 
(UT01, UT02, UT03) a v červnu 2006 (4UT01), v Gymnáziu Nad Alejí v Praze 
6 v říjnu 2005 (A01, A02) a v Základní škole v Ostrovní ulici v Praze 1 v říjnu 
2006 (4001). 

Experimentů se zúčastnilo celkem 18 žáků, 5 dvojic a 2 čtveřice. Složení jed-
notlivých skupin je zaznamenáno v tabulce 3.1. 

Tabulka 3.1 : Složení skupin 

Skupina Složení skupiny Třída Škola 
UT01 2 chlapci 9. třída ZŠ Uhelný trh, třída se zaměřením na 

matematiku a informatiku, Praha 1 
UT02 2 chlapci 9. třída ZŠ Uhelný trh, třída se zaměřením na 

UT03 2 chlapci 9. třída 
matematiku a informatiku, Praha 1 
ZŠ Uhelný trh, třída se zaměřením na 

A01 
A02 

2 chlapci 
1 dívka, 1 chlapec 

kvinta 
kvarta 

matematiku a informatiku, Praha 1 
Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 
Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 

4UT01 4 chlapci 9. třída ZS Uhelný trh, třída se zaměřením na 

4001 2 dívky, 2 chlapci 8. třída 
matematiku a informatiku, Praha 1 
ZŠ Ostrovní, Praha 1 

Všechny rozhovory proběhly v době vyučování matematiky v čase první, druhé 
nebo třetí vyučovací hodiny. První tři rozhovory (UT01, UT02, UT03) se odehrály 
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v kabinetě matematiky, který byl umístěn za učebnou, kde probíhala výuka. Žáci 
seděli u psacího stolu vedle sebe, obdobně jako při běžném vyučování. Ostatní 
rozhovory se odehrály v učebně, která byla toho času prázdná. Při práci ve dvo-
jici seděli žáci vedle sebe v lavici jako při běžném vyučování. Žáci ve čtveřicích 
seděli v lavici dva a dva proti sobě (viz obrázek 3.1). 

Obrázek 3.1 : Prostorové uspořádání žáků ve čtveřici 

Práce žáků byla časově omezená délkou vyučovací hodiny (cca 40 minut). 
Žáci byli vyzváni, aby společně řešili předloženou sadu úloh s tím, že nezáleží 

na tom, kolik úloh vyřeší. Zdůraznila jsem jim, že jejich úkolem není pouze 
stanovit výsledek, ale především odhalit cestu, která k němu vede. Vyzvala jsem 
je, aby si vzájemně vysvětlovali svoje myšlenky, návrhy a postoje, aby každému 
ve skupině bylo jasné, jak k výsledku došli, a aby všichni ve skupině souhlasili se 
zapsaným řešením. 

Žáci měli k dispozici papíry a tužky pro zápis nalezených výsledků a pro 
vlastní potřeby při řešení úloh. 

Kromě žáků byl v místnosti pouze experimentátor, s výjimkou rozhovoru 400l' 
kdy byl ve třídě přítomen technik, který pořizoval videozáznam. 

Verbální komunikaci ve dvojicích (UT01, UT02, UT03, AO 1, A02) jsem nahrá-
vala na diktafon. Pro zachycení komunikace ve čtveřicích (4UT01, 4001) jsrïtf 
použili diktafon a videokameru. 



3.2. Charakteristika korpusu 33 

3.2 Charakteristika korpusu 

3.2.1 Transkripce 

Všechny nahrávky byly přepsány podle transkripčních pravidel konverzační ana-
lýzy (Kaderka, Svobodová, 2006). Soustředila jsem se především na co nejdetail-
nější zachycení verbální stránky žákovských dialogů, na zachycení doslovného 
znění replik se všemi hezitačními zvuky (např. eee, ehm), pauzami a odmlkami, 
stejně tak jako na bezprostřední navázání replik a překrývání replik, skákání do 
řeči apod. Zachyceny jsou rovněž některé hlasové charakteristiky (mluvení po-
tichu, pro sebe apod.) a některé neverbální signály (chování žáků a jejich čin-
nosti, např. čtení, nahlížení do knihy, projevy únavy, zívání apod.). Seznam značek 
použitých při transkripci je uveden v tabulce 3.2. 

Tabulka 3.2: Seznam značek pro přepis audiozáznamu komunikace 

Popis jevu Značka 

Poklesnutí hlasem 
Pozvednutí hlasu 5 
Krátká pauza (kratší než pět vteřin) O 
Delší pauza (od pěti do deseti vteřin) (••) 

Pauza délky x vteřin (x) 
Náhlé přerušení řeči -

Prodloužená výslovnost (zpr. hlásky na konci slova) 
Hezitační zvuky em 
Překotné navázání na předcházející repliku =text 
Duet [text] 
Smích <text> 
Nesrozumitelný úsek řeči 0 
Možná podoba nesrozumitelného textu (text) 
Poznámky a komentáře ((text)) 

Z takto získaného materiálu jsem sestavila korpus (viz dodatek B), jehož struk-
turu zachycuje tabulka 3.3. Sloupce schématu představují dialogy jednotlivých 
skupin. Řádky znázorňují rozdělení jednotlivých dialogů na úseky, kdy se žáci 
věnovali řešení jedné úlohy. Bílá políčka ve schématu znázorňují jednotlivé komu-
nikační události. Šedou barvou jsou označena políčka, která do korpusu nepatří. 
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Tabulka 3.3: Struktura korpusu 

UT01 UT02 UT03 A01 A02 4UT01 4001 

Úloha 26 
Úloha 27 
Úloha 28 
Úloha 29 
Úloha 30 
Úloha 31 
Úloha 32 
Úloha 33 
Úloha 34 
Úloha 35 

3.2.2 Anotace korpusu 

Každou repliku v korpusu jsem anotovala podle toho, jakou činnost žák prostřed' 
nictvím dané repliky vykonával, resp. jaký záměr jejím vyslovením sledoval. DO' 
plnění korpusu dialogů anotací mělo dvojí cíl: 

1. označit identifikované jevy pro snadnější orientaci při pozdější analýze koř 
pusu, 

2. umožnit automatické zpracování zjištěných údajů. 

Značky, které jsem při anotaci korpusu použila, vznikaly v průběhu anota^ 
Jednotlivé repliky jsou často opatřeny několika značkami. To souvisí s tím, % 
jedna replika může mít několik funkcí, podle toho, z jakého pohledu ji uchopíš 
(např. výpověď jo. jasně, je sdělením souhlasu a zároveň reakcí). Některé rep' 
liky se skládají z několika výpovědí, které mají navzájem odlišné funkce (např. f c 

jasně, ale proč by v tomhle: případě: neřeklo že s- sou poctivý všichni, třeba, že}0' 
se skládá ze tří výpovědí, z nichž první je přitakáním, druhá otázkou a návrhein » 
třetí je tzv. „tag question"). Některé značky jsou uvedeny pouze u jednoho či dvo" 
výskytů daného jevu, případně je některý jev označen pouze v jednom z dialog0 

Příčinou je výše popsaný způsob anotace, kdy anotátor postupně nahlíží na replik 
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z nových hledisek a značkování se tak stává podrobnějším. Vzhledem k tomu, že 
zmíněné značky jsem v této práci nepoužila, a jejich nedůsledná přítomnost v kor-
pusu tedy neovlivnila výsledky mé práce, považovala jsem za účelné je z korpusu 
nevypouštět z důvodů možného pozdějšího využití. Seznam značek užitých při 
anotaci korpusu a jejich popis je uveden v tabulce 3.41. 

3.3 Metody 

Při analýze dat jsem navzájem oddělila analýzu komunikačního a řešitelského 
jednání žáků. Při analýze žákovské komunikace jsem vycházela z lingvistických 
přístupů, jež jsem představila v podkapitolách 2.2,2.3 a 2.4, přičemž jsem analýzu 
prováděla na čtyřech úrovních. Nejprve jsem se zaměřila na analýzu řečových 
aktů s ohledem na záměr mluvčího. Na této úrovni analýzy komunikačního jed-
nání jsem vycházela z poznatků, které jsem získala při anotaci korpusu žákovs-
kých dialogů. Druhým stupněm analýzy bylo hodnocení žákovské komunikace 
z hlediska naplnění kooperačního principu a principu zdvořilosti. Třetím stupněm 
analýzy byla analýza řešitelských sekvencí s ohledem na tematickou strukturu 
dialogů a charaktristické vzorce výstavby řečových sekvencí. Nakonec jsem na 
základě analýzy řečových aktů a sekvenční analýzy identifikovala jevy, které sou-
visejí s tím, jak ve skupinách dochází k ustanovení a rekonstrukci vzájemných 
vztahů. 

Při analýze řešitelského jednání žáků jsem se zaměřila na analýzu argumen-
tačního jednání žáků a na analýzu procesu řešení. Argumentační jednání žáků 
jsem analyzovala s ohledem na platnost, resp. vhodnost užitých argumentů, jak 
jsem je zavedla v podkapitole 2.5. Při analýze procesu řešení jsem vycházela 
z metody atomární analýzy, kterou jsem představila v podkapitole 2.7. 

'V korpusu se vyskytuje ještě několik dalších značek (zkouška, ...), které nejsou v tabulce 
uvedeny. Zpravidla souvisejí se strukturou dialogů, jejich výskyt v korpusu není důsledný a v této 
práci jsem je nevyužila. 



Tabulka 3.4: Seznam značek užitých k anotaci 

r reaguje na předcházející repliku 
y sděluje souhlas, přitakává, sděluje pozitivní hodnocení 
no sděluje nesouhlas, odmítá, sděluje negativní hodnocení 
echo opakuje předcházející repliku nebo její část 
rep opakuje svou poslední výpověď nebo její část 
con navazuje na svou poslední repliku 
q pokládá otázku 
in vyzývá partnera k vykonání činnosti nebo řečového aktu 
th mluví si pro sebe, aniž by formuloval hypotézu, podával návrh, 

nebo zdůvodňoval, vysvětloval 
read čte 
wri píše, diktuje si při psaní 
text obrací se k textu, odkazuje k textu 
hyp dává návrh, sděluje hypotézu 
ded odvozuje 
exp vysvětluje, zdůvodňuje 
conc vyslovuje závěr 
arg argumentuje 
rek rekapituluje předcházející postup 
org organizuje proces řešení 
dir řídí komunikaci 
kom sděluje svůj vztah k úloze, k situaci 
soc sděluje svůj vztah k úloze, k situaci 
poz sděluje pozitivní emoce, žertuje, směje se 
nej sděluje nejistotu 
emp prázdná výpověď 
q pro prospektivní otázka 
q ret retrospektivní otázka 
q u j otázka po ujištění 
q vysv otázka po vysvětlení 
q kon kontaktová otázka 
qopi otázka po názoru 
err chybná úvaha 



Kapitola 4 

Analýza komunikačního jednání 

Tato kapitola bude věnována analýze komunikačního jednání žáků. Ačkoliv je 
komunikační jednání těsně propojeno s řešitelským, pokusím se metody jejich 
popisu oddělit, abychom si mohli položit otázku, jaká k o m u n i k a č n í jednání smě-
řují k úspěšnému řešení logického problému a jaká k méně úspěšnému či neúspěš-
nému řešení. Může se totiž stát - a tento materiál o tom podává důkazy - že žáci 
spolu velmi dobře a zdvořile kooperují, řeší úspěšně problémy interakční, vyvstá-
vající v řečové situaci (ŘS), přesto však nedospívají ke zdárnému řešení logické 
situace (LS). 

Analýza komunikačního jednání žáků je rozdělena do sedmi podkapitol. Pod-
kapitola 4.1 je věnována obecné charakteristice komunikačních událostí. V pod-
kapitole 4.2 se zabývám analýzou řečových aktů z pohledu teorie řečových aktů, 
v podkapitolách 4.3 a 4.4 analyzuji žákovské dialogy na základě principu koo-
perace a principu zdvořilosti. V podkapitolách 4.5 a 4.6 vycházím ze sekvenční 
analýzy žákovských dialogů, přičemž podkapitola 4.5 je zaměřená na tematickou 
strukturu komunikačních událostí a v podkapitole 4.6 se zabývám konstrukcí a 
rekonstrukcí vztahů v řešitelských skupinách. V podkapitole 4.7 shrnuji výsledky 
analýzy komunikačního jednání žáků. 

4.1 Charakteristika komunikačních událostí 

Každý rozhovor, který žáci vedou při řešení slovní úlohy, označujeme jako ko-
munikační událost (KU). Abychom postihli specifičnost analyzovaných komu-
nikačních událostí, pokusím se charakterizovat je pomocí parametrů, jež navrhl 
Dell Hymes (1972). Hymes seřadil tyto parametry tak, aby počáteční písmena 
anglických označení vytvořila akronym SPEAKING: 

37 
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S P E A1 K I N G 
setting participants ends act key instruments norms genres 

S - Rozhovory se odehrály ve školním prostředí v době vyučování, nikoliv 
v rámci běžného vyučování, ale odděleně, v učebně, která byla toho času prázdná, 
resp. v kabinetě matematiky. 

P - Účastníky komunikačních událostí byli žáci 8. a 9. ročníku, resp. kvarty 
a kvinty gymnázia ve věku 13-16 let. Jednotlivé skupiny tvořili žáci téže třídy, 
chlapci i dívky (viz tabulka 3.1). Kromě žáků byl u řešení úloh přítomný pouze 
experimentátor v roli pozorovatele, s výjimkou rozhovoru 4001, kdy byl ve třídě 
také technik, který pořizoval videozáznam. 

E - Cílem bylo společně vyřešit sadu logických úloh a dosáhnout toho, aby 
nalezený výsledek byl srozumitelný všem účastníkům komunikace. 

K - Tón, v jakém byl dialog veden, byl většinou seriózní, jen výjimečně žáci 
doplňovali rozhovor doprovázející řešení nějakými emotivními výroky. 

I - Žáci se dobře viděli a slyšeli, mohli mluvit nahlas. Byl to řízený dialog-
Žáci dostali pokyny, které měli respektovat. Mohli, resp. měli za úkol spolupraco-
vat. 

N - Normy rozhovoru byly žákům známy. Rozhovor probíhal v rámci norem, 
které tyto rozhovory mají i při samotném vyučování, kdy takových skupin pracuje 
ve třídě více. 

G - V daném žánru se střídalo čtení zadaného příkladu z učebnice a rozhovoř, 
při němž se žáci vraceli k učebnici, aby si osvěžili zadané formulace, pak je inter-
pretovali a pokoušeli se jim porozumět a na jejich základě dospět k výsledku. 

Doba věnovaná řešení jednotlivých úloh byla nejčastěji asi 3 minuty (1-2 
strany přepisu). Delší dobu (kolem 5 minut, maximálně 10 minut (UT03-26)) se 
žáci věnovali jedné z prvních dvou úloh, u dalších úloh doba řešení jen výjimečně 
překročila 3 minuty. Ve čtveřici 4001 se žáci věnovali jedné úloze obvykle 4-5 
minut (4 strany přepisu). 

Poznámka: 
Je otázka, nakolik je rozhovor ovlivněn přítomností experimentátora, pozo-

rovatele (tj. osoby, která nahrává). William Labov (Labov, 1966) formuloval tzV-
1 Otázce řečových aktů je věnována část 4.2. 
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paradox pozorovatele, spočívající v tom, že sama přítomnost pozorovatele má ten-
denci zkreslit to, co má být pozorováno. S tímto paradoxem musí teoreticky počí-
tat každá analýza autentické komunikace, jež je nahrávána se souhlasem komu-
nikujících osob. O tom, že si žáci přítomnost nahrávající osoby uvědomují, svědci 
to, že se dovolávají jejího názoru nebo rady. Ačkoliv se tyto případy objevily ve 
všech rozhovorech, jsou v našich nahrávkách vzácné (celkem jedenáctkrát): 

(4.1) X: padouch musí dycky lhát, ne? ((obrací se k E)) 

(••) 
E: asi jo. 

O 
Y: já myslím (.) jestli to tak je napsáno, ((vracejí se k úvodnímu textu)) 

X: padouši- padou- vždycky lžou ((čte)) (A02-33)2 

Prakticky lze paradox pozorovatele eliminovat nebo jej alespoň oslabit tím, že 
komunikační událost nahráváme dostatečně dlouho, protože v průběhu interakce 
si komunikační partneři přestávají uvědomovat přítomnost dalších osob. O tom, 
že si žáci přítomnost pozorovatele skutečně přestávají uvědomovat, svědčí průběh 
jejich interakcí v počátečních a pozdějších fázích nahrávání. 

Srov. dvojice z UT01: 
UT01-27 (druhá řešená úloha) 

(4.2) X: dejme tomu že áčko ( ) 

Y: jsou slabý baterky 

E: no asi. ale jsou úplně nový. 

UT01-35 (desátá řešená úloha): 

(4.3) Y: (do pytle) 

X : ( ) 

(••) 

X: áčko ( ) 

Y: (nato sejí) 

X: tak napiš á bé cé 
2Na konci každé ukázky je uvedena značka komunikační události, z níž daná ukázka pochází. 

Pod stejnou značkou je v dodatku B uveden transkript příslušné KU. 
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4.2 Analýza řečových aktů 

4.2.1 Syntakticko-sémantická charakteristika výpovědí 

Analyzujeme-li řeč žáků při řešení logických úloh, všímáme si nejprve toho, že se 
skládá z výpovědí různých typů. Pokud bychom vzali za základ jejich klasifikace 
tradiční gramatiky, které pracují se sémantikou a syntaxí výpovědí, mohli bychom 
je rozdělit na výpovědi 

1. oznamovací (afirmativní) 

2. tázací (interogativní) 

3. výzvové 

4. přací 

Přiřazení výpovědi k jednomu z typů není ovšem při analýze mluveného pro-
jevu - vzhledem k jeho eliptičnosti, kontextové zapojenosti a dalším rysům zne-
snadňujícím jednoznačnou interpretaci - vždy snadné. Přesto se pokusím naznačit 
analýzu dialogických výpovědí žáků z hlediska výše uvedené klasifikace. 

Typy tázacích výpovědí, které se vyskytly v našem korpusu, jsou shrnuty v ta-
bulce 4.2. 

Podobně můžeme nalézt v transkriptech výpovědi výzvové: 
ne tak chvíli mlč, já se nad tim zamyslím a ee pochopím to možná; kdo ře-

mluv á bé cé; Počkej, to je jako dost zamotaný; počkej tak to napíšeme; počkej• 
a co třeba céčko; napiš áčko béčko céčko, napiš tady dvacet šestku; takže áčko 
napiš béčko céčko poslední; 

Výpovědi přací se v našem korpusu nevyskytují. 
Výpovědí jasně otázkových a výzvových nacházíme v transkriptech menšinu 

ve srovnání s výpověďmi oznamovacími (afirmativními, konstativními), jež na-
prosto převažují. Jejich analýza však ukazuje, že jsou velmi různorodé a maj1 

různé funkce. Abychom pochopili, jaké funkce v rozhovorech plní, s jakým zá-
měrem je mluvčí užívá, obrátíme se k teorii mluvních aktů. 

4.2.2 Sémantická (sémanticko-pragmatická) komunikační funkce výpověď 

Podle teorie mluvních aktů mluvčí realizací výpovědí o světě nejen něco říká, ale 

zároveň tím, co říká a jak to říká, snaží se dosáhnout u adresáta nějakého efektu: 

rámcově řečeno, obohatit znalosti adresáta o světě (v našem případě o rozlišen1 
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Tabulka 4.2: Typy otázek 
Typy otázek Příklady 
Otázky zjišťovací 
(yes/no questions) 

máš to?; padouch řekne že je poctivec, chápeš? 
chápeš to?; máme psát výsledky?; takže dvacet 
šestka ?; to myslíš jako že padouch nemůže upo-
zorňovat třeba ( )?; takže to uděláme ještě jed-
nou?; hm, jako prve?; to je jako z minulýho přík-
ladu? 

Otázky doplňovací 
(wh- questions) 

kdo jako. o kom teď mluvíš o béčku nebo o áčku; 
kdo ře- mluv á bé cé; počkej, kdo je padouch, áčko 
béčko ?; nebo může kdo. bé; no ale kdo říkal že pa-
douch nemůže mluvit pravdu.; 

utazky vylučovací 
(rozhodovací) 

o kom teď mluvíš o béčku nebo o áčku; kdo je pa-
douch. áčko béčko ?; čteš rovnou ten příklad nebo 
ten úvod?; ne nebo jo.; ne nevynechali. (..) nebo 
vynechali?; souhlasíte nebo ne. 

Otázky po příčině proč musí lhát; proč; a proč by cé vůbec odpoví-
dal. ; béčko ? proč. ; no. a proč. ; proč ne ?; a proč by 
to to béčko reprodukovalo tak jak to řeklo, že jo.; 
no jasně, ale proč by v tomhle: případě: neřeklo že 
s- sou poctivý všichni. 

lag questions ten céčko to je cizinec, že jo; buď může mít pravdu 
nebo ne. že jo; béčko je poctivec jo?; no ale jestli 
je to padouch, tak ale nemůže lhát, ne?; tak ale to 
musí být z minulýho příkladu ne?; a není tam co 
vodpověděl. není.viď 

poctivců a padouchů na ostrově), popř. změnit jeho názory, postoje, stanoviska 
k něčemu (v našem případě názory na dané rozlišení, postoje k řešení úlohy, 
stanoviska k rozvržení rolí na ostrově), ale také třeba přimět ho k nějakému jed-
nání, včetně řečové reakce (přimět partnera např. k otestování řešení apod.). Ta-
kové výzvy k jednání jsou vyjádřeny nejen výpověďmi výzvovými, ale i tázacími 
a oznamovacími. Především svými oznamovacími větami sdělují mluvčí své hy-
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potézy o pravdivosti a lživosti odpovědí ostrovanů, dávají návrhy, jakým směrem 
uvažovat a jak problém řešit. Tak např. oznamovací výpověď tak teďko zkusíme 
padouchy je vlastně výzvou k tomu, aby řešení pokračovalo určitým směrem, 
výpověď a to by nesedělo je výzvou k přehodnocení řešení, stejně tak výpovědí 
tak to je blbost dává mluvčí najevo, že se octl ve slepé uličce a je třeba začít 
znovu, a výpovědi já si to ještě musím přečíst, pročíst jako víš co nebo to už 
nějak nezvládám jsou signálem pro dialogického partnera, aby počkal, zpomalil, 
vysvětlil. 

Podívejme se nyní podrobně, které komunikační funkce výpovědi žáků sle-
dují. Vyjdeme-li z činností, které žáci ve svých promluvách realizují, můžeme 
komunikační funkce jejich výpovědí rozdělit do tří skupin. 

A. Žáci především řeší předložené úlohy. Analyzují text úloh, navrhují strate-
gie řešení, vyslovují hypotézy ohledně řešení úlohy, ověřují je, zdůvodňují, 
dokazují. 

B. Žáci organizují/řídí proces řešení a průběh komunikace. Zajišťují činnosti 
spojené s řešením úloh a ovlivňují tempo rozhovoru. 

C. Žáci ovliňují atmosféru rozhovoru. Vyjadřují svoje pocity a postoje, žertují-
Snižují napětí a posilují pocit spojenectví. 

A. Všímáme-li si toho, jak žáci sdílejí proces řešení, žáci, zjednodušeně řečeno, 
formulují maximum svých myšlenek nahlas, v podstatě „přemýšlejí nahlas". Reka-
pitulují (opakují, čtou nahlas) informace obsažené v textu úlohy, vyslovují hy-
potézy, které zdůvodňují a vysvětlují, formulují závěry. Velká část jejich výpo-
vědí má primárně funkci sdělení. Sdělují svému partnerovi, kudy se ubírají jejich 
myšlenky, nad čím a jak přemýšlejí. Tím, že svoje úvahy zprostředkovávají svému 
partnerovi, vyzývají ho zároveň k jejich zvažování, elaboraci, hodnocení (přijetí 
nebo odmítnuto. To znamená, že taková sdělení mají zároveň funkci výzvy. To 
bývá zdůrazněno užitím tzv. „tag questions" nebo tázací intonací. 

(4.4) D:3 no takže: e: kdyby- (.) kdyby: bé řek- kdyby á řekl, že je mezi námi 
jediný poctivec, tak může- buď může mít pravdu nebo ne. že jo. (A02-27) 

(4.5) D: tak buď je to lež, neboje to pravda, že jo. (A02-28) 
3 V anotovančm korpusu v příloze B jsou tito žáci ve dvojicích označováni jako X a Y. Označen1' 

D (Dana) a H (Honza) jsem použila v oddílu 5.2.1 s úmyslem zlepšit čitelnost analýzy. Stejn^ 
označení užívám ve všech ukázkách rozhovoru této dvojice. 
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V případě, že jeden z žáků je přesvědčen, že zná správné řešení, snaží se 
svůj závěr druhému žákovi zprostředkovat, tím, že mu ho jednak sdeluje, ale 
také vysvětluje, aby ho přesvědčil o jeho funkčnosti. Jeho výpovědi mají funkci 
vysvětlování nebo přesvědčování. 

(4.6) Y: ne. právě že když by lhal, tak právě že by byli oba dva padouši. 

X: no počkej, když- pš hele. počkej, když mluví pravdu, tak aspoň jeden 
z nás je padouch, znamená jeden a víc. čili oba dva. nebo jeden. (.) jsou 
padouši. 

Y: no 

X: a když by lhal, tak aspoň jeden, takže by to muselo bejt míň jak jeden. 
(.) a míň jak jeden, to by byli oba dva poctivci, a kdyby byl i áčko poctivec, 
tak nemůže říct tohle. (UT01-28) 

Ten, kdo vysvětluje, často klade svému partnerovi otázky (ptá se, žádá ujiš-
tění, souhlas), kterými si zajišťuje zpětnou vazbu o tom, zda partner jeho vysvět-
lování stačí sledovat, zda pochopil, porozuměl. 

(4.7) X: protože béčko je padouch a céčko poctivej. céčko odpoví že maj stejnou 
povahu, chápeš to. to jde taky. (UT01-35) 

(4.8) D: jo. ale von von nemůže říct že je padouch, chápeš? (A02-26) 

Když žák sleduje myšlenky a úvahy svého partnera, dává mu zpravidla najevo, 
že rozumí, souhlasí, že dává pozor, že je přítomen. Jeho výpovědi mají funkci 
sdělení souhlasu, potvrzení, přitakání {jo.; no,; jasně.; hm,; ano. přesně tak.; 
dobře.; no jasně, no; asi jo. no.). 

(4.9) D: no takže: e: kdyby- (.) kdyby: bé řek- kdyby á řekl, že je mezi námi 
jediný poctivec, tak může- buď může mít pravdu nebo ne. že jo. 

H: no. 

D: pokuď jo á. pokuď á řekne že je mezi námi jediný poctivec, (.) buď má 
pravdu tak je ten poctivec von. 

H: [ano. přesně tak.] (A02-27) 

Přitakání mají často formu tzv. echa. 
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(4.10) Y: ale on to nepřizná, že je padouch. 

X: nepřizná že je padouch.(UT01-33) 

(4.11) X: mluvit pravdu. 

Y: mluvit pravdu. (UT01-33) 

Žák může také se svým partnerem nesouhlasit, protestovat, odmítat jeho 
stanovisko nebo jeho slova hodnotit (kladně nebo záporně). Také v těchto pří-
padech mají žákovy výpovědi nejen povahu sdělení, ale opět také funkci výzvy. 
Tím, že s někým souhlasím/nesouhlasím, přitakávám/protestuji ho vlastně zároveň 
vyzývám, aby pokračoval dál aktuálním směrem, resp. aby svoje stanovisko pře-
hodnotil, aby změnil směr svých úvah. 

(4.12) H: jo ješte jednu řádku a (..) jo. tak já bych si to nějak rozepsal, 

D: no já bych se na to to. jenom že tady máš že á, nevíš co prostě á řekl. 
(A02-26) 

V případě, že se žák chce ujistit, že úvahám svého partnera správně rozumí, 
pokládá mu otázku, ptá se, žádá ho o vysvětlení, zdůvodnění, upřesnění řeče-
ného. 

(4.13) Y: béčko je poctivec jo? (UT01-26) 

(4.14) Y: to myslíš jako že padouch nemůže upozorňovat třeba ( )? (UT0I -26) 

B. Žáci během řešení úlohy také organizují, řídí proces řešení (počkej tak to 
napíšeme; napiš áčko béčko céčko, napiš tady dvacet šestku; takže áčko napit 
béčko céčko poslední). Snaží se nasměrovat svoje a partnerovy úvahy, podřídit je 

určitému řádu. Dávají návrhy, jak postupovat, kde začít, co vyřešit jako prvii' 
a co až později. Vyzývají, resp. dávají pokyny k návratům v řešení, k ukončen1 

řešení. 

(4.15) X: takže to uděláme ještě jednou? 

Y: tak to zkontrolujem. (UT01-26) 

Také výpovědi, ve kterých žáci organizují nebo řídí proces komunikace, ve 

které se řešení úloh odehrává, mají zpravidla funkci výzvy. Žáci vyzývají s v é h o 

partnera aby počkal, zpomalil, aby chvíli mlčel (počkej, to je jako dost zamotaný-} 
Buďto se na svého partnera obracejí s explicitní výzvou, nebo je tato výzva ob-
sažená implicitně ve sdělení, kterým například popisují svůj momentální stav. 
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(4.16) H: ne tak chvíli mlč, já se nad tim zamyslím a ee pochopím to možná 

(A02-26) 

(4.17) D: <céčko je ne. já jsem se do toho zamotala.> (A02-28) 

C. V neposlední řadě se žáci snaží ovlivňovat atmosféru řešitelského dilogu 
(Mareš, Křivohlavý, 1995). Žáci vyjadřují svoje postoje k úloze, vyslovují svoje 
pocity a obavy, které se v souvislosti s řešitelskou situací objevují, žertují, směji 
se. Tyto jejich výpovědi mají relaxační funkci (Duszak, 1998). Žáci jejich pro-
střednictvím uvolňují napětí a navozují pocit spojenectví. 

(4.18) D: ccéčko je ne. já jsem se do toho zamotala.> 

H: <já taky. no.> 

(••) 

D: <ale už jsem to chvíli chápala.> 

H: <já taky> 
((smějí se, D něco nesrozumitelně)) (A02-28) 

(4.19) ((čtou potichu zadání)) 

X: podle mě by bylo nejlepší kdyby se toho á zeptal ještě jednou. 
(UT03-26) 

(4.20) Y: ten á je nějakej divnej. 

(...) (UT02-33) 

4.2.3 Konstrukční komunikační funkce výpovědí 

Dalším hlediskem pro charakteristiku žákovských výpovědí je to, jakým způ-
sobem se podílejí na výstavbě dialogu, jak se vztahují k předcházejícím, resp. 
k následujícím replikám. M. Hirschová (1989) hovoří o tzv. konstrukční komuni-
kační funkci (KF) výpovědí. 

V předchozím oddíle 4.2.2 jsem uváděla příklady výpovědí, které mají spíš 
iniciační funkci, neboť jeden žák vyzývá druhého k vykonání nějaké činnosti. 

Nyní nás budou zajímat výpovědi, které mají reaktivní charakter. Žáci svou 
výpovědí reagují na výpověď svého dialogického partnera - souhlasí, přitaká-
vají, nesouhlasí, odmítají, ale také poskytují odpovědi na otázky nebo navazují na 
výpověď svého partnera tím, že ji doplní, rozvinou. 
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(4.21) B: já bych řek že béčko je tó. a céčko poctivý. 

C: proč. ((pousmání)) 

B: no protože, (ten říká) nevěřte bé ten lže. ... (4UT01-26) 

(4.22) X: tak by byl- tak by byl hodnej. (..) a céčko by v tom případě byl zlej. (..) 
a áčko by byl taky zlej. podle mě je béčko hodný a céčko ne. 

Y: co? 

X: podle mě je béčko hodný a céčko zlý. 

Y: jo? ( ) já si myslím že oba dva. jsou zlí. víš proč? 

X: ne. 

Y: protože kdyby byl béčko ... (UT03-26) 

Z hlediska výstavby dialogu jsou specifické výpovědi, ve kterých mluvčí ne 
reaguje na repliku dialogického partnera, ale naváže na vlastní poslední repliku. 

(4.23) D: no takže: e: kdyby- (.) kdyby: bé řek- kdyby á řekl, že je mezi námi 
jediný poctivec, tak může- buď může mít pravdu nebo ne. že jo. 

H: no. 

D: pokuď jo á. pokuď á řekne že je mezi námi jediný poctivec, (.) buď má 
pravdu tak je ten poctivec von. 

H: [ano. přesně tak.| 

D: [a vostatní sou lháři.) takže von ((nesrozumitelně)) jakože takže: takže 
bé by byl lhář takže by řekl něco jinýho. a neřekl by to co von vopravdu 
řekl. 

H: jo. 

D: a nebo může lhát, (A02-27) 

4.2.4 Charakteristika dialogů z hlediska komunikačních funkcí 
žákovských výpovědí 

K porovnání dialogů z hlediska komunikačních funkcí, které plnily j e d n o t i l 
výpovědi žáků, jsem využila anotovaný korpus (viz podkapitola 3.2 a dodatek B> 
Identifikovala jsem devět typů výpovědí. V anotovaném korpusu jsem k jednoť 
livým typům přiřadila výpovědi s odpovídajícím označením (viz tabulka 4.3)' 
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Tabulka 4.3: Legenda grafů 

Značka Popis Odpovídající 
značky v korpusu 

HYP sdělování návrhů a hypotéz hyp 
EXP vysvětlování, zdůvodňování, odvozování exp, arg, ded, 

conc 
AUTO rekapitulace informací obsažených 

v textu úlohy, hlasité čtení, hlasité 
diktování si při zapisování 

th, read, wri 

Q pokládání otázek, žádost o vysvětlení, do-
plnění, ujištění 

tl 

ORG organizování a řízení procesu řešení a 
průběhu komunikace 

org, dir 

COM relaxační výpovědi kom, poz, soc 
ÄFF sdělení souhlasu, potvrzení, přitakání, 

pozitivní hodnocení 
y, echo 

NEUT neutrální rakce, navázání na repliku part-
nera bez kladného nebo záporného hod-
nocení, poskytnutí odpovědi na otázku 

r, kromě r&y a 
r8i.no 

NEG sdělení nesouhlasu, odmítnutí, negativní 
hodnocení 

no 

Nesnažila jsem se o kategorizaci žákovských výpovědí, ale o nalezení charakteris-
tických vlastností obsahové a interakční stránky dialogů. Každý dialog reprezen-
tuji skupinou grafů, které zachycují relativní výskyt typů výpovědí uvedených 
v tabulce 4.3, vždy pro celý dialog a zvlášť pro jednotlivé žáky ve skupině (viz 
dodatek A). V případě celého dialogu jsou jednotlivé hodnoty uvedeny procen-
tem z celkového počtu replik v dialogu. V případě jednotlivých žáků odpovídají 
uvedené hodnoty procentu z celkového počtu replik daného žáka. 

Pro dotvoření celkového pohledu na jednotlivé dialogy je u grafů uveden roz-
sah každého dialogu a podíl jednotlivých žáků na komunikaci ve skupině pro-
střednictvím celkového počtu replik, resp. slov v dialogu a jejich distribuce mezi 
žáky. 
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Všímáme-li si pouze jednotlivých dialogů jako takových, měly z hlediska 
komunikačních funkcí výpovědí žáků obdobnou skladbu a až na výjimky byly 
výskyty jednotlivých typů výpovědí ve všech skupinách podobné. 

Výrazněji se odlišuje dialog A02, kde je nižší výskyt výpovědí s funkcí vysvět-
lování, zdůvodňování (EXPL) a naopak vyšší výskyt výpovědí, ve kterých žáci 
sdělovali hypotézy a návrhy (HYP) a výpovědí s relaxační funkcí (COM). V pří-
padě dialogu A01 je ovšem třeba přihlížet k tomu, že máme k dispozici pouze 
vstupní úsek celého dialogu (řešení dvou prvních úloh). Dialog UT01 vykazuje 
nižší relativní výskyt výpovědí s funkcí sdělování návrhů a hypotéz a vyšší rela-
tivní výskyt výpovědí s funkcí vysvětlování, zdůvodňování (EXP). Dialog UT02 
je specifický vyšším relativním výskytem výpovědí s relaxační funkcí (COM)' 
V dialogu 4001 byl zaznamenán nižší podíl výpovědí s funkcí sdělení souhlasu, 
potvrzení, přitakání (ÄFF). V dilogu 4UT01 je velmi nízký výskyt výpovědí s or-
ganizační funkcí (ORG). 

Zaměříme-li pozornost na grafy, které charakterizují výpovědi jednotlivých 
žáků, vidíme, že vykazují nápadnější rozdíly. V některých skupinách si skladba 
výpovědí jednotlivých žáků přibližně odpovídá (A02, UT02, UT03), ale v jiných 
se grafy pro jednotlivé žáky výrazně odlišují. Například v dialogu UT01 vykazuje 
žák X výrazně vyšší podíl výpovědí s funkcí vysvětlování, zdůvodňování a nízký 
podíl výpovědí s funkcí sdělení souhlasu, přitakání, zatímco žák Y častěji sděloval 
souhlas, přitakával, souhlasil a méně často zdůvodňoval, vysvětloval. 

V grafech je možné sledovat nejen sémanticko-pragmatické KF výpovědí žáku 
ale také konstrukční KF. Jak jsem již uvedla výše, iniciační KF bylo možné iden-
tifikovat u většiny replik v korpusu. Osy AFF, NEUT a NEG znázorňují celkový 
relativní výskyt výpovědí s reaktivní KF. V jednotlivých skupinách je výskyt reak-
tivních replik přibližně stejný, pohybuje se mezi 40 a 50 procenty. 

V této části jsem se zabývala žákovskými výpověďmi z hlediska jejich ko-
munikační funkce (záměru mluvčího). Nyní se podívejme, jak výpovědi žáků 
naplňují kooperační a zdvořilostní princip. 

4.3 Princip kooperace 

Jak jsem uvedla v podkapitole 2.3, Grice formuloval jako pravidlo pro úspěšn^ 
vedený dialog tzv. kooperační princip: „spolupracuj s partnery, resp. formuluj své 
repliky právě tak, jak to příslušný moment v dialogu vyžaduje" (Hoffmannová 
1997, s. 98). Podstatu kooperačního principu vyjádřil čtyřmi konverzačními ma*' 
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imami, které nazval maximou kvality, kvantity, relevance a způsobu (Hoffman-
nová, 1997, s. 99): 

1. Mcucima kvantity - řekni dost a neříkej víc, než je nezbytné 

2. Maxima kvality - nelži, neříkej nic, pro co nemáš dostatečné důkazy 

3. Maxima relevance - řekni to, co je v daném momentě dialogu relevantní (tj. 
důležité, vhodné) 

4. Maxima způsobu - vyjadřuj se jasně, srozumitelně, přesně, jednoznačně, 
nikoliv dvojsmyslně 

Podívejme se, jak se tyto maximy uplatňují v našich rozhovorech. 

4.3.1 Maxima kvantity 
Maxima kvantity je vesměs naplňována v tom smyslu, že žáci neříkají příliš mnoho. 
Většinu jejich výpovědí lze kvalifikovat buď jako dedukce a z nich vyplývající hy-
potézy o LS (kdyby on byl padouch tak by o něm nemohl říct že je poctivec, to by 
bylo úplně obrácený), nebo jako nutné výpovědi vztahující se k ŘS (takže: sme na 
to nepřišli). 

Mnohdy však řešitelé neříkají dost: jejich výpovědi jsou fragmentární a kuse 
(kdyby byl padouch tak vlastně (..) by: jako že má pravdu, (..) á by říkal že- (... ) )• 

Dalším případem porušování maximy kvantity jsou situace, kdy žáci vyslovuji 
závěry nebo návrhy, ale nepřipojují jejich vysvětlení, zdůvodnění. Extrémní je 
v tomto směru komunikační událost 4UT01-30. 

(4.24) ((čtou, dívají se do textu, A ukazuje prstem do knížky)) 

B: tak áčko je padouch, ((dívá se na D)) 

D: hm. 

(••) 

A: no. asi jo. ( ) 

(..) ((D zapisuje výsledek)) (4UT01-30) 

Žák B vyslovuje závěr svých úvah, nepřipojuje vysvětlení, neověřuje si, že 
ostatní ve skupině pochopili podstatu jeho závěru. D přitakává, A schvaluje, žádné 
vysvětlení nedoplňují, ani nevyžadují. 
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Všímáme-li si pouze jednotlivých dialogů jako takových, měly z hlediska 
komunikačních funkcí výpovědí žáků obdobnou skladbu a až na výjimky byly 
výskyty jednotlivých typů výpovědí ve všech skupinách podobné. 

Výrazněji se odlišuje dialog A02, kde je nižší výskyt výpovědí s funkcí vysvět-
lování, zdůvodňování (EXPL) a naopak vyšší výskyt výpovědí, ve kterých žáci 
sdělovali hypotézy a návrhy (HYP) a výpovědí s relaxační funkcí (COM). V pří-
padě dialogu A01 je ovšem třeba přihlížet k tomu, že máme k dispozici pouze 
vstupní úsek celého dialogu (řešení dvou prvních úloh). Dialog UT01 vykazuje 
nižší relativní výskyt výpovědí s funkcí sdělování návrhů a hypotéz a vyšší rela-
tivní výskyt výpovědí s funkcí vysvětlování, zdůvodňování (EXP). Dialog UT02 
je specifický vyšším relativním výskytem výpovědí s relaxační funkcí (COM). 
V dialogu 4001 byl zaznamenán nižší podíl výpovědí s funkcí sdělení souhlasu, 
potvrzení, přitakání (ÄFF). V dilogu 4UT01 je velmi nízký výskyt výpovědí s or-
ganizační funkcí (ORG). 

Zaměříme-li pozornost na grafy, které charakterizují výpovědi jednotlivých 
žáků, vidíme, že vykazují nápadnější rozdíly. V některých skupinách si skladba 
výpovědí jednotlivých žáků přibližně odpovídá (A02, UT02, UT03), ale v jiných 
se grafy pro jednotlivé žáky výrazně odlišují. Například v dialogu UT01 vykazuje 
žák X výrazně vyšší podíl výpovědí s funkcí vysvětlování, zdůvodňování a nízký 
podíl výpovědí s funkcí sdělení souhlasu, přitakání, zatímco žák Y častěji sděloval 
souhlas, přitakával, souhlasil a méně často zdůvodňoval, vysvětloval. 

V grafech je možné sledovat nejen sémanticko-pragmatické KF výpovědí žáků' 
ale také konstrukční KF. Jak jsem již uvedla výše, iniciační KF bylo možné iden-
tifikovat u většiny replik v korpusu. Osy AFF, NEUT a NEG znázorňují celkový 
relativní výskyt výpovědí s reaktivní KF. V jednotlivých skupinách je výskyt reak-
tivních replik přibližně stejný, pohybuje se mezi 40 a 50 procenty. 

V této části jsem se zabývala žákovskými výpověďmi z hlediska jejich ko-
munikační funkce (záměru mluvčího). Nyní se podívejme, jak výpovědi žáku 
naplňují kooperační a zdvořilostní princip. 

4.3 Princip kooperace 

Jak jsem uvedla v podkapitole 2.3, Grice formuloval jako pravidlo pro úspěšné 
vedený dialog tzv. kooperační princip: „spolupracuj s partnery, resp. formuluj sve 
repliky právě tak, jak to příslušný moment v dialogu vyžaduje" (Hoffmannová, 
1997, s. 98). Podstatu kooperačního principu vyjádřil čtyřmi konverzačními maX' 
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imami, které nazval maximou kvality, kvantity, relevance a způsobu (Hoffman-
nová, 1997, s. 99): 

1. Maxima kvantity - řekni dost a neříkej víc, než je nezbytné 

2. Maxima kvality - nelži, neříkej nic, pro co nemáš dostatečné důkazy 

3. Maxima relevance - řekni to, co je v daném momentě dialogu relevantní (tj. 
důležité, vhodné) 

l Maxima způsobu - vyjadřuj se jasně, srozumitelně, přesně, jednoznačně, 
nikoliv dvojsmyslně 

Podívejme se, jak se tyto maximy uplatňují v našich rozhovorech. 

4.3.1 Maxima kvantity 
Maxima kvantity je vesměs naplňována v tom smyslu, že žáci neříkají příliš mnoho. 
Většinu jejich výpovědí lze kvalifikovat buď jako dedukce a z nich vyplývající hy-
potézy o LS (kdyby on byl padouch tak by o něm nemohl říct že je poctivec, to by 
bylo úplně obrácený), nebo jako nutné výpovědi vztahující se k ŘS (takže: sme na 
to nepřišli). 

Mnohdy však řešitelé neříkají dost: jejich výpovědi jsou fragmentární a kuse 
(kdyby byl padouch tak vlastně (..) by: jako že má pravdu, (..) á by říkal že- (•••))• 

Dalším případem porušování maximy kvantity jsou situace, kdy žáci vyslovují 
závěry nebo návrhy, ale nepřipojují jejich vysvětlení, zdůvodnění. Extrémní je 
v tomto směru komunikační událost 4UT01-30. 

(4.24) ((čtou, dívají se do textu, A ukazuje prstem do knížky)) 

B: tak áčko je padouch, ((dívá se na D)) 

D: hm. 

(••) 

A: no. asi jo. ( ) 

(..) ((D zapisuje výsledek)) (4UT01-30) 

Žák B vyslovuje závěr svých úvah, nepřipojuje vysvětlení, neověřuje si, že 
ostatní ve skupině pochopili podstatu jeho závěru. D přitakává, A schvaluje, žádné 
vysvětlení nedoplňují, ani nevyžadují. 
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4.3.2 Maxima kvality 

Maxima kvality je naplněna v tom smyslu, že žáci záměrně neříkají nepravdu, ne-
snaží se záměrně dialogického partnera zmást. Pokud si nejsou jisti, uvozují svá 
tvrzení výrazy, kterými je vztahují k vlastním myšlenkovým pochodům (podle mi 
musí bejt padouch, já si myslím, já bych řekla). Nejistotu dávají najevo i častou 
volbou podmiňovacího způsobu, vyjadřujícího nedeíinitivnost soudů, pouhou hy-
potetičnost (tak by byl- tak by byl hodnej. (..) a céčko by v tom případě byl zlej. (••) 
a áčko by byl taky zlej. podle mě je béčko hodný a céčko ne), nebo volbou dalších 
výrazů, které vyjadřují podmíněnost (dejme tomu, že...; když řekne ... tak pokud 
... ; no jestliže... ; takže v případě kdy... ; tak buď je to poctivec nebo padouch. ) 

Případem porušení maximy kvality je komunikační událost AO 1 -26. Po počá-
tečních pokusech řešit úlohu navrhl žák H výsledek, který vědomě náhodně zvolil 

(4.25) (15s) ((čtou úlohu)) 

H:4 ježiš marja 

(30s) 

H: tak co? poctivec? poctivci? ((smích)) 

J: myslíš? 

H: no třeba ((smích)) 

(15s) 

J: no tak (..) kdyby bé mluvil pravdu, to by cé nemoh mluvit pravdu, by se 
neshodli. 

(•) 

H: no, jasně. 

J: jo počkej. 

(••) 
J: no á je v tom nevinně, ((smích)) 

H: ((smích)) neříkej mi že á zabreptal že je to třeba padouch, (.) potom 
béčko řiká no á řek že je padouch, což je pravda, (.) ee (.) céčko 

4 V anotovancm korpusu v příloze B jsou tito žáci ve dvojicích označováni jako X a Y. Označe" 
H (Hynek) a J (Jirka) jsem použila v oddílu 5.2.1 s úmyslem zlepšit čitelnost analýzy. Stej1'1 

označení užívám ve všech ukázkách rozhovoru této dvojice. 
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J: nevěřte 

H: aha je to blbost, ((smích)) 

J: to znamená (.) bé a cé nebo oba, (..) hm, to mohou být oba, (.) poctivci. 

H: no, (.) a nebo oba kecaj ((smích)) 

J: no, dyť jo. oba kecaj. teda podle mě. 

H: no, nebo oba kecaj. ((smích)) 

(••) 

J:tak jak? 

(••) 

H: napiš do řešení oba sou. padouši? jak to tam je? 

(10s) ((čtou úlohu)) 

H: to je hustý, ((smích)) 

J: kdyby bé mluvil pravdu, cé nemohl mluvit pravdu. 

H: třeba, ((smích)) 

(30s) ((J zapisuje řešení na papír)) 

H: máš to? 

J: hm 
H: tak dem na další. (A01 -26) 

H navrhuje řešení, o kterém ví, že je nesprávné, že pro ně nemá žádné zdůvod-
nění (no, (.) a nebo oba kecaj ((smích))). Porušení maximy kvality dává jeho 
sdělení implicitní význam: „Nebudu to přece brát vážně. Je ti jasné, že si udržuju 
od celé situace náležitý odstup. Přece se tady nebudeme nějak výrazně angažovat. 
Vždyť o nic nejde." Přináší ale také zprávu o skutečném rozpoložení H: „Cítím 
se nesvůj. Nejsem si jistý, že si s tím dokážeme poradit. Bude lepší, když se do 
řešení vůbec nepustíme, než abychom si uřízli ostudu." 

Vzhledem k tomu, že cílem práce žáků bylo, aby každý ve skupině pronikl 
k jádru řešení, považuji za porušení maximy kvality také případy, kdy se jeden 
z žáků tváří, že rozumí tomu, co druhý říká, ačkoliv to tak není. Otázkou ale 
zůstává, nakolik jsou žáci schopní posoudit, zda opravdu pochopili úvahy svého 
partnera nebo naopak zda jejich úvahy byly partnerem opravdu pochopeny. 
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4.3.3 Maxima relevance 

Maxima relevance je naplněna v tom smyslu, že žáci mluví k věci, zabývají se 
téměř výhradně řešením LS a úkony nutnými v ŘS (tak napiš že á tudle vě- větu 
říct nemůže, no, anebo to ne- nepiš, to už prostě- á nemůže říct tuhle větu. že jo. 
prostě). Občas se žáci snaží své vyjadřování ozvláštňovat, pro označení poctivců 
a padouchů volí nejrůznější varianty, částečně synonymní (pravdomluvný - lhář, 
hodný - zlý, dobrej - blbej), ale často také zavádějící (říká že áčko je magor)' 
Od výroků vztahujících se bezprostředně k LS a ŘS ustupují žáci jen velmi oje-
diněle (srov. uváděné příklady relaxačních strategií). V dialozích nacházíme řadu 
hodnotících výrazů, jež bychom přísně vzato mohli považovat za irelevantní (to je 
divný; jenom jenom ta první část tý věty mi přídě jako úplná blbost; v tom bude 
nějakejfígl; to je nějaký zamotaný). 

4.3.4 Maxima způsobu 

Tato maxima je často opomíjena. Žáci neformulují své myšlenky dostatečně jasně, 
zřetelně. Jejich vyjádření jsou často implicitní, zkratkovitá, neúplná. Jeden ze žáků 
něco říká, druhý mu nerozumí (kdo jako. o kom teď mluvíš, o béčku nebo o áčku.: 
kdo ře- mluv á bé cé. protože já nevim-). 

Zde se ovšem dostáváme k analýze vlastní dialogické interakce, která bude ná-
plní podkapitoly ??. Předtím se ještě zaměříme na analýzu žákovských výpovědí 
z hlediska zdvořilosti. 

4.4 Princip zdvořilosti 

Princip zdvořilosti definoval G. Leech (Hoffmannová, 1997, s. 100) na základe 
šesti zdvořilostních maxim: 

1. Maxima taktu - snaž se, aby partner měl z komunikace maximální prospěch 
a minimální ztrátu 

2. Maxima velkorysosti - snaž se, abys ty sám měl z komunikace minimální 
prospěch a maximální ztrátu 

3. Maxima uznání - omez na minimum kritiku partnera, projevuj mu co nej-
větší uznání, ocenění 

4- Maxima skromnosti - posiluj v rozhovoru kritiku sebe sama a omez na mi-
nimum ocenění, pozitivní hodnocení sebe sama 
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5. Maxima shody - omez na minimum neshody a snaž se maximálně rozvinout 
shodu mezi sebou a partnery 

6. Maxima sympatie - co nejvíc potlačuj antipatie, snaž se o maximální rozvoj 
sympatií mezi sebou a partnery 

Maxima taktu byla vesměs naplněna. Žáci se nesnažili „mít nad svými part-
nery navrch". Jako porušení maximy taktu můžeme hodnotit explicitní vyzvy {tak 
to napiš; ne tak chvíli mlč, já se nad tim zamyslím a ee pochopím to možná; kalo 
ře- mluv á bé cé; počkej, to je jako dost zamotaný; napiš áčko béčko céčko, napiš 
tady dvacet šestku). 

Žáci se snažili být v řešení aktivní, podílet se na řešení - snažili se ujmout 
slova a prosadit se v dialogu, což se dá považovat za porušování maximy velko-
rysosti. 

(4.26) D: jo. ale von von nemůže říct že je padouch, chápeš? 

H: béčko- béčko řiká ee 

D: pokuď-

H: jasně. 

D:pokuď-

H: já si myslim- já si myslim osobně že: že počkat když 

D: chápeš, když-

H: on se zeptá první cizinec áčka, jestli ee já si to ((nesrozumitelně)) 

D: kdyby- kdyby- kdyby on řekne, on je padouch, pokud neví (A02-26) 

Za porušení maxim taktu a velkorysosti je možné považovat také přístup D 
v komunikační události A02-26. D věděla, že je ve výhodě (znala řešené úlohy), 
ale neposkytla H prostor (ne nutně vědomě), aby se sám v situaci zorientoval. Tím 
ho stavěla do podřízené pozice, která mu zřejmě nevyhovovala (viz první ukazka 
v oddílu 5.2.1). 

Maxima uznání byla ve většině našich rozhovorů naplňována. Žáci sledovali 
navzájem svoje úvahy, tvrzení a zdůvodňování, poskytovali svým spolužákům 
zpětnou vazbu v podobě přitakávání. V případě, že žáci vyslovovali nesouhlas, 
byli věcní, nehodnotili osobu spolužáka, ale jeho tvrzení. 

Maxima skromnosti byla naplněna v tom smyslu, že žáci nevyslovovali svoje 
návrhy a tvrzení jako platná fakta, ale formulovali je tak, aby vyjádřili jejich nej is-
tou platnost (Já bych řekla; já si myslim; podle mě, ale možná to tak neni). Snažili 
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se své návrhy zdůvodňovat, ověřovat. V případě, že byl vysloven protiargument, 
byli ho ochotní vyslechnout a přijmout. 

Za porušení maximy uznání a skromnosti je možné považovat případy, kdy 
žáci explicitně vyjadřovali nesouhlas. 

(4.27) D: no podle mě áčko lže. (.) béčko je poctivec a céčko je padouch. 

C: tak to je blbost, že jo (4UT01-27) 

Maximy uznání a skromnosti byly porušovány také v situacích, kdy žáci nesle-
dovali úvahy ostatních, nesnažili se rozvíjet jejich návrhy, ale spíš si každý z nich 
vedl svou. 

(4.28) M: =já bych řek že bé má pravdu a cé: kecá. protože 

R: =podle mě- bé a cé jsou podle mě padouchové a áčko je poctivec. 

(•) 

J: (podle mě) já bych spíš řekla že á a bé sou padouchové a cé je poctivec. 

(•) 
R: a béčko je ( ) 

M: já bych řek že béčko je poctivec a céčko je padouch. (4001 -27) 

Maximy shody a sympatie byly naplněny. Všechny rozhovory probíhaly v at-
mosféře spolupráce. V případě vyslovení nesouhlasu byli žáci věcní a snažili se 
dojít ke konsenzu, někdy i na úkor správného řešení. 

(4.29) J: to znamená (.) bé a cé nebo oba, (..) hm, to mohou být oba, (.) poctivci. 

H: no, (.) a nebo oba kecaj ((smích)) 

J: no, dyť jo. oba kecaj. teda podle mě. 

H: no, nebo oba kecaj. ((smích)) (AO 1-26) 

V žádném rozhovoru žáci vzájemně neprojevovali antipatie. Využívali příleži-
tosti, kdy mohli posílit vzájemný vztah a vzájemné sympatie (např. na začátku 
jednotlivých KU nebo v místech, kdy se jeden z žáků „ztratil"). 
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(4.30) D: <céčko je ne. já jsem se do toho zamotala.> 

H: <já taky. no.> 

(••) 

D: <ale už jsem to chvíli chápala> 

H: <já taky> [((smích))] 

D: [( ) ((směje se))] (A02-27) 

4.5 Tematická struktura komunikačních událostí 

Na důslednou sekvenční analýzu, která ukáže průběh dialogu, se zaměřuje 
metoda zvaná konverzační analýza. Metoda konverzační analýzy předpokládá, ze 
budeme sledovat, jak se dialog rozvíjí v reálném čase jako interakce dvou (resp. 
více) účastníků. 

V této podkapitole nás bude zajímat tematická struktura interakce - její za-
čátek, průběh a zakončení - a další jevy, které jsou specifické pro výstavbu dia-
logických sekvencí v žákovských rozhovorech. 

Hlavní téma každého řešitelského rozhovoru (každé KU) se dá označit jako 
skupinové řešení úlohy. Toto základní téma se rozpadá do několika subtémat, 
která charakterizují obecné schéma každé komunikační události v našem korpusu: 

1. Čtení úlohy 

2. Samostatné řešení úlohy 

3. Otevření rozhovoru (uchopení situace) 

4. Společné řešení úlohy 

5. Ukončení rozhovoru 

6. Konzultace s experimentátorem 

4.5.1 Čtení textu úlohy 

Na začátku každé komunikační události žáci nejprve čtou text úlohy. V některých 
případech čtení předchází organizační sekvence, ve které si žáci ujasňují, kterou 
úlohou se budou zabývat: 
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(4.31) Y: čteš rovnou ten příklad nebo ten úvod? 

X: ten úvod. (UT02-26) 

(4.32) K: třicet? 

M: hm. ((čte))... (4001-30) 

(4.33) X : ( ) 

Y: (tady to) (UT02-30) 

(4.34) X: teď jsme tady? 

Y: ne tady. šest. (UT03-36) 

Čtení úloh probíhalo v zásadě dvojím způsobem. Buď četli text úlohy všichn1 

členové skupiny zároveň (všechny skupiny s výjimkou 4001), nebo četl jede" 
z žáků nahlas a ostatní poslouchali (4001). 

V prvním případě se všichni žáci společně dívali do knihy. Na začátku celého 
dialogu četli potichu, každý pro sebe. V průběhu dialogu častěji četl jeden z žákfl 
nahlas, buď celý text úlohy, nebo jeho části, druhý z žáků ale také text sledová 
(četl pro sebe). V případě skupiny UT02 se žáci v pozdější části rozhovoru pr' 
čtení textu úlohy střídali a zároveň text komentovali. 

(4.35) X: no. to jo. dejme tomu. jo. tady. zase máme tři á bé cé. 

Y: ale né. 

X: každý je buď poctivec nebo padouch. 

Y: á a bé prohlásí. 

X: všichni jsme padouši. takže počkej, á bé tak. ((zapisuje)) 

Y: ale víš co bych řekl že ono to všechno má jedno řešení. 

X: to stoprocentně, jsme padouši. (...) a bé (...) o. to prohlásí jenom á jo. 

Y: jo. 

X: bé řekne. (...) jeden z nás je padouch, jeden padouch ((diktuje si)) a co 
řekne cé 

Y: je padouch. 

(...) 
Y: cé drží hubu 
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X: počkej cože? 

Y: cé je potichu. 

X: jo aha. já čtu tohle to. takže zase máme tři ( ) ((čte)) všichni jsme 
padouši 

(...) 
Y: (co jsou á bé) (UT02-32) 

V případě skupiny 4001 se žáci střídali v hlasitém čtení úloh. Role „čtenáře" 
se přesouvala bez zjevných pravidelností. Ostatní žáci zpočátku texty uloh jen 
poslouchali a k textu v knížce se obraceli až během resem. 

(4.36) J: když jsem poprvé narazil na tuhle hádanku, hned mě napadlo,... na to 
řekne cé. nevěřte bé ten lže. co jsou bé a cé. ((čte)) 

(•) 

K: ((natáčí si knížku trošku k sobě)) 

J: myslim že cé je padouch. (.) protože (.) protože jako (.) ee (že béčko) 
((dívá se do knížky)) 

R: počkej ((natáčí si knížku k sobě, R a M se dívají do textu)) 

J: nějak tak mi to jako připadá 

M: ((přitahuje si knížku k sobě, všichni se dívají do textu)) 

J: že cé není ten jediný poctivec. 

(•) 

R: bé tvrdí jako že je jeden poctivec, jo? ((nahlíží do knížky)) (4001-27) 

Při čtení pozdějších úloh nahlíželi žáci do knížky společně, jeden z nich vždy 
četl nahlas. 

4.5.2 Samostatné řešení úlohy 

Doba, kterou žáci věnovali samostatnému řešení jednotlivých úloh, se v rozhovo-
rech odrazila jako pauza mezi čtením a otevřením řešitelského dialogu. 

V případě dvojic a čtveřice 4001 jsou pauzy, ve kterých žáci četli úlohy a 
věnovali se samostatnému rozvažování, krátké (do deseti vteřin), a v případe, že 
četli text úlohy nahlas, pauzy většinou chybí. Žáci si zpravidla přečtou úlohu a 
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hned se pouštějí do řešení. Do žákovského dialogu se tak promítá celý proces 
řešení se všemi návrhy, postupy, možnostmi, slepými uličkami a návraty tak, jak 
probíhal v hlavách žáků. 

V případě čtveřice 4UT01 jsou pauzy na čtení úloh výrazně delší (nejdelší 2 
minuty 36 vteřin (4UT01-26), nejkratší 5-10 vteřin). To mluví spíš pro variantu, 
že v některých případech si chlapci nejprve promysleli řešení úlohy každý zvlášť 
a teprve potom formulovali své návrhy nahlas. Některé komunikační události pak 
otevírají návrhem konečného výsledku. Pokud s vysloveným návrhem ostatní ve 
skupině souhlasí, nepřipojují další vysvětlení a uzavírají řešení úlohy zápisem vý-
sledku (viz ukázka 4.24 výše). 

Zřetelné pauzy mezi čtením a začátkem dialogu jsou častější při řešení prvních 
úloh, postupně se zkracují a u některých skupin se zcela ztrácejí. Žáci otevírají 
řešitelský dialog bezprostředně po dočtení textu úlohy, nebo už při samotném čtení 
(viz ukázka 4.35 výše v této kapitole). 

4.5.3 Otevření dialogu 

V začátku každé komunikační události se odráží snaha žáků uchopit celou situaci, 
její řešitelskou i komunikační složku. Kromě toho, že žáci otevírají řešení úloh, 
organizují proces řešení, domlouvají si společný postup nebo strategii postupu, 
jsou pro tuto fázi rozhovorů charakteristické sekvence s dvojí funkcí: 

A. Žáci se pokoušejí zorientovat se v úloze a zajistit si podíl na řešení úlohy -
usilují o to, aby nezůstali pozadu (sledují úvahy aktivního člena skupiny). 

B. V této fázi rozhovoru se také často objevují sekvence, které mají relaxační 
funkci, mají přinést uvolnění napětí a zajistit ve skupině příznivou atmo-
sféru pro komunikaci a řešení úloh. 

A. Specifickou roli má pokyn, ve kterém jeden z žáků vyzývá druhého k zápisu 
úlohy. Tyto výpovědi umožňují mluvčímu vstoupit do dialogu. Často mají za úkol 
zbrzdit partnerovy úvahy, zpomalit tempo řešitelského dialogu a poskytnout mluv-
čímu prostor, aby se zorientoval, „neztratil nit". 

(4.37) X: to béčko musel mluvit pravdu, a áčko, 

Y: počkej, to je jako dost zamotaný. 

X: no je no. 

Y: počkej tak to napíšeme, (bere tužku a papír a zapisuje) (UT01-26) 
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(4.38) Y: ( ) tak béčko by mělo bejt poctivec. (..) protože nemůže lhát. že jo. 

X: počkej, napiš á bé cé. (UT01-30) 

(4.39) X: máš to? 
H: jo ještě jednu řádku a (..) jo. tak já bych si to nějak rozepsal, (A02-26) 

Žáci si zajišťují prostor pro zorientování se také explicitními pokyny a ko-
mentáři: 

(4.40) X: to béčko musel mluvit pravdu, a áčko, 

Y: počkej, to je jako dost zamotaný. (UT01-26) 

(4.41) D: máš to? 

H: počkej já- já nad tim přemejšlim já sem to nepochopil (A02-32) 

(4.42) X: když by béčko byl padouch, a áčko poctivec, (.) tak. áčko je poctivec, 

jo, dejme tomu. 
Y: počkej. 

X: on říká počkej. 

Y: počkej počkej, já si to ještě musím přečíst, pročíst jako víš co. 
(UT01-34) 

(4.43) Y: zase máme (..) každý probůh ((potichu)) jsou oba p o c t i v c i nebo oba á a 
bé áčko že bé je padouch, a béčko že á i cé, mají stejnou povahu. (..) takže 
kdyby áčko lhal, 
X: hm 
Y: takže béčko by říkalo pravdu, 

X: počkej počkej já jsem si to ještě ani nepřečetl, ((smích)) (UT03-34) 

(4.44) H: dejme tomu že á řekne buď já jsem padouch nebo bé je poctivec, ((cte 

zadání, pro sebe nahlas)) 

D: ((směje se)) aha. to si pamatuju. 

H: počkej tak já zkusim ((směje se)) 

D: ne ne jako jako- nevim jak to zkončilo. ale-

H: jasně ((směje se))... (A02-29) 
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B. V úvodu komunikační události žáci často vyjadřují svůj vztah k řešené úloze, 
hodnotí text úlohy a celou situaci, žertují. Těmito sekvencemi žáci posilují pocit 
spojenectví, uvolňují napětí - zajišťují příznivou atmosféru dialogu. 

(4.45) X: ty já už se v tom jako neto. nevyznávám pomalu. 

Y: to je zamotanější a zamotanější. (UT02-29) 

(4.46) X: no. to jo. dejme tomu. jo. tady. zase máme tři á bé cé. 

Y: ale né. 

X: každý je buď poctivec nebo padouch. 

Y: á a bé prohlásí. 

X: všichni jsme padouši. takže počkej, á bé tak. ((zapisuje)) 

Y: <ale víš co bych řekl že ono to všechno má jedno řešení.> 

X: <to stoprocentně.> ... (UT02-31) 

(4.47) Y: bé. bé jeden z nás je poctivec, ježíši takže á pro- (..) á prohlásí všichni 
jsme padouši (UT03-31) 

(4.48) ((čtou potichu zadání)) 

X: podle mě by bylo nejlepší kdyby se toho á zeptal ještě jednou. 

Y: no (UT03-26) 

(4.49) Y: cože? 

(••) 

X: co? 

Y: ((smích)) 

X: (říká že áčko je magor) (UT01-30) 

(4.50) X: a dál 

Y: dejme tomu že á a bé řeknou všichni jsme padouši a jeden z nás je 
padouch, aha konečně máme to správné zadání 

X: takže, á řekne všichni jsme padouši, zase. 

Y: ten á je nějakej divnej. (...) (UT02-33) 
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4.5.4 Společné řešení úlohy 

Při společném řešení úloh žáci formulují nahlas svoje myšlenky a úvahy, čímž 
umožňují svému dialogickému partnerovi, aby jejich myšlenky a postupy sle-
doval, doplňoval, hodnotil. Celý řešitelský proces se tak odehrává nejen v hlavach 
jednotlivých žáků, ale také v jejich vzájemném dialogu. Žáci kromě vlastních uvah 
přijímají postřehy a stanoviska svých komunikačních partnerů a začleňuji je do 
vlastních myšlenkových struktur. 

V tomto úseku dialogu se žáci věnovali především stanovení a ověřování funkč-
nosti dílčích hypotéz. S tím souvisí také přítomnost vložených sekvencí, kterými 
zajišťovali průběh (organizaci) komunikace a procesu řešení. Ve chvílích, kdy se 
žáci dostali v řešení úloh do úzkých, se v dialozích objevují relaxační pasáže. 

Řešení bývá zahájeno už v úvodní sekvenci. Začíná tím, že jeden z žáků navrhne 
strategii postupu (v úvodní úloze) nebo (při řešení následujících úloh, kdy už žáci 
standardně užívají strategii nalezenou při řešení první úlohy) stanoví výchozí bod 
- vysloví hypotézu ohledně povahy některého z obyvatel. Žák, který vyslovil vý-
chozí hypotézu, může sám dál pokračovat, zdůvodňovat svůj návrh, hledat souvis-
losti a odvozovat důsledky, které z výchozího bodu vyplývají. Pokud nepokračuje, 
ujímá se slova jeho dialogický partner. Ten má několik možností, jak na vyslove-
nou hypotézu reagovat. 

Může ji jednoduše přijmout, schválit, odsouhlasit. 

(4.51) X: no takže: e: kdyby- (.) kdyby: bé řek- kdyby á řekl, že je mezi námi 
jediný poctivec, tak může- buď může mít pravdu nebo ne. že jo. 

Y: no. 

Může ji přijmout a navázat na ni, rozvinout ji, sám se ujmout iniciativy. 

(4.52) D: [jo. (.) jasně.] takže, aspoň jeden z nás je padouch, ((čte)) tak [dejme 
tomu.] 

H: [tak dejme tomu že je to áčko,] 

D: tak buď je to lež, nebo je to pravda, že jo. (A02-28) 

Může ji odmítnout. 

(4.53) H: jo ješte jednu řádku a (..) jo. tak já bych si to nějak rozepsal, 

D: no já bych se na to to. jenom že tady máš že á, nevíš co prostě á řekl. 
(A02-26) 
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(4.54) X: kdyby áčko byl poctivec, (..) jenomže tenhleten řekl taky jeden, tak uŽ 
by byli dva poctivci. (..) takže tenhleten zase lže. 

Y: zase nemusí. (UTO1 -27) 

Může původnímu mluvčímu klást otázku, žádat vysvětlení, upřesnění. 

(4.55) X: áčko, ( ) áčko, takže jsem říkal že je padouch, to napiš, je to padouch, 
... padouch, tak musí lhát. 

Y: proč musí lhát. (UTO 1-26) 

Někdy druhý (resp. další) žák nereaguje přímo na hypotézu prvního žáka, 
vysloví vlastní hypotézu. 

(4.56) J: já bych řekla že- (.) áčko- nevim co je. ale béčko je padouch, a céčko f 
poctivec. 

(•) 
R: béčko je padouch? 

K: no jo. ale taky může- céčko lhát, že to béčko řekl něco jinýho, aby zni'1' 
toho cizince, ((„diriguje" tužkou)) (4001-26) 

Obdobně původní mluvčí může navázat na repliku druhého mluvčího - Pr' 
jmout ji, odmítnout, poskytnout odpověď na otázku. Může ale také navázat i*1 

svou vlastní repliku (například v případě, že druhý žák pouze přitakává). Tak1' 
v dialogu vznikají sekvence replik, ve kterých se žáci věnují elaboraci jednotí1 

vých návrhů a hypotéz, tzv. řešitelské sekvence. Jakkoliv mohou mít řešitelsk' 
sekvence nejrůznější podobu, ukazují se některé specifické rysy, na jejichž 

záK' 

ladě je možné je charakterizovat: 

A. Dialogičnost, resp. monologičnost řešitelských sekvencí 

B. Aktivita jednotlivých žáků v dialogických sekvencích 
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A. Prvním hlediskem popisu řešitelských sekvencí je míra jejich dialogičnosti, 
resp. monologičnosti. Řešitelské sekvence mohou být tvořeny navzájem na sebe 
navazujícími replikami jednotlivých mluvčích a, byť jeden z nich „pouze" při-
takává, vznikají (odvíjejí se) ve společném dialogu. Pokud si jednotliví žáci spíš 
„vedou svou", vznikají v dialogu v podstatě paralelní sekvence, každá tvořená rep-
likami pouze jednoho z mluvčích, které spolu v podstatě nesouvisejí; jsou to spíš 
monologické sekvence. První ukázka (4.57) je příkladem dialogické sekvence, 
další dvě sekvence (4.58, 4.59) jsou monologické. 

(4.57) X: ne. nemůže bejt padouch, protože kdyby byl padouch, tak aspoň jeden 
z nás je padouch, 

Y: no. ale to může lhát. 

(••) 

X: no. a když by lhal, co by to znamenalo. 

Y: no když by lhal, 

X: že ani jeden z nich není padouch. 

(••) 

Y: když by lhal, tak by- tak-

X: tady máš napsaný aspoň jeden, takže jeden a víc. a oni jsou jenom dva. 
(UT01-28) 

(4.58) M: =já bych řek že bé má pravdu a cé: kecá. protože 

R: =podle mě- bé a cé jsou podle mě padouchové a áčko je poctivec. 

(•) 

J: (podle mě) já bych spíš řekla že á a bé sou padouchové a cé je poctivec. 

(•) 

R: a béčko je ( ) 

M: já bych řek že béčko je poctivec a céčko je padouch. (4001-27) 

(4.59) K: já bych řekla že teda. (.) áčko když (.) je schopnej prohlásit, že buď je 
on padouch (.) nebo bé je poctivec, tak že: áčko: je poctivec. 

M: =áčko je ((kouše tužku)) 

K: protože: 
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J: =hm to je: buďto to je: 

M: =áčko je padouch. 
J: on padouch a béčko je taky padouch a nebo sou voba poctivci, buďto 
sou voba- voba padouchové a nebo voba poctivci. 

R: [když je áčko padouch,] 
M: [áčko je padouch bé poctivec.] ((ťukne tužkou o stůl)) (4001-29) 

Monologické sekvence jsou charakteristické pro dialog 4001. Ačkoliv žáci 
na první pohled navzájem spolupracují, reagují na repliky svých partnerů, bližší 
analýza ukazuje, že si v podstatě spíš „vedli svou". V dialozích ostatních skupin se 
monologické úseky objevovaly výjimečně, například ve chvílích, kdy žáci každý 
zvlášť pročítali a komentovali text úlohy. 

B. Z hlediska aktivity jednotlivých žáků v řešitelské sekvenci je možné rozlišit 
sekvence, kde je aktivita jednotlivých žáků vzájemně vyrovnaná, a sekvence, kde 
jeden žák je aktivní a role druhého (resp. ostatních) je spíš pasivní. 

V prvním případě oba žáci zasahují do dialogu stejnou měrou, rozvíjejí vzne-
sený návrh společně, oba hledají a hodnotí jeho důsledky. Výpovědi žáků na sebe 
navzájem reagují a navazují. Oba žáci jsou aktivní, jejich postavení v řešitelském 
dialoguje rovnocenné. 

(4.60) H: jo. takže pokud by mluvil pravdu tak von je sám poctívej, že jo. 

D: jo. takže: [nemů- nemů-] 

H: [a poctívej vo sobě neřekne že je padouch.] 

D: nemluví prostě pravdu, takže [tam musí bejt (.) aspoň (.) jeden.] 

H: [todle je todle je (ta druhá otázka)] 

D: jeden poctivec. 

D: a tenhlen ten. takže buď mluví pravdu, a právě jeden z nás je padouch, 
a je to to áčko, protože jsou tam dva poctivci, 

(••) 

H: tedle ten (.) když mluví pravdu, 

D: tak 
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H: právě jeden z nás je padouch ((čte)) tak řiká že jeden jeden je padouch a 
to řiká vo áčku a béčko a céčko by muselo bejt poctivý. (A02-32) 

Druhý případ představuje řešitelskou sekvenci, kdy jeden z žáků je aktivní 
(podává návrh, rozvíjí jeho důsledky, ověřuje, zdůvodňuje ...), zatímco role dru-
hého žáka je spíš pasivní (sleduje úvahy spolužáka, přitakává, žádá vysvětlení, 
ujištění, že správně porozuměl). Výpovědi aktivního žáka na sebe zpravidla vzá-
jemně navazují, ev. reagují na položenou otázku. Řešitelský proces se odvíjí v hlavě 
a v replikách prvního žáka, druhý žák do řešení aktivně nezasahuje. 

(4.61) X: áčko, ( ) áčko, takže jsem říkal že je padouch, to napiš, je to padouch, 
... padouch, tak musí lhát. 

Y: proč musí lhát. 

X: je padouch, tak to nemůže přiznat, takže jedině může říct vo sobě že je 
poctivec, jinak to bejt nemůže. 
Y: hm. (zakašlání) 

X: takže béčko by byl padouch, 

Y: hm 

X: no 

Y: jasně. 

X: béčko je padouch, áčko je poctivec, 

Y: béčko je poctivec jo? 

X: no. (UT01-26) 

Všímáme-li si, jak se tyto dva typy sekvencí podílejí na výstavbě rozhovorů 

v našem korpusu, z j i š ť u j e m e ^ f ^ t é m ě ř v c e l é m d i a l o g u a k t i v n ř . 
Dia og UT01 e specificky tím, ze zaK A je LEME 6 

7-1 „ . ~ • ' w u ně střídá pasivní a aktivní podii na Zak Y e ze začátku spíš pasivní, později se u nej su. v . . . . . jv. ^ ittvuiivu p K r Hainan neúčastní. I v sekvencích, kdy ie 
komunikaci. Neznamená to ovšem, ze se dialogu ncucasi... j j 

a c . i ^ . i a . aax,a nnipvo že pochopi, pta se, zada vysvetlem. 
Jeho role spíš pasivní, pntakaya, davá najevo ze p P P ^ ^ A ] e 

V dialogu UT02 převažuji f o M i J a h u a d r u h ý s p í § p
J

f i . 
J>ch rozhovoru jsou krátké pasaze, kde jeden zaK IOZVC 

l a k v dialozích UT03, AGI a A02 jsou sekvence väech tří typů (oba aktivní, jeden 
nebo drahý pasivní) zastoupeny přibližné slějnou měrou. 
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Dialogy ve čtveřicích jsou v tomto směru složitější. Nicméně dá se říct, že 
v dialogu 4UT01 byli žáci A a B většinou aktivní, žáci C a D střídavě aktivní 
nebo pasivní. 

Jak jsem už zmínila výše, v dialogu 4001 byla komunikace žáků spíš mono-
logická, jednotliví žáci většinou neparticipovali na rozvíjení jedné myšlenky, ale 
vstupovali do dialogu každý s vlastními návrhy a hypotézami. Dialogické řeši-
telské sekvence, u kterých má smysl posuzovat aktivitu jednotlivých mluvčích, 
vznikaly v jejich rozhovoru jen výjimečně. 

Přechody mezi jednotlivými řešitelskými sekvencemi jsou hladké, závěr před-
cházející sekvence se zpravidla stává výchozím bodem sekvence následující a žáci 
plynule přecházejí od jednouho tématu ke druhému. V místech, kde je v rozho-
voru třeba udělat skok zpátky (žáci chtějí provést zkoušku nebo se jeden z žáků 
ztratil, potřebuje řešení projít ještě jednou), jsou v dialogu vložené organizační 
sekvence, které tento skok zajišťují. 

(4.62) H: to: ten áčko. a pokud je von sám poctivec, tak ten béčko musí bejt lhář. 
že jo. (.) protože von by sám netvrdil vo béčku že je lhář kdyby byl taky 
poctívej, že jo. 
D: já to nechápu, eště jednou. (A02-27) 

(4.63) Y: já nevím, tak to probereme, ne? béčko je hodnej a céčko zlej. myslíš. 

X: tak dobře, takže znova. (..) ale béčko prostě být pravdomluvný nemůže, 
musí bejt zlý. protože kdyby bylo pravdomluvný tak by nemohl říct že 
áčko říkal že je padouch, chápeš? (UT03-26) 

(4.64) Y: akorát že nevíš jestli jsou padouši nebo ne. 

(...) 

X: hm. tak na to musíme přijít, tak když by áčko bylo padouch, 

Y: no. (UT02-26) 

(4.65) X: takže to uděláme ještě jednou? 

Y: tak to zkontrolujem. (UTO 1-26) 

Také v rámci společného řešení se v dialogu objevují vložené sekvence které 
mají spíš relaxační funkci. Zpravidla se vyskytují na místech, kdy si žáci v řešení 
nevědí rady. 
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(4.66) X: no. ale zase. když tady tohohle toho áčko budeš mít poctivec, 

Y: tak béč-

X: tak to zase vychází naopak, že jo. 

Y: <no přesně tak.> 

X: no jo. 

Y. to je ( ) 

X: ehm 

(...) 
X: <myslím že bé bude padouch.> 
Y: já bych řekl že á je padouch. <protože odpověděl nezřetelně tudíž lhal.> 

X: <k tomu dojdeme nějakou hroznou blbostí.> to musí bejt taková nějaká 

jako to. jak na to logicky přijít, ehm. 

Y: (leda) že bych řekl že logicky to nepůjde. (UT02-26) 

4.5.5 Zakončení KU 

Zakončení komunikačních událostí je možné popsat na základě schématu: 

A. Vyslovení výsledku/závěru 

B. Ověření shody 

C. Zhodnocení výsledku 

D. Zápis výsledku 

E. Rozhodnutí o ukončení řešení 

A. Tím, že jeden z žáků vysloví závěr, dává najevo, že řešení úlohy se uzavírá 
a že je možné přejít k další úloze. Ovšem jen výjimecne je , tímto cely náitel-
ský dialog ukončen, žák, který vyslovil závěr, většinou ceka na potvrzen,, coz 
je v některých případech zdůrazněno tázací intonací. Partner na vysloveny zaver 
zpravidla reaguje. 

(4-67) X: no, tak dobře, takže padouch poctivec padouch, jo? 

Y: hm (UT02-26) 
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(4.68) X: nemůže bejt ani padouch ani poctivec, takže ono to prostě nejde. 

Y: to nemá řešení. (UT02-34) 

(4.69) D: já bych řekla že sou voba dva poctivci. 

H: já bych taky řek teda. (A02-29) 

B. Po vyslovení a schválení závěru žáci často ještě jednou ověřují vzájemnou 
shodu. Buď se spokojí s ujištěním, že jejich partner pochopil situaci stejně, nebo 
stručně shrnou výsledky, nebo projdou hlavní úvahy, které vedly k nalezenému 
výsledku řešení. 

(4.70) X: chápeš? 

Y: no jo chápu, je to tak. 

X: jo. 

Y: (rovnou.) ( ) jo. (UT03-31) 

(4.71) Y: céčko je za každou cenu zlý. 

X: jo. jasně. 

Y: že je prostě zlý. 

X : ( ) 

Y: ne. to ne. to jako jsme vybrali obě dvě možnosti a z toho jsme určili to 
céčko. 

X: jasně, takže céčko je zlý. 

Y: céčko je zlý. je to jasný. (UT03-34) 

(4.72) D: chápeš to? 

H: hm, takže bé- béčko prostě je lhář a padouch protože 

D: béčko musí bejt lhář. no. 

H: protože to áčko nemu- nemohlo říct že je padouch. (A02-26) 
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C. V některých skupinách žáci navíc vyslovují hodnocení nalezeného výsledku: 

(4.73) Y: hele máme jeden úplně jasnej výsledek. (UT02-30) 

(4.74) Y: takže v tom máme jasno (UT02-31) 

(4.75) Y: na tom se shodneme úplně jasně. (UT02-34) 

(4.76) D: jo. no, takže to je první hádanka kterou sem si stoprocentně jistá, 

((s úsměvem)) (A02-31) 

(4.77) X: no: zase máme příklad. (UT03-33) 

(4.78) Y: (to bylo rychle.) 

X: to bereme nějak hopem ty jo. to je určitě blbě. 

Y: (ou kej.) (UT03-27) 

(4.79) X: tam musíme mít děs- někde děsný boty, protože už jsme u devítky. 

Y: hm. to je jasný. (UT03-32) 

(4.80) Y: ale určitě ano. ((potichu)) máš jenom dvě možnosti, že jo. 

X: no přesně, v nejhorším to typnem. (UT03-35) 

(4.81) D: ale nějak mi- nějak mi přídě divná ta hádanka předtim teda. lale to je 
jedno.] 

H: Ijá bych se k ní-] kdyžtak vrátil, no. 

D: no já taky. no. (A02-30) 

D. Definitivním zakončením komunikační události je zápis nalezeného výsledku. 
To bývá v rozhovoru často signalizováno explicitní výzvou (tak to zapíšeme.; tak 
to zapiš.; napiš tam že to nejde.) nebo otázkou (tak to zapíšeme?). Při zapisování 
výsledku se žáci často vracejí k textu úlohy, aby přizpůsobili formulaci závěru 
otázce. V případě, že výsledkem není prosté určení povah jednotlivých obyvatel, 
se žáci domlouvají na formulaci výsledku. 

(4.82) H: hele tak tam-

D: napiš- šem, 
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H: napiš (.) dvě řešení že- nebo napiš normálně za- zaprvý jako: (.) áčko (.) 
áčko (..) 

D: no tak napíšeme že to má dvě řešení. 

H: ale tak napiš á poctivec, á poctivec, 

(••) 

H: já jsem chtěl napsat ( ) 

D: ale to stačí to céčko jenom, chápeš. 

H: jo jas- no nestačí, protože áčko může být poctivec nebo lhář. 

D: jo. a já bych zase voni se ptaj co je cé. no tak já to napíšu ((škrtá)) 
H: jo takhle, voni se ptaj co je cé. (.) no tak (.) napiš že: céčko může bejt 
voboje. že řešení může bejt padouch i: poctivec, ((pomalu diktuje)) 

(..) ((D zapisuje řešení)) (A02-34) 

E. V některých případech žáci explicitně vyzývají k ukončení stávající komuni' 
kační události a k zahájení další. 

(4.83) X:... (.) no, prostě to teď zapíchnem. další 

Y: no dobře. (UT02-31) 

(4.84) H: máš to? 

J: hm 

H: tak dem na další. (AO 1-26) 

(4.85) X: tak jo. takže jdeme na druhej? (UT03-26) 

(4.86) X: tak další. (UT03-27) 

(4.87) X: jo. jo jasně. jo. (..) tak jo. takže čtyřku. (UT03-28) 

(4.88) H: no: tak. je no. (.) jo: to dobrý, tak to nech takhle asi. no. (A02-32) 
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4.5.6 Konzultace s experimentátorem 

V každé skupině se žáci alespoň jednou během práce obrátili na experimentátora 
(na mě). Buď (resp. většinou) s organizační otázkou nebo s otázkou, která se 
týkala řešení úloh. Snažila jsem se odpovídat tak, aby moje odpověď byla pro 
žáky dostatečná, ale abych zároveň co nejméně zasahovala do jejich práce. 

(4.89) Y: chcete to odevzdat? 

E: pak až najednou, udělej si tam čáru třeba nebo něco (UT03-26) 

(4.90) D: máme psát výsledky? 

E: hm, no napište výsledek. (A02-26) 

(4.91) M: ((obrací se k E)) musí- můžu se zeptat, musí vždycky: ten. (.) poctivec 
říkat pravdu a padouch vždycky musí říkat-

E: to myslim že v tom úvodu je napsáno, celkem jasně. no. 

M: se tam ještě podívám. (.) ((přitahuje si knížku, čte)) no dyť jo. musí. 
(4001-33) 

(4.92) D: padouch musí vždycky lhát, ne? ((obrací se k E)) 

(••) 

E: asi jo. ( ) 

H: já myslim (.) jestli to tak je napsáno, ((vracejí se k úvodnímu textu)) 
(A02-33) 

(4.93) Y: existuje řešení nelze? nebo jako můžeme to tak napsat? 

E: samozřejmě že je to taky řešení. 

Y e t o j e f a j n . (UT02-34) 

Komunikace s experimentátorem je ovšem jen periferní složkou žákovských 
dialogů. Žáci se domlouvají především navzájem a nás nyní bude zajímat, jak se 
v řešitelských skupinách utvářejí vzájemné vztahy. 
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4.6 Konstrukce a rekonstrukce vztahů ve skupině 

V této podkapitole se zabývám jevy, které charakterizují konstrukci a rekon-
strukci vzájemných vztahův řešitelských skupinách. Vzájemné vztahy mezi žáky 
budu charakterizovat na základě dvou dichotomií: symetrie/asymetrie ve vzájem-
ných vztazích a kooperace/soupeření při společné činnosti. 

4.6.1 Symetrie/asymetrie 

Souběžně s řešením úloh dochází ve skupinách k vyjednávání vzájemného vztahu. 
Z hlediska instituce školy se v případě práce žáků ve skupině jedná o komunikaci 
rovnocenných partnerů. To ale neznamená, že postavení jednotlivých žáků v řeši-
telských skupinách je nutně vyrovnané. Do žákovských rozhovorů se promítají: 

A. dlouhodobé role a vztahy, které fungují v každodenním životě školní třídy, 

B. role, do kterých se žáci dostávají v dialogu a v souvislosti s řešením úloh. 

A. Definice vzájemného vztahu žáků stojí v pozadí rozhovoru a určuje komu-
nikační strategie jednotlivých žáků. Ve většině případů se jednalo v zásadě o sy-
metrickou komunikaci. Výrazná asymetrie (přítomná v celém rozhovoru), která 
měla zřejmě kořeny v každodenní komunikaci žáků, se projevila pouze v roz-
hovoru UT01. Žák X byl zřejmě ve třídě, pokud jde o matematiku, zvláštní au-
toritou. Tento dialog by se dal charakterizovat metaforou „mistra a učně". Žák 
X má v celém rozhovoru hlavní slovo. On je ten, kdo určuje, co se bude řešit a 
v jakém pořadí, uzavírá řešení jednotlivých úloh, schvaluje návrhy a připomínky 
Y. Zároveň ale každou svou úvahu vysvětluje, zdůvodňuje, odpovídá na otázky. 

(4.94) X: to béčko musel mluvit pravdu, a áčko, 

Y: počkej, to je jako dost zamotaný. 

X: no je no. 

Y: počkej tak to napíšeme, (bere tužku a papír a zapisuje) 

X: áčko, ( ) áčko, takže jsem říkal že je padouch, to napiš, je to padouch, ••• 
padouch, tak musí lhát. 

Y: proč musí lhát. 
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X: je padouch, tak to nemůže přiznat, takže jedině může říct vo sobě že je 
poctivec, jinak to bejt nemůže. 

Y: hm. (zakašlání) 

X: takže béčko by byl padouch, 

Y: hm 

X: no 

Y: jasně. 

X: béčko je padouch, áčko je poctivec, 

Y: béčko je poctivec jo? 

X: no. 

Y: počkej, a co třeba céčko. 

X: céčko je poctivec, protože nevěřte bé ten lže. 

Y: to myslíš jako že padouch nemůže upozorňovat třeba ( )? 

X: ne (.) on kdyby ee céčko byl padouch, 

Y: no 

X: nevěřte bé ten lže, tak (.) by: říkal že nelže, jenomže on lže. 

(••) 
Y: no, 

X: takže áčko by byl poctivec béčko padouch a céčko poctivec. 

Y: dobře. (UT01-26) 

Žák Y sleduje úvahy žáka X, respektuje je, ale není v dialogu zcela pasivní. 
Nejen přitakává a klade otázky po upřesnění, ujasnění, ale také doplňuje výpovědi 

nebo nesouhlasí, vyslovuje protinávrhy, protiargumenty. Jeho výpovědi mají 
charakter návrhů, které očekávají schválení. 

(4-95) X: béčko padouch céčko poctivec, áčko říká ee nezřetelně, a potom béčko 
řekne že je padouch, áčko. a áčko kdyby řekl že je padouch, (..) tak (.) by 
musel lhát. (...) takže by byl poctivec. (...) stejně. 

Y: to ale nemusí ne? 

X: takže poctivec-
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Y: on byl nezřetelně. 

X: no ale tak-

Y: může bejt obojí. 

X: no vlastně může bejt vobojí. ale teďka musíš jenom vzít co bude říkat 
padouch, áčko. (UTO 1-26) 

Náš materiál ukazuje, že další asymetrie v dlouhodobých vztazích (např. po 
zice v kolektivu třídy) se do rozhovoru běžně nepromítají a začínají výstupová 
na povrch teprve ve chvíli, kdy se žáci dostanou do úzkých v řešitelské situaci 
V takových případech se žáci spokojují s rozhodnutím „autority" a rezignují ní 
hledání „nedosažitelých" funkčních argumentů. Příkladem může být komunikačn 
událost 4001-29, kde žáci uzavírají neúspěšné hledání řešení poté, co R (starosti 
třídy) „rozhodne" o výsledku, aniž by své rozhodnutí podpořil jakýmkoliv argu 
mentem, a ostatní jeho rozhodnutí přijmou, ačkoliv je v rozporu s jejich vlastním 
úvahami. 

(4.96) ... 

K: buď já jsem padouch nebo on je poctivec, to znamená že. buď já jsem 
padouch to znamená, buď mě dáte jako padoucha, a jeho dáte 

J: taky jako padoucha. 

K: taky jako padoucha, a nebo: 

J: ((potichu)) poctivce. 

K: jeho dáte jako poctivce a mě dáte jako 

J: ((potichu)) poctivce. 

R: já bych dal áčko poctivec, a béčko padouch. 

O 

K: jo. 

R: no. máme to. 

J: ((souhlasně pokyvuje hlavou)) 

K: ((zapisuje)) (4001-29) 
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B. Asymetrie, které vznikají na základě řešitelské situace, žáci akceptují, při-
jímají role, do kterých se v řešitelské situaci dostávají. Tyto role souvisejí se 
střídáním aktivity a pasivity v řešitelské situaci. Jeden žák rozvíjí úvahu, je aktivní 
- j e v tu chvíli v dialogu ve vedoucí pozici, zatímco druhý jeho úvahy sleduje, při-
takává, ev. se ptá, žádá upřesnění - nachází se v podřízené pozici. Řešitelské role 
se v rozhovoru často střídají, takže ve výsledku se pozice jednotlivých žáků vy-
rovnávají. Jestliže dochází k tomu, že se řešitelské pozice žáků stávají více méně 
stabilními, dochází k rozdělení pozic a ke vzniku asymetrie v komunikaci. 

Pokud se vývoj vztahů ve skupině nedostane do konfliktu se sebepojetím jed-
notlivých žáků, nevěnují žáci v komunikaci otázce vztahu zvláštní pozornost. Je-
jich rozhovor je harmonický a je zaměřený především na řešení úloh. 

Problém vzniká ve chvíli, kdy vývoj vztahů ohrozí sebepojetí některého z žáků. 
Ten se sice nepřestává věnovat řešení úloh, ale souběžně se snaží získat kýžený 
status. To se v rozhovoru projevuje například „bojem o slovo", protože v řešitel-
ském dialogu představuje pozice mluvčího zároveň prostor pro rozvíjení vlastních 
úvah. Žák se snaží maximalizovat svoje vstupy do dialogu - udržet si slovo a získat 
slovo. To se může v dialogu projevit užíváním vycpávkových výrazů (různých 
hezitačních zvuků, vyprázdněných obratů), specifickým zvukovým ztvárněním 
některých výrazů (protahování samohlásek na konci slov) nebo porušováním pra-
videl střídání mluvčích (skákání do řeči). 

Příkladem takové situace je rozhovor A02-26. Na začátku žáci zjišťují, že D 
řešené úlohy zná. To j í umožňuje „mít v rozhovoru od začátku navrch" - rychleji 
se orientuje v textu úlohy, zná strategii řešení, má už jistou zkušenost s řešením 
obdobných úloh H se tak dostává do podřízené pozice - je tím, na koho se čeká, 
komu je třeba věci vysvětlovat, ukazovat. Tato pozice mu zjevně nevyhovuje. 
Snaží se dostihnout D, vyrovnat s e j í a dosáhnout obnovení symetrie ve vzájem-
ném vztahu. 

(4-97) D: máš to? 

H: jo ještě jednu řádku a (..) jo. tak já bych si to nějak rozepsal, 

D: no já bych se na to to. jenom že tady máš že á, nevíš co prostě á řekl. 

H: [n a ten céčko to je cizinec, že jo.J 

D: [a nevíš] bé zeptáš se bé co říkal á a bé odpoví (.) říkal že je padouch, 
takže buď může bejt buď může mluvit pravdu nebo muze lhat. pokud nka 
pravdu (.) 

H: kdo jako. o kom teď mluvíš o béčku nebo o áčku. 
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D: vo béčku, pokud béčko řiká pravdu tak von je padouch. 

H: no (.) 

D: jo. ale von von nemůže říct že je padouch, chápeš? 

H: béčko- béčko řiká ee 

D: pokud'-

H: jasně. 

D: pokud'-

H: já si myslim- já si myslim osobně že: že počkat když 

D: chápeš, když-

H: on se zeptá první cizinec áčka, jestli ee já si to ((nesrozumitelně)) 

D: kdyby- kdyby- kdyby on řekne, on je padouch, pokud neví 

D: já ti to vysvětlím, ((smích)) 

H: dobře, ne tak chvíli mlč, já se nad tim zamyslím a ee pochopím to 
možná. 

H: jo.jasně. 

D:chápeš to? 

H: hm, takže bé- béčko prostě je lhář a padouch protože 

D: béčko musí bejt lhář. no. 

H: protože to áčko nemu- nemohlo říct že je padouch. (A02-26) 

4.6.2 Kooperace/soupeření 
Všechny rozhovory v našem korpusu jsou vesměs kooperativní (což je dáno př 
vším cílem společné práce žáků). Míru kooperace můžeme posuzovat na zák 
výskytu specifických řečových aktů a replikových sekvencí (tabulka 4.4). 

Obecně se dá shrnout, že kromě dialogu 4001 vykazují všechny rozho 
velkou míru kooperace. Žáci vzájemně sledují svoje úvahy, reagují na ně, pc 
tují si zpětnou vazbu. Zároveň nechávají partnerovi (resp. partnerům) pre 
aby rozvedl svou myšlenku, dokončil započatou úvahu. Snaží se o oboustr 
porozumění, ptají se a poskytují vysvětlení. 
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Tabulka 4.4: Jevy charakterizující míru kooperace ve skupině 

Silně kooperující skupina Slabě kooperující skupina 
— v — 

Zák, který je v danou chvíli v roz-
hovoru aktivní, se soustředí nejen 
na vlastní myšlenky, ale sleduje 
také účast svého partnera v dialogu 
- dovolává se jeho souhlasu pro-
střednictvím „tag questions" (že jo) 
a ujišťovacích otázek (rozumíš?; 
chápeš?; chápeš to?). 

Žák, který je v danou chvíli v roz-
hovoru aktivní, se soustředí pouze 
na vlastní myšlenky. 

Žák, který je v roli příjemce (je 

v daném momentě rozhovoru spíš 
pasivní), poskytuje partnerovi zpět-
nou vazbu - přitakává, dává najevo, 
že sleduje úvahy svého partnera. 

Žáci neposkytují svým partnerům 
zpětnou vazbu. 

Žáci vzájemně reagují na své výzvy 
a poskytují odpovědi na otázky. 

Žáci nereagují na výzvy svých 
partnerů, neodpovídají na položené 
otázky. 

Záci se snaží dosáhnout konsenzu. 
Neprosazují svůj závěr za kaž-
dou cenu, ale snaží se partnera 
přesvědčit o jeho správnosti. 

Žáci se nesnaží dosáhnout shody, 
ale prosadit svůj závěr. 

(4.98) D: béčko řekne, áčko řekl, že je padouch. 

H: no, no, 

D: pokud má pravdu, tak áčko pak řekl, že je padouch. 

H: no. 
D: ale ale-jako (.) poctivec, nemůže říct vo sobě že je padouch, a: padouch 
vo sobě neřekne že je padouch, padouch řekne že je poctivec, chápeš? 

H: chápu.takže: 

D: takže von musel lhát. 
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(•) 

H: to béčko. 

D: béčko musel lhát. 

H: béčko musel lhát ale to áčko- ten áčko v podstatě ee taky lhal tudíž -
tudíž (.) ee von lže tim že: že vlastně řiká že neni padouch, přitom to ee ten 
áčko: bejt padouch může že jo. nebo je. spíš. (A02-26) 

(4.99) Y: jestliže á je poctivec, tak ce taky a bé je padouch, a jestliže (. ) á je 
padouch, tak bé je poctivec a cé je taky padouch. 

X : ( ) 

Y: á cé jsou stejný. (...) a bé je jiný 

X: ne. když- když á je poctivec, 

Y: no? tak céčko taky. protože béčko řekne že je padouch, a céčko tvrdí 
nevěřte bé ten lže. 

X: no tak můžou oba padouchové. 

Y: proč. 

X: no že ten lže, že on je padouch 

Y: [no. a on říká nevěřte. ] 

X: [no- a on hodně-j no. ne tak počkej, tak áčko a céčko budou padouši no. 

Y: áčko a céčko jsou stejný. 

X: jo. 

Y: akorát že nevíš jestli jsou padouši nebo ne. 

(...) 

X: hm. tak na to musíme přijít, tak když by áčko bylo padouch, 

Y: no. (UT02-26) 

Za pozornost stojí i to, že žáci dobře, tj. konsenzuálně kooperují i tehdy když 
úlohu nevyřešili (což v dané chvíli nevědí nebo jen mlhavě tuší), což svědčí o je-
jich důvěře ve spolupráci ve dvojici. 

(4.100) X: <akorát že nevíme jestli to máme dobře.> 

Y: <ale máme v tom jasno. oba.> 
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X: no, tak dobře, takže padouch poctivec padouch, jo? 

Y: hm (UT02-26) 

V případě čtveřice 4001 byla míra kooperace menší. Žáci si často v podstatě 
„vedli svou" a spíš čekali, jestli jejich nápad ostatní přijmou nebo ne, než že by 
vyvíjeli zvláštní úsilí při zdůvodňování svých návrhů. Když reagovali na repliky 
svých partnerů, zpravidla hned připojovali svou vlastní hypotézu, která s původní 
výpovědí příliš nesouvisela. Nezřídka také přecházeli vznesené otázky. 

(4.101) K: já bych řekla že teda. (.) áčko když (.) je schopnej prohlásit, že buď je 
on padouch (.) nebo bé je poctivec, tak že: áčko: je poctivec. 

M: =áčko je ((kouše tužku)) 

K: protože: 

J: =hm to je: buďto to je: 

M: =áčko je padouch. 

J: on padouch a béčko je taky padouch a nebo sou voba poctivci, buďto 
sou voba- voba padouchové a nebo voba poctivci. 

R: [když je áčko padouch,] 

M: [áčko je padouch bé poctivec.] ((ťukne tužkou o stůl)) (4001-29) 

4.7 Závěr 
Analýza komunikačního jednání žáků ukázala, že z hlediska tematického uspo-
řádání mají všechny analyzované rozhovory obdobnou stavbu. Hlavním tématem 
rozhovorů je řešení úloh, přičemž žáci se v komunikaci zabývali jak samotným 
řešením úloh, tak sdílením procesu řešení. Kromě sekvencí, ve kterých se žáci 
věnovali řešení úloh, se v rozhovorech objevují repliky a sekvence s relaxační 
funkcí. V tomto ohledu se jednotlivé skupiny liší jen nevýrazně. Výjimkou je dia-
log UT02 s výrazně vyšším podílem výpovědí s relaxační funkcí. 

Ukázalo se, že jednotlivé dialogy se liší způsobem výstavby řešitelských sek-
vencí. Identifikovala jsem dvě hlediska, na jejichž základě je možné výstavbu 
řešitelských sekvencí charakterizovat: dialogičnost, resp. monologičnost řešitel-
ských sekvencí a aktivita jednotlivých žáků v řešitelské sekvenci. Ukázalo se, že 
pro většinu skupin (všechny dvojice a čtveřice 4UT01) je charakteristická dia-
logická stavba sekvencí. V případě čtveřice 4001 měla většina řešitelských sek-
vencí monologický charakter. Z hlediska aktivity žáků v řešitelských sekvencích 
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je v případě dvojic specifický dialog UT01, kde je aktivita žáků rozdělena výrazně 
nerovnoměrně (žák X je ve většině dialogu aktivní, zatímco žák Y je spíš pasivní 
a později střídavě pasivní a aktivní). V ostatních dvojicích bylo rozdělení rolí 
v řešitelských sekvencích v podstatě rovnoměrné. Ve čtveřici 4UT01 byli žáci 
A a B zpravidla aktivní a žáci C a D střídavě aktivní nebo pasivní. Ve čtveřici 
4001, kde byla stavba řešitelských sekvencí výrazně monologická, nevznikaly 
delší řešitelské sekvence, u kterých by mělo smysl hodnotit aktivitu, resp. pasivitu 
jednotlivých mluvčích. 

Z pohledu konstrukce a rekonstrukce vztahů ve skupinách jsem se zaměřila na 
dva aspekty: symetrii, resp. asymetrii ve vzájemných vztazích a míru kooperace 
ve skupině. Z analýzy korpusu vyplývá, že žáci respektují dlouhodobé definice 
vzájemných vztahů i krátkodobé asymetrie, které vyplývají z pozic mluvčího a 
posluchače v dialogu. Problém nastává ve chvíli, kdy se asymetrie vzniknuvší 
v průběhu společné práce dostane do konfliktu se sebepojetím některého z žáků. 
„Ohrožený" žák pak volí komunikační strategie, které mají zajistit dosažení pů-
vodní rovnováhy. 

Z hlediska míry kooperace ve skupině je možné shrnout, že komunikace ve 
dvojicích byla silně kooperativní. Žáci většinu svých úvah formulovali nahlas, 
čímž umožňovali svému partnerovi jejich sdílení. Mluvčí sledovali, zda jejich 
partner , je přítomen v dialogu". Žák, který byl v danou chvíli v dialogu pa-
sivní, poskytoval svému partnerovi zpětnou vazbu, přitakával, doplňoval, ale také 
pokládal otázky, žádal vysvětlení, zdůvodnění. V případě, že byl jeden z žáků 
přesvědčen, že zná správné řešení, snažil se ho partnerovi vysvětlit a přesvědčit ho 
o jeho funkčnosti. V případě čtveřic byla situace složitější. Žáci ve skupině 4UT01 
dobře kooperovali, nicméně vzhledem k tomu, že ve čtveřicích žáci neparticipují 
na řešení s takovou intenzitou jako v případě dvojic, není možné vždy posoudit 
přístup všech žáků skupiny. Komunikace ve skupině 4001 byla spíš slabě ko-
operativní. Žáci byli navzájem zdvořilí, celková atmosféra ve skupině působila 
uvolněně, nicmémě žáci si při řešení častěji „vedli svou". 



Kapitola 5 

Analýza řešitelského jednání 

V této kapitole se budu věnovat analýze řešitelského jednáni ve skupinách. První 
Podkapitola 5.1 se zabývá argumentačním jednáním žáků z pohledu vhodnosti a 
'ogické správnosti užitých argumentů. Druhá podkapitola 5.2 je věnována analýze 
procesu řešení. Ve třetí podkapitole 5.3 jsou stručně shrnuty výsledky analýzy 
řešitelského jednání žáků. 

5.1 Analýza argumentace 

V této podkapitole se zabývám otázkou, jaké dobré, resp. chybné argumenty se 
v našich dialozích vyskytují. Na příkladech ilustruji typy argumentů (resp. úsudků), 
které se v žákovských dialozích objevily, a hodnotím vhodnost (správnost) užitých 
argumentů. K vyřešení otázek a vztahů v logické situaci (LS) bylo třeba použít lo-
gicky platné (deduktivní) úsudky a k jejich podpoře logicky platné argumenty. Při 
řešení organizačních otázek nebo při volbě strategie řešení mohli žáci uplatňovat 
také další typy dobrých argumentů. 

S l-1 Logicky platné (deduktivní) argumenty 
V tomto oddíle analyzuji deduktivní argumenty, které se objevily v žákovských 
rozhovorech, z hlediska jejich formy. V tabulce 5.1 shrnuji formy logicky platných 
argumentů, které jsem v žákovských rozhovorech identifikovala, a v následujících 
odstavcích ilustruji výskyt identifikovaných forem argumentů na příkladech. 

konkretizace 

Konkretizaci žáci užívali v případě, kdy hodnotili pravdivost výroků obyvatel 
ostrova na základě jejich povahy: Jestliže je každý výrok poctivce pravdivý, pak 
J° Pravdivý i tento jeho konkrétní výrok. Obdobně pro padouchy: jestliže je každý 
výrok padoucha nepravdivý, pak je nepravdivý i tento jeho konkrétní výrok. 

81 



82 

Tabulka 5.1 : Užité formy logicky platných argumentů 

Argument Forma 
Konkretizace 
De Morganovy zákony 
Modus ponens 
Modus tollens 
Disjunktivní sylogismus 
Doplnění do disjunkce 
Dilema 

VxP(x)->P (x/a) 
VxP(x)—>• ^3x^P(x), 3xP(x)—» -nVx^P(x) 
((p->q)Ap)->q 
((p->q)A-nq)-> -.p 
((pVq)A-ip)—>q 
p-KpVq) 
((pVq)A(p—>r)A(q—>s))—>(rVs) 

2. De Morganovy zákony, modus tollens a disjunktivní sylogismus 

De Morganovy zákony (Argument 1) a formy modus tollens (Argument 2) a 
disjunktivní sylogismus (Argument 3) žáci užívali při odvozování povah oby-
vatel ostrova z pravdivostní hodnoty jejich výpovědí: Jestliže je výrok obyvatele 
A pravdivý, pak A je poctivec, resp. jestliže je výrok obyvatele A nepravdivý, pak 
A je padouch. 

Argument 1: 
Premisy: Výrok A je pravdivý. 
Závěr: Není pravda, že je každý výrok A nepravdivý. 
Argument 2: 
Premisy: Jestliže je A padouch, pak je každý jeho výrok nepravdivý. 

Není pravda, že každý výrok A je nepravdivý. 
Závěr: Není pravda, že A je padouch. 
Argument 3: 
Premisy: A je poctivec nebo A je padouch. 

Není pravda, že A je padouch. 
Závěr: A je poctivec. 

3. Modus ponens 

(5.1) D: chápeš to? 
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H: hm, takže bé- béčko prostě je lhář a padouch protože 

D: béčko musí bejt lhář. no. 

H: protože to áčko nemu- nemohlo říct že je padouch. (A02-26) 

H zdůvodňuje výsledek řešení úlohy. Užívá logicky platný argument modus 
ponens. 

Premisy: Jestliže A nemohl říct, že je padouch, pak je B padouch. 
A nemohl říct, že je padouch. 

Závěr: B je padouch. 

4. Modus tollens & dilema 

(5-2) D: [a nevíš] bé zeptáš se bé co říkal á a bé odpoví (.) řikal, že je padouch, 
takže buď může bejt buď může mluvit pravdu nebo může lhát. pokud řiká 
pravdu 

H: kdo jako. o kom teď mluvíš o béčku nebo o áčku. 

D: vo béčku, pokud béčko řiká pravdu tak von je padouch. 

H: no 

(•) 

D: jo. ale von von nemůže říct že je padouch, chápeš? 

H: béčko- béčko řiká ee 

D: pokuď-

H: jasně. 

D: pokuď-

H: já si myslim- já si myslim osobně že: že počkat když 

D: chápeš, když-

H: on se zeptá první cizinec áčka, jestli ee já si to ((nesrozumitelně)) 

D: kdyby- kdyby- kdyby on řekne, on je padouch, pokud neví 

H: kdo ře- mluv á bé cé. protože já nevim-

D: béčko řekne, áčko řekl, že je padouch. 
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H: no, no, 

D: pokud má pravdu, tak áčko pak řekl, že je padouch. 

H: no. 
D: ale ale-jako (.) poctivec, nemůže říct vo sobě že je padouch, a: padouch 
vo sobě neřekne že je padouch, padouch řekne že je poctivec, chápeš? 

H: chápu.takže: 

D: takže von musel lhát. (A02-26) 

D vysvětluje, že výrok obyvatele B je a priori nepravdivý. Používá k tomu 
logicky platný (deduktivní) argument modus tollens (Argument 1) s vnořeným 
dilematem (Argument 2). Její argumentaci můžeme přepsat takto: 

Argument 1: 
Premisy: Jestliže B říká pravdu, pak A řekl, že je padouch. 

Argument 2: 
Premisy: A je poctivec nebo padouch. 

Jestliže je A poctivec, pak A řekl, že je poctivec. 
Jestliže ja A padouch, pak A řekl, že je poctivec. 

Závěr: A řekl, že je poctivec. 
A řekl, že je poctivec. 

Závěr: B je padouch. 

5. Disjunktivní sylogismus 

(5.3) H: kd- áčko mluví pravdu, tak e: tak musí bejt minimálně jeden padouch, 

ale: proč by říkal že jo že aspoň-

D: no tak- když aspoň jeden je padouch, tak béčko je padouch, protože von 
mluví pravdu, takže je to poctivec, a: (A02-28) 

D užívá ke zdůvodnění logicky platný argument disjunktivní sylogismus (vy-
puštění z disjunkce). 

Premisy: Platí, že aspoň jeden z nich je padouch. (Neboli buď A je 
padouch, nebo B je padouch.) 
A je poctivec. 

Závěr: B je padouch. 
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6. Modus tollens & doplnění do disjunkce 

(5.4) H: no ale- proč by řikal aspoň jeden z nás. že jo. 

(••) 

D: no ale kdyby to byl lhář, tak by mluvil vo sobě. že jo. 

(••) 

D: ale zase: 

H: aspoň jeden z nás je padouch, pokud áčko lže, 

D: měl by pravdu. 

(••) 

H: počkej áčko- pokud áčko (.) lže, (.) tim že řiká aspoň jeden z nás je 
padouch, (..) tak nelže protože m- má pravdu protože kdyby lhal, tak (.) tak 
ten padouch opravdu je. že jo. takže lhát nemů- takže áčko nemůže lhát. 
v podstatě. 

D: jo. (.) to je pravda, takže von mluví p-

H: takže áčko- takže áčko musí bejt poctivec. (A02-28) 

Záci zdůvodňují, že A jako lhář nemůže vyslovit větu „Aspoň jeden z nás je 
Padouch." Užívají logicky platný argument modus tollens (Argument 1) s vnoře-
ným doplněním do disjunkce (Argument 2): 

Argument I: 
Premisy: Pokud A je padouch, tak neplatí, že aspoň jeden z A a B 

je padouch (neboli neplatí, že A je padouch nebo B je pa-
douch). 

Argument 2: 
Premisa: A je padouch. 
Závěr: Aspoň jeden z A a B je padouch (neboli A je 

padouch nebo B je padouch). 
Aspoň jeden z A a B je padouch (neboli A je padouch nebo 
B je padouch). 

Závěr: Neplatí, že A je padouch. 
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5.1.2 Induktivní argumenty 

Dobré induktivní argumenty žáci zpravidla užívali pro obhájení navrhovaného 
postupu, strategie řešení nebo ve snaze ovlivnit tempo řešení nebo proces komu-
nikace. 

1. Argumenty o příčině 

(5.5) H: jo ještě jednu řádku a (..) jo. tak já bych si to nějak rozepsal, 

D: no já bych se na to to. jenom že tady máš že á, nevíš co prostě á řekl. 
(A02-26) 

D zamítá návrh H. Sdělení jenom že tady máš že á, nevíš co prostě á řekl 
v podstatě zastupuje nevyjádřenou premisu „mám lepší způsob, jak to vyřešit." 
Argument D2 můžeme přepsat ve tvaru: „Já bych to nezapisovala, protože znám 
způsob, jak si s tím poradit," nebo Jestliže znám způsob, jak to řešit, pak to ne-
musíme zapisovat." Jedná se o induktivní argument, argument o příčině. D unií 
řešit logické hádanky a zná logické hádanky tohoto typu. Je tedy pravděpodobné, 
že si už analyzovala text úlohy a vidí konkrétní souvislosti. Neužívá neurčitou for-
mulaci „vím, jak to vyřešit". Toto sdělení je implicitně obsaženo ve slovech jenom 
že tady máš že á, nevíš co prostě á řekl. 

(5.6) D: já ti to vysvětlím, ((smích)) 

H: dobře, ne tak chvíli mlč, já se nad tim zamyslím a ee pochopím to 
možná. (A02-26) 

H se snaží získat prostor, aby se mohl nad úlohou zamyslet. Použil k tomu 
induktivní argument o příčině. Zná své možnosti a předpokládá, že je schopný 
problém pochopit. Ví, že k tomu, aby problém pochopil, potřebuje se nad ním 
zamyslet, a vidí, že dokud bude D mluvit, nebude mít klid ani čas k zamyšlení. 

2. Argumenty z analogie 

(5.7) H: tak vono se tady neřiká že je (.) že je padouch ale může- může říct že 
dvě a dvě je pět. 

H: jako 

D: jenomže zase ta- ta hádanka předtim. 



5. 1. Analýza argumentace 87 

H: no. 

D: taky sme si říkali že to nemůže bejt padouch, a teď to je padouch, že jo. 
(A02-30) 

D užívá argument z analogie („Jestliže jsme v předcházejícím případě, který 
byl obdobný, říkali, že nemůže být padouch, tak by to tady mělo být stejně"). 
Odkazuje k závěrům řešení předcházejícího příkladu, kde měl posuzovaný výrok 
stejnou strukturu jako v tomto případě (Buď jsem padouch, nebo ...) 

3- Argumenty z autority 

Jako argument z autority můžeme hodnotit případ, kdy se žáci obracejí na ex-
perimentátora a řídí se podle jeho pokynu, nebo když hodnotí situaci na základě 
experimentátorovy výpovědi z úvodní části rozhovoru. 

(5.8) Y: existuje řešení nelze? nebo jako můžeme to tak napsat? 

E: samozřejmě že je to taky řešení. 

Y: e to je fajn. (UT02-34) 

(5-9) X: tam musíme mít děs- někde děsný boty, protože už jsme u devítky. 

Y: hm. to je jasný. 

X: a co tady paní odbornice říká <tak bysme měli zkončit u sedmičky.> 
(UT03-33) 

5.1.3 Chybné argumenty 

Chyby, které se objevily v argumentaci žáků, jsou shrnuty v tabulce 5.2. 

Tabulka 5.2: Chyby v argumentaci 

1. záměna závěru za předpoklad (petitio principu) 
2. užití induktivního argumentu místo deduktivního 
3. chybná analogie 
4. opomenutí alternativní možnosti vysvětlení 
5. chybné zobecnění 
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1. Záměna závěru za předpoklad (petitio principii) 

Záměna závěru za předpoklad je chybou v argumentaci, kdy žák předpokládal 
to, co mělo být dokázáno. 

(5.10) D: béčko musel lhát. 

H: béčko musel lhát ale to áčko- ten áčko v podstatě ee taky lhal tudíž-
tudíž (.) ee von lže tim že: že vlastně řiká že neni padouch, přitom to ee ten 
áčko: bejt padouch může že jo. neboje, spíš. (A02-26) 

H z předpokladu, že A je padouch (von lže tim že: že vlastně řiká že neni 
padouch), vyvozuje závěr, že A je padouch. 

2. Užívání induktivních argumentů místo deduktivních 

Chybné uchopení postavy padoucha bylo zdrojem další chyby v argumentaci, 
kterou bylo užívání induktivních argumentů místo deduktivních. V případě 
„zlých" padouchů se žáci v argumentaci nemohli opřít o žádné pravidlo, které by 
jednoznačně definovalo pravdivost padouchových výroků. 

(5.11) J: béčko si- myslí že- s: že když mu řekne že právě jeden z nás je 
poctivec, tak že si všichni budou myslet že von je ten poctivec. (4001-31) 

3. Chybná analogie 

Velmi často se v žákovských rozhovorech objevují argumenty, které jsou postaven^ 
na chybné analogii mezi padouchem z ostrova a „skutečným" padouchem. Žáci 
pak při hodnocení výroků padouchů nerespektují podmínku danou v textu úlohy 
(padouch vždycky lže), ale přisuzují padouchům různé nekalé úmysly a záporné 
vlastnosti. 

(5.12) B: třeba: je padouch, že jo a může to svýst na to- co je béčko, že jo. 
(4UT01-26) 

(5.13) J: třeba je to padouch, (.) a nemusí a neví to, a neví to o tom béčku, ale 
snaží se od sebe odvést pozornost protože von je padouch.. (4001-28) 

(5.14) M: ((ukazuje prstem do textu)) no tak to je věc ( ) áčko, áčko to neřek. & 
to schválně špatně, aby ( ) ne- ne- ne: 

J: aby se nedozvěděl že je padouch? (4001-26) 
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(5.15) J: takže řekne aspoň jeden z nás je padouch, všichni si budou myslet, že: 
von by to vo sobě říct nemoh, takže ( ) (4001-28) 

(5.16) J: béčko si- myslí že- s: že když mu řekne že právě jeden z nás je 
poctivec, tak že si všichni budou myslet že von je ten poctivec.) (4001-31) 

4. Opomenutí alternativní možnosti vysvětlení 

V případě úlohy, která neměla řešení, se objevila chyba označovaná jako opo-
menutí alternativní možnosti vysvětlení. Když žáci nemohli najít uspokojivé 
vysvětlení (ani jedna z variant poctivec - padouch se nezdála být funkční), použili 
argument „když to nemůže být poctivec, tak to musí být padouch". Třetí možnost 
(úloha nemá řešení) neuvažovali. 

(5.17) H: [takže to nemůže bejt poctivec.] a když to nemůže bejt poctivec tak to 
musí bejt padouch. 
D: takže á je padouch ((diktuje si, zapisuje výsledek)) (A02-30) 

(5-18) X: jenže kdyby to byl poctivec, (...) to prostě by nešlo. 

Y: to neš- to by nešlo, takže on je padouch. (...) což jde. on nemůže bejt 
poctivec, protože když by- buď jsem padouch, což jako poctivec není, a 
tak dvě a dvě je pět. (to taky není pravda.) takže on musí bejt padouch. 

Y: hele pokuď je padouch, tak ho musí (...) když je padouch, a tvrdí, že je 
padouch, (...) no ( ) poctivec bejt nemůže, že jo. 

X: no. asi ne. že jo. 

Y: protože by došel k tomu 

X:() 
Y: no prostě je to padouch, vůbec bych se neptal co říká když je padouch, 

X: no jasně. 
Y: ale když je poctivec, tak by došel k dvě a dvě je pět, což je blbost, takže 
á je padouch. 
X: hm (UT02-30) 
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5. Chybné zobecnění 

Ve všech skupinách se žáci dopustili chyby v případě posuzování výroku „Já jsem 
padouch, ale B ne" (úloha 33). Na základě zjištění, že žádný obyvatel ostrova 
nemůže prohlásit „Jsem padouch", se dopustili chybného zobecnění a usoudili, 
že kterýkoliv výrok, který obsahuje spojení, j á jsem padouch", nemá smysl (je 
paradoxní) a úloha nemá řešení. 

(5.19) X: ale. no, ale on možná říká já jsem padouch, a je to padouch, ale pak to 
napraví lží, že ale bé ne. (...) a bé je v tom případě taky padouch, takže jsou 
oba padouši. (...) jo? (...) to víš že jo. 
Y: když on řekne já jsem padouch, oni musej platit obě dvě části tý věty. že 
jo. když řekne já jsem padouch, tak by musel kecat. 

(...) 

X: no. 

(...) 
Y: hm. 

X: no to já si právě myslím že on tu větu udělá tak že řekne já jsem 
padouch, 

Y: a on musí lhát furt. vždycky, ve všech tvrzeních. 

X: jo ve všech jako částech tý věty to nevíš. 

Y: no on lže úplně vždycky, takže bych řekl že každý slovo lže. 

X: ( ) 

Y: já- ne. on není poctivec, ale á jo. <a převrátili jsme tu větu úplně.> 

(...) 

X: prostě přiznání já jsem padouch v podstatě nejde. 

Y: no. 
X: protože pokud seš padouch tak to říct nemůžeš, a pokud jsi poctivec tak 
to taky říct nemůžeš. 

Y: hm. (UT02-33) 

Ačkoliv žák X navrhuje a zdůvodňuje správné řešení, argument žáka Y, ^ 
tvrzení, j á jsem padouch" nemůže na ostrově zaznít, je silnější. 
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5.2 Analýza procesu řešení 

Cílem této podkapitoly je popsat řešitelský proces, ukázat, nakolik bylo řešení 
v jednotlivých skupinách úspěšné, a identifikovat a pokusit se interpretovat feno-
meny, které ovlivnily úspěšnost řešení. Jako nástroj jsem užila metodu atomarm 
analýzy, která je popsána v části 2.7. ^ 

V prvním oddílu 5.2.1 uvádím ukázku analýzy komunikačních události A02-
26 a AO 1-26. Ve druhém oddílu 5.2.2 je popsán model řešitelského procesu, vy-
tvořený na základě analýzy jednotlivých komunikačních událostí. Ve třetím od-
dílu 5.2.3 popisuji řešitelskou strategii, kterou žáci zvolili. Čtvrtý oddíl 5.2.4 je 
věnován analýze chyb, v jeho závěru je shrnuta správnost řešení úloh v jednotli-
vých skupinách. 

Řešitelské rozhovory odpovídající jednotlivým komunikačním událostem je 
možné rozložit na tzv. řešitelské sekvence. Řěšitelskou sekvencí se rozumí úsek 
dialogu, který z hlediska procesu řešení představuje jeden myšlenkový tah (srov. 
řešitelský tah, Hejný, Michalcová, 2001). Nejmenší úseky analýzy jsou jednotlivé 
repliky. Každá replika představuje v naší analýze jeden atom. 

5-2.1 Ukázka analýzy 

Komunikační událost A02-26 

Dívka i chlapec, mluví relativně rychle, energicky. Jejich repliky na sebe bez-
prostředně navazují. Občas si skáčou do řeči. Nejdelší pauza trvá asi 10 sekund 
(replika H17, kdy si chlapec vyžádal čas na přemýšlení), jinak jsou pauzy kratší 
než 5 sekund. 

Dívka neřeší úlohy tohoto typu poprvé a má v řešení první úlohy od začátku 
navrch. Chlapec se s ní snaží držet krok. Celková atmosféra ve spolupracující 
dvojici působí uvolněně. 

(35s)((čtou úlohu)) ov . JV „ . 
Dl: máš to ? <Otevírá rozhovor. Nabízí spolupráci. Muze vyjadřovat převahu 

Oá už to mám, ty ještě ne, viď) nebo netrpělivost (musí čekat). Dívka, zná tenhle 
typ úloh, zná metodu jejich řešení.> _ 

V: jo ještě jednu řádku a (..) jo. tak já bych si to nějak rozepsal, <Citt 
nerovnováhu v komunikaci. Snaží se dívce vyrovnat tím, že navrhuje mozny pn -
s t u P k řešení. Dává najevo, že není bezradný, bere na sebe roli orgamzátora.> 

D2: no já bych se na to to. jenom že tady máš že á, nevíš co prostě ářekl. 
< Ď ívka možný způsob řešení zná a vidí, že její partner ne. Snaž, se vyjadnt ja-
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dro úlohy. Předkládá schéma řešení: ohodnotit pravdivost výpovědí jednotlivých 
obyvatel. Je třeba systematicky projít všechny možnosti a zjistit, zda nevedou ke 
sporu. Ze sociálního hlediska zaujímá dívka nadřazenou roli „učitele", snaží se 
navést spolužáka k řešení, ale nepředkládá mu ho přímo („to je takhle...").> 

H2: [n a ten céčko to je cizinec, že jo.] cChlapec se snaží zapojit do řešení 
úlohy, zorientovat se, najít záchytný bod. Cítí, že jeho partnerka má navrch, že se 
dostal do podřazené pozice. Vyžaduje souhlas, a tím potvrzuje současné rozdělení 
rolí (že jo. neboli „pochopil jsem to správně, že jo.") Co se týče textu úlohy, je tato 
sekvence zcela nepatřičná, chlapec neporozuměl zadání, možná ho ve skutečnosti 
nedočetl. > 

D3: [a nevíš] bé zeptáš se bé co říkal á a bé odpoví (.) řikal, že je padouch, 
takže buď může bejt buď může mluvit pravdu nebo může lhát. pokud řiká pravdu 
<Nereaguje na spoužákovu otázku, pokračuje ve své úvaze, rozvíjí řešení podle 
svého schématu.> 

(.) 
H3: kdo jako. o kom teď mluvíš o béčku nebo o áčku. <Přerušuje dívčiny 

úvahy. Snaží se v nich zorientovat. Klade otázky pro vysvětlení.> 
D4: vo béčku, pokud béčko řiká pravdu tak von je padouch. <Spolupracuje, 

odpovídá na chlapcovu otázku a doplňuje svou odpověď. Je trpělivá, zvolňuje 
tempo. Předpokládáme, že „von" označuje v tomto případě obyvatele A, neboli 
pokud béčko říká pravdu, tak A je padouch. Tento závěr není zcela správný, 
správně by měl znít pokud béčko říká pravdu, tak A říkal, že je padouch.> 

H4: no <Souhlasí spíš ve významu ,jak myslíš" než "rozumím, jak to myslíš", 
potřebuje čas, aby se zorientoval v úloze, přemýšlí.> 

(•) 
D5: jo. ale von von nemůže říct že je padouch, chápeš? <Dochází ke sporu-

Obyvatel A o sobě nemůže říct, že je padouch. Je netrpělivá, snaží se nasměrovat 
spolužákovy úvahy, neposkytuje mu dostatek času na rozmýšlení, ví, co je pod-
statou problému a snaží se mu to sdělit. Snaží se o kooperaci, ujišťuje se o tom. 
zda jí v jejích úvahách stačí (chápeš?).> 

H5: béčko- béčko řiká ee cVrací se k textu úlohy. Přemýšlí, hledá záchytů 
body. Snaží se proniknout do úlohy.> 

D6: pokuď- <Je netrpělivá, snaží se navést spolužáka na správnou cestu.> 
H6: jasně. <Dává najevo, že se orientuje, že ví. Snaží se získat čas a prosto1" 

pro vlastní aktivitu. Odmítá pomoc. > 
D7: pokuď- <Zná řešení a snaží se vysvětlit ho spolužákovi. Nevidí zřejt^ 

důvod nechávat ho, aby úlohu vyřešil sám.> 
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H7: já si myslim- jí si myslim osobně že: že počkat když < Nadužívá vy-
cpávkové výrazy a obraty já si myslim- jí si myslim osobně, protahuje samohlásky 
Že: Chce získat čas, aby mohl sám najít řešení, nechce být v pozici toho, komu se 
to vysvětlí, snaží se předběhnout spolužaččino navádění. Nedokáže ho ale účinně 
odmítnout.> 

D8: chápeš, když- <Zřejmě nechápe, že H by chtěl najít řešení bez její pomoci. 
Snaží se urychlit řešení.> 

H8: on se zeptá první cizinec áčka, jestli ee já si to ((nesrozumitelně)) N a v a -
zuje na repliku H7. Snaží se přemýšlet, vrací se a pročítá zadání úlohy.> 

D9: kdyby- kdyby- kdyby on řekne, on je padouch, pokud neví <Je netrpělivá. 
Stále se snaží sdělit chlapci hlavní myšlenku úlohy.> 

H9: kdo ře- mluv á bé cé. protože já nevim- <Nepoddává se nerovnováze 
vzniklé rozdílem v počátečních vědomostech. Aktivně spolupracuje, přijímá ak-
tivně vysvětlování, žádá upřesněn í.> 

D10: béčko řekne, áčko řekl, že je padouch. <Přijímá výtku, znovu rozviji 
celou úvahu. Jestli na začátku hledala řešení, které neznala předem (mohla znat 
jenom přístup, jak se s úlohou vyrovnat), teď už rekapituluje úvahy, které vedou 
ke správnému závčru.> 

H10: no, no, <Dává najevo, že rozumí a že je možné pokračovat.> 
Dli: pokud má pravdu, tak áčko pak řekl, že je padouch. <Vysvětluje, roze-

bírá systematicky text úlohy.> 
Hll: no. <Souhlasí, dává najevo, že rozumí a že je možné pokračovat.> 
D12: ale ale-jako (.) poctivec, nemůže říct vo sobě že je padouch, a: padouch 

vo sobě neřekne že je padouch, padouch řekne že je poctivec, chápeš? <Dostava 
se k místu, kdy je třeba začít hodnotit povahy jednotlivých obyvatel. Naráží na 
existenci skupiny vět, které na ostrově nemohou zaznít. Připravuje si pudu pro 
dosažení sporu. Vysvětluje. Chápe, že toto místo je pro řešení úlohy zasadm. 
Rozmýšlí, váhá (ale ale- jako (.), a: ) Ujišťuje se, že její partner stačí jejímu 
tempu (chápeš?)> v v 

H12: chápu, takže: <Dává najevo, že rozumí, a asi má poct , ze uz se chytil, 
c h ee si srovnat myšlenky a snaží se vzít si slovo a pokračovat sám. (takze:)> 

DU: takže von musel lhát. <Odpovídá na svou otázku, nedává spolužákovi 
Prostor pro vyvození závěru. Nepřipouští jeho participaci na řešení. „Von' v tomto 
Pripadě zřejmě označuje obyvatele B.> 

»13: to béčko. <Zřejmě pochopil rozbor úlohy a došel k prvnímu záyěru.> 
»14: béčko musel lhát. <Z pozice toho, kdo ví, potvrzuje chlapcův zaver.> 
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H14: béčko musel lhát ale to áčko- ten áčko v podstatě ee taky lhal tudíž- tudíž 
(.) ee von lže tim že: že vlastně řiká že neni padouch, přitom to ee ten áčko: bejt 
padouch může že jo. nebo je. spíš. <Pokračuje v rozboru, přemýšlí nahlas. Používá 
„intuici" k rozhodnutí otázky, zda A je padouch či poctivec. V tuto chvíli možná 
vstupuje do hry problém „nejednoznačného" řešení. Ačkoliv přijal závěr, že ať je 
A poctivec nebo padouch, tak neodpoví „Jsem padouch", má snahu rozhodnout 
o povaze obyvatele A. Dokonce k tomu nemá žádné důvody (úkolem bylo určit 
povahu B a C). Vyslovuje závěr (bejt padouch může že jo. nebo je. spíš.). „Je to 
padouch, protože když to nevíme, tak to asi bude, že jo. Mluvil přece nesrozu-
mitelně." Nedostatek „logických" argumetů není překážkou k vyslovení závěru.> 

Dl5: já bych řekla že von právě že je poctivec, áčko je poctivec <Nesouhlasí, 
nicméně její tvrzení není o nic hodnotnější (já bych řekla že von právě že je poc-
tivec,). Narozdíl od předcházejících sekvencí ale postrádá jistotu (já bych řekla,). 
Ani v jejích očích nemá tento závěr stejnou váhu jako předcházející části řešení.> 

H15: že je- <Bere si slovo. Přemýšlí.> 
Dl6: béčko je lhář, a céčko je poctivec. <Uzavírá řešení úlohy, vyslovuje 

závěr. Nedebatuje, pouze konstatuje. Je si jistá nalezeným řešením.> 
(•) 
H16: ačko je ee poctivec, béčko je lhář, béčko řiká vo áčku že: že: áčko řeklo 

Že je padouch, (.) a: (.) <Dává si dohromady myšlenky. Promýšlí vyřčený závěr> 
D17:já ti to vysvětlím, ((smích)) <Je netrpělivá. Vidí, že chlapec „v tom ještě 

nemá úplně jasno". Chce si být jistá, že to pochopil.> 
H17: dobře, ne tak chvíli mlč, já se nad tim zamyslím a ee pochopím to možná. 

<Dává jasně najevo, že potřebuje chvilku klid, aby si mohl projít vyslovené závěry 
a utřídit myšlenky.> 

(..) cChlapec si bere k sobě knížku s textem úlohy, čte a přemýšlí. Asi 10 s > 
H18: jo. jasně. <Dává najevo, že pochopil.> 
Dl8: chápeš to? <Ptá se z pozice „učitele": „Tak je ti to jasné? Pochopils 

to?"> 
H19: hm, takže bé- béčko prostě je lhář a padouch protože <Vyslovuje svůj 

závěr, zřejmě pochopil.> 
Dl9: béčko musí bejt lhář. no. <Potvrzuje chlapcův závěr, opět jakoby z po-

zice „učitele".> 
H20: protože to áčko nemu- nemohlo říct že je padouch. <Dokončuie úvahu > 
D20: máme psát výsledky ? <organizační otázka k experimentátorovi 
El: hm, no napište výsledek. <Odpovídá.> 
D21: takže dvacet šestka? corganizační otázka, zapisuje závěr> 
((píšou výsledek)) 
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Celé řešení se dá rozdělit na deset řešitelských sekvencí (tabulka 5.3). V ta-
bulce 5.4 je zachyceno, jak je řešitelský proces zakotven v dialogu. 

Tabulka 5.3: A02-26 Seznam řešitelských sekvencí 

Označení Sekvence replik Interpretace 
SI Dl-Hl čtou text úlohy 
S2 H1-D2-H2 H se snaží zapojit do řešení, 

D začíná rozbor úlohy 
S3 D2-D3-H3-D4-H4-D5 D provádí rozbor úlohy „od B 

k A", H se ptá po upřesnění, 
přitakává 

S4 D6-D7-H7-D8-H8-D9-H9 H se snaží získat slovo 
S5 D10-H10-D11-H11-D12- D rozebírá možnosti A a 

H12-D13-H13-D14 určuje povahu B, zdůvodňuje 
S6 H14-D15-H15-D16 diskutují povahu A a určují 

povahu C 
S7 H16-D17-H17 H si dělá prostor 
S8 H18-D18-H19-D19-H20 shrnují závěr 
S9 D20-E1 organizační 
VSI H5-H6 H se snaží chytit 

D hned na začátku správně uchopila text a je zřejmé, že má alespoň částečný 
vhled do úlohy. Zná strategii řešení obdobných úloh. Tato situace pro ni není nová. 
K řešení úloh volí strategii systematický rozbor, kterou používá jako standardní. 
Rozbor odvíjí od povahy obyvatele B. Ukazuje, že varianta „B je poctivec" vede 
ke sporu, a že tvrzení obyvatele B je ve své podstatě nepravdivé. Doplňuje, že C 
J e v takovém případě poctivec. 

H se od začátku snaží zapojit do řešení, klade otázky a snaží se získat prostor, 
a b y si mohl celou situaci promyslet. Nedaří se mu to, rezignuje na vlastní řešení 
a snaží se sledovat úvahy D. Později (HI 7) dává explicitně najevo, že potřebuje 
chvilku klid. Rovná si myšlenky a zřejmě proniká k jádru úlohy a dosahuje ales-
P°ň částečného vhledu. To je patrné z následující sekvence S8, kdy oba společně 
rekapitulují nalezené řešení. 

Nejasné zůstává určení povahy obyvatele A (sekvence S6), které u obou žáků 
vyšlo ze zcela nepodložených a vágních předpokladů (H14, Dl 5). Sekvence Só je 
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Tabulka 5.4: A02-26 Zakotvení řešitelského procesu v dialogu 
— / ^ 

Úroveň RP D H 

Uchopení situace 
Vhled do situace úlohy 
Hledání a stanovení strategie 
Implementace zvolené strategie 
Interpretace výsledku 

SI S1-...-S7 
SI S8 
SI 
S2-...-S6 S8 
S8 S8 

signálem, že H ani D nedosáhli úplného vhledu do úlohy. Nepřijímají možnost, že 
o povaze obyvatele A není možné rozhodnout. 

V první ukázce jsem uvedla analýzu komunikační události, kde si žáci přes 
počáteční obtíže s ustanovením vzájemného vztahu dokázali poradit a obstáli 
v řešitelské situaci. Ve druhé ukázce uvádím analýzu komunikační události, kde 
žáci v řešitelské situaci selhali (po počátečním tápání odmítli úlohu řešit). 

2. Komunikační událost A01-26 (Odmítnutí řešení) 

(15s) ((čtou úlohu)) 
HI: ježiš marja cKomentuje text úlohy.> 
(30s) <Přemýšlejí.> 
H2: tak co? poctivec? poctivci? ((smích))<Otevírá řešitelský dialog. Uvolňuje 

napčtí> 
JI: myslíš? <Mohl by to být signál, že akceptuje návrh H a žádá potvrzení 

nebo vysvětlení. Pravděpodobnější se zdá možnost, že akceptuje zlehčující tón 
repliky H2 a navazuje ve stejném duchu.> 

H3: no třeba ((smích)) <Uzavírá sekvenci H2-J1-H3. Pokračuje v zlehčujícím 
tónu. Vyjadřuje svůj postoj k řešení úlohy. Dává najevo, že o nic nejde.> 

(75.s')<Přemýšlejí.> 
J2: no tak (..) kdyby bé mluvil pravdu, to by cé nemoh mluvit pravdu, by se 

neshodli. <Bere si slovo (no tak). Projevuje iniciativu. Mění původní tón dialogu-
Snaží se provést rozbor úlohy. Začíná povahou obyvatele B Ze dvou možných 
variant volí možnost, že B je poctivec, a rozvíjí ji. (kdyby bé mluvil pravdu, tak cé 
nemoh mluvit pravdu, by se neshodli.) Dochází k závěru, že C je padouch > 
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(•) 
H4: no, jasně. <Souhlasí. Dává najevo, že rozumí.> 
J3: jo počkej. <Asi se vrátil k textu úlohy. Zřejmě identifikoval nějakou novou 

skutečnost. Možná (vzhledem k replice J4) se zaměřil na vztah mezi A a B. Také 
je ale možné, že si přesněji uvědomil vztah mezi B a C. A sice, že jejich povahy 
musí být rozdílné.> 

(••) 
J4: no áje v tom nevinně, ((smích)) <Možná chce říct, že o obyvateli A nic 

nevíme, že určení jeho povahy závisí na tom, jaké jsou povahy B a C. Asi zatím 
neodhalil povahu výroku obyvatele B, a tím pádem mu řešení může připadat příliš 
obecné. Zároveň se snaží dávat najevo převahu (směje se). „Sice si neví tak docela 
rady, ale to ho nevyvádí z míry."> 

H5: ((smích)) neřikej mi že á zabreptal že je to třeba padouch, (.) potom béčko 
řiká no á řek že je padouch, což je pravda, (.) ee (.) céčko <Přemýšlí nahlas, 
simuluje možný průběh rozhovoru a hodnotí jednotlivé promluvy. Zdá se, že se 
oba chlapci bojí projevit angažovanost v řešení úlohy. Stále dávají najevo odstup, 
nezávaznost (smích).> 

J5: nevěřte <Navazuje na repliku H5, sleduje text úlohy.> 
H6: aha je to blbost, ((smích)) <Hodnotí svou předcházející promluvu H4. Co 

tím chce říct? Odhalil nějakou nesrovnalost ve výroku některého obyvatele? Nebo 
ve vztahu obyvatel? Nepřipojuje žádné vysvětlení. Nesnaží se zase jenom projevit 
nadhled, odstup?> 

J6: to znamená (.) bé a cé nebo oba, (..) hm, to mohou být oba, (.) poctivci. 
<Neakceptuje repliku H6, pokračuje v J5. Vypadá to, že si promýšlí text úlohy. 
Dochází, k závěru, že B i C mohou být poctivci. Nespecifikuje, jestli má na mysli 
možnost, že jsou poctivci oba zároveň, nebo že každý z nich by mohl být poctivec, 
a tím pádem ten druhý padouch, (replika J3: kdyby bé mluvil pravdu, tak cé nemoh 
mluvit pravdu, by se neshodli.) Zřejmě si uvědomuje pouze vztah mezi povahami 
B a C. To se mu jako závěr může zdát nedostatečné. Nevidí, že výpověď obyvatele 
B je sama o sobě nepravdivá.> 

H7: no, (.) a nebo oba kecaj ((smích)) <Reaguje na J6. Zdá se, že tato replika 
nemá opodstatnění v kognitivní oblasti. Spíš bych řekla, že se snaží vykroutit 
z nejisté situace. Je možné, že si neví moc rady, a navíc nechce dát najevo přílišnou 
(nebo spíš vůbec žádnou) horlivost. Je možné, že tu hraje svou roli celkový kontext 
(chlapci jsou při řešení úloh nahráváni, sledováni ...). Smíchem se snaží situaci 
zlehčit, snížit možné napětí a nabýt jistoty. Jeho smích je spíš výrazem nejistoty 
než pobaven í.> 

J7: no, dyť jo. oba kecaj. teda podle mě. <Souhlasí, dává najevo, že je to taky 
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jeho názor (teda podle mě.). Připouští, že jenom hádá? Dává najevo, že je stejně 

nad věcí, jako jeho kolega.> 
H8: no, nebo oba kecaj. ((smích)) <Opakuje H7. Přijímá souhlas J7. Užiti 

výrazu nebo dává výroku význam jedné z možností („nebo oba kecaj nebo něco 

jiného").> 
(..) <Přemýšlejí. Je možné, že probírají rozbor řešení?> 
J8: tak jak? <Vyjadřuje nejistotu. Na co se ptá? „Tak co? Budeme pokračo-

vat?", „Co budeme dělat?", „To to takhle necháme?" Považuje H7-J7-H8 za sta-
novení výsledku? Je mu zřejmě jasné, že to není ta správná cesta k cíli. Přistoupil 
na zlehčující hru a není si jistý, že ji chce hrát až do konce. Hledá podporu, spo-
jenectví. Vyjadřuje ochotu se přizpůsobíte 

(..) <Přemýšlejí.> 
H9: napiš do řešení oba sou. padouši? jak to tam je? cUzavírá, ukončuje 

proces řešení úlohy. Pokynem napiš do řešení oba sou padouši? naznačuje, že jsou 
hotoví, že není co dodat. Přijímá (nebo se utvrzuje v...) vedoucí pozici. Bere na 
sebe částečnou (?) zodpovědnost za vyslovený závěr (Formuluje ho jako otázku. 
Dává tím J šanci výsledek korigovat? Možná je forma otázky jenom organizačního 
charakteru. Ujišťuje se, že "padouch" je to správné označení (padouši? jak to tam 
je?))> 

(10s) ((čtou úlohu)) <Ctou zadání, hledají otázku.> 
H10: to je hustý, ((smích)) <Komentuje text úlohy.> 
J9: kdyby bé mluvil pravdu, cé nemohl mluvit pravdu. <Navrhuje formulaci zá-

věru a čeká schválení. Staví se tím do podřízené pozice a zároveň se tím zbavuje 
zodpovědnosti za výsledek. Vyjadřuje vztah povah obyvatel B a C, jak už ho for-
muloval dříve v replice J3. Zároveň ale odlišně od návrhu H9.> 

Hll: třeba, ((smích)) <Přijímá roli „kapitána družstva". Souhlasí se zněním 
zápisu řešení, jak je navrženo v promluvě J10, ačkoliv to neodpovídá formulae' 
z H9. Vyjadřuje „nadhled" („Napiš tam, co chceš, stejně je to jedno. Neznámkuje 
se to přece.").> 

(3Os) ((J zapisuje řešení na papír)) <Zapisuje výsledek. Zapsaný výsledek 
neodpovídá úplně vyslovenému návrhu. Zapisuje: „ - oba jsou padouši - kdyby 
B mluvil pravdu, C by nemohl mluvit pravdu - neshodli se, jsou padouši". Co to 
znamená? Je možné, že by si myslel, že se spolu vyskytují jenom obyvatelé stejné 

povahy? Nasvědčuje této možnosti ještě něco jiného?> 
H12: máš to? <Čeká, až J zapíše výsledek. Může být jenom známkou netr-

pělivosti. Také může dávat najevo své vůdčí postavení. Kontroluje zapisovatel 
jehož funkci může považovat za podřízenou.> 

J10: hm <Dopisuje, přitakává.> 
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H13: tak dem na další. <Organizační poznámka; H může ale zároveň utvrzovat 
svou vůdčí pozici: já jsem ten, kdo rozhoduje, že jdeme na další příklad.> 

V tabulce 5.5 je seznam řešitelských sekvencí. V tabulce 5.6 je zachyceno, jak 
je v dialogu realizován řešitelský proces. 

Tabulka 5.5: AO 1-26 Seznam řešitelských sekvencí 

Označení Sekvence replik Interpretace 
SI Hl čtou, H komentuje 
S2 H2-J1-H3 otevření dialogu, uvolňování 

napětí 
S3 J2-H4-J3 J odhaluje vztah mezi pova-

hami B a C. Kdyby li mluvil 
pravdu, tak by C nemohl mlu-
vit pravdu. Přerušuje svoji 
úvahu. 

S4 J4-H5-J5-H6-J6 H z předpokladu, že by 
A řekl, že je padouch, dochází 
k závěru, že B by v tom 
případě byl poctivec. Svoji 
úvahu v zápětí zamítá. 

S5 H7-J7-H8 Přestávají řešit. 
S6 J8-H9 J navrhuje návrat k řešení, H 

navazuje na S5, odmítá. 
S7 H10 Vracejí se k textu úlohy, čtou, 

H komentuje. 
S8 J9-H11 J formuluje závěr, H schval-

uje. 
S9 H12-J10-H13 organizační 

v
 J zahájil řešení úlohy (72, S3). Z předpokladu, že B je poctivec, dochází k zá-

^ e r u ; že C je padouch. Poté svoje úvahy přerušuje. H se zapojuje do řešení (S4). 
Předpokladu, že A by řekl, že je padouch, vyvozuje, že B by byl poctivec, 

zápětí svoji úvahu popírá. V následující sekvenci (S5), která se zdá být klíčová, 
v Podstatě celý problém „smetl ze stolu". Navrhuje hypotézu, že B a C jsou 

Padoušj, přičemž dává mimoslovně jasně najevo svůj postoj k řešení (H7). J při-
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Tabulka 5.6: AO 1-26 Zakotvení řešitelského procesu v dialogu 
7 — S7 

Úroveň RP 
H J 

Uchopení situace SI S3 
Vhled do situace úlohy 
Hledání a stanovení strategie S3, S4 S3, S4 
Implementace zvolené strategie 
Interpretace výsledku 

stupuje na jeho hru (77). Tím je celý řešitelský proces v podstatě uzavřen (nebo 
alespoň nasměrován k neúspěšnému konci). 

(5.20) J6: to znamená ( ) bé a cé nebo oba, (..) hm, to mohou být oba, ( ) poctivci. 

H7: no, ( ) a nebo oba kecaj ((smích)) 

J7: no, dyť jo. oba kecaj. teda podle mě. 

H8: no, nebo oba kecaj. ((smích)) (AO 1-26) 

J je nejistý a byl by asi ochotný pokračovat v řešení (J8), H ale tuto možnost 
zavrhuje (H9). 

(5.21) (..) 

J8: tak jak? 

H9: napiš do řešení oba sou padouši? jak to tam je? (A01 -26) 

J zapisuje řešení ve tvaru, který tomuto závěru odporuje, přičemž H tento zápis 
schvaluje: 

(5.22) H9: napiš do řešení oba sou. padouši? jak to tam je? 

(10s) ((čtou úlohu)) 

H10: to je hustý, ((smích)) 

J9: kdyby bé mluvil pravdu, cé nemohl mluvit pravdu. 
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H11 : třeba, ((smích)) 

(30s) ((J zapisuje řešení na papír)) 

H12: máš to? 

J10: hm 

H13: tak dem na další. (AO 1-26) 

Žáci sice odhalují některé vztahy, ale nespojují je do většího celku, nehledají 
další souvislosti. Svoje hypotézy ani jeden z nich dál nerozvíjí, naopak je sami 
bez vysvětlení zavrhují. Nezdá se být jasné, co chlapce k takovému kroku vedlo. 

Na základě analýzy dalšího průběhu rozhovoru se domnívám, že jejich „sel-
hání" při řešení první úlohy nemělo kořeny v kognitivní, ale spíš ve vztahové nebo 
emotivní oblasti. 

5.2.2 Model řešitelského procesu 

Na základě porovnání analýz jednotlivých komunikačních událostí jsem sestavila 
model řešitelského procesu (obrázek 5.1). 

Prvním krokem v procesu řešení je stanovení výchozího bodu. To spočívá 
v náhodném určení povahy jednoho z obyvatel (zpravidla toho, jehož výrok byl 
Posuzován; v případě, že bylo posuzováno více výroků, postupovali žáci zpra-
vidla podle pořadí výroků v textu úlohy). V některých případech žáci formulovali 
výchozí bod jako dilema (tak buď je to poctivec, nebo padouch.). Od výchozího 
bodu žáci odvozovali na základě údajů z textu úlohy povahy ostatních obyva-
tel. S určením povahy dalšího obyvatele ověřovali funkčnost nalezené možnosti. 
v Případě, že v úloze vystupovali tři obyvatelé ostrova, žáci postupovali dvojím 
zPůsobem. Buď s určením povahy každého obyvatele zároveň ověřovali funkčnost 
nalezené situace, nebo nejprve určili povahy celé trojice a teprve potom nalezenou 
možnost ověřili.'Po zhodnocení ověřované varianty žáci změnili hodnotu výcho-
zího bodu a provedli celou proceduru znova, v nových podmínkách. Kontrola vý-
sledku spočívala zpravidla v opětovném procházení celého procesu nebo v ověření 
funkčnosti nalezené varianty. 

S-2-3 Hledání a volba strategie 
N a základě analýzy dialogů jsem identifikovala jednu základní řešitelskou strate-
gii. kterou můžeme označit jako systematický rozbor. Opírá se o deduktivní odvo-
l á n í na základě logicky správných argumentů. Tato strategie by se také dala 
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Obrázek 5.1: Model řešitelského procesu 

charakterizovat jako strategie pokus - omyl - zpětná vazba - korekce. Žáci zp r a ' 
vidla určili nějakou výchozí hypotézu. Na základě prvků a vztahů z textu úlohy 
hledali její důsledky (pokus) a zkoumali, zda vede ke smysluplnému závěru, neb0 

ke sporu (omyl). V případě sporu změnili výchozí hypotézu (zpětná vazba - k°' 
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rekce) a postupovali stejným způsobem. 
Žáci analyzovali úlohy v daném pořadí, s výjimkou rozhovoru UT03, kdy žáci, 

zřejmě v důsledku obsahové i grafické podobnosti, zaměnili pořadí úloh 31 a 32 
(také v dialozích UT02-31 a A02-32 se na tomto místě objevily sekvence, které 
nasvědčují možnosti vzniku problému tohoto druhu). Žáci tak přistupovali k řešení 
se zkušenostmi řešitelského postupu a s presupozicemi správného řešení v před-
chozí úloze. To se projevilo v první řadě tím, že jakmile objevili účinnou strategii 
řešení, užívali ji automaticky i k řešení následujících úloh. Při řešení dalších úloh 
už žáci používali nalezenou/osvědčenou strategii jako standardní. 

5.2.4 Identifikované obtíže 

Obtíže, které provázely řešení úloh, jsou shrnuty v tabulce 5.7. 

Tabulka 5.7: Identifikované obtíže 

Obtíže na úrovni uchopování úlohy: 
Ctění textu Identifikace objektů v textu úlohy 

Záměna výroků z textu 
Spojování jednotlivých úloh 

Interpretace výrazů Vlastnosti objektů 
Logické spojky a kvantifikátory 

Obtíže na úrovni implementace strategie řešení: 
Nedostatečná důslednost při provádění rozboru úloh 
Nepostihnuti všech podmínek 
Obtíže na úrovni interpretace výsledku: 
Přeřeknutí jako zdroj chyby 
Opomenutí některých nalezených variant 

Podstatná část identifikovaných obtíží se vyskytla na úrovni uchopování úlohy. 
Východiskem pro správné uchopení úlohy je správné přečtení textu. To souvisí 
shzykovou kompetencí žáků, s mírou jejich schopnosti číst s porozuměním. Zak 
Při čtení úlohy nezachytí všechny informace obsažené v textu úlohy, nektere vý-
razy nebo obraty chybně interpretuje, neboje nezná. 

Nejvíce chyb na úrovni uchopování úlohy jsem identifikovala v úvodní část. 
supinové práce V úvodní části a v prvních dvou úlohách jsou žáci nuceni zpra-
c°vat velké množství informací. Seznamují se s příběhem, který tvoří rámec celé 
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sady úloh. Jsou zde představeny všechny objekty, které v úlohách vystupují, a je-
jich vlastnosti. Text prvních dvou úloh je navíc poměrně dlouhý (viz oddíl 2.1.1). 

Další úlohy v podstatě představují variace na již známé téma. Kontext úloh 
zůstává stejný a nemění se ani otázka. Mění se „pouze" struktura výpovědí oby-
vatel ostrova. Text následujících úloh je také podstatně kratší (s výjimkou úlohy 
36, která ale není předmětem naší analýzy, protože většina skupin se k jejímu 
řešení vůbec nedostala). 

Podívejme se teď blíže na jednotlivé obtíže. 

1. Identifikace všech objektů v textu úlohy 

Někteří žáci chybně identifikovali počet osob, které vystupují v příběhu úloh 26 a 
27. V příběhu v úloze 26 vystupuje cizinec a tři obyvatelé ostrova, A, B a C. Ve 
dvou případech (4001-26, A02-26) žáci uvažovali, že v příběhu vystupují jenom 
tři postavy, A, B a C, přičemž jeden z nich je cizinec a dva ostatní jsou obyvatelé 
ostrova, poctivci nebo padouši. 

2. Záměna výroku 

Úlohy 26 a 27 jsou založené na určení podmínek pravdivosti výroku „(Obyvatel) 
A řekl, že...". Téměř u všech skupin došlo, alespoň dočasně, k záměně výroku „A 
říkal, že je padouch" za výrok „A je padouch". 

Ve větě „A odpověděl, ale nezřetelně", kde „A" označuje jednoho z obyva-
tel ostrova, bylo „A" identifikováno jako spojka. Identifikace „A" jako označení 
obyvatele ostrova vyplývá z předcházející věty, sama o sobě je ale tato věta dvoj-
značná. 

3. Spojování jednotlivých úloh 

Na základě formulace textu úlohy žáci předpokládali, že v úloze vystupují titíž 
obyvatelé jako v úloze předcházející (26-27, 28-29). To je přivedlo do pa radoxn í 
situace, kdy předem znali výsledek úlohy (UT02-27). 

4. Vlastnosti objektů 

Objevily se problémy při uchopení postavy padoucha. Žáci přisuzovali padouchům 
vlastnosti, které nevycházely z textu úlohy. Výrazy padouch a lže mají zřejfl^ 
v běžné řeči silné konotace. Téměř v každé skupině se našel žák který implicit^ 
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použil argument „Jestliže je to padouch, tak je zlý, bezcharakterní,..." (srov. for-
mulace zastírá, kdo lže, ten krade, upozorňuje, zastal se ho, zkrejvá se za to, chce 
to na něj svést, poctivec by se přece nebavil s padouchem). Následkem toho žáci 
nedodržovali v úvodu explicitně vyjádřené pravidlo, že padouch vždycky lže. 

Pokud byla ve skupině menšina žáků (resp. v případě dvojice jeden), kteří ne-
správně uchopili postavu padoucha, tak ačkoliv se svého postoje nesnadno zříkali, 
ostatní žáci (resp. druhý žák) je (resp. ho) přivedli na správnou cestu. V případě 
skupiny 4001, kde zřejmě došlo k tomuto selhání u více členů skupiny (ne-li 
u všech), to vedlo k obtížím při hledání strategie řešení a k celkovému selhání při 
řešení většiny úloh. 

5. Logické spojky a kvantifikátory 

Jak jsem očekávala, objevily se obtíže spojené s interpretací kvantifikátorů a lo-
gických spojek. Vzhledem k tomu, že logika jako disciplína není náplní výuky 
matematiky v základní škole, předpokládali jsme, že žáci budou interpretovat 
logické spojky a kvantifikátory na základě zkušenosti z běžně užívaného jazyka. 
Podíváme se na jednotlivé případy zvlášť. 

Logické spojky V textu úloh se vyskytuje disjunkce výroků ve tvaru buď p, 
nebo q (p nebo q; p, nebo q) a konjunkce výrazů ve tvaru p, ale q ne. 

a) Výrazy typu disjunkce dvou jednoduchých výrazů p a q byly pravděpodobně 
interpretovány jako vylučovací. Žáci se vesměs shodli na tom, že aby byl výrok 
typu disjunkce pravdivý, musí platit právě jedna z obou variant p, q. To odpovídá 
obvyklému užití těchto spojení v běžném jazyce, kdy jsou přípustné obě varianty 
interpretace: buď ve významu slučovacím (platí aspoň jedna z variant/? a q) nebo 
V e významu vylučovacím (platí právě jedna z variant p a q). 

Slovník spisovné češtiny uvádí: 
»buď, buďto ... I. sp. souřadící s význ. vylučovacím uvádí ve spoj. s jinými 

sPojkami (např. s opakovaným buď, buďto, buď si n. se sp. nebo, anebo) první 
Ze dvou souřadných větných členů nebo vět tak, že platnost jedné části vylučuje 
Platnost části druhé:... buď se štítem, nebo na štítě;... při oslabeném vylučovacím 
významu bývá bez čárky před druhou spojkou: chytil buď cejna nebo nějakého 
tQho tlouště;..." (SSJČ 1, 1960, s. 180). 

»nebo ... sp. souřadící I. vylučovací 1. (ve větách netázacích) spojuje věty n. 
větné členy, z nichž jen jeden platí, jejichž významy se navzájem (v různé míře) 
vylučují; někdy je vylučovací poměr oslaben na pouhou eventuálnost, popř. má 
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význam prostě slucovací (u první věty n. členu bývá někdy, zvi. při silnějším vy-
lučovacím významu, sp. buď, ať) (před nebo se čárka píše tehdy, nejde-li o výz-
nam pouhé eventuálnosti, popř. slučování);..." (SSJČ 2, 1971, s. 131). 

V jednom případě (4001-29, 4001-30) žáci zaměnili disjunkci a implikaci. 
Výrok typu buď ... nebo interpretovali jako synonymní s výrazem jestliže .... pak. 

Jako negaci disjunktivního výroku žáci uváděli možnost, že neplatí ani jedna 
z obou možných variant. Možnost, že obě části disjunkce jsou pravdivé, buďto 
vůbec neuvažovali, nebo považovali za nepřípustnou (tj. předpokládali, že nemůže 
nastat). 

b) V úloze 33 žáci posuzují pravdivost výroku „Já jsem padouch, ale B ne". 
Z logického hlediska se jedná o konjunkci výroků , já jsem padouch" a „B není 
padouch". V běžném jazyce má konjunkce výroků obdobný význam jako v jazyce 
logiky. V případě výroku „Já jsem padouch, ale B ne" nastaly obtíže při určování 
negace. Žáci nevzali v úvahu, že stačí, když bude jeden z výroků nepravdivý. 
V několika případech (4UT01-33, UT01-33, UT02-33) se správné řešení v rozho-
voru objevilo (transkripty ostatních rozhovorů tuto možnost také s jistotou nevy-
lučují), ale bylo ve všech případech zamítnuto. Kamenem úrazu se na tomto místě 
zdá být první výrok z konjunkce („Já jsem padouch"). V průběhu řešení si většina 
žáků uvědomila paradoxnost výroku „Já jsem padouch" z úst obyvatele ostrova 
(jestliže by dotyčný obyvatel byl poctivec, pak by říkal pravdu, a proto by byl pa-
douch; jestliže by byl padouch, pak by říkal pravdu a proto by byl poctivec). Pod 
dojmem tohoto zjištění provedli žáci nesprávné zobecnění, že výraz , j á jsem pa-
douch" nesmí na ostrově zaznít v žádném případě, a nevzali v úvahu skutečnost, 
že pravdivost výroku „Já jsem padouch, ale B ne" závisí také na pravdivosti jeho 
druhé části („ale B ne"). 

Kvantifikátory V textu úloh se vyskytly existenční kvantifikátory právě jeden 
a aspoň jeden a obecné kvantifikátory každý a všichni. 

a) Interpretace existenčních kvantifikátorů se ukázala jako problematická. SpO' 
jen í právě jeden se v běžném jazyce neužívá, je specifické pro jazyk matematiky-

(5.23) J: právě jako: 

K: —to- to se používá ve fyzice, právě, jako že to nemůže bejt iinak. 
(4001-32) 

(5.24) R: můžu se zeptat [jak se překládá] 

J: [=no,] 
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R: právě- ( )- právě-jeden-jako jenom jeden? 

J: no, ((souhlasí)) právě jeden jako prostě to nemůže být- nemůžou to být 
dva. (4001-32) 

V běžném jazyce by ho pravděpodobně nahradil výraz jeden, přesně jeden 
nebo jenom jeden. Přesto se užití výrazu právě v tomto spojení nevymyká jeho 
vymezení v běžném jazyce: Slovník spisovné češtiny uvádí: „právě . . . 2. zdůraz-
ňuje slovo, u kt. stojí; zrovna: . . . ve spoj. p. takový; p. tolik; p. tak jako . . . úplně 
stejně: mají p. taková práva jako my; zbylo mi p. tolik jako tobě; udělal p. (jen) to 
nejnutnější/wtťze . . . " (SSJČ 2, 1971, s. 873). 

b) Kvantifikátor aspoň jeden byl poměrně často interpretován jako přesně je-
den, jenom jeden. 

(5.25) X: tady máš napsaný aspoň jeden, takže jeden a víc. a oni jsou jenom dva. 

Y: ne. právě že když by lhal, tak právě že by byli oba dva padouši. 
(UT01-28) 

(5.26) X: tak ee tak no tak můžou bejt oba padouchové, padouši. pokud nemluví 
pravdu, a říká aspoň jeden z nás je padouch, tak můžou bejt oba 
padouchové, no-

Y: no jasně, proč by ne. (UT02-28) 

V běžném jazyce má výraz aspoň obdobný (stejný) význam jako v jazyce 
'°giky. Slovník spisovné češtiny uvádí: „alespoň, aspoň . . . nejméně, při nej-
wenším: a. něco říci; a. třetina přítomných; a. na čas; a. jednou; znát a. podle 
Jména když ne jinak-, a. se uvidí, co se tam děje; ob. mně a. se to nelíbí co se 
nine týče" (SSJČ I, 1960, s. 22). Užití výrazu aspoň evokuje nějakou minimální 
a zároveň už akceptovatelnou variantu skutečnosti (aktivity, činnosti, množství, 
2Působu,...), která je v dané situaci žádaná, přijatelná, očekávaná,. . . V mnohých 
Případech je ale možné výraz aspoň zaměnit bez změny pragmatického významu 
například výrazem jenom nebo vůbec (srov. Dej mi aspoň/jenom jeden bonbón. 
Stálo to aspoň/vůbec za to?). 

c ) Logický význam obecných kvantifikátorů každý a všichni odpovídá jejich 
významu v běžném jazyce. Interpretace těchto kvantifikátorů jako takových nedě-
l a l a žákům žádné obtíže. 
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Jako problematický se ukázal současný výskyt kvantifikátoru každý a spojky 
nebo ve větě „Každý z nich je poctivec nebo padouch" (také ve variantě „Každý 
z nich je poctivec, nebo padouch") v úlohách 28 a 31. V kontextu celé sady úloh je 
tato věta v textu obou úloh nadbytečná. Autor tu připomíná, že obě postavy, které 
v příběhu vystupují, jsou obyvatelé ostrova. Žáci v ní hledali omezení možných 
řešení úlohy. 

V rozhovorech se objevily tři alternativy: 

1. A a B mají stejnou povahu, 

2. A a B mají různé povahy, 

3. pro povahy A a B neplatí žádná omezení. 

V prvním případě žáci uchopili větu „Každý z nich je poctivec nebo padouch" 
jako elipsu věty „Každý z nich je poctivec nebo každý z nich je padouch," resp. 
jako větu „Oba jsou poctivci nebo oba jsou padouši." Ve druhém případě větu 
interpretovali jako ekvivalentní s větou „Jsou to poctivec a padouch". Třetí inter-
pretace odpovídá významu této věty v jazyce logiky. 

6. Chyby na úrovni implementace strategie řešení 

Na úrovni implementace zvolené strategie jsem identifikovala dva druhy obtíží. 
První z nich byla nedostatečná důslednost při provádění rozboru úlohy. Žáci 
často prozkoumali jenom některé z možných variant nebo ukončili řešení po na-
lezení prvního funkčního výsledku. 

Druhým problémem při implementaci strategie řešení bylo nepostihnuti všech 
podmínek. Žáci při hledání možných řešení nebrali vždy v úvahu, že výrok pa-
doucha musí být nepravdivý. Do výsledku pak zahrnuli i možnosti, které se zaklá-
daly na pravdivém výroku padoucha (např. A02-30). 

7. Chyby na úrovni interpretace výsledku 

V několika případech se zdrojem chyby stala kontrola řešení. Žáci zpravidla ověřo-
vali nalezený výsledek. To spočívalo v buď v opakování úplného rozboru úlohy, 
nebo v ověření platnosti nalezeného řešení. Tak se v řešení objevilo několik chyb 
z přeřeknutí, když žáci zaměnili opačné výrazy (poctivec - padouch) a dospěli 
v průběhu zkoušky k jinému závěru (A02-34), nebo z opomenutí, když ověřili 
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pouze poslední řešenou variantu a předcházející dílčí závěry do celkového vý-
sledku nezahrnuli. 

Jednotlivá řešení jsem označila jako správná (spr) nebo chybná (ch). U chyb-
ných řešení je číslem zaznamenáno, na které úrovni řešitelského procesu se ob-
jevila chyba, která ovlivnila výsledek řešení, a charakteristika chyby (tabulka 5.8). 
Výsledky analýzy jsou shrnuty v tabulce 5.9. 

Tabulka 5.8: Legenda k tabulce 5.9 

správné řešení spr správné řešení 
ch-odm odmítnutí řešit úlohu 
chl chybné uchopení úlohy 
ch 1 zam záměna výroku z textu úlohy 
chlspo chyba v interpretaci logických spojek 
chlkva chyba v interpretaci kvantifikátoru 
ch4neg chyba v určení negace výroku 
ch4var neprozkoumání všech variant 
ch4prv první nalezené řešení 
ch4pad nerespektování podmínky, že padouch vždycky lže 
ch4arg falešný předpoklad 
ch5nep chyba z nepozornosti, přeřeknutí 
* z transkriptu rozhovoru není jasné, zda všichni členové sku-

piny pochopili řešení stejně 

5.3 Závěr 

Na základě analýzy žákovských dialogů jsem identifikovala strategie řešení a 
obtíže, které řešení úloh provázely, a sestavila model řešitelského procesu. 

Nejvíce obtíží se objevilo na úrovni uchopování při řešení prvních úloh. Žáci 
se při jejich řešení seznamovali s prostředím ostrova poctivců a padouchů. Byly to 
obtíže, které připisuji jen zběžnému přečtení úlohy nebo snížené schopnosti číst 
s porozuměním (identifikace všech objektů v textu úlohy, záměna výroků z textu)a 
obtíže související s interpretací výrazů v textu úloh, zvláště logických spojek a 
kvantifikátorů. 
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Tabulka 5.9: Správnost řešení jednotlivých úloh 

UT01 UT02 j UT03 1 A01 j A02 4UT01 4001 

Úloha 26 spr ch 1 zam spr* ch-odm ch4arg spr* chl 

Úloha 27 — ch4prv ch4var ch4pad ch4var ch4var*? chl 

Úloha 28 spr* chlkva spr* - spr ch?* chl 

Úloha 29 ch4neg ch4pad spr* - spr* ch?* chl 

Úloha 30 spr ch4pad spr - ch4pad ch4pad ch1spo 

Úloha 31 spr* ch4zam ch4prv - spr spr* spr* 

Úloha 32 spr spr spr - spr ch4var chl 

Úloha 33 ch4neg ch4neg ch4neg - ch4neg ch4neg ch4neg 

Úloha 34 ch4arg spr* - chSnep spr* -

Úloha 35 ch4var - ch4var - spr spr -

Ukázala jsem, jak je interpretace výrazů z textu úloh ovlivněna jejich užíváním 
v běžném jazyce. Z hlediska úspěšnosti řešení bylo zásadním problémem uchopení 
postavy padoucha. Označení padouch má zřejmě v běžném jazyce silné konotace. 
Zatímco postava poctivce nedělala žákům žádné potíže, v každé skupině se našel 
žák, který podsouval padouchovi z ostrova vlastnosti „skutečných" padouchů. 
Následkem toho žáci hledali řešení úloh na základě chybných argumentů, když 
při zdůvodňování svých hypotéz nevycházeli z pravidla, že padouch vždycky lže, 
ale z modifikovaného pravidla „padouch je zlý". Když se žákům podařilo postavu 
padoucha uchopit správně, odhalili poměrně rychle strategii řešení a aplikovali 
ji na následující úlohy. V případě interpretace logických spojek a kvantifikátorů 
působilo žákům obtíže určování pravdivosti a negace složených výroků a výroků 
s existenčními kvantifikátory. 

Analýza argumentačního jednání žáků ukázala, že jestliže žáci úlohu s p r á v n ě 
uchopili, užívali intuitivně běžné formy deduktivních argumentů (úsudků). 

Při implementaci strategie řešení se ukázala být problematická důslednost při 
provádění rozboru úlohy. Žáci se spokojili s prvním nalezeným řešením nebo 
prošli jen několik ze všech možných variant. To zřejmě souvisí s faktem, že žáci 
při řešení úloh očekávají jednoznačný výsledek. Odtud také vycházely další chyby 
v argumentaci, když žáci v případě nejednoznačného výsledku hledali argumenty 
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pro vyloučení „přebytečných" možností. 
Na základě analýzy jsem zhodnotila úspěšnost skupin při řešení jednotlivých 

úloh a identifikovala chyby, které ovlivnily výsledek řešení. 
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Kapitola 6 

Závěr 

Cílem práce bylo analyzovat žákovskou komunikaci při společném řešení úloh 
ve skupinách (homogenních z hlediska věku a úrovně matematických schopností 
žáků) a zjistit, jak komunikace ve skupině přispívá ke konstrukci znalosti. Aby 
bylo možné porovnávat komunikační a řešitelskou stránku žákovských dialogů, 
rozhodla jsem se analýzu těchto dvou složek dialogů navzájem oddělit. Na základě 
analýzy jsem identifikovala jevy, které tuto souvislost charakterizují. 

Při analýze řešitelského jednání žáků jsem se zaměřila na argumentační cho-
vání žáků a na proces řešení úloh ve skupinách. Žákovskou argumentaci jsem 
hodnotila na základě logické správnosti, resp. vhodnosti užitých argumentů. Na 
příkladech jsem ilustrovala některé platné deduktivní i induktivní argumenty, které 
se v žákovských dialozích objevily, a identifikovala jsem (a ilustrovala na příkla-
dech) chyby v žákovské argumentaci. 

Při analýze řešitelského procesu jsem na základě atomární analýzy jednotli-
vých komunikačních událostí identifikovala řešitelské strategie, popsala a pokusila 
se interpretovat obtíže, které se během procesu řešení objevily, a sestavila jsem 
model řešitelského procesu. 

Při analýze komunikačního jednání jsem vycházela z několika lingvistických 
metod, které mi umožnily nahlédnout na komunikaci mezi žáky na několika úrov-
ních. V první řadě jsem se zaměřila na komunikační funkce žákovských výpo-
vědí. Analyzovala jsem výpovědi žáků na základě záměru, který mluvčí svou 
promluvou realizoval. Ukazuje se, že jevem, který by mohl být významný při 
hledání souvislosti mezi komunikačními funkcemi výpovědí žáků a úspěšností 
či neúspěšností skupiny z hlediska řešení úloh, by mohla být disproporce mezi 
výskytem výpovědí s komunikační funkcí sdělování hypotéz, návrhů (HYP) a vý-
povědí s funkcí vysvětlování, zdůvodňování (EXP). Přitom výrazně vyšší podíl 
výpovědí typu EXP indikuje vyšší pravděpodobnost možnosti, že řešitelský pro-
ces ve skupině povede ke správnému cíli, než opačný případ, kdy je v dialogu 
výrazně vyšší podíl výpovědí typu HYP. Tento závěr potvrzuje závěry výzkumu, 
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který provedly Stacey a Gooding ( 1998), v němž sledovaly (na základě pre- a post-
testu) zlepšení žáků, jež nastalo po skupinovém řešení problémově zadaných úloh, 
v závislosti na typu interakcí při společné práci. 

Druhým stupněm analýzy bylo hodnocení dialogů z hlediska naplnění prin-
cipů kooperace a zdvořilosti. Žáci si navzájem rozuměli, byli schopní interpreto-
vat posuny ve významu řečeného vznikající na základě porušování konverzačních 
maxim. Ve většině dialogů žáci spolupracovali, snažili se dosáhnout konsenzu. 
Byli v podstatě zdvořilí v tom smyslu, že se úmyslně nesnažili způsobit svému 
partnerovi ztrátu, zpravidla se ovšem snažili také o vlastní prospěch. Žáci si sdělo-
vali vzájemné sympatie a dávali najevo snahu zachovat shodu mezi sebou a svými 
partnery. 

Třetím stupněm analýzy žákovské komunikace byla sekvenční analýza za-
měřená na strukturu žákovských rozhovorů s ohledem na tematickou výstavbu ře-
čových sekvencí a další jevy, které byly pro výstavbu řečových sekvencí v žákovs-
kých dialozích příznačné. Ukázaly se dva fenomeny, které charakterizují strukturu 
řečových sekvencí. Jsou to míra dialogičnosti, resp. monologičnosti řečových sek-
vencí a pasivita, resp. aktivita jednotlivých mluvčích v dialogických sekvencích. 
Z analýzy vyplývá, že dialogy, v nichž převažují dialogické sekvence, jsou lepším 
prostředím pro konstrukci znalosti a úspěšné řešení úloh než dialogy, ve kterých 
převažují sekvence monologické. Střídání aktivity a pasivity jednotlivých mlu-
včích v dialogu může být známkou toho, že si žáci vzájemně poskytují prostor 
pro rozvíjení a „dokončovánf ' úvah a myšlenek. 

Nakonec jsem se při analýze žákovské komunikace zaměřila na otázku vzá-
jemných vztahů v žákovských skupinách. Vzájemné vztahy ve skupinách jsem 
analyzovala ze dvou hledisek: z pohledu symetrie, resp. asymetrie ve vzájemných 
vztazích a z hlediska míry kooperace ve skupinách. Ukázalo se, že žáci respektují 
dlouhodobé definice vzájemných vztahů, ať už pramení z rozdílu v úrovni mate-
matických schopností nebo z rozdílné pozice v kolektivu školní třídy, i k r á t k o d o b é 
asymetrie, které vyplývají z pozice mluvčího a posluchače v dialogu. Pokud nedo-
jde k významnějšímu porušení dlouhodobé definice vzájemného vztahu, nevěnují 
žáci otázce vzájemného vztahu pozornost. Problém může nastat ve chvíli, kdy 
změna v ustanovení vzájemného vztahu vzniknuvší v řešitelské situaci ohrozí 
sebepojetí jednoho z žáků. Ohrožený žák v takovém případě usiluje o dosažení 
původního stavu i na úkor procesu řešení úlohy. Další příčinou selhání v řešení 
úloh se může stát asymetrie v dlouhodobých vzájemných vztazích. Žák, který 
je ve vztahu v podřízené (nižší) pozici, bývá ochoten přizpůsobit se silnějším1* 
žákovi i v případě, že s jeho postojem nesouhlasí. Tyto závěry souhlasí s poz-
natky, ke kterým dospěli Jirotková a Littler (2003) ve svém výzkumu, v němž sie-

i . 
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dováli vztah mezi žákovskou komunikací a úrovní poznávacího procesu v oblasti 
geometrických představ. 

Analýza žákovských rozhovorů s ohledem na míru kooperace ve skupině uká-
zala, že v dobře kooperujících homogenních dvojicích dochází k intenzivní vý-
měně informací a tím k velké míře sdílení procesu řešení. Rozhovory koope-
rujících dvojic se vyznačují dialogickými řešitelskými sekvencemi, ve kterých 
žáci vysvětlují a zdůvodňují své myšlenky a návrhy. Žáci formulují většinu svých 
myšlenek nahlas, čímž je zprostředkovávají svému partnerovi a umožňují mu do 
nich zasahovat, rozvíjet je a hodnotit. Formulováním vlastních myšlenek má také 
sám mluvčí možnost nahlédnout jejich ucelenost, správnost, vhodnost. Repliky 
jednotlivých žáků se pravidelně střídají. Žáci si mohou zajistit dostatečný prostor 
k elaboraci vlastních myšlenek. Zároveň mohou bezprostředně reagovat na repliky 
svého partnera, navazovat na ně, rozvíjet je a doplňovat, ale také usměrňovat jeho 
výpovědi, a tím maximalizovat vlastní porozumění partnerovým úvahám. Koope-
race v homogenní dvojici se tak stává zdrojem důkladnější elaborace výsledku. 

Analýza ukázala, že rozdíl mezi spoluprácí ve dvojici a ve čtveřici není zaned-
batelný. I v případě, že žáci ve čtveřici dobře kooperují, je zřejmé, že sdílení pro-
cesu řešení všemi žáky je přinejmenším méně intenzivní. Při spolupráci ve čtveřici 
není možné zajistit zapojení všech žáků do řešitelského dialogu v takové míře jako 
v případě dvojic. Žáci tak mají oproti dvojicím omezenou možnost proniknout 
k jádru přístupů, myšlenek a návrhů, které prosazují ostatní ve skupině. 

V případě, kdy byla kooperace ve skupině spíše slabá, se ukázalo, že komu-
nikace ve skupině může být při řešení úloh nejen přínosem, ale také překážkou. 
Prostředí slabě kooperující skupiny neposkytuje žákům dostatečný prostor pro 
rozvíjení a elaboraci myšlenek. Jednotliví žáci především sdělovali ostatním své 
vlastní návrhy. Nesledovali, jak na ně ostatní reagují a v podstatě nereagovali na 
repliky svých partnerů. Pokud reagovali na repliku dialogického partnera, připo-
jovali hned v zápětí svůj vlastní návrh, který ne vždy souvisel s výpovědí původ-
ního mluvčího, čímž partnerovi zpravidla znemožnili pokračovat v započatých 
úvahách. Celý proces řešení byl v takovém případě roztříštěn do jednotlivých, 
navzájem nesouvisejících, návrhů. 

Z analýzy vyplývá, že ačkoliv není dobrá kooperace postačující podmínkou 
Pro úspěšnost skupiny, jež závisí také na schopnostech a dovednostech jednot-
livých žáků, ukazuje se, že kooperace ve skupině může být zdrojem získávání 
nových poznatků anebo přinejmenším jeho podporou. 

Porovnání komunikační a řešitelské stránky dialogů ukázalo, že existují sou-
vislosti mezi těmito dvěma stránkami dialogu a že analýza komunikačního jednání 
žáků může přinést lepší porozumění řešitelskému jednání žáků. 
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Z hlediska výzkumu v didaktice matematiky považuji analýzu rozhovorů ko-
o p e r u j í c í c h homogenních dvojic za vhodný nástroj pro zkoumání kognitivních 
struktur žáků. Pozorovatel má možnost prostřednictvím žákovských výpovědí „na-
hlédnout do hlav žáků" přímo v průběhu řešení problému a na základě interpretace 
výpovědí žáků hledat cesty, kterými se žáci při řešení problému ubírali. 

Domnívám se, že má-li vyučování matematiky přispívat k zvyšování komu-
nikační kompetence žáků, zlepšování jejich argumentačních dovedností a schop-
nosti vést tvůrčí dialog, je třeba zkoumat, co je pro žákovské dialogy příznačné, 
jakými pravidly se žákovské dialogy řídí a jaké jevy mají na komunikaci mezi 
žáky vliv. Využití sociolingvistických přístupů může být cenným zdrojem poz-
natků v této oblasti. 

Ačkoliv se experimentů zúčastnili chlapci i dívky, nezabývala jsem se souvis-
lostí mezi pohlavím žáků ve skupinách a jejich komunikačním a řešitelským jed-
náním. Přesto tuto otázku považuji v souvislosti s výzkumem komunikace mezi 
žáky za relevantní a hodnou pozornosti. 

Moje práce je případovou studií malého vzorku žákovských skupin. Je možné, 
že další experimenty (se zachováním všech podmínek) by ukázaly jevy, které se 
v rozhovorech v našem korpusu nevyskytují. Aby bylo možné vyslovit obecnější 
závěry, bylo by třeba provést experiment s větším počtem žákovských skupin a 
také rozšířit spektrum žáků ve skupinách. Skupiny, jež se zúčastnily experimentu, 
byly z hlediska úrovně matematických schopností žáků homogenní. Experimentu 
ze zúčastnili žáci, kteří byli svými učiteli matematiky hodnocení jako „bystří" 
a úroveň jejich matematických schopností byla průměrná až nadprůměrná. Je 
otázkou, jak by vypadala komunikace ve skupinách žáků vybraných podle jiných 
kritérií. 



Dodatek A 

Komunikační funkce žákovských výpovědí 
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j jg Dodatek A. Komunikační funkce žákovských výpovědí 

Obrázek A. l : UT01 - Komunikační funkce žákovských výpovědí 
i 

X: Y: 
X Y Celkem 

počet promluv 218 220 439 
délka promluv 2164 1103 3273 



Obrázek A.2: UT02 - Komunikační funkce žákovských výpovědí 

počet promluv 
délka promluv 

Celkem 
219 218 

1946 1645 
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Obrázek A.3: UT03 - Komunikační funkce žákovských výpovědí 

Celkem 
počet promluv 
délka promluv 

W. 



Obrázek A.4: A01 - Komunikační funkce žákovských výpovědí 

í: 

počet promluv 
délka promluv 



Dodatek A. Komunikační funkce žákovských výpovědí 

Obrázek A.5: A02 - Komunikační funkce žákovských výpovědí 

X: 

počet promluv 
délka promluv 

X Y 
263 265 

1807 2299 

E 
2 
8 



Obrázek A.6: 4UT01 - Komunikační funkce žákovských výpovědí 

123 

G X Celkem 
7 18 276 
8 37 1827 

počet promluv 
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Obrázek A.7: 4001 - Komunikační funkce žákovských výpovědí 

J: 

M: 

počet promluv 
délka promluv 

K: 

R: 
J K M n r 

188 146 166 181 
1574 926 1052 1248 

E G X 
6 9 1 

45 9 15 

C e l k ^ 

486i 



Dodatek B 

Korpus 

B.l Skupina UT01 

ZŠ Uhelný trh 4, Praha 1 
13. května 2003, 2. vyučovací hodina (9:03 - 9:40) 
dvojice žáků třídy 9. C (třída se zaměřením na matematiku a informatiku) 
charakteristika žáků podle učitele matematiky: X silný v matematice, Y slabší 

než X 
X Marek 
Y Lukáš 

E experimentátor 

UT01-26 
9:03 
X: to bečko musel mluvit pravdu, a áčko, — hyp 
Y: počkej, to je jako dost zamotaný. — r, dir, kom 
X: no je no. — r, y 
Y: počkej tak to napíšeme, (bere tužku a papír a zapisuje) — org, wri 
X: áčko, ( ) áčko, takže jsem říkal že je padouch, to napiš, je to padouch,... padouch, 

tak musí lhát. — hyp, dir 
Y: proč musí lhát. — r, q, ret 

X: je padouch, tak to nemůže přiznat, takže jedině může říct vo sobě že je poctivec, 
jinak to bejt nemůže. — r, hyp, exp, self 

Y: hm. (zakašlání) — r, y 

X: takže béčko by byl padouch, — hyp, ded 

Y: hm — r, y 
X: no — emp 
Y: jasně. — r, y, th 

X: béčko je padouch, áčko je poctivec, — hyp, rep 
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Y: béčko je poctivec jo? — r, q, err 
X: no. — r, y, err 
Y: počkej, a co třeba céčko. — q, pro 
X: céčko je poctivec, protože nevěřte bé ten lže. — r, hyp, exp 
Y: to myslíš jako že padouch nemůže upozorňovat třeba ( )? — r, q, ret, ver 
X: ne (.) on kdyby ee céčko byl padouch, — r, no, exp y r | ( 
Y: no — r, y 
X: nevěřte bé ten lže, tak (.) by: říkal že nelže, jenomže on lže. — exp 

(••) 

Y: no, — r, y 
X: takže áčko by byl poctivec béčko padouch a céčko poctivec. — conc 
Y: dobře. — r, y 
X: takže to uděláme ještě jednou? — q, org 
Y: tak to zkontrolujem. — r, y, org 
X: béčko padouch céčko poctivec, áčko říká ee nezřetelně, a potom béčko řekne že 

je padouch, áčko. a áčko kdyby řekl že je padouch, (..) tak (.) by musel lhát. 
(...) takže by byl poctivec. (...) stejně. — rek, th 

Y: to ale nemusí ne? — r, q, no, hyp 

X: takže poctivec rep 
Y: on byl nezřetelně. — exp 
X: no ale tak r, no 
Y: může bejt obojí. — hyp 
X: no vlastně může bejt vobojí. ale teďka musíš jenom vzít co bude říkat padouch, 

áčko. — r, y, echo, dir 
Y: ( ) — 
X: když by byl- hele. máš áčko je poctivec. — hyp, exp 

Y: hm — r, y 
X: tak by byl poctivec, by musel říct že je poctivec, a kdyby byl padouch, tak musí 

říct že je poctivec, protože (.) padouch (.) nepřizná. |nebo nemůže.] — hyp, exp 
Y: [jo. (to je- musí pravdu.) hm] — r, y 
X: takže by musel říct dvakrát, prostě, když to béčko řek hyp, exp 
Y: hm. takže vlastně von se ten cizinec ještě zeptá toho bé co říkal á — r, hyp, exp, 

th 
X: no — r,y 
Y: a von mu řekne, [že je padouch. | — exp 
X: [že je padouch.] a to je- to je nesmysl. — r, exp 
Y: což je blbost, jasně. — r, y, echo 

X: musí říct že je poctivec, takže béčko, je v tom případě padouch. hyp, exp 



B.l. Skupina UTOl 

Y: hm — r, y 
X: a nevěřte bé, ten lže, to je pravda. — exp 
Y: to znamená že by to měl bejt poctivec, to přiznal, (jakože.) — hyp, exp 
X: dobře, takže béčko je padouch a céčko poctivec. — conc 

UT01-27 
9:08 
X: ( ) — 
Y: no jasně. no. — r, y 
X: ( ) — 
Y: asi jo. no. — r, y 
X: ( ) — 
Y: tady to zatím odpovídá, (...) — hyp 
X: ( ) ( . . . ) — 
Y: no — 
X: napiš áčko béčko céčko, napiš tady dvacet šestku. — dir 

Y: a to ještě ten samej příklad. — kom 

X: no. to je (.) teďka (.) májinou variantu. — r, exp 

Y: jo? — r, q 
(••) 

X: ( ) — 
Y: no právě. (.) jo. — r 

(••) 

X: takže áčko napiš béčko céčko poslední. — dir 

Y: hm, jako prve? to je jako z minulýho příkladu? — r, q 

X: to je jako z minulýho příkladu. — r, echo 

(••) 
X: kdyby áčko byl poctivec, (..) jenomže tenhleten řekl taky jeden, tak už by byli 

dva poctivci. (..) takže tenhleten zase lže. — hyp, exp 

(••) 

Y: zase nemusí. — r, hyp 
X: kdyby nelhal, tak je jeden. — r, exp 
Y: no. — r,y 
X: a on se ptá (..) že á řekl že je mezi námi jedinej poctivec. (.) takže — exp 
Y: no ale jestli je to padouch, tak ale může lhát. ne? (.) jestli je to padouch. (,)že tam 

je jedinej poctivec, no áčko mohlo lhát. (..) a on říká že je mezi námi jedinej 
poctivec, tak kdyby byl padouch, tak ( ) mohl lhát. (..) vlastně áčko, — hyp, 
exp 



128 

X: ten by mohl lhát. (..) prostě kdyby lhal (..) takže by tam- — echo, exp 

Y: no — r, y 

Y: tak ale to musí být z minulýho příkladu ne? — q, hyp 

X: ne. to ne. to už je- to už je další hádanka. — r, exp 

(-) 
Y: no. ale víš co. — r 
X: já vím. — r, y 
(••) 

X: dejme tomu že áčko ( ) — th 
Y: ( ) jsou slabý baterky. — kom 
E: no asi. ale jsou úplně nový. — kom 
Y: aha — kom 

UT01-28 
9:15 
X: áčko, každej z nich je poctivec nebo padouch. ( ) — read 
Y: jeden a jeden. — exp 
X: tak. že jeden poctivec a druhej padouch., a. áčko prohlásí — r, y, exp 
Y: počkej. — dir 
X: aspoň jeden z nás je padouch. — read 
Y: no — r,y 
X: mluví pravdu. — hyp 
Y: možná. — r, hyp 
X: mluví pravdu, protože r, rep 
Y: on říká ale áčko. že jeden z nás je padouch, a kdyby to áčko lhalo, tak by byli 

třeba oba padouši. — hyp, exp 
X: jenže to nejde, protože každej z nich je poctivec nebo padouch, ne? takže oba 

dva jsou- že jeden je poctivec a druhej padouch. (.) ne? že můžou bejt r, 
hyp, exp 

Y: no: jasně. (..) každý z nich je poctivec nebo padouch, přesně tak. — r, y, exp 

X: jo jo. takže můžou bejt oba dva poctivci nebo oba dva padouši. r, y, exp 
Y: to jsou takřka dvě varianty. — r, exp 
X: áčko by byl poctivec, (..) ( ) když by áčko byl padouch, — hyp, exp 
Y: poctivec — r, no 
X: no to už máme. — r, no 
Y: jo r, y 

X: tak by béčko muselo bejt taky padouch. (..) béčko, — hyp 
Y: nemusel, — r, no 
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X: ne. nemůže bejt padouch, protože kdyby byl padouch, tak aspoň jeden z nás je 
padouch,— hyp, exp 

Y: no. ale to může lhát. — r, hyp 

(••) 

X: no. a když by lhal, co by to znamenalo. — r, q, exp 
Y: no když by lhal, — r, echo 
X: že ani jeden z nich není padouch. — hyp 

(••) 

Y: když by lhal, tak by- tak th 
X: tady máš napsaný aspoň jeden, takže jeden a víc. a oni jsou jenom dva. — r, exp 
Y: ne. právě že když by lhal, tak právě že by byli oba dva padouši. — r, no, hyp 
X: no počkej, když- pš hele. počkej, když mluví pravdu, tak aspoň jeden z nás je 

padouch, znamená jeden a víc. čili oba dva. nebo jeden. (.) jsou padouši. — r, 
dir, exp 

Y: no — r, y 
X: a když by lhal, tak aspoň jeden, takže by to muselo bejt míň jak jeden. (.) a míň 

jak jeden, to by byli oba dva poctivci, a kdyby byl i áčko poctivec, tak nemůže 
říct tohle. — exp 

Y: když by byl- no mohl by to říct. když by byl áčko poctivec. — hyp 
X: ale. on je padouch, my uvažujeme že áčko je padouch. — r, exp 
Y: no, no jasně no. ale r 
X: když je áčko padouch, tak řekne aspoň jeden z nás je padouch, a přitom by měl 

pravdu. — exp 
Y: hm — r,y 

X: takže by nelhal. — exp 
Y: takže by r, hyp, emp 
X: takže by byl poctivec. — exp 
Y: hm — r, y 
X: přitom on je padouch. — exp 

Y: takže béčko by musel bejt taky padouch. — hyp 

X: ne. vždyť ono to an nejde, že jo. áčko že by byl padouch. — r, no, exp 

Y: ( ) — 
X: může bejt jenom poctivec. (..) protože hele. áčko říká že aspoň jeden z nás je 

padouch, čili áčko nebo áčko a béčko nebo béčko, jsou padouši. (.) když je 
poctivec. — hyp, exp 

Y: když je poctivec. — echo 

X: a když je padouch, tak to musíš zvrátit, to jeho. že aspoň jeden z nás je padouch, 
takže by nemohlo bejt béčko, protože by to byl aspoň jeden, nemohlo by to bejt 
ani on, protože aspoň jeden, a přitom on je padouch, a kdyby byli oba, — exp 

Y: hm — r, y 
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X: tak je to to samý. takže áčko nemůže bejt padouch. — exp 

Y: asi ne, no — r, y 

(••) 

Y: hm, to je úplně to samý. — r, y, rep 

X: (odkašlánQ — 

UTOl-29 
9:20 (..) 
X: buď já jsem padouch, ( ) — read 

Y: no, tak to asi jo. — th 

( - ) 
X: kdyby byl poctivec, (..) tak nemůže říct hyp 
Y: buď já jsem padouch. — r, hyp 
X: no může říct. — hyp 
Y: může právě, já bych řekl že á je poctivec a bé je padouch, já bych řekl. — r, hyp 
X: kdyby byl poctivec, hele. nemůže. (.) protože kdyby byl poctivec, tak buď já 

jsem padouch, — r, no, exp 
Y: hm — r, y 
X: nebo bé je poctivec, on je poctivec, takže béčko je vlastně poctivec. ( ) jo? — 

exp, q 
Y: no a nebo, (.) no počkej. — th 
X: no hele. áčko je poctivec, ty- není jiná možnost, áčko je poctivec, buď já jsem 

padouch, nemůže, protože je poctivec. — hyp, exp 
Y: no — r, y 
X: no — emp 
Y: jako že nemůže lhát. — exp 
X: takže druhá možnost a jediná je bé je poctivec. — exp 
Y: no jasně, hm — r, y 
X: a teď kdyby byl á padouch, — hyp 
Y: kdyby byl á padouch — echo 
X: tak řekne buď- buď já jsem padouch nebo bé je poctivec. — hyp 
Y: no. ale může lhát ( ) — r, hyp 
X: no. kdyby lhal, tak buď nejsem padouch nebo bé je poctivec. (..) takže by byl 

áčko béčko padouši. — r, exp 

(••) 

X: ještě to zkusíme tu druhou možnost. (..) takže já jsem padouch, — org, th 
Y: když by byl padouch, áčko, tak by vlastně mohl lhát. — hyp 
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X : "r í " / ^ ' takŽC Pac,ouch ' a ř í k á ž c b u ď já jsem padouch, (..) a on lže. takže, 

Y : ( ) — 
X: buď nejsem padouch, počkej, buď nejsem padouch, (.) minimálně. (..) buď jsem 

poctivec, — exp, th 

Y: nebo bé není poctivec. — r, hyp 

X: nebo bé je padouch. — echo 

Y: ( ) — 
X: no. ale on poctivec není. — exp 
Y: tak jsme vymysleli ( ) — org 
(••) 

X: nebo bé je padouch. ( ) jo. to už jsme ( ) áčko je taky padouch takže — th 
Y: asi jo. — r, y 

U T 0 1 - 3 0 

mezi 9:20 a 9:25 (..) 

Y: cože?((smích)) — kom, poz 

(••) 
X: co? — kom 
Y: ((smích)) — poz 
X: (říká že áčko je magor) — kom 
Y: že dvě a dvě je pět. no jasně. — th 
(••) 

X : ( ) — 

(••) 
X: hele. buď já jsem padouch nebo dvě a dvě je pět. takže, kdyby mluvil pravdu, 

není padouch a dvě a dvě není pět. a když by byl padouch, (.) tak — hyp, exp 

(•) 
Y: tak to může bejt poctivec. — hyp 
X: počkej, buď já jsem padouch, ee (to má) pravdu, — r, dir, exp 
Y: hm. počkej, on musí bejt vlastně poctivec, protože, dvě a dvě je pět jako. to myslí 

v jiným smyslu. — r, dir, hyp 

(••) 

X: ne. to by znamenalo jako- ce buď jsem padouch, nebo ať se r, no, exp 

Y: =buď jsem padouch nebo lžu. — r, exp 

X: nebo se- nebo ať se propadnu. — exp 

Y: nebo lžu. — rep 
X: ee jako. kdyby sis to- jak to myslíš ty. dvě a dvě je pět jako přísloví, že jo. — 

exp 
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Y: no jasně.— r, y 
X: kdyby to bylo. buď jsem padouch nebo by tam bylo ať se propadnu jo? jo? takže 

by musel říkat že je padouch. — exp 

Y: no — r, y 

X: a poctivec nemůže říkat že je padouch, protože to nejde. — exp 

Y: no právě proto, říkám že musí být padouch. — r, exp, hyp 

X: a kdyby byl padouch, (..) tak (..) by nemohl přiznat že je padouch. — r, exp 

Y: proč ne? — r,q 

X: protože padouch nepřizná že je padouch, protože lže. — r, exp 

(••) 

Y: a poctivec by zase nemohl lhát. — exp 
X: no nemůže lhát. — r,y 
Y: tudíž by nemohl říkat přísloví, že dvě a dvě je pět. kdyby byl poctivec, — exp 
X: hm no tak já neříkám že to je poctivec. — r, y, exp 
Y: no právě. — r 
X: protože to zase nemůže bejt. — exp 
Y: protože kdyby byl poctivec tak řekne buď jsem padouch, nebo dvě a dvě je pět. 

— exp 
Y: hm, — r, y 
X: obojí je špatně, v tom případě. — exp 
Y: hm — r, y 
X: takže nemůže bejt poctivec. — exp 
Y: dobře, souhlasím. — r,y 
X: no, ale už se (nezabývám) zase padouchem. — kom 
Y: no, — r, y 
X: kdyby byl padouch, tak (..) ne buď jsem padouch, to by nemohl říct. to by nelhal. 

(..) a nebo dvě a dvě je pět. to by- to by lhal. (..) by byl padouch, že jo. — th 

(••) 

Y: hm to by tím chtěl říct. buď jsem jako padouch, a nebo prostě- nebo prostě co 
chcete, nesmysl jako. — exp 

X: hm — r,y 

Y: tudíž vlastně- (..) chce přiznat že je padouch. — hyp 

X: to nemohl, že jo. — r, no 

Y: mohl by. — r, hyp 

(••) 

X: padouch nemůže přiznat že je padouch. (..) protože furt lže. — r, exp 
Y: ((smích)) — poz 

X: to pochop, chápeš to. — kom 
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Y: já to chápu. no. ale — r, kom 
X: no tak. proč se furt ptáš. (..) buď jsem padouch, (..) ale musí bejt padouch naniš 

tam ze je padouch, nebo že tam- co z toho usoudíte. — r, kom, hyp 

( - ) 
Y: představ si že je poctivec, zkus to. — dir 
X: ale poctivec bejt nemůže. — r, no 
Y: zkus to. představ si to. — dir 
X: vždyť už jsme vyzkoušeli, je poctivec, buď jsem padouch, lže. nemůže, nebo 

dvě a dvě je pět. lže. nemůže. (..) v obou případech lže. — r, no, exp 

Y: dobře. — r, y 
X: no. a když by byl padouch, buď já jsem padouch, protože on lže, (..) nebo dvě a 

dvě je pět. — exp 

Y: kdyby lhal tak zase musí být poctivec, což je blbost. — exp 
X: no, protože buď jsem padouch, nebo dvě a dvě je pět. dvě a dvě ie pět tam IŽP 

— r, exp 
Y: no jasně, no ~r,y 

(••) 

X: no. tak to uděláme když tak později. — org 

Y: hm, napíšeme tam zatím — r, org 

(••) 
X: oni se ptají co z toho usoudíte, tak třeba nebude padouch, to nebude ani poctivec 

ani padouch. — hyp, read 
Y: no, třeba to je nějaký céčko.((smích)) — r, y, hyp 
X: třeba to je chyták, no. ( ) — r, rep, hyp 

U T O 1 - 3 1 

po 9:25 (..) 

Y: ( ) tak béčko by mělo bejt poctivec. (..) protože nemůže lhát. že jo. — hyp, exp 

X: počkej, napiš á bé cé. — org 

(••) 

X: kdyby áčko byl poctivec, tak nemůže říct že jsou všichni padouši. — exp 

Y: no je to přesně tak. takže to je určitě padouch. — r, y, hyp 

(••) 

X: takže je padouch a lže že jsou všichni padouši. — rep 

Y: no — r, y 
X: takže jeden z nich musí bejt poctivec, minimálně. — hyp 
Y: a právě že béčko když říká že právě jeden z nás je poctivec, (.) tak nemůže lhát. 

protože céčko tam vlastně není nějak ani označený. — hyp, exp 
X: hm, tak dej že je poctivec a céčko padouch. — r, y, dir 



Y: no — r,y 

(••) 
X: tak zkusíme to. všichni jsme padouši. lže? — dir, q 
Y: lže. je to padouch, to sedí. jeden z nás je poctivec, béčko, to taky sedí. (.) a céčko 

by měl bejt (logicky padouch) že jo. když jen jeden z nich jako. — r, exp 

( - ) 
X: (ten jeden je-) — th 
Y: a nebo kdyby béčko, bylo padouch, — hyp 
X: počkej, počkej, no právě. — r, y, dir 
Y: no vlastně on nemůže ale lhát. víš. — exp 
X: no tak kdyby lhal. počkej. — r, hyp, dir 
Y: počkej, no — dir 

X: počkej, áčko, je padouch. ( ) — dir, rep 
Y: hm — r,y 
X: takže (..) hm nejsou padouši všichni. — exp 
Y: emem. — r, y 

X: fajn. béčko lhal, tak víc jak jeden nebo míň jak jeden, — exp 

(•) 

Y: hm kdyby béčko lhal tak musí bejt padouch, to je jasný. — exp 
X: tak musí bejt padouch, no. ale kdyby lhal, tak to znamená že céčko, — r, y, exp 
Y: by bylo r, hyp, emp 

X: nemůže bejt poctivec, protože by byl jeden, hm on lže že je jeden. — exp 

(••) 
Y: jako že budou všichni oba padouši. — r, hyp 
X: to by zase musel bejt áčko cé- poctivec, hele. kdyby byli áčko béčko padouši, 

céčko by byl poctivec. — r, exp 
Y: no. — r,y 

X: tak by béčko musel mluvit pravdu. — exp 
Y: no jasně. — r, y 
X: no. jenže on mluví pravdu, takže je to poctivec. — r, exp 
Y: no — r, y 

X: protože je jenom jeden, takže jiná možnost není. — exp 

(••) 
X: no? — q 
Y: asi jo no. (..) — r, y 

Y : l V Í Ě - C - k o m a V l ť'PlnČ V l a S t n ě 2 0 Z a Č á t k u " Ž e j o - ž e b é č k o J e P o c t i v e c . (..) 

X: ((smrká)) — 
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Y: počkej, a si představ, že by říkal, tady nemáš nikde napsaný, že musí bejt as-
poň jeden padouch, nebo poctivec, to nemáš napsaný, představ si že. béčko' ie 
padouch, jsme- všichni jsme padouši. ale nemusí, nemusí bejt. 

X: no že r, emp 

Y: a ne- počkej. — dir 

X: áčko musí. poctivec buď musí říkat pravdu. — hyp, exp 

Y: nebo počkej, počkej blbost, co když áčko, nebyl poctivec, a říkal pravdu. hyp 
X: no tak to nemůže říkat, protože vš r, no, exp 
Y: ne. vlastně to je pravda. — r, y 
X: protože to by musel bejt padouch, a poctivec padouch. (.) to nejde. (.) no, prostě 

to teď zapíchnem. další. — exp, org 

Y: no dobře. — r, y 

U T O 1 - 3 2 

9:29 (..) 
X: hm —• read 
Y: no tak já ( ) — th, kom 

X: (ani já ne.) kdyby byl- kdyby áčko (.) mluvil pravdu, tak je to blbost, takže áčko 
musí bejt padouch. — r, y, exp, hyp 

{••) 

Y: no počkej. — r, no 
X: víš co. to je to samý jako tady. — r, exp 
Y: no jasně, ale r, no 

X: kdyby byl poctívej tak říká že všichni jsou padouši. jenomže on je poctívej, takže 
kecá. — exp 

Y: když by byl poctívej tak může říct pravdu a béčko by byl padouch, že lže. — exp 
X: pochop to. (.) když by mluvil pravdu, všichni jsou padouši. on patří do všech, a 

on je poctívej. — r, exp 
Y: jo dobře. (.) — r, y 

Y: co to (budeme psát?) — q, org 
X: napiš áčko že je padouch, (..) béčko by byl v tom případě poctivec by mohl bejt, 

— r, dir, hyp 
Y: hm — r, y 
X: napiš — dir 

Y: mohl — th, wri 
X: mohl. (..) stejně ( ) — th 
Y: a céčko, to — hyp, emp 
X: a céčko, by byl, poctivec, protože jenom jeden z nich je padouch. (.) to říká 

béčko, že jo. a on je poctivec. — r, hyp, exp 
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Y: no jo. — r,y 

X: takže áčko je padouch a céčko musí bejt poctivec. — conc 

(••) 
Y: céčko (ne). — wri 
X: nic jinýho nezbejvá. ( ) kdyby béčko, byl padouch, tak bych řekl že, to by taky 

šlo. když by áčko byl padouch, což jako je, tak by tvrdil, že ne všichni jsou 
padouši. — hyp, exp 

Y: hm, by lhal. — r, exp 
X: že je aspoň jeden. (..) ne on lže když říká že všichni jsme padouši. takže mluví 

pravdu když říká že ne všichni jsou padouši. — exp 
Y: no. — r, y 
X: takže minimálně jeden z nich je poctivec, a kdyby béčko lhal, byl padouch, takže 

by právě jeden z nás je padouch, takže víc jak jeden nebo míň jak jeden z nich 
je padouch, jenomže céčko zbejvá, to by byl poctivec, — exp 

Y: a céčko, — r, hyp, emp 
X: by byl poctivec, počkej, jo to je padouch, to ne vlastně, právě jeden z nás je 

padouch, jenomže oni jsou dva padouši. takže on vlastně lže. — r, rep, th 
Y: no mohl by lhát — r, y 
X: a céčko — con, th, emp 
Y: a céčko by muselo bejt, no — r, emp 
X: by byl vlastně, no tak to napiš, že áčko béčko padouch, céčko poctivec, to je 

dobrý řešení. — dir, conc, kom 
Y: to je- to je druhá varianta. — r, exp 

(••) 
Y: hm — th 

UT01-33 
9:32 
X: další bude jednoduchej. fakt. — kom, poz 
Y: ((smích )) — poz 
X: já jsem padouch, ale bé ne. já jsem padouch, takže kdyby byl poctivec, tak 

nemůže přiznat že je padouch, protože je poctivec takže je padouch, — exp 
Y: hm — r, y 
X: já jsem padouch, — th 
Y: á bé — wri 

X: kdyby byl padouch, (..) tak říká já nejsem — hyp, th 

(••) 

Y: musí bejt- musí bejt poctivec, áčko. protože nemůže lhát. — hyp, exp 

X: kdyby áčko bylo poctivec, tak přiznává že je padouch, jenomže on je poctivec. 
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Y: ale (.) když by zase byl padouch, tak r, exp, emp 
X: no když by byl padouch, tak lže že je padouch. (..) tak by tvrdil že je poctivec 

— r, exp 
Y: ale bé ne. když může bejt zase oba dva stejný, tam totiž nikde nemáš napsaný, 

že musí bejt každej něco. — exp 

X: ne počkej, kdyby byl padouch, to áčko — r, dir, th 

(••) 
Y: kdyby byl padouch, tak může lhát u obou dvou. — r, exp 

X: nemusí, kdyby byl- musíš vzít jenom jestli může lhát vůbec, já jsem padouch 
— r, exp 

Y: ale on to nepřizná, že je padouch. — r, exp 
X: nepřizná že je padouch. — echo 
Y: kdyby řekl já jsem poctivec, — hyp 
X: takže by řekl, že — r, exp, emp 
Y: tak to taky nejde. — con, hyp 
X: je poctivec, on by musel říct že je poctivec, kdyby byl padouch. — con, hyp, exp 
Y: no, jasně, takže to r, y 
X: ne — th, emp 
Y: takže vlastně (..) takže kdyby byl poctivec, tak nemůže lhát. kdyby byl padouch, 

tak to zase nemůže — exp 
X: mluvit pravdu. — r, y 
Y: mluvit pravdu. — echo 
X: přesně tak. — r,y 
Y: takže to nejde. — conc 

(••) 

Y: že jo. — q 

(••) 
Y: aspoň ( ) — 

X: ( ) — 

(••) 

Y: ( ) — 

(••) 
Y: hm — 
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U T O L - 3 4 
p . * * 

X: když by béčko byl padouch, a áčko poctivec, (.) tak. áčko je poctivec, jo, dejme 
tomu. — th 

Y: počkej. — dir 
X: on říká počkej. — dir, th 
Y: počkej počkej, já si to ještě musím přečíst, pročíst jako víš co. — dir 
X: no. to tam dvakrát říká že — th 
Y: bé je padouch, ne. tohle jsem četl. — read, dir 
X: no. ne — th 
Y: bé je padouch — th 
X: no jasně, ale ( ) teď jdeme jenom to uvažovat. — r, dir 
Y: no — r,y 
X: tak áčko je poctivec, takže béčko —- hyp 
Y: když si to tak představíš. — exp 
X: no jasně, jenom uvažujem. — r, exp 
Y: béčko by byl padouch. — exp 
X: béčko by byl padouch a tvrdil že á a cé nemají stejnou — exp 
Y: mají stejnou — r, no 

X: nemají, kdyby byl padouch, protože hele. — r, exp 
Y: jo jo jasně, on to tak nemyslel. — r, y, exp 
X: protože to je správný řešení, poctivec, padouch, a céčko by musel bejt poctivec, 

jenomže on tvrdí že i á i cé mají stejnou povahu takže by to nešlo. — exp 
Y: hm — r, y 
X: protože by musel bejt poctivec. — exp 
Y: tak by nelhal. — exp 
X: takže- takže to nejde. — conc 
Y: (by byl poctivec) — th 
X: teď kdyby byl áčko padouch, — hyp 
(••) 
Y: tak by lhal — r, exp 
X: tak by řekl že béčko je poctivec. — exp 
Y: béčko je poctivec. (.) jo. — echo, y 
X: béčko je poctivec, a á i cé mají stejnou povahu, a céčko je padouch. — rep, exp 
Y: no. to by šlo. — r,y 
X: no — r, y 
Y: no. — r,y 
(••) 
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Y: to by mohlo bejt. — r,y 

(••) 
X: áčko padouch céčko padouch, béčko poctivec. — conc 
Y: béčko poctivec, no. — r, y 

UT01-35 
9:**( ) 
Y: ( ) do pytle. — kom 
X: ( ) — 
(••) 

X: áčko, ( ) — read 

Y: (na to se ) — read 

X: tak napiš á bé cé. — dir 

(••) 
X: teďko áčko mluví pravdu, bé cé mají stejnou povahu. — hyp 
Y: hm, ( ) — r, y 
X: takže buď to jsou poctivci nebo padouši. — exp 
Y: hm — r, y 
X: a teď se někdo zeptá céčka, mají á a bé stejnou povahu? co odpoví. (.) takže 

céčko je v tom případě poctivec, a tvrdí že á a bé mají stejnou povahu, tak 
řekne ano. — th, exp 

Y: hin — r, y 
X: protože všichni tři mají stejnou povahu, ne? áčko řekne bé cé mají stejnou po-

vahu. to je pravda. — q, exp 

Y: no — r, y 
X: protože jsou oba poctiví. — exp 
Y: no jasně. — r, y 

X: a teď se zeptá céčka mají á bé stejnou povahu? maj. — exp 
Y: [maj. protože jsou stejný.] — echo, exp 
X: [protože jsou poctiví.] — exp 
Y: hm. to je ( ) — r, y 
X: ( ) poctivec, a céčko odpoví — exp 

Y: hm. jsou všichni poctivci, tím pádem. — r, conc 

X: no, tak piš. poctivci, a céčko odpoví ano. (..) — r, y, dir, conc 
((hlášení školního rozhlasu)) 
X: tak teďko zkusíme padouchy, hele. takže, béč- áčko řekne béčko a céčko mají 

stejnou povahu, kecá. — org, hyp, th 
Y: počkej, kdo je padouch, áčko béčko? — r, dir, q, ret 
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X: no to je jedno, zatím áčko. — r, exp 

Y: jo všichni- no. — r, y 

X: áčko říká že bé cé mají jinou stejnou povahu, takže mají jinou. — exp, th 

Y: mají jinou. — echo 
X: tak. teď se céčka zeptá mají á a bé stejnou povahu? (..) áčko béčko (.) by byli 

poctivci, a céčko th 
Y: áčko nemůže bejt poctivec, (tentokrát.) — r, no, hyp 
X: teda. áčko béčko jsou padouši a céčko poctivec, — r, hyp 

Y: no —r, y 
X: a řekne ano. (.) no. — ded 
Y: a to by nesedělo, protože á bé — r, hyp, exp, emp 
X: to by nesedělo, to by sedělo, áčko řekne bé cé mají stejnou povahu, jenomže oni 

nemaj. — r, echo, no, exp 
Y: bé emp 
X: protože béčko je padouch a céčko poctívej, céčko odpoví že maj stejnou povahu, 

chápeš to. to jde taky. — exp 
Y: počkej počkej, si to musím, áčko by byl padouch, a lhal by. — dir, th 
X: a lhal by. — r, y, echo 
Y: když by béčko céčko měli měli jinou. — th 
X: měli jinou povahu. — r, y, echo 
Y: jasně, tak by céčko, jo. hm. — th 
X: céčko by byl poctivec. — conc 
Y: jasně. — r, y 
X: ( ) napiš to pod to, ať se ( ) — org 
Y: áčko by byl padouch — rek, hyp 
X: béčko taky, céčko poctivec a odpověděl by ano. zkusím to. když by byli všichni 

( ) — r, hyp, dir 
Y: všichni padouši. to by nešlo. ( ) — r, hyp 
X: ( ) áčko řeklo béčko céčko mají stejnou povahu ( ) — th 
Y: ( ) áčko by lhalo. — hyp 
X: áčko lže teďko, béčko céčko mají stejnou povahu. — echo, th 
Y: když nemusí bejt pravda. — hyp 
X: no to není pravda, ne nemusí, ale není. — r, no, hyp 
Y: no jasně, no není. — r,y 

X: nesmí prostě takže béčko céčko mají rozdílný povahy, a teď se někdo zeptá 
céčka, maji á a be stejnou povahu? on řekne ano, — rep, hyp, ded 

Y: tudíž ne, — r, ded 
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X: no jasně, když by byl padouch, tak řekne ano, (.) a přitom oni nemaj, tak béčko 
je poctivec, hm. áčko by byl padouch, béčko céčko nemaj stejnou povahu, — 
r, y, ded 

Y: béčko byl poctivec a céčko padouch. — conc 
X: poctivec, teda padouch, poctivec, padouch. — conc 
Y: no. — r,y 
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B.2 Skupina UT02 

ZŠ Uhelný trh 4, Praha 1 
17. června 2003, 2. vyučovací hodina (9:10 - 9:40) 
dvojice žáků třídy 9. C (třída se zaměřením na matematiku a informatiku) ^ 
charakteristika žáků podle učitele matematiky: oba průměrné hodnocení 1-2 
X Tomáš 
Y Vráťa 
E experimentátor 

UT02-26 
9:10 
Y: čteš rovnou ten příklad nebo ten úvod? — q, org 

X: ten úvod. — r, org 

(...) 
((čtou potichu)) 
X: ((smích)) — poz, kom 
Y: tak- ( ) — emp 
X: počkej prostě: á [bé a cé.] — dir, th 
Y: [á bé] — echo 
X: ( ) a ptá se á — th 
O 
X: aha takže á něco řekne, ale my nevíme co. — exp 
Y: hm — r, y 
X: no — emp 

Y: bé řekne že á je padouch. — th 

(...) 
X: a cé řekne — th 
Y: [nevěřte bé ten lže.] — r, read 
X: [nevěřte bé ten lže.] (...) takže bé ( ) (...) takže pokud by á řekl, že je poctívej, — 

read, hyp 

Y: tak nevíš jestli mluví pravdu nebo ne. — r, exp 
X: hm. ale pokud by teda řekl že. kdyby on řekne že je poctivec, a bé řekne že lže, 

že je padouch. — r, y, hyp, rep 

Y: tak bé je padouch. (...) a cé by byl taky padouch. (...) teda cé by byl — r, ded, th 
X: a cé říká nevěřte bé ten lže a to je ( ) — exp 

Y: jestliže á je poctivec, tak cé taky a bé je padouch, a jestliže (...) á je padouch, tak 
be je poctivec a ce je taky padouch. — hyp 
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X: ( ) — 

Y: á cé jsou stejný. (...) a bé je jiný — hyp, rep 

X: ne. když- když áje poctivec, — r, no, exp, emp 

Y: no? tak céčko taky. protože béčko řekne že je padouch, a céčko tvrdí nevěřte bé 
ten lže. — r, no, exp 

X: no tak můžou oba padouchové. —- r, no, hyp 

Y: proč. — r,q 

X: no že ten lže, že on je padouch — r, exp 

Y: [no. a on říká nevěřte.] — r, exp 

X: [no- a on hodně-] no. ne tak počkej, tak áčko a céčko budou padouši no. — exp, 
emp, r, y 

Y: áčko a céčko jsou stejný. — r, hyp, rep 

X: jo. — r, y 

Y: akorát že nevíš jestli jsou padouši nebo ne. — hyp 

(...) 

X: hm. tak na to musíme přijít, tak když by áčko bylo padouch, — r, y, dir, hyp 

Y: no. — r, y 

X: a béčko řekne (...) že á — th 

Y: tak to- tak to je- v tu chvíli je béčko poctivec, — th, ded 

X: á říkal že je padouch. (...) no. v tu chvíli je béčko poctivec a céčko padouch. — 
tli, ded 

Y: no. — r, y 

X: ne. když áčko a céčko musí bejt stejný si říkal. — th, exp 

Y: jo. no vždyť jo. — r, no, exp 

X: jo aha. ne. — r, y, no 

Y: jo. vyjde to tak. padouch poctivec padouch. — r, hyp 

(...) 
Y: (co tady dělá á) — th 

X: no. ale zase. když tady tohohle toho áčko budeš mít poctivec, — exp 

Y: tak béč r, ded, emp 

X: tak to zase vychází naopak, že jo. — exp 

Y: no přesné tak.((směje se)) — r, y, poz 

X: no jo. — r, y 

Y: to je ( ) — kom, emp 

X: ehm — emp 

(...) 
X: myslím že bé bude padouch.((směje se)) — hyp, poz 
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Y: já bych řekl že á je padouch, (protože odpověděl nezřetelně tudíž lhal.((směje 
se)) — hyp, exp, poz 

X: k tomu dojdeme nějakou hroznou blbostí.((směje se)) to musí bejt taková nějaká 
jako to. jak na to logicky přijít, ehm. — kom, poz, hyp 

Y: (leda) že bych řekl že logicky to nepůjde. — r, hyp, kom 

(...) 

X: nevíme co řekl. ten řekl á je padouch, jo? — th, q 

Y: hm — r, y 
X: a ten řekl že bé lže. takže, kdyby tenhle byl padouch. (...) tak (...) — th, hyp 
Y: tady ten r, ded, emp 
X: je padouch. — r, ded 
Y: no, tady ten je poctivec, — r, y, ded 
X: ten je poctivec — r, echo 
(••) 

X: a tenhle je padouch. — ded 
Y: a tenhle ( ) je padouch, no. — r, echo, y 
X: kdyby řekl že je poctivec, (...) tak ten (...) no prostě bude padouch. — conc 
Y: (no já bych to tak taky řekl.((směje se)) prostě á je padouch, béčko je poctivec, a 

céčko je padouch. — r, y, poz, conc 
X: no, že jo. protože prostě to. — r, y, exp, emp 
Y: ((smích)) ( . . . ) ( ) — poz 
X: akorát že nevíme jestli to máme dobře.((směje se)) — kom, poz 
Y: ale máme v tom jasno. oba.((směje se)) — r, kom, poz 
X: no, tak dobře, takže padouch poctivec padouch, jo? — conc, q 
Y: hm — r,y 
X: jo ale hovňajs. my musíme určit jenom co je bé a cé. — kom, dir 
Y: hm takže poctivec a padouch, bé je poctivec a céčko je padouch. — r, y, conc 
(...) 
X: nebo když je otázka co jsou bé a cé tak třeba tam napsat jsou odlišní. — kom 
Y: ((smích)) co jsou bé a cé. já bych tam napsal že jsou lidi. — kom, poz 
X: ne. jeden je padouch a jeden je poctivec, no tak dobře, takže poctivec- poctivec 

a padouch jo? — r, no, conc 

Y: béčko je poctivec, bé poc ((píšou každý řešení na svůj papír, diktují si polohlasem)) 
— wri 
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UT02-27 
(. . .) 

X: ee — read 
Y: to je dobrý ty jo. to je nám úplně k ničemu. — kom 
X: co si píšu ( ) — 
(...) 
Y: odpovídat jako prve ((směje se)) — read, poz 
X: nezřetelně((směje se)) á říkal že je mezi námi jediný poctivec. — read 
Y: na to řekne cé nevěřte bé ten lže. — read 
X: no. ale tak to nám zase vyjde stejně. — r, hyp 
Y: to nám zase vyjde stejně no. — r, y, echo 
X: když bé odpoví, že á říkal že je mezi ná- no hele počkej to ne. protože á- á nesmí 

mluvit pravdu, a á by v tom případě řekl pravdu. (...) protože bé musí říkat 
pravdu, nám vyšlo teda jako. kdybysme to brali podle toho jak nám to vyšlo. 
— hyp, exp 

Y: ale to je úplně jiná hádanka, to s tou první vůbec nevztahuj. — r, exp 
(...) 
X: no dobře, ale pak- no jasně. no. no to ne. — r, y, th 
Y: to je úplně nová hádanka. — rep 

(...) 
X: jo dobře. jo. — r, y 
Y: vůbec bych to nevztahoval k tý první. — rep 
X: okej. takže (...) kolik je mezi vámi poctivců, takže á zase nevíme, co říkal, jo — 

r, y, read, th 
Y: hm — r, y 
X: bé říkal, že read, th 
Y: to á je nějaký divný ne ((směje se)) — kom, poz 
X: že á říkal že je jeden poctivec (...) a co říkal cé. — read, q, text 
Y: že bé lže. co bys od něj jinýho čekal.((směje se)) — r, read, kom, poz 
X: bé lže ((diktuje si a zapisuje)) (...) takže zase. ee — wri, hyp, emp 
Y: takže to zas vyjde úplně stejně. — hyp 
X: tak á teoreticky mohl říct cokoliv, že tam je jeden poctivec dva poctivci tři poc-

tivci. ale kdyby řekl dva nebo tři tak bé by byl padouch, a on (...) — exp 
Y: když á řekne, že je mezi niina jeden poctivec, — hyp 
X: a bé- a- no to nejde. — r, hyp 

Y: tak ti to nevyjde. — r, y 
X: to nemůže vyjít, to nejde. — hyp, rep 
Y: prostě tak. — exp, emp 
X: to prostě nejde to nejde, takže — rep 
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Y: tak á je padouch jak brno. — conc 
X- nebo bé. (...) ne. to vlastně ne. počkej kdyby á řekl že tam jsou dva poctivci tak 

by to mohl bejt á a cé. to víš že jo. hele á řekne že tam jsou dva poctivci, (...) 
jo, bé řekne že tam je jenom jeden poctivec, nebo že to slyšel od toho čimz lze, 
a tenhle říká že tenhle lže. takže — r, hyp, exp 

Y: to by šlo no. — r, y 
X: ten by byl pravdivej. no takže takhle bych to viděl, a co se nás ptali. jo. že tenhle 

ten je — exp, read, q, r 
Y: co je bé a cé. — r, read 
X: padouch. — conc 
Y: takže bé je poctivec a céčko je zase padouch? — q, ret 
X: ne. — r, no 
Y: béčko je padouch. — r, hyp, conc 
X: béčko je padouch. — r, y, echo 
Y: dobrý. — r, y 
X: jo? — q, uj 
Y: jo. — r,y 
X: padouch a poctivec. — conc 
(...) 

U T 0 2 - 2 8 

X: další je nějaká kratší. — kom 

(...) 
X: cože? hele á a bé každý z nich je poctivec nebo padouch, á prohlásí aspoň jeden 

z nás je padouch. — kom, read 

(...) 
Y: no jestliže mluví pravdu, tak je padouch bé. jestliže ne tak je padouch on sám. 

(...) ne. to nejde. (...) kdyby on totiž (...) (postavme) to tak že á mluví pravdu. 
— hyp, exp 

X: no, tak to je — r, hyp, emp 
Y: takže bé je padouch, v tu chvíli, a je to jasný. — hyp, ded, kom 
X: ne. jo. jo no jasně. — r, y 
Y: aspoň jeden z nás je padouch, takže když á mluví pravdu, tak bé je padouch, 

kdyby á nemluvil pravdu, — read, conc, hyp 

X: tak ee tak no tak můžou bejt oba padouchové, padouši. pokud nemluví pravdu, 
a říká aspoň jeden z nás je padouch, tak můžou bejt oba padouchové, no r, 
hyp, exp 

Y: no jasně, proč by ne. — r, y, kom 
X: takže buď jsou oba, a nebo jenom bé. — conc 
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Y: hm ale jestli už on nemluví pravdu, aspoň jeden z nás, je padouch ( ) jestliže 
m- (...) proč to má vždycky dvě řešení? — th, q, kom 

X: ((smích)) — r, poz 
Y: to je jak rovnice a dvou neznámejch. — kom 
X: á prohlásí aspoň jeden z nás je padouch, ((potichu)) — read, th 
(...) 
Y: takže aspoň jeden z nich je skutečně padouch. — exp 
X: no já si myslím že hyp, emp 
Y: takže když mluví pravdu, tak aspoň jeden z nich skutečně je padouch kdvž 

nemluví pravdu tak on ten padouch je sám. (...) no — hyp ' 

X: no já si myslím že on je poctivec. (...) nebo já- já teď nevím co jsi říkal ale 
myslím si že je poctivec. — hyp 

Y: když je poctivec tak bé. takže [á by byl poctivec,] — r, th 

X: [no. takže á je poctivec] a bé padouch. — r, hyp, ded 

Y: no. a když je padouch. — r, y, hyp 
X: bé je padouch, jo? — rep, q 
Y: no. — r, y 
X: no a teď kdyby hyp, emp 
Y: kdyby á byl padouch, tak bé může bejt co chce. — r, hyp 
X: hm — r, y 

Y: takže se můžu jít klouzat. — kom 

(...) 
X: ne. kdyby á byl padouch, tak jsou r, no, hyp, emp 

Y: a řekl že alespoň jeden z nás je padouch, tak bé může bejt jak poctivec tak 
padouch, protože jednoho padoucha už tam máme a druhýho nepotřebujeme, 
— r, hyp, exp 

X: em em. hele. ne ne ne ne ne ne. poslouchej. — r, no, dir 

Y: no — r, y 
X: když á řekne, že aspoň jeden z nás je padouch a lhal by, (...) tak jsou buď oba, a 

nebo žádnej. (...) ne. žádnej bejt nemůže, — exp 
Y: a to je blbost, protože- no takže by byli oba. — r, hyp, ded 

X: takže by byli oba, a nebo jenom béčko. — r, echo, conc 
Y: no — r, y 

X: aha. ale já bych se spíš přiklonil k tomu béčku, že je jenom padouch, a áčko ne. 
protože tady jako je každý z nich je poctivec nebo padouch, aha. no to může 
bejt oboje že jo. — hyp, exp 

Y: no((směje se)) — r, y, poz 

X: hm (...) no hele já bych to (tak asi nenechal jako.) — r, y, hyp 

Y: no ale ( ) — r, no 
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X: stejné na tom nějak moc nevyřešíš. — exp 
Y: no ne no. má to někde výsledky vzadu? — r, y, q, kom 

E: ( ) — kom 
Y: jo? — r, q, kom 
X: jo. tady. — r,y 
Y: nekoukej tam. ((směje se)) — dir, kom, poz 
X: no já jsem se koukal jestli ten příklad pak pokračuje. ( )((směje se)) — exp, kom, 

poz 

UT02-29 
Y: jo. jsem padouch nebo bé je poctivec.((čte)) — read 

X: cože?((šeptem)) — q, read 

Y: ty bláho. — kom 

X: buď já jsem padouch, — read, th 

(...) 

X: takže v případě kdy on je- kdy á je padouch, — hyp 

(...) 
Y: tak kecá. ne nekecá. — r, ded 
X: ne. — r,y 

Y: v případě že á je padouch, tak bé taky. — hyp 

X: jo. — r,y 

(...) 
Y: protože on říká exp, emp 
X: buď já lžu, nebo bé mluví pravdu. — r, exp 

Y: no a když kecá (...) tak to řekne buď já mluvím pravdu nebo bé lže. — r, hyp 

(...) 
X: ty já už se v tom jako neto. nevyznávám pomalu. — kom 
Y: to je zamotanější a zamotanější. — kom 
X: á bé ((diktuje si a zapisuje)) — wri 
Y: hm — th 
X: a á říká, (...) že. ale víš co tam je. — th, q 
Y: nebo. — r 
X: že buď já jsem padouch, nebo bé je poctívej. (...) takže pokud on je padouch, 

tak bé není poctivec, ale bé je taky padouch. — text, hyp 
Y: no ale pokud je poctivec, — hyp 
X: ale to ne- to nevyjde. (...) a pokud je poctivec — th, rep 
Y: tak bé je taky poctivec. — r, hyp 

(...) 
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Y: a protože když on je poctivec, buď já jsem padouch, a jakmile je poctivec tak 
to neplatí, neboť beje poctivec, takže jsou oba dva poctivci nebo isou oba <1vt 
padouši. — exp 

X: no takže jsou poctivci asi spíš myslím ne? protože on říká. já jsem padouch 
hyp, q, exp, emp 

Y: a co třeba to odpojit, nenapsat oba dva jsou poctivci ale napsat oba dva isou 
stejní. — hyp J 

(•••) 

X: to ne, oni se tě vyloženě ptají co jsou á a bé. — r, no, exp 
(...) 

Y: ( ) — 
(...) 
X: hele ale. ty fakt jako nezjistíš jako když. prostě — hyp 

Y: no nikde to nezjistíš, u žádný z tady těch úloh. — r, y, echo, hyp 

X: tak napíšeme že jsou stejní. — conc, dir 

Y: no — r, y 

(...) 
X: ( ) — 

UT02-30 
Y: (tady to) — dir 

X: dejme tomu že á řekne, buď já jsem padouch nebo dvě a dvě je pět. — read 
Y: ((smích)) — poz 
X: cože?((směje se)) — kom, poz 
X: takže on lže, (...) ne hovňajs. buď já jsem padouch, — hyp, read, th 
Y: nebo dvě a dvě je pět. — r, read, th 
X: což je lež, — hyp 

Y: hele. kdyby lhal, buď já jsem padouch, (...) on nemůže lhát. on musí bejt poc-
tivec. — r, exp, hyp 

X: hm. (...) no. — r, y 
Y: může lhát. — hyp 

X: no jasně, ne- ne- počkej, on musí bejt (...) poctivec. — r, y, dir, hyp 

Y: nemusí. — r, no 
X: vždyť říká. buď já jsem padouch, (...) ale v případě že nejsem, jo právě. — r, 

no, th 
Y: no. a když kecá tak — r, y, hyp 
X: takže, takže on musí bejt poctívej, a hyp 

Y: no on může bejt obojí.((směje se)) — hyp, poz 

(...) 
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X: dejme tomu že á řekne, já jsem padouch nebo dvě a dvě je pět. — read 

(...) 
Y: řekněme že á je poctívej. — hyp 
X: ne počkej, takže á řekne (...) jsem padouch, (...) nebo (...) jsem padouch — dir, 

th 
Y: ( ) — 
X: nebo — th 
Y: ( ) — 
X: ( ) takže- (...) — th 
Y: no. když on řekne, — th 
X: jenže kdyby to byl poctivec, (...) to prostě by nešlo. — hyp 
Y: to neš- to by nešlo, takže on je padouch. (...) což jde. on nemůže bejt poctivec, 

protože když by- buď jsem padouch, což jako poctivec není, a tak dvě a dvě je 
pět. (to taky není pravda.) takže on musí bejt padouch. — r, y, echo, hyp, exp 

(...) 

X: no. ale tohle to je lež, — r, hyp 
Y: no jo. je padouch. — r, y, exp 
X: jo? — r,q 

Y: no jasně, a proto právě nebude poctívej. — r, y, exp 
X: ale- ale on vlastně (...) on jakoby r, no, exp, emp 
Y: chápeš, vem to od začátku, dejme tomu že á je poctívej, jo? — r, exp, q 
X: no — r, y 
Y: a tvrdí, buď jsem padouch, což jako poctivec musí uznat že není, takže jde dál. 

— exp 

X: a říká, — r, exp 

Y: nebo dvě a dvě je pět, což taky není pravda, takže on prostě poctívej bejt nemůže. 
— exp 

X: aha — r,y 
Y: on musí bejt padouch, no a když je padouch tak říká. buď já jsem padouch, což 

by byla pravda, ale protože on lže, tak to přeskočí nebo dvě a dvě je pět, což 
lže. tak taky dává smysl. — hyp, exp 

X: takže padouch jo? — q, ret 
Y: takže á je padouch. — r, conc 
X: ou kej. — r,y 
Y: chápeš to? — q, kom 
X: no moc ne, ale snažím se ti věřit. jako. no protože si myslím že jako (...) prostě 

dvě a dvě je pět je lež. — r, kom, exp 

Y: no — r, y 
X: a — emp 
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Y: když by k ní došci poctivec, tak nemůže bejt poctívej, ale když k ní doleze 
padouch, — exp uuicze 

X: tak to tak jde. — r, conc 

Y: tak to tak jde. — echo 
X: no. ale víš jak já si myslím že on to říká? on říká. já jsem padouch a Dokud 

nejsem, tak dvě a dvě je pět. (...) což je vlastně lež, ale (...) — hyp, exp 

Y: hele pokud je padouch, tak ho musí (...) když je padouch, a tvrdí, že je padouch 
(...) no ( ) poctivec bejt nemůže, že jo. — r, exp, emp, hyp 

X: no. asi ne. že jo. — r, y 
Y: protože by došel k tomu — exp 

X: ( ) — 
Y: no prostě je to padouch, vůbec bych se neptal co říká když je padouch, conc 

X: no jasně. — r,y 
Y: ale když je poctivec, tak by došel k dvě a dvě je pět, což je blbost, takže á je 

padouch. — exp 

X: hm — r, y 
Y: hele máme jeden úplně jasnej výsledek. — kom 

UT02-31 
X: no. to jo. dejme tomu. jo. tady. zase máme tři á bé cé. — r, y, read 
Y: ale né. — kom 
X: každý je buď poctivec nebo padouch. — read 
Y: á a bé prohlásí. — read 
X: všichni jsme padouši. takže počkej, á bé tak. ((zapisuje)) — read, dir, wri 
Y: (ale víš co bych řekl že ono to všechno má jedno řešení.( — kom 
X: (to stoprocentně.( jsme padouši. (...) a bé (...) o. to prohlásí jenom á jo. — kom, 

read 
Y: jo. — r,y 
X: bé řekne. (...) jeden z nás je padouch, jeden padouch ((diktuje si)) a co řekne cé 

— read, wri 

Y: je padouch. — th, read, kom 

(...) 
Y: (cé drží hubu( — kom 
X: počkej cože? — r, dir, q 
Y: cé je potichu. — exp 
X: jo aha. já čtu tohle to. takže zase máme tři ( ) ((čte)) všichni jsme padouši — r, 

kom, org, read 
( . . . ) 

Y: (což jsou á bé) — th 
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X: hm. proč cé nic neříká. — kom 
E: kluci vy jste si vzali zadání že do toho vstupuju vy jste si vzali zadání z tohohle 

příkladu. — org 
X: no já jsem na to taky právě koukal. — r, org 
Y: no jasně, jeden poctivec. — kom, r, y, read 
X: no. ((smích)) — kom, poz 
Y: ty vogo. — kom 
(. . .) 

Y: a chyba ( ) jsou padouši, jenom jeden z nás je poctivec, ((čte)) — read 
X: no. takže- ee jsme padouši jeden z nás (...) ( ) — read 
Y: a — emp 
X: takže jeden z nich lže. že jo. — hyp 

Y: hm. ale to bych řekl. kdyby á lhal. tak on sám padouch bejt nemůže, protože by 
řekl že všichni jsme padouši, když á řekne všichni jsme padouši, a on sám by 
byl padouch, — hyp, exp 

X: tak to vlastně nemůže říct protože by tím říkal- no ale on r, y, hyp, exp 
Y: a on nemůže- a kdyby byl zase poctivec, — exp, hyp 

X: ne on může bejt padouch, protože oni ostatní nemusej bejt- nemusej bejt ee 
padouši, a on by řekl všichni jsme padouši. čili může (bejt padouch, ale poctívej 
bejt nemůže,( — hyp, exp 

Y: (jo jasně, ale nemůže bejt poctivec.( — r,y 
X: takže ten stoprocentně je padouch. — hyp, conc 
Y: ten je úplně na sto. — echo 

(...) 
Y: á je padouch. — rep, conc 
X: je to tak. že jo. — r, q, conc 
Y: no určitě. — r, y 

X: ještě můžou bejt nějaký křížený, ne? — kom, q 
Y: no — r, y, kom 

X: takže padouch a bé říká že je mezi nima jeden poctivec. — conc, th 

(...) 
X: tak to může bejt buď on sám, jedině, protože kdyby byl padouch, (...) no to víš 

že jo. bé je poctivec, a cé je padouch, na to bych dal krk. — r, hyp, exp, kom 
Y: jo. určitě. — r, y 
X: že jo. — q 
Y: hm. (...) bé je poctivec, a cé je padouch, ((diktuje si)) — r, y, wri 
X: cé je padouch, ((diktuje si)) — wri 
Y: takže á je padouch, řekne že všichni jsme padouši, to lže. — hyp, ded 
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X: to lže. — r, y, echo 
Y: protože bé řekne že aspoň z nás jeden je poctivec, — exp 
X: a říká pravdu, protože tenhleten mluví nesmysly. — r, exp 
Y: a říká pravdu, ( ) no a bé, kdyby byl padouch, — exp, hyp 
X: no — r, y 

Y: a řekl že aspoň jeden z nás je poctivec, tak by mohl kecat, že nikdo není, — hyp, 
exp 

X: ten lže — emp 
Y: ale to by zase á měl pravdu, to je blbost, — exp 
X: ale protože ten nemůže bejt poctivec když říká že všichni jsou padouši. — r, exp 
Y: no jasně, a nebo, by v tu chvíli musel bejt nikdo padouch, a v tu-jo. takže takhle, 

určitě, stoprocentně. — r, y, hyp 
X: no — r, y 
Y: takže v tom máme jasno — kom 

UT02-32 
X: a dál — org 
Y: dejme tomu že á a bé řeknou všichni jsme padouši a jeden z nás je padouch, aha 

konečně máme to správné zadání — read, kom 
X: takže, á řekne všichni jsme padouši, zase. — read, kom 
Y: ten á je nějakcj divnej. — kom 
(...) 

X: co řekne ten bé. jo. že jeden z nich je padouch. — q, read 

Y: právě jeden, že jo. — r, exp, spec 

X: no jasně. — r, y 

(...) 
Y: no. a cé zase je potichu. — read, kom 
X: no. takže á říká že všichni jsme padouši, což zase musí bejt padouch. (...) je to 

tak? — th, hyp, q 

Y: no je to tak. á je zase padouch, úplně na kilo. — r, y, echo, kom 

(...) 

Y: no — emp 
X: jo. (...) takže áje padouch, to už víme. bé, že tam je jeden padouch. — rep, read 
Y: bé jeden padouch. — echo 
X: takže ten může mluvit pravdu, a říkat to o tom áčku. — hyp 
Y: no. což by šlo. protože on by sám byl poctivec a céčko by v tu chvíli byl taky 

poctivec. — r, y, hyp, exp 
(...) 
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X: to nevíš, co by byl céčko, ten tam vůbec není nijak- jo je vlastně že všichni jsme 
padouši ale lže. je sám padouch — r, no, th 

Y: no on totiž kdyby byl béčko poctivec, tak tvrdí že je tam jenom- — r, exp 
X: tak céčko by musel bejt- — r, hyp, emp 
Y: tak céčko musí bejt taky. — r, exp 
X: ale pokud by béčko byl padouch — hyp 
Y: padouch, — echo 

X: tak by céčko byl taky padouch. — hyp, ded 

(...) 

Y: proč. — r,q 

(...) 
X: kdyby béčko byl padouch a tvrdil že je tam právě jeden padouch, tak kecá, a bucr 

jich je tam víc nebo míň. míň jich tam bejt nemůže protože áčko je stoprocentně 
padouch, a jestli jich je tam víc — r, exp 

Y: no právě že to áčko. (...) by pak — r, no, hyp, emp 
Y: no. áčko je padouch, to ber jako fakt. že jo. — r, no, hyp 
X: no počkej, jestli jsme si tím úplně jistý. — r, no, dir, hyp, doubts 
Y: no jo. protože to už jsme vyřešili před tím. — r, exp 
X: já vím. no. ale — r, doubts 
Y: on zase řekl úplně to samý. — r, exp 
(...) 

Y: hele? oni se ptali, dá se určit co je bé dá se určit co je cé — text 

X: hm. právě, tak áčko určíme hned jako. ale — r, exp 

Y: a co když se to určit nedá. ((smích)) — kom, hyp 

(...) 
X: no tak určitě se to dá určit. — r, no, hyp, kom 
Y: nemusí. — r, no, kom 
X: no. jsme jen dostatečné nechytrý. — kom 

Y: jestli je otázka položená takhle tak se rozhodně nemusí. — hyp, kom 

(...) 
Y: dobře, jestliže bé je poctivec, (tak v tu chvíli je cé taky,( — r, y, rek, hyp, ded 
X: (no, béčko říká že je jeden padouch,( — th 
Y: no, — r, y 
X: tak v tu chvíli je cé taky poctivec, a pokud je to padouch, a říká že je tady jedem 

padouch, tak kecá. — ded 
Y: no. — r,y 

X: a může- musí jich tam bejt víc. čili dva. — ded, exp 
Y: čili všichni tři. ne. všichni dva. — r, echo 

A 
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X: čili dva. což znamená že cé by byl padouch. — rep, ded 
Y: cé musí bejt poctivec. — r, no, hyp, ded 
X: nemusí. — r, no 
Y: musí. nc/ — r, no 
X: proč. jo protože by byli všichni padouši a q, exp 
Y: á — exp, emp 
X: a á by potom říkal pravdu. — exp 
Y: no — r, y 

X: takže v tom případě — conc, emp 

Y: takže se to dá určit. — conc 
X: takže béčko je v tom případě ee — rep, conc, emp 
Y: padouch. — r, conc 
X: ne. — r, no 
Y: jo jo. — r, no 
X: ne. béčko je právě poctivec. — r, no, hyp 
Y: béčko je padouch a céčko je poctivec. — r, no, hyp 
X: béčko je poctivec, protože říká o áčkovi že je tam jeden padouch r no h 

exp ' 
Y: no. v tu chvíli by totiž- hele. kdyby béčko byl poctivec jo, — r, no, exp, emp 
X: no. tak říká. je tady jeden padouch, čímž mluví pravdu o áčku. — r, exp 
Y: no. a- a céčko je taky poctivec. — r, hyp, ded 
X: hm — r, y 
Y: takže by byli oba dva poctivci. — conc 
X: jo. jsou oba dva poctivci, tak to jde. — r, y, echo, kom 
Y: no. a kdyby. — r, y, hyp, emp 
X: no — r, y 
Y: béčko byl padouch — hyp 
X: no — r, y 
Y: tak tvrdí že tady je právě jeden padouch, — exp 
X: čímž kecá. — r, ded 

Y: což kecá. a jsou padouši (...) oba dva, i béčko, — r, echo, exp 

X: i áčko. — r, exp 

Y: i áčko, a céčko se nedá určit. — echo, hyp 

X: aha — r, y 

Y: céčko by musel bejt teda poctivec, céčko by musel bejt poctivec, — hyp 

X: jo. ano. — r, y 

Y: protože — exp, emp 
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X: takže céčko je poctivec za každou cenu. — conc 
Y: jo. takže céčko se určit dá, ale béčko ne. — r, y, conc 
X: takže cé je poctivec, a béčko může bejt ( ) — r, echo 
Y: to nepiš, bé se prostě určit dá a cé ne. jistě. — dir, conc 
X: cé se dá určit. — r, no 
Y: no. vždyť jo. — r, y 
X: jo. jo. jo. tys říkal že r, exp 

Y: cé se dá určit, bé ne, bé se nedá, cé se dá. ((diktuje si)) no. — wri 

UT02-33 
X: hele. další úloha. ( ) — kom 
Y: dejme tomu ((čte potichu)) — read 
X: dejme tomu že á řekne já jsem padouch ale bé ne. co jsou á a bé. ((čte nahlas)) 

(...) takže á řekne (...) jsem padouch (...) ale bé ne. — read 
Y: ( ) ((potichu, diktuje si)) — wri 
X: jo. takže bé je poctivec, ((potichu)) což nejde, protože tím by mluvil á pravdu. 

— th, hyp, exp 
Y: hele. kdyby á byl padouch, a řekl já jsem padouch, tak by mluvil pravdu, — hyp, 

ded 
X: což nejde. — r, ded 
Y: a to je blbost, a kdyby byl poctivec a řekl že jsem padouch tak (to taky nejde.( 

— exp 
X: ty jo. — kom 
Y: (to je ještě lepší úloha než tamta před tím.( — kom 
X: kdyby on byl poctívej, no ale kdo říkal že padouch nemůže mluvit pravdu. (...) 

tady je o tom že vždycky lžou? jo. vždycky lžou. — hyp, read 
Y: hm. takže je to kde, (...) v háji. — r, kom 

X: já jsem padouch, a kdyby to byl poctivec, tak to nemůže říct. protože mluví 
pravdu, pokud to je padouch, a říká já jsem padouch. — hyp, exp 

Y: tak by musel bejt poctivec. — r, ded 
X: ale. no, ale on možná říká já jsem padouch, a je to padouch, ale pak to napraví 

lží, že ale bé ne. (...) a bé je v tom případě taky padouch, takže jsou oba padouši. 
(...) jo? (...) to víš že jo. — hyp, exp 

Y: když on řekne já jsem padouch, oni musej platit obě dvě části tý věty. že jo. když 
řekne já jsem padouch, tak by musel kecat. (...) — r, no, hyp, exp 

X: no. — r, y 

(...) 
Y: hm. — r,y 
X: no to já si právě myslím že on tu větu udělá tak že řekne já jsem padouch, — 
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Y: a on musí lhát furt. vždycky, vc všech tvrzeních. — r, no, hyp 
X: jo ve všech jako částech tý věty to nevíš. — r, no, hyp 
Y: no on lže úplně vždycky, takže bych řekl že každý slovo lže. — r, no, hyp 
X: ( ) — 

Y: já- ne. on není poctivec, ale á jo. (a převrátili jsme tu větu úplně.( hyp 

( . . . ) 

X: prostě přiznání já jsem padouch v podstatě nejde. — hyp 
Y: no. — r, y 

X: protože pokud seš padouch tak to říct nemůžeš, a pokud jsi poctivec tak to taky 
říct nemůžeš. — exp 

Y: hm. — r, y 

X: takže prostě á nevíme, ale. můžeme tím určit co je bé. takže bysme zapsali že 
buď jsou stejný nebo odlišný, (a je to aspoň tak.) — conc, dir 

Y: no jasně. — r, y 
X: takže hyp, emp 
Y: když á bude padouch, — hyp 

X: nemůže bejt ani padouch ani poctivec, takže ono to prostě nejde. — r, no, exp, 
conc 

Y: to nemá řešení. — r, y, conc 
X: jo. — r,y 

( - ) 
Y: (na tom se shodneme úplně jasně.( — kom 
X: nelze. — conc 
(...) 

Y: existuje řešení nelze? nebo jako můžeme to tak napsat? — q, org 

E: samozřejmě že je to laky řešení. — r, y 

Y: (to je fajn.( — kom 

X: ((smích)) — kom, poz 
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B.3 Skupina UT03 

ZŠ Uhelný trh 4, Praha 1 
25. června 2003, 2. vyučovací hodina (9:10 - 9:40) 
dvojice žáků třídy 9. C (třída se zaměřením na matematiku a informatiku) 
charakteristika žáků podle učitele matematiky: oba průměrné hodnocení 1-2 
X Petr 
Y David 
E experimentátor 

UT03-26 
9:05 (...) 
((čtou potichu zadání)) 

X: podle mě by bylo nejlepší kdyby se toho á zeptal ještě jednou. — kom, soc 

Y: no — r, y, soc 

( - ) 

X: ( ) béčko a céčko to nevím, ((potichu)) — th 

(...) 

X: takže kdyby byl (...) áčko opravdu padouch. — hyp 

Y: není- nemůže bejt padouch áčko. — r, no, hyp 

X: jak to můžeš vědět. — r,q 

(...) 
Y: že r, emp 
X: počkej počkej. — dir 
Y: aha — th 
X: kdyby bylo áčko padouch, takže [béčko říkal pravdu,] — hyp, ded, inc 
Y: [()] — 
X: a céčko je taky padouch. — ded 
(...) 
X: kdyby byl emp 
Y: (počkej) zase když je padouch, a tady ten řekne že to béčko že. je padouch, a on 

že lže, — hyp, ded 

X: no tak céčko — r, ded, emp 

Y: kdyby tady ten lhal, tak je vlastně poctivec, ( ) — r, ded 

(-) 
X: á říkal že- řekl že byl (..) áčko poctivec. (...) céčko by prostě (..) no. to mi přijde 

nějaký moc jednoduchý, v tom bude nějakej fígl. — th, kom 
(...) 
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Y: co ((potichu)) ( ) — read 

Y: tady ten říkal že je poctivec, tady ten že je padouch, jo? (tak nějak) — tli 
X: počkej kdyby bylo- béčko padouch. (...) to je nějaký zamotaný, hlavně to můín., 

bejt obe možnosti. — hyp,kom,nej lH1 

Y: no — r, y 
(...) 

Y: kdyby byl padouch, tak vlastně (..) by: jako že má pravdu, (..) á by říkal že -
hyp, th 

( . . . ) 

X: ( ) to nevíme. (...) kdyby byl. (...) béčko, by tvrdil že áčko kecá. což je možný 
protože nevíme co je áčko. — r, no, hyp 

Y: hm — r, y 
X: tak by byl- tak by byl hodnej. (..) a céčko by v tom případě byl zlej. (..) a áčko 

by byl taky zlej. podle mě je béčko hodný a céčko ne. — ded, hyp 

Y: co? — r,q 
X: podle mě je béčko hodný a céčko zlý. — r, rep 
Y: jo? ( ) já si myslím že oba dva. jsou zlí. víš proč? — r, no, hyp, q 

X: ne. — r 
Y: protože kdyby byl béčko — exp 

X: oba dva. — rep, th 

Y: zlej, — exp 
X: tak dobře, takže v tom případě je áčko hodnej, bé kecá, (..) takže kdyby tamten 

kecal tak by tady ten musel bejt pravdomluvnej. chápeš?— r, exp, q 

Y: no jasně. no. podle mě na tom něco takovýho bude. — r, y, kom, nej 

X: takže podle mě může- musí bejt ten béčko hodnej céčko zlej. — hyp 

( . . . ) 

V: ( ) — 

(—) 

X: já myslím že jo. — r, y 

Y: (co myslíš.) ((potichu)) — th 

(...) 
Y: kdyby byl tady ten hodnej a tenhleten že lže, tak ono by to mohlo bejt i naopak, 

že jo .—hyp 
X: no jasně no. — r, y 
Y: protože by vlastně béčko mohlo říkat že lže a tan céčko by říkal že (.) zase (.) po 

pravdě že — exp 
X: no jasně. no. — r, y 

Y: tak to béčko — hyp, emp 

X: zase když nevíme kdo je ten á. kterej může bejt obojí. — hyp 
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(...) 
X: co — th 
(...) 
Y: hm — th 
(...) 
Y: já nevím, tak to probereme, ne? béčko je hodnej a céčko zlej. myslíš. — org, nej, 

q,hyp 

X: podle mě je béčko hodný céčko zlý. — r, echo, hyp 

(...) 

X: ne poč- počkat. — r, no 
Y: hm. — r, y 
X: á by přece nemohl bejt hodnej, kdyby byl padouch. (..) áčko nemůže bejt hodný, 

áčko je- v tom případě by bylo áčko zlý. — hyp, ded 
Y: no jo. to by zase říkal že ( ) — r,y, hyp, emp 
X: no právě. (..) takže. (..) no. béčko zlý. (..) áčko bude hodný, protože řekne že je 

poctivec, a béčko protože je zlý řekne že je padouch, v tom případě je céčko 
hodný. — r, y, hyp, exp 

Y: počkej, ((potichu)) — dir, th 
X: jo. více méně. — th 
Y: takže áčko nezřetelně, béčko th 
X: áčko je podle mě hodný. — hyp 
Y: počkej, béčko odpoví že. — dir, th 
X: béčko je zlej. zlej. v tom případě musí bejt céčko hodnej když říká že béčko lže. 

— hyp, ded 
Y: to může bejt i naopak. — r, hyp 
X: nemůže, protože pak by neplatilo že á je padouch. — r, no, exp 
Y: ( ) — 
X: protože je to tu napsaný. — r, exp 
Y: no ale jak víš že béčko nelže. — r,q 
X: no. právě proto píšu že béčko je ten zlej. — r, exp 
Y: ale on může bejt i hodnej. kdyby byl hodnej, tak by řekl že je padouch, [takže 

áčko by byl tím pádem taky zlej,] — r, no, hyp, exp 

X: [no. tak řekne že áčko je padouch.] — r, y 
Y: protože o áčko tady nemáš ani víš co. — exp 

(...) 
X: takže by byl teda áčko zlej. béčko bude hodnej — hyp 

Y: a céčko zlej. — r, hyp 

X: céčko bude zlej. — r, rep 

(...) 
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Y: tam něco určitě bude v tom. ((potichu)) (...) á říkal že je padouch, jo. ((potichu)) 
— th, nej 

X: ne. prostě to by nešlo, že jo. protože á by neřekl že je padouch o sobě. chápeš? 
— th, hyp 

Y: jo jasně, takhle, kdyby byl padouch tak by řekl že je dobrej. — r, y, exp 
X: tak by řekl že je pravdomluvnej. tak by nekecal. — r, y, exp 
Y: no ale on bé mu odpovídal co říkalo to áčko. chápeš, on neodpovídal sám za 

sebe. — exp 

( . . . ) 

X: tak dobře, takže znova. (..) ale béčko prostě být pravdomluvný nemůže, musí bej 
zlý. protože kdyby bylo pravdomluvný tak by nemohl říct že áčko říkal že je 
padouch, chápeš? — org, hyp 

Y: no kdyby byl padouch, tak by céčko — r, hyp 
X: tak by prá r, hyp, emp 

Y: céčko con, emp 

X: kdyby byl áčko padouch, tak řekne že je hodnej. — exp 
Y: béčko — emp 
X: béčko pravdomluvný tak by nemohl říct že á říkal že je padouch, chápeš. — exp 
Y: tak. áčko je padouch? — r, q 
X: áčko je — r, exp, emp 
Y: dobrej takhle, dobrej. — hyp 

X: áčko je hodný, béčko je zlý a céčko je podle mě taky hodný. — hyp 

(...) 

Y: (správně) — th 

X: áčko je — th 

(...) 
X: taky by mohlo bejt hyp, emp 

Y: áčko zlý, béčko hodný a céčko zase zlý. — r, hyp 
X: ne nemohlo, protože v tom případě by- kdyby bylo áčko zlý, tak neřekne že je 

padouch, béčko o něm. kdyby bylo béčko hodný, chápeš. — r, no, hyp, exp 
Y: ale řekl. vždyť mluví pravdu, že jo. — r, no, exp 

X: no ale on neříká co je áčko. on říká co říkal že je áčko. — r, exp 

Y: jasně. — r, y 

X: chápeš. — q 

(...) 
Y: (ti říkám) tam něco určitě bude. ((potichu)) sakra sakra, tak jako já vím jak to 

myslíš no ale — kom, th, nej 

X: no — r 
Y: co je tady ( ) nevěřte bé ten lže. že jo. že jo. — th 
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X: no — r, y 
Y: když by byl- — th 
X: ale protože béčko je zlý tak ( ) — exp 
Y: počkej, áčko by bylo — dir, hyp, emp 
X: áčko by bylo hodný, áčko by řeklo že je poctivec, béčko protože že by kecal, tak 

by řekl, že áčko říkal že je padouch. — r, hyp, exp 

Y: no — r, y 
X: a ten není. protože on je. takže musí bejt padouch, a protože by byl céčko hodnej 

tak by řekl, — exp 

Y: jo jasně, jasně, já už vím. — r, y 

X: že béčko kecá. chápeš. — exp 
Y: no. máš pravdu, protože kdyby byl tady ten poctivej, takže tady ten by řekl že je 

hodnej protože je zlej. tak by vlastně to otočil, — r, y, exp 
X: no přesně. — r, y 
Y: jo už to chápu. — r, y 
X: chápeš. — r, y 

Y: chápu. — r, y 
X: tak jo. takže jdeme na druhej? — org, q 
Y: hm — r, y, org 
X: tak jo. — r, y, org 
Y: chcete to odevzdat? — org, q 

E: pak až najednou, udělej si tam čáru třeba nebo něco — org 

Y: podtrhni to radši, jo takhle ((komentuje práci A)) — org 

X: ( ) — 

UT03-27 
9:?? (...) 
X: co jsou bé a cé. á zase odpoví ne. béčko jeden že je ( ) a ten zase že lže. co jsou 

bé a cé. — q, text 

(...) 

X: tak dobře, takže á musí bejt zlej. — hyp 
Y: ( ) ne. právě že podívej se. hodnej, by řekl že dva, tak by bylo i céčko, — r, no, 

hyp 

X: no jenže- hm — r, no 

Y: béčko by řekl že jeden a céčko že lže. protože by byl blbej. — hyp 
X: kdyby byl tenhle hodnej, řekl by že dva, — r, th 
Y: no. tak tady ten by řekl že jeden, protože by kecal. — r, exp, hyp 
X: tady ten zlej. — th 
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Y: a tady ten hodnej protože by lhal. — r, hyp, exp 
X: jo. — r, y 

Y: protože kdyby on řekl já nevím. — exp, hyp 
X: no jasně jasně. jo. chápu. — r, y 
Y: všichni tři tak to by nemohlo bejt. protože — hyp 
X: by kecal, protože, ee — r, hyp 

Y: nevíme jestli on třeba taky může bejt blbej. víš. kdyby on říkal že by byl zlei a 
řekl by že je jeden, tady ten by byl poctívej, tak by řekl taky jeden, a tady ten 
by byl zlej a taky by řekl že lže. — hyp, exp 

X: počkat počkat, takže tady ten by byl zlej. — dir, r, th 

Y: řekl by že- ne on by nemohl říct. — th 
X: to by nemohl, protože by kecal. — r, y, exp 
Y: no jasně. no. — r, y 
X: takže's měl asi pravdu že's řekl že áčko je hodný béčko je zlý a céčko je taky 

hodný. — conc 

Y: hm. podle mě jo. no. — r, y 

X: jo? — r, q 
Y: si myslím — r, y 
X: tak jo. — r, y 
Y: (to bylo rychle.) — kom 
X: (to bereme nějak hopem ty jo. to je určitě blbč.( — kom 
Y: (ou kej.) — kom 
X: tak další. — org 

UT03-28 
9:17 (...) 
Y: á prohlásí no tak to je jasný že áčko je dobrej a béčko je zlej, — text, hyp 

X: jo. určitě. — r, y 
Y: protože on říká- no počkej. — exp, emp, dir 

X: kdyby byl áčko zlej tak je béčko taky zlej. protože kecal a je jich tam víc. — 
hyp, exp 

Y: no. počkej aspoň jeden. — r, no 

X: jasně, takže kdyby byl áčko kecal tak by kecal buďto žádnýho což by byla blbost 
— r, y, hyp, exp 

Y: protože by kecal. — r, exp 

X: protože by sám kecal, a nebo dva což by byla blbost protože béčko by ( ) — r, 
echo, hyp, exp 

Y: no počkej ale r, no, dir 



x- tak teď jsem se do toho zapletl.((pousmání)) takže kdyby b y l a c k o hodnej a 
béčko zlý. by řekl aspoň jeden z nás je padouch, měl by pravdu. (..) a kdyby 
byl on padouch, kdyby byl áčko padouch a tady ten nebyl, tak by mel taky 
pravdu a to by nešlo. — kom, hyp, exp 

(••) 

Y: to by nešlo, to by nešlo. — r, y, echo 
X: takže áčko je hodný béčko zlý. — conc 
Y: no. počkej počkej, aspoň jeden z nás je padouch. — r, dir, th 
X: v tomhle případě by mu to štymovalo. — r, exp 

Y: to vím určitě, no. protože kdyby byli oba dva hodný tak by to neřekl, — r, y, 
exp, hyp 

X: tak by to neřekl. — r, y, echo 
Y: a kdyby byli oba dva zlí tak by to — hyp 
X: kdyby byli oba dva zlí tak by to — echo 
Y: taky neřekl. — hyp 
X: taky neřekl. — echo 
Y: co? — q 
X: (jak) je to možný. ( ) počkat, kdyby byli oba dva zlí, — q, hyp 
Y: tak ten neřekne aspoň jeden z nás. ten by řekl nikdo z nás není zlej. — r, exp 
X: a nebo taky tři. — r, hyp 
Y: všichni tři ze dvou. viď. když jsou jenom dva. — r, no, iro 
X: no kdyby řekl že žádnej a kecal by. chápeš. — r, exp 
Y: no. ale on říkal že je jeden aspoň. — r, no, exp 
X: no jasně, ale kdyby byl zlej? — r, y, hyp, q 
Y: tak by nemohl říct jeden, aspoň jeden. — r, exp 
X: proč. — r,q 
Y: protože by měl pravdu. — r, exp 
X: ne. protože béčko by mohlo bejt taky zlý. — r, no, exp 
Y: no. no. a zlej, nemůže říct pravdu, to tam máš napsaný. — r, exp 
X: počkej, kdyby byl- dobře. — dir, th 
Y: áčko- oba dva kdyby byli zlí, — exp, hyp 
X: kdyby byli oba dva zlí. — echo 
Y: tak on by řekl, že aspoň jeden z nás je zlej a měl by pravdu, protože tam jsou ty 

zlí. a to nemůže, protože je zlej. — exp 
X: jo. jo jasně. jo. (..) tak jo. takže čtyřku. — r, y, org 
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UT03-29 
9:19 (..) 
X: ((čte šeptem)) — read 
Y: á řekne, buď já jsem padouch nebo beje ((čte nahlas)) — read 
(...) 

((čtou potichu zadání)) 
Y: takže á lže. — hyp 
X: ( ) — 
Y: takže buď já jsem padouch, ((čte)) — read 
X: takže á nemůže mít pravdu, protože by neřekl že je padouch. — hyp, exp 
(...) 

Y: hm. počkej. — r, dir 

(...) 

Y: ( ) á řekne, že on je padouch, — th 
X: a to by nemohl mít pravdu, že jo. — r, hyp, nej, q 
Y: nebo cé je poctivec. — hyp 
X: to by nemohl bejt pravdomluvnej. — hyp, rep 
Y: ne ne ne ne. počkej, ale kdyby zase nebyl pravdomluvnej, tak by řekl něco jinýho. 

že jo. tak by řekl buď já jsem dobrej nebo cé je padouch, bé je padouch. r 
no, hyp 

( . . . ) 

Y: on je zlej. (..) protože kdyby kecal tak — hyp, exp 
X: v obou případech by kecal. — r, hyp 
Y: když by kecal tak nemůže kecat, protože — hyp 
X: no právě. — r, y 

Y: ne. počkej, on říká. buď a nebo. takže jenom-jako: kdyby byl bé poctivec, tak 
on by byl zlej, — exp, th 

X: no právě, a pak by to nemohl říct. — r, exp 

Y: (počkejX(potichu)) — th, dir 

(...) 

Y: kdyby byl zlej ((potichu)) — th 

X: nemůže mít pravdu. — hyp, th 

(...) 

Y: to nechápu, buď já jsem padouch nebo bé je poctivec. — kom, th 

(...) 

X: ale teoreticky by mohli bejt oba- oba hodný že jo. chápu to dobře. — hyp, q 

(••) 
Y: ne. — r, no 



(..) 
X: proč ne. — r, q 

Y: oba hodný? protože- by nemohli bejt. — r, rep 

X: ne oba hodný ale třeba oba zlý by mohli bejt. — r, hyp 

(...) 

X: teoreticky by mohla bejt obě zlí. teoreticky by mohli bejt oba zlí. — rep 

(-) 

Y: počkej. — th 

(...) 

X: á je padouch, a buď já jsem padouch nebo bé je poctivec. — hyp, th 

(...) 

X: ne počkat to je blbost, kdyby byl zlej tak by nemohlo platit ani jedno. — th, hyp 

Y: protože aby byl hodnej tak by ( ) — exp, emp 

X: ( ) — 
Y: takže jsou — hyp, emp 
X: kdyby byli oba zlí, tak á řekne že buď já sem padouch nebo bé je poctivec. — 

hyp, th 
(...) 
Y: takže on by o sobě nemohl říct že je padouch, to prostě on nemůže o sobě říct že 

je padouch. — hyp 
X: a podle mě — hyp, emp 
Y: kdyby zase říkal pravdu, zase o sobě nemůže říct že je padouch. (...) ( ) — hyp 

X: (hele řekněme si to.) fakt. podle mě to není podmíněný, takže buďto jedno nebo 
druhý. — hyp 

Y: no jo: — r,y 
X: takže když si vezmu že á by byl zlej, a platilo by to druhý, — hyp 

Y: počkej počkej, kdyby á řekl že já jsem padouch, tak vlastně to nejde, prostě 
nemůže řídt o sobě že je padouch, vždycky když- lže r, no, dir, hyp 

X: jo. — r, y 

Y: á je dobrej, — hyp 

X: no, jasně. — r,y 
Y: tak vždycky o sobě říká že je poctivec, — hyp 
X: tak dobře, takže to vezmeme takhle. — r, dir 
Y: jo .takže: prostě r, y, th 

X: buď on je padouch takže to ne, no a hodnej taky není. ((pousmání)) — th 

Y: takže: bé je poctívej, anebo bé je poctivec, takže th 

X: takže- hodnej zlej. — hyp 
Y: ( ) -
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X: ( ) ((potichu si přeříkává zadání)) — read, th 
Y: oni oba dva jsou poctiví, protože kdyby říkal pravdu, tak buď já jsem padouch, 

což není, a bé je poctívej, což je. — hyp, exp 
X: jo — r, y 
Y: takže by on říkal pravdu, protože kdyby byl zlej, tak by řekl že: já jsem padouch, 

nebo je ( ). — hyp, exp 
X: to už nějak nezvládám. — kom 
Y: jako kdyby: jako: ( ) ((potichu)) kdyby on kecal, tak vlastně bé byl zlej, — th 
(...) 
X: to je jak ty úlohy se žárovkou, ((pousmáni-)) — kom 
(...) 
Y: já si myslím že oba jsou dobrý, ale ne-ještě to tam nepiš úplně najisto. — hyp, 

org, nej 
X: když ne tak se to prostě škrtne nebo ( )((smích)) — org 
Y: no. — r, y, org 
(••) 
X: tak dobře, kdyby byli oba hodný, — r, y, hyp 
Y: tak á pravdu a kdyby byl zlej, tak vlastně: — r, th 
X: kdyby tady bylo místo toho nebo a tak je to jednoduchý, když je tu to nebo tak 

to nechápu. — kom 
(...) 
Y: ale mohlo by to platit, to by bylo dobře, buď já jsem padouch nebo bé je poctivec, 

kdyby to říkal zlej, — hyp, exp 
X: jo jasně, už to chápu, už to chápu. — r, y, kom 
Y: hele. tak. protože on by ne- prostě zlej buď já jsem padouch nebo bé je poctivec, 

a kdyby on byl padouch, tak by o něm nemohl říct že je poctivec, to by bylo 
úplně obrácený. — hyp, exp 

X: hlavně by nemohl říct o sobě že je padouch. — r, exp 
Y: no jasně. — r, y 
X: počkat, zase kdyby byli oba zlí, tak (..) buď já jsem padouch, (..) ne. — hyp, th 
Y: ( ) — 
X: ne. — th 
Y: prostě: já si myslím že oba dva jsou dobrý. — hyp 
X: jo asi jo. já to nechám na tobě. tohle, nějak neto. netušim. — r, y, kom 
Y: protože kdyby byl zlej, tak by řekl. buď já jsem padouch, nebo bé je poctivec a 

to by znamenalo jako že-jo. bé by byl vlastně taky zlej, a kdyby on byl: zlej, 
tak by tohle prostě neřekl. — exp 

X: jo jasně. — r, y 
Y: nešlo by to. — exp 
X: myslím že jo. myslím že jo teda. — r,y 
Y: ne nebo jo. podle mě jsou oba dva dobrý. — q, conc 
X: tak jo. ((potichu)) — r, y 
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UT03-30 
9:25 
X: takže pětku. — org 

Y: takže buď já jsem padouch, nebo (dvě a dvě je pět.( ( ) — read 

X: ( ) — 

(•••) 
X: hele takže á — hyp, emp 
Y: a co z toho usoudíte, počkej, buď já jsem padouch, — read, dir 
X: takže kdyby byl á hodnej, (..) tak je to blbost, protože by nemohl říct že dvě a 

dvě je pět. — hyp, exp 
Y: já si myslím že: je úplně mimo. protože kdyby byl dobrej, tak by o sobě neřekl 

že je padouch a neřekl by tohle to, — hyp, exp 

X: no právě. — r, y 
Y: a kdyby byl zlej, tak by zase o sobě neřekl- (..) počkej. — hyp, exp, th 

X: počkej, kdyby byl zlej — dir, hyp, emp 

Y: tak by řekl že dvě — r, hyp 

X: tak by řekl že dvě a dvě je pět. (..) což by mohl, — hyp 

Y: ale nemůže by- ale už zase není padouch, víš? — r, hyp 

X: jasně ale tak r,y 
Y: takže by byl dobrej a to zase nejde, a kdyby byl dobrej, tak by zase musel říct 

buď já jsem dobrej nebo dvě a dvě je pět. já asi bych řekl že z toho usoudíme 
že — hyp, exp 

X: že je to blbost. — r, hyp 

Y: že tady ten je úplně nějakej- prostě není dobrej ani zlej. (..) je něco mezi. — hyp, 
hyp 

X: míšenec mezi hodnejma a zlejma. — hyp 

Y: spíš takhle, je dobrej a neumí počítat.((pousmání)) — hyp, joke 

X: nějakej hodnozlomboš. — hyp 

Y: hm — r, y, th 

(••) 
Y: víš co. protože víš viď. — exp, emp 
X: hm — r, y, th 
Y: ono by to tady taky šlo. — hyp 
X : ( ) -
Y: á řekne, buď jsem padouch nebo dvě a dvě je pět. když by byl říkal pravdu, — 

hyp, exp 

X: takže by nebyl padouch, a v tom případě by muselo platit že dvě a dvě je pět. 
takže buďto neumí počítat, s čímž se nepočítá, — exp 

Y: no. takže řekněme že když říkal vždycky pravdu tak to nejde. — r, y, hyp 

B.3. 

A 
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X: tak to nejde. — echo 

Y: jo? a kdyby kecal, tak buď já jsem padouch, — q, exp 

X: tak platilo že je padouch, — r, exp 

(••) 
Y: nebo dvě a dvě je pět. — con 
X: což by nemohlo platit protože by to o sobě neřekl. — hyp, exp 
Y: no právě. — r, y 
X: chápeš? — q 

Y: takže to prostě conc 

X: (napiš tam že to nejde.) — org, dir 

Y: ( ) — wri 

UT03-31 
9:27 
Y: zase máme tři. á bé cé. každý je buď poctivec nebo padouch, á a bé prohlásí, 

((čte)) — read 

( . . . ) 

((čtou potichu)) 
Y: bé. bé jeden z nás je poctivec, (ježíši) takže á pro- (..) á prohlásí všichni jsme 

padouši — read, kom, read 

X: a to je blbost, protože by to o sobě nemohl říct. takže podle mě je áčko hodný, 
béčko je — hyp, exp 

Y: ne — r, no 
X: ne. počkat, áčko je zlý, béčko je hodný a céčko je taky zlý. — r, y, hyp 
Y: céčko je právě jeden z nás je poctivec. — r, no, hyp, ren 

X: ne. béčko je právě jeden z nás je poctivec. — r, no, hyp 

Y: no. béčko, vždyť říkám. — r, y 

X: takže béčko je hodný a áčko céčko jsou zlí. — conc 

Y: počkej á kdyby řekl že právě jeden z nás je poctivec — th 

X: chápeš? — r,q 
Y: no jo chápu, je to tak. — r, y 

X: jo. — r,y 

Y: (rovnou.) ( ) jo. — y, th 
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exp 

Y: no. — r, y 

X: no: zase máme příklad. — wri, kom 

B.3. 

U T O 
U T 0 3 - 3 3 

9:28 
Y: dejme tomu že á řekne, já jsem padouch ale bé ne. co jsou á a bé. ((čte)) takže 

kdyby zase kecal, — read, hyp 

X: takže á kdyby byl hyp 
Y: tak o sobě neřekne že je padouch, a bé (..) já jsem padouch, ale bé ne. — hyp, th 

X: dobře, takže béčko- áčko je zlý béčko je hodný. — hyp 

Y: béčko je taky zlý. — r, hyp 

X: kdyby béčko kecal, tak by ale řekl že má pravdu, takže r, no, exp 

Y: ale on mluví áčko. víš? — r, exp 

X: no jasně, áčko řekne, — r, th 

Y: áčko říkal že je padouch, — r, rep 

X: áčko řeklo že je padouch a kecalo by, — r, hyp 

Y: ( ) — 
X: a to by byla blbost, to by byla ( ) takže by řekl. — th 
Y: prostě- hele když je zlej, tak o sobě nikdy ne- ať je zlej nebo dobrej — exp, arg 

X: no. přesně. — r,y 

Y: tak nikdy o sobě neřekne že je padouch. — exp 

X: no právě, takže áčko nemůže bejt zlý.teoreticky. — r, y, hyp 

Y: ale ani dobrý, protože nemůže říct že já jsem padouch. — r, hyp, exp 

X: no přesně. — r, y 
Y: no a béčko no to je (..) takže u áčka se zase to neví, to nezjistíme podle mě, ale 

bé ne, a kdyby kecal, tak (..) prostě (..) já jsem padouch, (...) prostě nezjistíme, 
tohle, protože — hyp 

X: takže to byl nějakej chyták? — r,q 

Y: to víš že jo. jasně. — r, y 
X: nějakej věřící padouch. (..) ne. to by byl opravdu (nějakej kolaborant.( — conc 
Y: hele. to nejde. (..) když. vidíš, protože, neřekne že lže. — conc, exp X 
X: no. přesně. — r,y Y: 
Y: a když mluví pravdu, tak taky neřekne že lže. — exp X: 
X: tak neřekne že je padouch. — echo Y: 
Y: takže prostě je to conc X: 
X: takže je to e e. — conc, joke 
Y: že nejde, a o béčku se to nedozvíš protože nevíš — conc, exp 
X: o béčku se to nedozvím protože nevím jestli je áčko hodnej nebo zlej. — r, echo, Y: 

X: 

Y:, 

X: i 

A 
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UT03-32 
E: (já vám teď do toho vpadnu.) vy jste teďka podle mě buďto vynechali jeden z 

těchhle dvou příkladů, — org 

(...) 
X: ne nevynechali. (..) nebo vynechali? — r, org 
Y: jo. tu třicet dvojku. — r, org 
E: no jeden- nevím kterej ale. abych řekla pravdu. — org 
Y: tuhle tu jsme vynechali. — org 

X: jo jasně, já jsem to skočil, jak byly podobný. — r, y, org 
E: no oni vypadají hrozně podobně, — org 
X: takže tam dáme osmičku a tady dáme sedmičku, vyznáte se v tom? — q, org 
E: jo — r, org 

Y: a béčko řekne právě jeden z nás je padouch, áčko prostě nemůže říkat pravdu, za 
žádnou cenu, — read, hyp 

X: takže áčko je zlý, béčko, béčko je taky zlý. — hyp 
Y: béčko je dobrý, protože áčko lže, jo, — hyp, exp 

X: no jasně, kdyby byl béčko hodnej, tak co by bylo v tom případě céčko, myslíš 
že by mohl bejt hodnej kdyby byl hodnej jenom jeden a to béčko. — r, no, exp 

Y: ne. mohl by bejt taky hodnej. — r, no, hyp 
X: nemohl, protože právě jeden z nás je poctivec. — r, no, exp 

Y: padouch, tady je padouch, víš tady je padouch. — r, no, exp 

X: teda padouch, jo. — r, y 
Y: pakliže áčko by byl padouch, — hyp 
X: jo. já si to dir, th 

Y: ale zase by to mohlo bejt tak že kdyby on lhal, takže tady ten by byl padouch, 
tady ten taky, a céčko by byl (..) (hodnej.( — hyp 

X: (hodnej.( — r, hyp 
Y: takže céčko je určitě hodnej. — conc 
X: céčko je sto pro hodnej. jo. nebo spíš devadesát. — r, y, echo, hyp 

Y: áčko sto- sto conc 
X: sto. — conc, echo 
Y: áčko je jednoznačně zlej. — conc 
X: áčko je zlej. — echo 
Y: a béčko? — q 
X: béčko je taky hodnej. — r, hyp 

Y: právě jeden z nás je padouch. — read 

X: no přesně, v tom případě by to byl jenom áčko. — r, y, hyp 



Y: ale kdyby mluvil pravdu, tak je to áčko, a kdyby nemluvil pravdu, tak jsou dva 
padouši. — r, exp 

(...) 
Y: takže u béčka se to zase nedá zjistit, céčko je hodnej, — conc 
X: (spíš) bych řekl že mi to nevíme, (ne ne.( — hyp, kom 
Y: prostě- když si to tak vezmeš, tak to prostě nejde, zjistit. ( a kdyby- kdyby prostě-

( — r, conc 
X: (takže bé nejde a cé jde.( — r, conc 
Y: ( ) — 
X: no oni se tady ptají dá se určit co je bé a dá se určit co je cé. — read, exp 
Y: takže béčko se určit nedá a céčko se určit dá. — conc 
X: céčko podle mě jde. ( ) — conc 

Y: takže když je zlej, tady ten prostě: kdyby: (...) prostě: takhle to je. určitě. — th 

X: tak jo. — r, y 

Y: céčko jde, béčko nejde, béčko nevíš, a céčko je hodnej. áčko zlej. — conc 
X: tam musíme mít děs- někde děsný boty, protože už jsme u devítky. — kom 
Y: hm. to je jasný. — kom 
X: a co tady paní odbornice říká (tak bysme měli zkončit u sedmičky.( — kom 
Y: ((smích)) — 
E: no tak ale to není daný. že jo. tak ti co počítali před vámi byli pomalejší, třeba. 

— kom 
X: počkej ale tady byl před námi nějakej chytřejší, (to by měl mít rychleji ne?( ( ) 

— kom 

UT03-34 
9:33 
Y: zase máme (..) každý probůh ((potichu)) jsou oba poctivci nebo oba á a bé áčko 

že bé je padouch, a béčko že á i čé, mají stejnou povahu. (..) takže kdyby áčko 
lhal, — read, hyp 

X: hm — read 
Y: takže béčko by říkalo pravdu, — hyp 

X: počkej počkej já jsem si to ještě ani nepřečetl, ((smích)) — org 

Y: ježíš — kom 
X: pomalu ale jistě, takže á i bé áčko říkalo že bé je padouch, á a cé mají stejnou 

povahu. — kom, read 

Y: hele. takže kdyby áčko lhalo — hyp 

X: áčko lhalo — echo 
Y: takže béčko by říkalo pravdu, tudíž tady ti dva by byli padouši. že jo. protože 

oni mají stejnou povahu. — con, exp 

X: hm — r, y 
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Y: ( ) každý a o dvou budeme říkat že mají stejnou povahu — read, th 
X: takže emp 

Y: a ten další má jako tu jinou povahu, že: můžou mít všichni hyp 
E: tak to asi není daný. že by. — hyp 

Y: jistě že můžou bejt všichni tři poctivý. — r, y, hyp 

X: jistě. — r,y 

E: to asi ano. že. tady o tom nic není. — r, y, exp 
Y: no právě. — r, y 
(...) 

Y: a kdyby zase (měl pravdu) — hyp 

X: takže můžou bejt všichni tři stejný, teda. — hyp 

Y: (takže) béčko je- béčko — hyp, emp 

X: teoreticky. — con, hyp 
Y: takhle, kdyby, áčko, říkalo pravdu, béčko by říkalo že ano, takže by mělo pravdu, 

béčko by lhalo o tom že á i cé mají stejnou povahu, (...) no. — hyp, exp 

X: co je cé. — read, th 

Y: ((pousmání)) — 

X: a áčko může mít taky pravdu, že jo. — hyp 

Y: no kdyby měl- no říkal, že áčko kdyby měl pravdu, — r, y, hyp 
X: áčko kdyby byl pravdu, kdyby bylo hodný, tak béčko je zlý, a céčko je hodný. 

— echo, hyp 
Y: no to nevíš. — r, no 
X: ne. ne počkat, to je blbost, to je blbost. — r, y, hyp 

Y: takže áčko by bylo hodný a hyp 

X: áčko by bylo- (takže áčko musí bejt zlý.( — hyp 

Y: (céčko zlý.( — hyp 
X: takže áčko th 
Y: ne ne ne ne. — th 
X: to je th 

Y: podívej se. áčko by bylo hodný, — dir, exp 

X: áčko je hodný, o kej. — r, y 
Y: tady to zlý a tady to by muselo bejt taky zlý. protože oni nemůžou mít stejnou 

povahu. — hyp, exp 
X:jo. — r,y 

Y: protože by lhal. — exp 

X: no jasně. — r, y 
Y: a kdyby nelhal, ee teda kdyby říkal zase áčko nepravdu, takže béčko by říkalo 

pravdu, a áčko i céčko — hyp, exp 



X: áčko by kecal, a béčko by v tom případě nevíme co by bylo — r, hyp 

Y: no. takže áčko i céčko mají stejnou povahu, takže — th 

X: jo jistě, (takže áčko i céčko muselo bejt zlý( — r, y, conc 

Y: (céčko je za každou cenu zlý.( — conc 

X: jo. jasně. — r, y 
Y: že je prostě zlý. — conc, rep 
X: ( ) — 
Y; ne. to ne. to jako jsme vybrali obě dvě možnosti a z toho jsme určili to céčko. — 

r, no, exp ' 
X: jasně, takže céčko je zlý. — r, y, rep 
Y: céčko je zlý. je to jasný. — echo 
X: v tom případě je béčko hodný a áčko — hyp 
Y: to je jedno, máme určit céčko. — exp 
X: ( ) — 
Y: to ostatní by nám moc nešlo. — kom 
X: ( ) — 
Y: ( ) — 

UT03-35 
9:36 
Y: á bé a cé. áčko řekl bé, a cé mají stejnou povahu, na to se někdo zeptá cé. máji á 

a bé stejnou povahu? co cé odpoví, ((čte)) — read 

X: ( ) — 
Y: takže, když bé a cé mají stejnou povahu, a céčko, mají á. (..) co cé odpoví? no, 

tak kdyby: říkal pravdu (..) takhle, kdyby áčko říkalo pravdu, (..) takže tady ti 
dva jsou stejný, — read, hyp, ded 

X: no: ty jo. — r, th 
Y: počkej, takhle, céčko prostě (..) vezmeme to tak že: — th, dir 
X: tak dobře, takže áčko tvrdí že bé se rovná cé. — th 
(••) 
Y: no. a teď se zeptáme céčka — r, th 

X: a nato se zeptáme céčka. — r, echo 

Y: jestli mají- a céčko odpoví že: — th 

X: jestli mají á a bé stejnou povahu. — th 

Y: kdyby měli stejnou povahu, a on- ne takhle. — r, hyp 

X: dobře, bé a cé mají stejnou povahu, a co kdyby byli všichni hodný. — hyp 
Y: tak odpoví že ano, — r, ded 

X: no. — r, y 
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Y: kdyby byli všichni zlí tak odpoví že ne. — hyp 
X: hni — r, y 
Y: no — r, y 

X: a víme prd. — conc, kom 
(...) 
Y: áčko řekne že bé a cé mají stejnou povahu, kdyby (..) takhle, kdyby měl pravdu 

tak jsou stejný, takhle, kdyby měl pravdu, — hyp, th 

X: no všichni musejí mít stejnou, že jo. — r, hyp 
Y: (ne ne.) kdyby měl pravdu, tak by se zeptal céčka jestli mají á a bé, a kdyby: 

lhal, podívej se. áčko by řeklo- kdyby céčko lhalo, takže by béčko muselo taky 
lhát. protože mají sejnou povahu, jo? kdyby r, no, exp, arg 

X: G«) — 

Y: ne takhle, áčko by říkalo pravdu, jo? teďka. — r, exp 
X: dobře, áčko má pravdu, — r, y 

Y: jistě, céčko: (..) a zeptal by se céčka, jestli mají á i bé stejnou povahu, a kdyby 
céčko říkalo pravdu, tak by řeklo že ano, a kdyby neříkalo pravdu, tak by řeklo 
taky že ano, protože: béčko vlastně a áčko nemají stejnou povahu. — th, arg, 
exp 

X: no přesně, takže cé odpoví asi ano. — r, y, conc 

Y: počkej, a kdyby bylo zlý, tak řekne že nemají stejnou povahu, béčko a céčko, — 
r, no, hyp, ded 

X: takže víme prd ((potichu)) — r, hyp, kom 
Y: a takže jsou vlastně jakoby jiný. takže tohle lže, — exp 

(••) 

X: jo? — r, q 

Y: a kdyby tady ten neříkal pravdu, (...) tak vlastně by tady ten musel říkat pravdu, 
a tady ten by neříkal pravdu. — th, exp 

X: podle mě řekne tak jako tak ano. — hyp 

Y: no. taky si myslím. — r, y 

X: když se nás na to ptají tak jim to musí ( ) — hyp, exp 

Y: ale určitě ano. ((potichu)) máš jenom dvě možnosti, že jo. — conc 

X: no přesně, v nejhorším to typnem. — kom, r, y 

Y: ale podle mě — th 
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B.4 Skupina A01 

23. 11.2005,8:00-8:45 
2 žáci, 16 let, kvinta, Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 
charakteristika žáků podle učitele matematiky: X praktický, Y chytry, intro-

vert, oba průměrné hodnocení 1-2 
X Hynek 
Y Jirka 
E experimentátor 

A01-26 
(15s) 
((čtou úlohu)) 
X: ježiš marja~004 — kom, poz 
(30s) 
X: tak co? poctivec? poctivci? ((smích)) — kom, poz, q, opi 
Y: myslíš? — r, kom, poz, q, opi 
X: no třeba ((smích)) — r, y, kom 
(15s) 
Y: no tak ( ) kdyby bé mluvil pravdu, to by cé nemoh mluvit pravdu, by se neshodli. 

— hyp 

X: no jasně. — r, y 

(•) 

Y: jo počkej. — r, y, dir 

(-) 
Y: no á je v tom nevinně, ((smích)) — kom, poz, hyp 
X: ((smích)) neřikej mi že á zabreptal že je to třeba padouch, ( ) potom béčko řiká 

no á řek že je padouch, což je pravda, ( ) ee ( ) céčko — hyp, poz 
Y: nevěřte — th, read 
> 

X: aha je to blbost, ((smích)) — poz, hyp 

Y: to znamená ( ) bé a cé nebo oba, (..) hm, to mohou být oba, ( ) poctivci. — hyp 

X: no, ( ) a nebo oba kecaj ((smích)) — r, hyp, poz 

Y: no, dyť jo. oba kecaj. teda podle mě. — r, y, echo, hyp 

X: no, nebo oba kecaj. ((smích)) — r, echo 

(••) 
Y: tak jak? — q, opi 
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X: napiš do řešení oba sou padouši? jak to tam je? — dir, q, hyp, q, uj 

(••) 
((čtou úlohu)) 
X: to je hustý, ((smích)) — kom 
Y: kdyby bé mluvil pravdu, cé nemohl mluvit pravdu. — hyp 
X: třeba, ((smích)) — r, y, poz 
(••) 
((B zapisuje řešení na papír)) 
X: máš to? — q, org 
Y: hm — r, y 
X: tak dem na další. "026 — r, org 

A01-27 
8:05 ( 15s) 
((čtou zadání příkladu 27)) 

X: voni nám tady jako řikaj řešení? ((s pousmáním)) — kom, poz 
(15s) 
Y: ( ?) ((tázací intonace)) — q 
X: to je jedno, ((potichu))— r 
(15s) 
X: hm:, — read, th 
(•) 

X: tak á kecá, to je jasný, (.) — hyp 

(••) 

X: ((smích)) — poz 

(••) 

X: nevěřte bé ten lže, — read 

(••) 
Y: zas. — kom 
X: takže lže,((pousmání)) — hyp 

(••) 

X: já bych typnul že á bé sou to. (..) kecalové, ale — hyp 

(•) 

X: to pak zase nejde, ((smích)) — r, no 

Y: no nejde. — r, y 

(••) 
Y: kdyby byli oba poctivci — hyp 
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( - ) 
X: no co tam de vo to bé a cé. že jo. — hyp 

Y: co jsou bé a cé. jako- jestli sou stejný ( ) — r, read, hyp 

X: no asi nemusej. — r, hyp 

(••) 
Y: no nemusej. — r, y, echo 
X: víš co. kdyby- to áčko řikal tu pravdu, (.) že: je tu jen jedinej poctivec, béčko á 

fikal že je mezi námi jedinej poc tak to by byli voba, — hyp, exp 

Y: hm ((souhlasné)) — r,y 

X: dva poctivci což už zase nejde, že jo. — hyp, exp 

(•) 
X: takže tady ten kecal, tedle ten řek že hyp 

( - ) 

X: počkej, teď sem se zamotal, ((smích)) — poz, org 

Y: nevadí. — r, poz 

(••) 
X: ((oddechnuto) — 
(25s) 
Y: taky by mohlo bejt bé (.) bé prav- prav- poctivec — hyp 
X: bé by mohla bejt pravda protože von to neříká (.) jak to ve skutečnosti ale jenom 

co říkal ten á. — r, hyp, exp 
Y: no. (.) a ten cé by moh lhát, (.) protože — r, y, hyp 
X: hm ((připouští)) — r, y 

Y: ale- (.) to ne (.) protože (.) protože by ( ) pak mluvil pravdu. — hyp, exp 

(•) 

Y: áčko. je tu jeden poctivec. — exp 
X: no — r, y 
Y: béčko řikal že je tu jeden poctivec, takže béčko řiká pravdu ale áčko nemusí. — 

exp 

X: hm no jasně. — r, y 

Y: no. a céčko nevěřte bé ten lže. — r, exp 

(•) 

X: hm. tak asi kecá. ((smích)) — r, hyp, poz 

(-) 
Y: no a teď to zapiš. — org, poz 
(•) 
X: že béčko poctivec céčko kecal. (.) vlastně (.) padouch. — r, hyp 
(15s) 
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((Yzapisuje řešení)) 
Y: jiná možnost není. ((diktuje si)) — wri 

X: ((smích)) to tam píšeš všude? — q, org, poz 

(••) 
Y: ne, — r 
(••) 
X: zrovna nám to vyšlo ((smích)) —• kom, poz 
(••) 
Y: to ne. — r, no 
(••) 
X: řešení je nahraný, to tam nemusíme psát. (.) dvacet osum? ((pousmání)) kom 

AO 1 - 2 8 
8:11 (..) 
((čtou úlohu 28)) 
X: aspoň jeden z nás je padouch, tak sou padouši voba. — read, hyp 
((vracejí se k prvnímu příkladu)) 
Y: jsme udělali špatně asi (..) ((nesrozumitelně)) — hyp 

X: jste padouch? nebo poctivec, ee — read 

Y: jste padouch? nebo poctivec. — echo 
X: nerozezná co řekl. — read 
Y: á říkal že je padouch, no to je blbost, řikat že je padouch nemůže. — read, hyp, 

exp 

(•) 
Y: kdyby řekl jsem padouch, ( ) [tak by nemluvil-] — exp 

X: [tak řekl] — exp 

Y: tak by kecal. — exp 
X: no to nevíš, počkej. (.) takže řek-jsem poctivec, hezky, po pořádku, ((smích)) 

cizinec na to. se zeptá bé, co říkal á, říkal, že je padouch, což by znamenalo, že 
bé je padouch. — r, no, read, poz, hyp 

Y: ano, — r, y 

X: že kecá. — hyp 

Y: ano, — r, y 

X: kdyby řekl v tom okamžiku třetí cé ((nesrozumitelně)), nevěřte bé ten lže, což 
by byla pravda že cé by byl vlastně to. poctivec. — hyp, exp 

(...) 

X: takže. (.) poctivec padouch poctivec. — hyp, conc 

Y: poctivec padouch poctivec? jo — r, y, q, echo 
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X: takže to dej jenom někam vedle, jedna nula jedna jak to dopadlo. —org x . 

(.) Y: 
Y: ((smích)) — poz X: 
X: no. teďka á odpoví že: — r, y, hyp y. 
Y: ee i emp X: 
X: neni. — hyp Y: 
Y: je padouch, ne — r, no, hyp 
X: teď sme zkoušeli s tim je. takže tam musi bejt neni. takže neni padouch. — exp 

Y: co neni. — q, upr 

X: [padouch.] — r 

Y: [padouch.] — r 

X: počkej. (.) ne je padouch, takhle, promiň. — r, y, hyp 
Y: no jasně, je padouch, ee jsem padouch takže co říkal á. — r, y, th 

X: [á říkal že je padouch,] — hyp 
Y: [á musí kecat.] á musí kecat. (.) [když řekne jsem pedouch,] — hyp 
X: [když řekne jsem padouch] — hyp 
Y: tak kecá, — hyp, exp 
X: je poctivec. — r, hyp 
Y: no, — r, y 
X: to taky nejde. — r, hyp 
Y: nemůže říct jsem padouch. — hyp 
X: no to nemůže. — r,y 
Y: takže musí řikat — hyp 
X: jsem poctivec — hyp 
Y: jsem poctivec, — echo 
(...) 
Y: takže to vyjde- takhle. — hyp, conc 
X: takže to vyjde takhle, co jsou bé a cé. — echo, read 
Y: jo r, y 
X: bé je padouch cé je poctivec, co jsme tam měli. — hyp, conc, q, uj 
Y: no ((smích)) že jsou padouši. — r, poz, read 
X: aha. no vidíš jak jsme byli hloupí. — r, kom, poz 
(...) 
((B zapisuje řešení)) 

X: á musel odpovědět, (.) že je poctivec. — hyp, conc 

(...) 
Y: bé kecal, — hyp, conc 

A 
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X: á říkal že je padouch, takže bé kecal, takže bé je padouch. — hyp, exp 
Y: bé kecal, (.) padouch, — echo, th 

X: nevěřte bé ten lže, což je pravda, (.) takže cé je zase poctivec. — read, hyp, exp 
Y: cé (.) je poctivec ((diktuje si)) — wri 
X: snad to přečtou, to sou zápisky. — kom, poz 
Y: ((smích)) — poz 
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B.5 Skupina A02 

Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 
7. 12. 2005, 10:55- 11:40 
dívka (X) a chlapec (Y), 15 let, kvarta 
charakteristika žáků podle učitele matematiky: oba průměrné hodnocení 1-2 
X Dana 
H Honza 
E experimentátor 

A02-26 
10:59 (30s) 

X: máš to? — org, soc 
Y: jo ještě jednu řádku a (..) jo. tak já bych si to nějak rozepsal, — r, org, read, hyp, 

bluf, soc 
X: no já bych se na to to. jenom že tady máš že á, nevíš co prostě á řekl. — r, no, 

hyp, exp, soc, in 
Y: [n a ten céčko to je cizinec, že jo.] — hyp, bluf, soc 
X: [a nevíš] bé zeptáš se bé co říkal á a bé odpoví (.) řikal, že je padouch, takže buď 

může bejt buď může mluvit pravdu nebo může lhát. pokud řiká pravdu — hyp, 
exp 

(•) 
Y: kdo jako. o kom teď mluvíš o béčku nebo o áčku. — r, q, upr, soc 
X: vo béčku, pokud béčko řiká pravdu tak von je padouch. — r, hyp, ded 
Y: no — r, y 
(•) 
X: jo. ale von von nemůže říct že je padouch, chápeš? — hyp, q, kon 
Y: béčko- béčko řiká ee — r, th, emp, soc 
X: pokuď hyp, emp 
Y: jasně. — th 
X: pokuď hyp, emp 
Y: já si myslim- jí si myslim osobně že: že počkat když — bluf, emp, soc, in 
X: chápeš, když hyp, emp, soc 
Y: on se zeptá první cizinec áčka, jestli ee já si to ((nesrozumitelně)) — th, soc 
X: kdyby- kdyby- kdyby on řekne, on je padouch, pokud neví — hyp 
Y: kdo ře- mluv á bé cé. protože já nevim r, q, upr, soc 
X: béčko řekne, áčko řekl, že je padouch. — r, exp 
Y: no, no, — r, y 
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X: pokud má pravdu, tak áčko pak řekl, že je padouch. — hyp, exp 

Y: no. — r, y 
X: ale ale-jako (.) poctivec, nemůže říct vo sobě že je padouch, a: padouch vo sobě 

neřekne že je padouch, padouch řekne že je poctivec, chápeš? — exp, hyp, q, 
kon, soc 

Y: chápu, takže: — r, y, soc 
X: takže von musel lhát. — r, conc 

(•) 
Y: to béčko. — r, hyp 
X: béčko musel lhát. — r, y, conc, rep 
Y: béčko musel lhát ale to áčko- ten áčko v podstatě ee taky lhal tudíž- tudíž (.) 

ee von lže tirn že: že vlastně řiká že neni padouch, přitom to ee ten áčko: bejt 
padouch může že jo. nebo je. spíš. — hyp, exp 

X: já bych řekla že von právě že je poctivec, áčko je poctivec — r, no, hyp 

Y: že je r, echo 
X: béčko je lhář, a céčko je poctivec. — conc 

(•) 
Y: ačko je ee poctivec, béčko je lhář, béčko řiká vo áčku že: že: áčko řeklo že je 

padouch, (.) a: (.) — th 

X: já ti to vysvětlím, ((smích)) — org, soc 
Y: dobře, ne tak chvíli mlč, já se nad tím zamyslím a ee pochopím to možná. — r, 

org, soc 
(••) 

Y: jo. jasně. — th 
X: chápeš to? — r, q, kon 
Y: hm, takže bé- béčko prostě je lhář a padouch protože — r, y, conc 
X: béčko musí bejt lhář. no. — r, y, echo, conc 

Y: protože to áčko nemu- nemohlo říct že je padouch. — exp 

X: máme psát výsledky? — q, org 
E: hm, no napište výsledek. — org 
X: takže dvacet šestka? — q, org 
X: ((píšou výsledek)) — wri 

\ 0 2 - 2 7 

11:02 (30s) 
X: ((nesrozumitelně)) — recul 
(15s) 
X: no takže: e: kdyby- (.) kdyby: bé řek- kdyby á řekl, že je mezi námi jediný 

poctivec, tak muže- buď může mít pravdu nebo ne. že jo. — hyp 
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Y: no. — r, y 
X: pokuď jo á. pokuď á řekne že je mezi námi jediný poctivec, (.) buď má pravdu 

tak je ten poctivec von. — hyp, exp 

Y: [ano. přesně tak.) — r, y, soc 
X- [a vostatní sou lháři.] takže von ((nesrozumitelně)) jakože takže: takže bé by byl 

lhář takže by řekl něco jinýho. a neřekl by to co von vopravdu rekl. — hyp, exp 

Y: jo. — r, y 

X: a nebo může lhát, — hyp 

(•) 
Y: nebo může kdo. bé — r, q, upr 
X: áčko. — r, hyp 
Y: áčko. — r, echo 
X: [áčko lhát,] — hyp, rep 
Y: [nebo může] lhát a když když lže když lže tak je: tak je áčko — hyp, soc 
X: tak je — r, hyp, emp 
Y: áčko sám sám lhář. — hyp 
X: jo. — r, y 
Y: takže a béčko: — hyp, emp 
X: a takže béčko je taky lhář. — r, hyp 
Y: ářikal že je mezi námi jediný poctivec, ((čte zadání úlohy, "pod fousy")) — read, 

th 
(••) 

Y: no — th 
(9s) 
Y: pokud hyp, emp 
(25s) 
Y: takže buď - dobře, znova, pokud áčko: řiká pravdu, tak řiká že je e že je v podstatě 

e řiká reprodukované že áčko že von sám je: poctivec, a ten druhej že je lhář. 
že jo. — hyp, exp 

X: hm, jenom- jenom že: e: — r, y, hyp, emp 
Y: a: to řiká pokud- a pravdu řiká e po- jedině pokud je: e: von sám poctivec. — 

hyp, exp 
X: hm, ((souhlasně)) — r, y 
Y: to: ten áčko. a pokud je von sám poctivec, tak ten béčko musí bejt lhář. že jo. (.) 

protože von by sám netvrdil vo béčku že je lhář kdyby byl taky poctívej, že jo. 
— hyp, exp 

X: já to nechápu, eště jednou. — q, vysv, dir, soc 
Y: né. že když áčko řiká že: e: že: je mezi nima jenom jeden poctivec, myslim mezi 

áčkem a béčkem, že jo. tak to to musí bejt- e: a pokud mluví pravdu tak musí 
bejt ten poctivec von sám. to áčko. — r, exp 
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X: hm, ((souhlasné)) — r, y 
Y: pokud je von poctivec, tak by: nelhal v tom že: ten. béčko: e: je 1- ie- ( ) protože 

von von tim řiká že béčko je lhář. že jo. — exp 

X: no, ((souhlasné)) tim ř- že céčko je taky lhář. — r, y, hyp 
Y: jo takhle, vono e: [se jedná vo všechny.] — r, y, hyp 
X: [no,] no, — r,y 
Y: jasně. — r, y 

X: takže tim řiká, že béčko a céčko je lhář. jenomže: bé- kdyby to jako kdyby von 
mluvil pravdu, tak béčko by vlastně taky mluvil pravdu, že jo. conc, hyp 

(••) 

Y: e: béčko řek th 
X: že- řek že [je mezi námi jeden poctivec.] — r, exp 
Y: [jasně.] — r, y 
X: takže — hyp, emp 
Y: jo emp 
X: takže by to to by nešlo. — hyp, exp 
Y: takže to by nešlo, (protože- (.) jo.) —• r, echo 
X: [takže to by nešlo.] — echo 

X: takže buď lhal áčko, (.) a- buď lhal- chápeš. — hyp, q, kon 
Y: no, ((souhlasně)) — r, y 
X: protože buď lhal áčko, a nebo lhal béčko, že to nereprodukoval správně. — exp 
Y: jo a céčko, céčko řiká nevěřte béčku ten lže. — read 
(••) 

X: no, tak céčko — r, hyp, emp 

Y: to může — r, hyp, emp 
X: no tak céčko (.) pokuď je to: poctivec tak béčko vopravdu lže, (..) [a je to docela 

logický,] — hyp, exp 
Y: [no,] (..) jasně. — r, y 

X: a pokuď e: a pokuď je to: a ne a- (..) pokuď je hyp, emp 

Y: pokuď mluví: e: a pokud nemluví pravdu, tak béčko, — h y p 
X: [béč-] — echo 

Y: [by to] muselo béčko mluvit pravdu. — hyp 

X: pravdu, — echo 

Y: a pokud: — hyp, emp 

X: a béčko by mluvilo pravdu tak i áčko by mluvilo pravdu, — hyp, ded 

Y: takže by tam nebyl pak jedinej — r, hyp, ded 

(••) 
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X: takže by tam byli dva poctivci zase. — hyp, ded 
Y: takže by tam byli dva poctivci takže áčko by nemohlo mluvit pravdu, že jo. — 

echo, hyp, ded 

X: jo. — r, y 

(••) 
Y: takže z toho: z toho vyplává že céčko je poctívej áčko je taky poctívej (.) ne. 

blbost. — hyp 
X: ne. — r, y 
Y: že hyp, emp 
X: céčko je ne. já jsem se do toho zamotala, ((se smíchem)) — hyp, emp, kom, poz, 

soc, in 

Y: já taky. no. ((se smíchem)) — r, y, kom, poz, soc 

(••) 

X: ale už jsem to chvíli chápala, ((se smíchem)) — kom, poz, soc 

Y: já taky ((se smíchem))[((smích))] — r, y, kom, poz, soc 

X: [( )((směje se))] — p o z , soc 

(-) 
X: takže. (.) došli jsme k tomu [že áčko,] — rek 
Y: [vyšli jsme od céčka, že jo.] — r, no, dir 
X: hm. — r, y 

Y: že když- že pokud- pokud céčko mluví pravdu, — hyp 

(••) 

X: tak pokuď céčko mluví pravdu, — echo 

Y: tak musí béčko lhát. — ded, hyp 

(••) 
X: jo. — r,y 
Y: no. — th 
Y: [a:] — hyp, emp 
X: [takže já-] já bych to udělala tak, že áčko- já myslim že áčko je lhá- poctivec, a 

céčko je poctivec, a béčko je lhář. a že áčko řikalo, — hyp 
Y: ale r, no 
X: že sou mezi námi dva poctivci, [a-] — hyp, exp 
Y: [ne ale] áčko- (.) jo jasně. — r, no, th, y 
X: [a že by neřekl (.) že je mezi námi jeden poctivec.] — exp 
Y: [jo a to je- (.) jo jo jo] — r, y 

X: jako tak to vidim. ale možná to tak neni. ((s úsměvem)) — exp, poz 

(••) 
((Ypročítá text úlohy)) 
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Y: a proč by to to béčko reprodukovalo tak jak to řeklo, že jo. — q, vyjv, q, kon 
X: no protože je lhář. — r, exp 
(.) 
Y: no jasně, ale proč by v tomhle: případě: neřeklo že s- sou poctivý všichni třeba 

ze jo. — r, q, hyp : CU4, 

X: no: tak r, hyp, emp 
Y: to by jako hyp, emp 
X: to už je volba, to už je asi asi jenom volba, ale von prostě musí vždvckv Ih-ít _ 

hyp, exp J y 

(••) 

X: [a asi-je jedno] — hyp 
Y: [je to je to: jas-] — r, y, th 
X: protože víš co. tady je víc možností, to že nemůžeš jako logicky určit iak může 

lhát. že jo. — hyp, exp J 

(••) 

Y: no. tak asi jo:, no. — r, y 

X: já nevim. jo? — r, q, kon 

(••) 
Y: jo. — r, y 

X: takže áčko poctivec, ((zapisuje výsledky)) — wri 

(-) 

((X píše výsledek)) 
X: jo to jsou padouši. já píšu lháři, ((zapisuje výsledek)) — wri, kom 
Y: to nevadí, ((pousmání)) — r, kom, poz, soc 

U)2-28 
11:08 {..) 
((čtou zadání úlohy 28)) 

Y: áčko prohlásí aspoň jeden z nás je padouch, ((čte pro sebe nahlas)) — read, soc 

(••) 

Y: tim říká: když áčko prohlásí: — hyp, emp, soc 

(••) 

X: každý z nich je po-je poctivec, [nebo padouch.] — read 

Y: [nebo padouch, no.] — read, r, y 
X: ale co to znamená, že musej bejt dva poctivci, nebo ze to může bejt namixovaný 

nebo že jsou dva padouši. — q, vysv 
Y: no. prostě (.) každej může bejt (.) jak padouch tak poctivec. — r, hyp 
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X: no to jo. ale jako jako buď - jako že tam jsou- že to je- že tam jsou určitě padouch 
nebo poctivec, nebo že- [že to je-] — r, q, vysv 

Y: [ne ne. můžou bejt klidně-] — r, no, hyp 
X: [je to úplně jedno.] — con, q, vysv 
Y: i dva padouši. je to tak. (.) myslim. — hyp 
X: no ((pousmání)) — r, y 
Y: teda jako jsem to pochopil, ((pousmání)) každý z nich je poctivec nebo padouch, 

((čte)) no jako že voba dva [můžou bejt- takže se můžou sejít dva poctivci. ( )] 
— exp, read, soc 

X: [jo. (.) jasně.] takže, aspoň jeden z nás je padouch, ((čte)) tak [dejme tomu.] — 
r, y, read, hyp, emp, in 

Y: [tak dejme tomu že je to áčko,] — r, hyp, in 
X: tak buď je to lež, neboje to pravda, že jo. — r, hyp, q, kon 
Y: pokuď by r, hyp, emp 
X: když je to hyp, emp 
Y: kd- áčko mluví pravdu, tak e: tak musí bejt minimálně jeden padouch, ale: proč 

by říkal že jo že aspoň hyp, q, vysv 
(••) 

X: no tak- když aspoň jeden je padouch, tak béčko je padouch, protože von mluví 
pravdu, takže je to poctivec, a: — hyp, exp 

Y: no ale- proč by řikal aspoň jeden z nás. že jo. — r, q, vysv 

(••) 

X: no ale kdyby to byl lhář, tak by mluvil vo sobě. že jo. — exp, q, kon 

(-) 
X: ale zase: — r, no, hyp, emp 
Y: aspoň jeden z nás je padouch, pokud áčko lže, — read, hyp 
X: měl by pravdu. — r, ded 
(••) 
Y: počkej áčko- pokud áčko (.) lže, (.) tim že řiká aspoň jeden z nás je padouch, 

(..) tak nelže protože m- má pravdu protože kdyby lhai, tak (.) tak ten padouch 
opravdu je. že jo. takže lhát nemů- takže áčko nemůže lhát. v podstatě. — hyp, 
exp 

X: jo. (.) to je pravda, takže von mluví p r, y, conc 
Y: takže áčko- takže áčko musí bejt poctivec. — conc 
X: jo. — r,y 

Y: a pokud je áčko poctivec tak musí bejt béčko lhář. — hyp 
X: hm. ((souhlasně)) — r, y 
Y: protože tady: řiká že alespoň jeden z nás je padouch, že jo. — exp, q, kon 
X: jo. — r, y 
(-) 
X: takže ((zřejmě si diktuje, nesrozumitelně, zapisuje řešení)) — wri 
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A02-29 
11:10 ((čtou zadání příkladu 29)) 
Y: dejme tomu že á řekne buď já jsem padouch nebo bé je poctivec, ((čte zadání 

pro sebe nahlas)) — read 

X: ((směje se)) aha. to si pamatuju. — kom, poz, soc 
Y: počkej tak já zkusím ((směje se)) — r, dir, org, poz, soc 
X: ne ne jako jako- nevím jak to zkončilo. ale kom, r 

Y: jasně ((směje se)) dejme tomu že á řekne. (.) buď (.) já jsem padouch, nebo ( ) 
bé je poctivec, takže pokuď je to pravda, pravda to (..) — r, kom, poz, read 
hyp, soc ' ' ' 

X: ne. [padouch by o sobě neříkal, že je padouch.] — th, hyp 
Y: [pokuď ) — th, emp, soc 

(••) 

Y: [buď-] — th, emp 

X: [chápeš?] — q, kon 

Y: no jasně. no. — r, y 

X: ať ten člověk řekne cokoliv, tak dycky řekne že je (.) jako poctivec. hyp 

(••) 

Y: jasně. — r, y 

(••) 

Y: buď já jsem padouch, nebo bé je poctivec. — read, th 

(••) 
Y: a von tam: vlastně vyloučil, že jedna z těch variant von řiká že jedna z těch 

variant je správně v podstatě, že jo. — q, hyp, exp 
X: jo. — r, y 

Y: že buď von je padouch, nebo béčko je poctivec. — exp 

(••) 

Y: takže von to áčko v podstatě: může- může řikat pravdu. — r, hyp 

(••) 

X: jo. — r 

Y: timhletim. — hyp 

(••) 

X: já bych řekla, — hyp, emp 

Y: [protožej — exp, emp 

X: [no takhle.) — hyp, emp 
Y: pokud myslí tu druhou možnost, že jo. — hyp, exp 
X: když bude- když bude mluvit pravdu, — hyp 
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X: no — r,y 
Y- tak by byli voba dva poctiví. (..) teoreticky, jako. pokud se dá- dá mluvit pravda, 

když řiká buď já jsem padouch nebo bé je poctivecfpokud tím mysli jenom ze 
bé je poctivec a todleto vylučuje tim- tim druhým, že jo. protože jenom když 
von tohle řiká, tak jenom jedna z tědlech částí je-je pravdivá, že jo. — hyp, exp 

X: hm, ((souhlasně)) — r,y 
Y: (to máš podle toho jak von to myslí.) — hyp 
X: jasně, takže pokud je poctivec, tak jsou oba poctivci. — r, y, hyp 
Y: hm, ((souhlasně)) — r, y 
X: a pokuď je to (.) padouch, (..) tak e: — hyp 

(••) 

Y: buď já jsem padouch nebo bé je poctivec ((potichu čte)) — read, th 

X: tak to nedává moc logiku, ((pousmání)) — hyp, poz 

(••) 

Y: podle mě nemůže bejt padouch. — hyp 

(••) 
X: hm. protože — r, y, hyp, emp 
Y: padouch by: e — r, hyp, emp 
X: neřek by — r, hyp, emp 

Y: by neříkal by neříkal že- že je sám padouch, — r, echo, hyp 

X: von by podle mě řek r, hyp, emp 
Y: a neřek by že ani bé je poctivec. (.) von by- neřek by prostě ty seš poctivec a tim 

by v podstatě řikal že — hyp 
X: že je padouch. — r, hyp 

Y: no: (.) a proto by to- to byla blbost protože todle de jenom jedno, že jo. — r, y, 
hyp 

X: já bych řekla že sou voba dva poctivci. — hyp 

Y: já bych taky řek teda. — r, y 

(••) 

A02-30 
11:13 (..) 
((čtou příklad 30)) 

Y: buď já jsem padouch nebo dvě a dvě je pět. ((čte)) — read 
X: takže. (..) kdyby to byl poctivec, (..) tak hyp 
Y: to nemůže bejt poctivec si myslim. ((potichu)) — hyp 
X: tak buď je padouch, a nebo by bylo (.) poctivec nemůže bejt padouch, a dvě a 

dvě nemůže bejt pět, takže (.) kdyby to byl padouch, — hyp, th, exp 
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Y: takže kdyby- kdyby byl poctívej tak lže, a e poctívej nelže. — hyp, exp 
(••) 
X: hm. (.) [přesně, takže takže to bude to.] — r, y, hyp, emp 
Y: [takže z toho je jasně jasně vidět] že musí bejt áčko padouch. — hyp 
X: no jo. jenomže kdyby byl padouch, tak — r, hyp 

(••) 

Y: tak vono se tady neřiká že je (.) že je padouch ale může- může říct že dvě a dvě 
je pět. — exp, hyp 

(••) 

Y: jako — exp, emp 
X: jenomže zase ta- ta hádanka předtim. — r, n, exp 
Y: no. — r 
X: taky sme si říkali že to nemůže bejt padouch, a teď to je padouch, že jo. exp 

q, kon 

(••) 

Y: počkej teď (..) sem nepochopil [jako co tim myslíš.] — dir, kom, q, vysv, soc 
X: [ne teď] jako tady. tohlento je to padouch, logicky teda. — r, hyp 
Y: no — r,y 
(..) 

Y: logicky, protože (.) pokud by byl a- kdyby byl á poctívej, — hyp, exp 

(••) 

X: [no,] — r, y 
Y: [tak by-] e: — exp, emp 
X: tak by tohle neřek. prostě. — r, hyp, exp 
Y: a řek by- (.) tak by tohle musela bejt pravda. — hyp, exp 
X: no. buď. [buď by byl padouch,] — exp 
Y: [buď ( )] a kdyby byla pravda že je padouch, tak e: tak to: tak to: tak von neni 

poctivec, že jo. a kdyby byla pravda dvě a dvě jc pět tak- tak to je blbost, že jo 
— exp 

X: to je taky blbost, takže logicky už jenom z toho to prostě [musí bejt padouch.] 

Y: [takže to nemůže bejt poctivec.] a když to nemůže bejt poctivec tak to musí bejt 
padouch. — hyp, conc 

X: takže á je padouch ((diktuje si, zapisuje výsledek)) — conc, wri 

(••) 
X: ale nějak mi- nějak mi přídě divná ta hádanka předtim teda. Tale to je jedno.] — 

navrat 
Y: [já bych se k ní-] kdyžtak vrátil, no. — r, y, org 

X: no já taky. no. — r, y, org 
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A02-31 
11:14 (..) 
((čtou úlohu 31)) 
Y: to je zajímavý že áčko prohlásí všichni sme padouši. — hyp, text 
X: no já bych řekla ža áčko a céčko, (..) je padouch, a bé je poctivec, ale jako — 

hyp 

Y: právě jeden z nás je poctivec ((čte)) pokud bé mluví pravdu, — read, hyp 

(•) 
X: no. a — r,y 
Y: áčko nemluví pravdu, a cé- no jako hyp 

(••) 

X: no víš co. — q, kon 
Y: no ale víš co. že že je divný že áčko řiká všichni sme padouši. — r, echo, hyp 
X: no právě že- no- no jako je to divný, ale jako poctivec by to by ř- říct nemohl, 

všichni sme padouši. — r, hyp 
Y: to ne. to nemůže. — r,y 

X: takže to musí bejt padouch, ale zase to nemůže bejt pravda. (.) jako úplně. — 
hyp, exp 

Y: jo. — r,y 
X: takže aspoň jeden poctivec tam bejt musí. — hyp 
Y: jo. — r,y 
X: to je logický. — kom 
Y: jo. — r,y 

X: jeden nebo dva. — hyp, exp 
Y: no. je to tak. — r, y 
X: a:, a když von řiká. právě jeden z nás je poctivec, (..) tak e: tak bud' mluví pravdu 

a je to von, — hyp, exp 

(•) 
Y: no,(("poslouchám")) — r,y 

(•) 

X: a nebo nemluví pravdu. — hyp, exp 

(•) 
Y: ale pokud r, hyp, emp 
X: von nemluví pravdu, a s a: a: — echo 
Y: ale v tom případě pokud hyp, emp 
X: a musí být ten poctivec — hyp 
Y: počkej, a pokud ne- pokud to béčko nemluví pravdu. — r, dir, hyp 
X: tak je to blbost, ((smích)) — hyp, ded, poz 



B.5. Skupinu A02 

Y: no. já si myslim. protože [když právě jeden z nás je poctívej tak by to musel bejt] 
— r, y, hyp 

X: [protože (.) tak by (.) ví že tam jeden určitě musí bejt.] minimálně jeden. — exp 
Y: no — r, y 
X: a kdyby tak by museli bejt právě dva jenže jeden je padouch, a kdyby to nebyla 

pravda, tak on je taky padouch, a céčko by byl poctivec, aha? — hyp, exp, q, 
kon, soc 

Y: céčko by nebyl poctivec, když tenhle pokud je tohle lež, tohle tvrzení toho béčka. 
— r, exp 

X: no? — r, y, soc 
Y: tak je: tak je béčko padouch protože lže. — con, exp 
X: no, a jediný céčko by muselo bejt poctivec. — r, arg 
Y: no ale to neni protože t- e: timhle sme si to vyloučili, protože tohleto je lež. — 

r, no, exp 
X: jo. přesně, takže to musí bejt pravda. — r, no, exp 
Y: takže by měl pak pravdu ale áčko, že jo. — r, y, exp 
X: no — r, y 
Y: ale áčko nemůže mít pravdu protože: — con, exp 
X: jo. no, takže to je první hádanka kterou sem si stoprocentně jistá, ((s úsměvem)) 

— r, y, kom, poz, soc 

.02-32 
11:16 (30s) 
((čtou úlohu 32)) 
X: maš to? — q, org 
Y: počkej já- já nad tim přemejšlim já sem to nepochopil — dir, kom, soc 
X: hm, — r, y 

Y: dejme tomu že á a bé namísto toho řeknou — read 

(••) 

X: to je stejný. — text, exp 
Y: oni řikaj to samý. — exp 
X: ale tohle je něco jinýho. — exp 
Y: právě jeden z nás je padouch jo já sem si to blbě přečet. — read, kom, soc 
X:jo. — r,y 
Y: jo. — r, y 

X: takže zase tohle nemůže vůbec platit. — hyp 

(••) 
Y: jo. takže pokud by mluvil pravdu tak von je sám poctivej. že jo. — r, y, exp, q, 

kon 
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X: jo. takže: [nemů- nemů-] — r, y, exp, emp 
Y: [a poctívej vo sobě neřekne že je padouch.] — exp 
X: nemluví prostě pravdu, takže [tam musí bejt (.) aspoň (.) jeden.] — exp 
Y: [todle je todle je (ta druhá otázka)] — kom 
X: jeden poctivec. — con, exp 
(••) 
X: a tenhlen ten. takže buď mluví pravdu, a právě jeden z nás je padouch, a je to to 

áčko, protože jsou tam dva poctivci, — hyp, exp 
(••) 

Y: tedle ten (.) když mluví pravdu, — exp, th 
X: tak — r, hyp, emp 
Y: právě jeden z nás je padouch ((čte)) tak řiká že jeden jeden je padouch a to řiká 

vo áčku a béčko a céčko by muselo bejt poctivý. — read, th, hyp, exp 
X: jo. a pokuď 1- pokuď lže, tak právě jeden z nás- takže právě dva z nás ((čte)) (.) 

jsou padouchové. — r, y, read, hyp 
Y: nebo: tak to nemusíš. — emp 
X: jo. — r, no 

Y: pokud lže tak to může bejt jakoby — hyp 

X: tak pokud lže, tak co řekne. — r, q, pro, soc 

(-) 
Y: pokud lže, tak tohle neni pravda, takže právě jeden neni padouch, takže musej 

bejt padouši buď buď žádnej nebo dva, vzhledem k tomu že tenhle je, nebo 
všichni, že jo. — hyp, exp, q, kon 

(-) 
Y: [takže pokud tenhle-] — hyp, emp 
X: [takže by to] muselo bejt céčko. — hyp 
Y: pokud tenhle lže, že jo, tak tak je padouch, tenhle, tenhle, (.) a: moh by bejt 

céčko může bejt ale nemusí. — hyp, exp 

X: ne- céčko nemůže bejt. protože tam musí být jeden poctivec. — r, no, hyp, exp 
Y: jo. jo. — r,y 

(••) 

Y: a po- takže to je pokud tenhle lže. — conc, hyp 
X: jo. (.) jenže: to že: e: — r, y, hyp, emp 
Y: počkej ale. pokud mluví pravdu. — hyp 
(••) 
X: hele. prostě áčko je dycky lhář. — hyp 
Y: no, to určitě, ((souhlasně)) — r,y 
X: a béčko a céčko podle mě se to může prostřídat, ((pomaleji)) (.) no. jo. podle mě 

pravé- kdyby von mluvil pravdu, (.) tak e: tak když tak e: kdyby von mluvil 
pravdu, tak e: voba dva sou poct.vci. (.) jo? béčko i céčko. - hyp, conc 
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Y: no. (.) no. — r, y 
X: a pokud by nemluvil pravdu, ták je poctivec jenom céčko a von ie lhář hvn 

conc J ' 
(-) 
Y: jasně. (.) já: [já to chápu.] — r, y, kom 

X: [takže cé] takže von může bejt lhář, i poctivec. — hyp, conc 

(••) 

X: podle m- [jo jako podle] — hyp, emp 
Y: [(přemejšlim ještě)] no: jako takhle [pokud] — dir, hyp, emp 
X: [když tohleto škrtnu.] 

Y: pokud je to áčko správně že vopravdu musí bejt lhář a nic víc tam s nim neni, 
tak jo:, jenomže s tim s tim áčkem jako všichni stne padouši — hyp, nej 

(••) 

X: no tak- (hele.) — dir 

(••) 
Y: no- to jo. no. ((souhlasně)) — r,y 
X: poctivec- poctivec by to neřekl. — exp 
Y: ale von: von může mít- (.) co když má: (.) je blbost aby měl pravdu, že jo. (.) 

protože von by q, hyp 

X: no- no je to blbost. — r, y 
Y: von by řikal dobrý. — th 

X: je to blbost. — rep 

Y: no: tak. je no. (.) jo: to dobrý, tak to nech takhle asi. no. — r, y, dir 

X: no. (.) takže takže prostě vždycky tam musí bejt jeden poctivec, no. — r, y, conc 

(••) 
Y: jo. — r, y 
X: aspoň jeden. — conc 

02-33 
11:19(..) 
((čtou úlohu 33)) 
X: takže (.) tohle — th 
Y: (to je zajímavý.) — kom 
(••) 
Y: no, — th, kom 
(••) 

Y: když á řiká já jsem padouch pokud je to pravda tak e: tak e by byl poctívej. — 
hyp, exp 
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X: no ((pousmání)) — r, y, poz 
Y: takže to bejt pravda nemůže. — ded 
X: no. to je divný. — r, kom 
Y: a: takže von (.) v tomhletom (.) v tomhletom minimálně lže. takže á podle mě 

musí bejt padouch. — hyp, exp 

(••) 

X: jo. ale von řekne já jsem padouch. — r, hyp 

Y: když á já jsem padouch, — hyp 

X: no? — r,y 

(•) 

Y: tak to je pravda. — ded 

(••) 

X: chápeš, kdyby by hyp, emp 
Y: počkej no — r, dir 
X: poctivec by neřekl, že je padouch. — hyp 
Y: poctivec neřekne že je padouch, (.) že jo, to určitě ne, (.) ale padouch vo sobě (.) 

může říct že je padouch? — r, echo, y, q, hyp 
X: padouch musí vždycky lhát. — r, exp 
Y: když- když padouch- řekne že: e: že je padouch, — hyp 

(••) 

X: tak mluví pravdu. — hyp 
Y: tak mluví pravdu. — echo 

X: takže je to vlastně poctivec, ((pousmání)) — ded, poz 

(••) 
X: já nevim — kom, soc 
Y: no tam de vo to jestli padouch dycky musí lhát. — hyp 
X: musí. — r, hyp 
Y: jestli je to tak hyp, emp 

X: padouch musí dycky lhát. ne? ((obrací se k E)) — q, uj 

(-) 

E: asi jo. ( ) — r, hyp 
Y: já myslim (.) jestli to tak je napsáno, ((vracejí se k úvodnímu textu)) — q, uj 
X: padouši- padou- vždycky lžou. ((čte)) — read 
Y: vždycky lžou. jasně, jo jo — read 
X: jo, protože voni tam právě potom sou třeba normální lidi, — exp 
Y: vždycky, jo. — rep 
X: a ty vobčas mluvěj pravdu a vobčas lžou. — exp 
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Y: jo. jo. — rep 

(••) 
Y: mě se zdá že: — hyp, emp 
X: že to nemá řešení ((směje se)) — hyp, poz, soc 
Y: že áčko nemůže říct e: (.) počkej, kde sme. — hyp, emp, org 
X: tady ((ukazuje v knížce)) — org 
Y: jo tady. (.) že áčko nemůže říct- nemůže říct že že říct tuhle včtu. (.) protože-

protože pokud — r, y, org, hyp 

X: hm ((souhlasně)) — r, y 

(••) 

Y: ale tady víš co. tady tady se ptaj e: (.) co jsou á a bé. kdyby se zeptali co s toho 
usoudíme, tak tak to může bejt pravda, ale text 

X: hm. mě to připadá — kom 
Y: tak bych se zamyslel eště když řekne (..) bé (.) není padouch. dir 
X: ale mě vůbec jenom jenom ta první část tý věty mi přídě — hyp 
Y: no. — r, y 
X: jako úplná blbost, prostě že to: [že že to:] — hyp 
Y: [á řiká že] pokud je á: podouch. a řekne já jsem padouch, tak (.) á mluví pravdu 

což nemůže mluvit pravdu, — hyp, exp 

X: prostě- no, — r, y 
Y: což padouch nemůže mluvit pravdu, pokud je á poctivec, a řiká že je padouch, 

takto taky nejde, protože: poctivci vždycky (.) mluvčj pravdu. — hyp, exp 

X: hin, (.) [takže to nemá řešení.] — r, y, hyp 
Y: [takže to prostě] ta první- první věta, áčko nemůže říct tu e: tu první č- a eště se 

eště bych se kouknul na tu druhou část. — org 

(••) 

Y: když: — th 
X: jenže když nevíš — r, no, exp 
Y: no. — r, y 

X: jestli je padouch nebo poctivec, tak nevíš (.) e: — exp 

Y: jasně. no. — r, y 

X: no. — r, y 

(••) 
Y: tak napiš že á tudle vě- větu říct nemůže. — dir, conc 

X: nemůže říct že je padouch, takže to nemá asi řešení.((zapisuje)) — conc, wri 

Y: no, anebo to ne- to nepiš, to už prostě- á nemůže říct tuhle větu. že jo. prostě. — 
dir, conc 

X: á nemůže říct ((diktuje si potichu)) — wri 

X: no: dobře. — wri, kom 
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Y: no — kom 
(••) 

A02-34 
11:22 (..) 
Y: třicet čtyři, zase máme tři obyvatele ostrova, ((čte si prosebe nahlas)) (20s) — 

read, read 

Y: hele béčko když- (.) béčko když řekne á i cé mají stejnou povahu. — exp 

(•) 
X: no, [tak to znamená.l — r, exp, emp 
Y: [tak] tak von pokud mluví pravdu. (.) může mluvit pravdu, a á i cé (.) můžou bejt 

e: můžou bejt lháři, že jo. v podstatě. (.) a (.) tim by se vysvětlovalo že jo áčko 
řiká bé je padouch. — hyp, exp 

X: no já nevím, prostě r, no 
Y: já bych z tý z tý druhý věty rovnou usoudil, že — exp 

X: já bych to usuzovala z první, ((úsměv)) — r, exp 

Y: tak to usuď z první klidně, no. ((pousmání)) a proč jako. no — r, y, q, vysv 

X: no buď buď buď von mluví pravdu, a bé je padouch, (.) takže — r, hyp 

Y: no. takže musí cé- to by ale znamenalo, že céčko je taky padouch ale to — r, hyp 

X: nebo anebo nebo že áčko je poctivec. — hyp 

(••) 
X: a když bé [řekne,] — exp, emp 
Y: [když je-] no jasně, ale když když je áčko poctivec, a řiká že béčko je padouch, 

— r, hyp 
X: ano. takže podle druhý věty bé řiká á i cé mají stejnou pavahu. ((čte)) takže von 

lže. — r, read, hyp 
Y: což- což by lhal. — r, y, echo 
X: takže hyp, emp 

Y: takže á i cé by neměli stejnou povahu. — ded 

X: takže bé cé by byli lháři. — ded 

(•) 
Y: jo. — r, y 
X: a kdyby von neměl pravdu, (.) takže beje poctivec, — hyp 
Y: a (.) tohle á i cé mají stejnou povahu by byla pravda. — ded 
(•) 
X: á i cé ((čte)) jo. byla by to pravda, takže (.) á a cé — read, rep, ded 
Y: by byli padouši. — r, ded 
(•) 
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X:jo. — r,y 
Y: no — r, y 
X: takže tady zase máme dvě řešení, ((usmívá se)) — kom 
Y: no, tak to já bych se ještě nad tim zamyslel. — r, org 
X: jo. — r, y, org 

Y: jestli-jestli nemůže bejt jenom jedno. — hyp 

(•) 
Y: áčko když lže, tak je: pokud lže, — hyp 
X: tak je be poctívej. — ded 
Y: tak je bé poctívej, a e: logicky z toho jsou a áčko i cé poctivci, pokud áčko mluví 

pravdu, tak je bé padouch, pokud je bé padouch tak tohle tvrzení neplatí. (.) 
takže á i cé by nesměli bejt mít stejný povahy. — ded, hyp, exp 

(••) 

X: jo. — r,y 

(••) 
Y: a v tom případě když (.) když áčko je, poctivec, bé je padouch, (.) a: a áčko 

nemůže mít mít s céčkem stejnou, — ded, exp 

X: hm — r, y 
Y: povahu, tak musí bejt bé cé (.) musej bejt padouši prostě. — ded, exp 
X: lháři. — r, kom 
Y: lháři. no. — r, y 
X: no (.) já furt řikam to lháři. — kom 
Y: hele tak tam org, emp 
X: napiš- šem, — r, org, emp 

Y: napiš (.) dvě řešení že- nebo napiš normálně za- zaprvý jako: (.) áčko (.) áčko — 
org 

(••) 

X: no tak napíšeme že to má dvě řešení. — r, y, org 

Y: ale tak napiš á poctivec, á poctivec, — org 

00 
Y: já jsem chtěl napsat ( ) — r, no, org 
X: ale to stačí to céčko jenom, chápeš. — r, org 
Y: jo jas- no nestačí, protože áčko může být poctivec nebo lhář. — r, no, org, hyp 
X: jo. a já bych zase voni se ptaj co je cé. no tak já to napíšu ((škrtá)) — org, exp 
Y: jo takhle, voni se ptaj co je cé. (.) no tak (.) napiš že: céčko může bejt voboje. že 

řešení může bejt padouch i: poctivec, ((pomalu diktuje)) — r, y, org, conc 
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A02-35 
11:25 (..) 
Y: dobře, takže, když- když áčko řiká bé a cé maji stejnou povahu. — read 

X: no. — r, y 

(-) 
Y: pokud má pravdu, (.) tak maj vopravdu bé a cé [stejnou povahu] — hyp, exp 
X: [stejnou povahu] — r, exp 
Y: a musej bejt- musí být (.) ne. — exp, emp 
X: to nevíš, co r, no 
Y: to nevíš co sou. jasně. — r, echo, y 
X: ale áčko je- áčko je poctivec. — exp 
Y: jasně, to by byli r, y, hyp, emp 
X: ( ) — 
Y: no, áčko je poctivec. — r, exp 

X: a c emp 
Y: a kdyby- kdyby áčko lhalo:, tak e: tak ne- tak víš jenom že áčko je lhář. že jo. — 

hyp, exp 
(••) 

X: jo. [že áčko je lhář.] — r, y, hyp 
Y: [ale pak] musej mít ale béčko a céčko jinou povahu. — exp 

X: jo. takže- že jeden musí bejt poctivec, a jeden lhář. — r, y, exp 

Y: hm. — r, y 

X: což je jasný, takže tam jsou dva lháři a jeden poctivec. — kom, hyp, conc 

(••) 

X: když áčko lže. — exp 

(•) 

X: a á emp 
Y: pokud áčko lže tak tam jsou dva lháři a — rep 
X: no — r,y 
Y: no a pak- pak (.) e: někdo se zeptá céčka. — th 
X: mají, ((čte)) — read 
Y: mají á bé stejnou [povahu? co cé odpoví] ((čte)) — read 
X: [povahu? co cé odpoví] ((čte)) takže read 
Y: pokud- pokud áčko mluví pravdu, tak e: bé cé mají: stejnou povahu:, ale: (.) 

nevíme jestli jsou padouši nebo poctivci. (.) takže- to bysme nevěděli co e: 
jestli je: e: — hyp, exp 

X: [no ale padouch-] — r, hyp, emp 
Y: [no ale ( )] — hyp, emp 



B.6. Skupina 4UT01 209 

X: padouch by řekl: (..) e: padouch by řekl: mají jinou. (..) povahu, kdyby byl 
th, r, hyp, emp 

Y: počkej, já už sem ho chtčl teď dir, emp 

X: no protože hele. [kdyby se-] — exp, emp 

Y: [no já jsem to-] no dobrý, já to- já: — hyp, emp 
X: (pokud to) že á mluví pravdu. (.) klidně si to mužem napsat. — hyp, org 
Y: no: klidně- možná to napiš, no: jako to: — r, y, org 
X: ((bere papír)) já to napíšu sem. takže á mluví á pravda, ((zapisuje)) org, wri 

(••) 

Y: v tom případě bé cé — th 
X: takže bé i c- ((zapisuje)) takže kdyby byli takže kdyby byli bé cé a cé měli 

pravdu, (..) takže by- takže by cé by řeklo, — wri, hyp 

Y: no, — r, y 

X: kdyby byli- kdyby byli poctivci. — hyp 

Y: no. jasně, [to je jedno, to je- ne.] — r, y, org 

X: [ježiš. jo. kdyby byli poctivci.] — kom, wri 

(••) 

X: takže cé čekne že- že mají á a bé stejnou povahu, ((zapisuje)) — ded, wri 

Y: jo. tak by cé řekl že maj (.) á a bé (.) stejnou povahu. — r, y, echo 

X: a kdyby byl bé a cé lháři, ((zapisuje)) — hyp 

Y: lháři, tak by: tak by céčko byl- céčko by byl lhář, — echo, th 

(•) 

X: [takže-] — emp 

Y: [ale-] (.) á a bé by neměli stejnou povahu. — ded 

X: takže by mu řekl stejnou, ((zapisuje)) — ded, wri 

(•) 
Y: jak- jasně. — r,y 
X: jo? a- takže — q, kon 
Y: řek by hyp, emp 
X: za jakýkoliv okolnosti řekne stejnou, a když á mluví (.) [á lže,] ((zapisuje)) — 

conc, hyp, wri 
Y: [á lže,] tak- bé a cé nemají stejnou povahu, — hyp 
X: takže cé buď lhář, ((zapisuje)) a ten řekne — wri, ded 
Y: ten- pokud je cé lhář, tak tak musí bejt [béčko poctivec.] — hyp 
X: [béčko pravda.] — r, hyp 

(••) 

X: jo. béčko musí bejt poctivec, — r, y, echo 

Y: a áčko je padouch. — r, rep 
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X: jo. [takže mu zase řekne stejnou.] ((zapisuje)) — r, hyp 

Y: [( )] takže řekne stejnou, — echo 

(•) 
X: a když je — hyp, emp 
Y: a pokud je céčko e: poctivec, — hyp 
X: jo. takže vždycky řekne že maj stejnou, to je chytrý, ((zapisuje)) — r, hyp, conc, 

kom, wri 
(••) 

Y: poctivec tak tak [béčko musí bejt lhář, (.) a áčko je taky lhář tak to bude stejnýl 
— rep 

X: [béčko je lhář, (.) a von je taky lhář, takže to prostě řekne stejně.] — exp 

(•) 
Y: takže prostě- takže céčko musí říct conc, emp, th 
X: takže kolikátka to je? (.) třicet pětka? ((zapisuje)) — q, org 

(••) 
Y: napiš ano mají. — org 

X: cé (.) odpoví (.) [ano.] ((diktuje si potichu)) — wri 

Y: [ano.] — r, hyp 

(••) 
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B.6 Skupina 4UT01 

ZŠ Uhelný trh 4, Praha 1 
červen 2006, vyučovací hodina (10:00 - 10:45) 
čtveřice žáků třídy 9. C (třída se zaměřením na matematiku a informatiku) 
charakteristika žáků podle učitele matematiky: bystří, všichni průměrné hod 

nocení 1-2 
A Aleš 
B Bořek 
C Cyril 
D Daniel 
G všichni chlapci najednou 
X neznámý mluvčí 
E experimentátor 

IUT01-26 
( 156s) 
((0:00~čtou zadání, dívají se do knihy, nechávají jí ležet na stole, nehýbou se D si 

hraje s tužkou, šimrá se na hlavě 1:20~C zvedá hlavu , dívá se na A, A opě-
tuje pohled a oba se vracejí k textu 2:00~všichni se začínají lehce pohybovat 
2:36~dívajíse po sobě, B se usmívá, C ukazuje tužkou do knížky)) 

C: bysme mohli začít ((všichni se usmějou)) — kom, poz 
B: já bych řek že béčko je tó. a céčko poctivý. — r, hyp 

C: proč. ((pousmání)) — r, q, vysv 

B: no protože, (ten říká) nevěřte bé ten lže. takže dejme tomu ((s úsměvem)) kdo 
lže ten krade, že jo. tak ((smích)) když to řekl že jako na něho (.) to svedl nebo 
todlencto no tak je poctivec, protože ho (.) obvinil z toho že jo. — r, exp 

(15s) 
A: á musí bejt poctivec u tý dvacet šestky, protože (.) když říká (.) když by byl 

padouch tak když říká že je padouch. (.) á ten céčko nevěřte bé ten lže, tak. 
vlastně (.) to áčko kdyby byl poctivec tak by řek že je poctivec, kdyby byl 
padouch tak nemůže říct že je padouch a řek by že je poctivec, protože vlastně 
(.) kdyby řek že je padouch, tak by (..) tak by řekl pravdu, kdyby byl padouch. 
((B a D se dívají do knihy, C se podívá na A, A opětuje pohled a mluví k C)) 
(..) ((dívají se do knihy, A se dívá po ostatních)) — hyp, exp 

C: no a co když je áčko poctívej, béčko lže, ((dívá se na A)) — hyp 

(•) 
A: no — r, y 

C: a céčko je taky poctívej. — hyp 

(••) 
((A a B pokyvují)) 
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A: to by: no. — r, th, y 

(••) 

X: ( ) — 

A: céčko, ( ) — th 

(••) 

A: (to je had. ten béčko, nebo taky dem dělat dvacet sedmičku.) — org 

(•) 

B: (už to skoro máme.) — r, no, org 
D: (podle) mě je poctívej béčko. — hyp 
X: ( ) — 

B: ne bé je padouch, céčko je poctivec. — r, no, hyp 

(•) 

A: a áčko taky je poctivec? — q, vysv 

(•) 
C: no může bejt a nemusí — r, hyp 
B: a nebo béčko může bejt poctivec a céčko může bejt — hyp 

D: hm — r,y 

C: hm. — r, y 
B: protože von že jo — exp, emp 
D: béčko by třeba — emp 

B: třeba: je padouch, že jo a může to svýst na to- co je béčko, že jo. — exp 

(0:35s) 
((dívají se do textu)) 
A: tak tu dvacet šestku asi zapíšem nějak — dir 
B: hm. — r,y 
X: ( ) ((smějou se, dívají se po sobě, D si bere od A tužku, otevírá ji a zaseji vrací 

a vytahuje svojí, přitahuje si papír na zapisováni")) — 
A: takže teda bude áčko a céčko budou poctivci a béčko bude padouch? — q, conc, 

nej 
B: to může bejt víc těch řešení, (teda já nevim podle mě) — r, hyp 
D: podle mě je béčko poctivec céčko padouch. — r, hyp 
B : 0 — 
D: hm. — r,y 
(•) 
A: no víš co. kdyby byl to áčko. kdyby byl padouch, a řek by že je padouch. — exp 
D: hm. — r, y 
A: tak to kdyby byl teda tady ten poctivec tak by zopakoval tu pravdu co von řikal. 

tak by potom ten padouch řekl pravdu a to je blbost, když padouchové pořád 
lžou. tak by řekl že je poctivec. — exp 
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(•) 
X: hm. — r, y 

D: co ty víš. padouch si může hrát na poctivce, ((smích)) — r, hyp, joke 
G: ((smích všichni)) — r, poz 
C: to asi ne. ((smích)) — r, no, poz 

G: ((smích všichni)) — r, poz 
(•) 

A: podle mě, když je bé, je poctivec, — exp, emp 

((0:15)s) 

A: tak to teda napíšu, že á a cé jsou —- org, conc, emp 
D: tak ptaj se jenom na bé a cé že jo. — r, org 
X: hm — r, y 
A: tak béčko je padouch, a céčko je poctivec. — r, conc 
(•) 

D: takže to je dvacet šestka. — wri 

(••) 
((D zapisuje řešení na papír)) 

H J T 0 1 - 2 7 

((2:00)s) 
((čtou text úlohy 27, A ukazuje tužkou do knížky a dívá se přitom na C, čtou, dávají 

se do knížky, lehce se pohybují, C se nehýbe)) 

B: já bych řek že béčko je poctivec a céčko je padouch, ((ukazuje tužkou do knížky)) 
— hyp 

A: jo . — r,y 
X: ale to přece — r, no 

B: protože: že: (.) áčko řeklo že mezi nima je jako jedinej poctivec. — exp 

A: hm. — r, y 

B: on mohl lhát že jo. — hyp, exp 

A: hm. — r,y 

B: místo něho. — exp 

(•) 
A: takže kdyby áčko řeklo že tam (.) je jedinej poctivec, tak kdyby byl béčko jako 

poctivec tak by vlastně (.) by: to béčko, řeklo pravdu, a byly by tam dva poc-
tivci. — exp 

(••) 

B: což je áčko a béčko. — r, exp 

(•) 
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B: a ten. — exp, emp 
A: taky to může bejt — hyp, emp 
B: a ten cé mohl zalhat, že jo. — rep, hyp, exp 

(••) 

A: (a nebo je to ) takže (.) kdyby on řekl pravdu to bé ( ) ((ukazuje do knížky)) 
(.) (kdyby byl poctivec jestli musí mluvit pravdu ten poctivec nebo jestli to ma 
jenom zopakovat přesně to co. tim to může zkreslit.) ((dívá se na B)) — hyp, 
q, vysv 

(30s) 
((dívají se do textu, A se rozhlíží, usmívá se)) 

A: no tak když máš já nevim — exp, emp 

(•) 
A: kdyby ten to zopakoval jako přesně, tak by řikal, ( ) jako že by to zopakoval 

podle pravdy, to máš rozdíl, že jo. (.) že von zopakoval ((obrací se na B)) — 
exp 

(20s) 
((dívají se do textu)) 

D: já myslim že to je celkem jasný že bé je poctivec. — hyp 

(••) 
X: 0 — 
C: asi jo. no. — r,y 

(•) 
A: kvůli čemu. — r, q, vysv 
C: no když áčko řekne [že je jenom jeden,] — r, exp 
D: [no protože] kdyby tenhleten lhal, (.) tak by tam byli dva poctivci, že jo. — r, 

exp 
(•) 
B: takže áčko lže? — q, uj 

(•) 

D: no podle mě áčko lže. (.) béčko je pocti vec a céčko ja padouch. — r, y, hyp 
C: tak to je blbost, že jo. — r, no 
D: jak to? — r, q, vysv 
C: protože by béčko byl jenom jedinej poctivec, a to by měl áčko pravdu. (.) takže 

by byli vlastně — r, exp 

A: dva poctivci — r, exp, y 

D: no. zase dva. — r, y 

(•) 
B: zase se ptaj na béčko a céčko. — read 
C: no to jo. ale musí se stejně počítat [i to áčko když on se do toho počítá.] — r, 

hyp 
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B: [aha. no jasně, no jo.] — r, y 
(40s) 
((dívají se do textu)) 

A: když by céčko byl poctivec, a bé byl padouch, — hyp 
B: no asi jo:. — r, y 
A: á možná by bylo poctivý, — hyp 

(•) 

C: hm by mohlo bejt taky. že jo. — r, hyp 

(•) 

C: padouch, že jo. protože když říká. — r, hyp, exp, emp 
A: no. jo vlastně, no. ( ) — r, y 
C: cé je poctivec. — conc 
A: béčko je padouch. — conc 
D: jo? — r, y, q, org 
C: hm. zkus to. ((pousmání)) — r, y, dir 
(••) 

U T 0 1 - 2 8 

(20s) 
((čtou text úlohy 28)) 

B: já bych řekl že je áčko poctivec. — hyp 
X: hm. — r, y 
D: no. — r, y 

A: já bych taky řek protože: — r, y, exp, emp 

B: že to přiznal, že jo. — r, q, hyp 

(••) 

A: protože kdyby byl (.) áčko padouch, — exp 

G: hm. — r, y 

G: no. — r, y 

A: tak by řek, — exp 

(•) 

B: že béčko je padouch. — r, exp 

(••) 
A: počkej kdyby vlastně (.) (len béčko nebyl padouch, tak by to řekl vo sobě.) — 

th, hyp, exp 
(•) 
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B: kdyby to bylo že áčko říká (.) že: béčko je padouch, tak je jasně áčko. protože 
von kecá. že jo. — hyp, exp 

A: hm — r,y 

(••) 

D: á je poctivec, ((zapisuje řešení)) — vvrí 

(••) 

4UT01-29 
(45 s) 
((čtou text úlohy 29, A obrací list, dívá se, jestli úloha pokračuje na další straně)) 

A: já bych řek že to áčko ( ) jo ale taky může jako to myslet s tim že (.) to že řekne 
áčko ((ukazuje prsty do textu úlohy)) — hyp 

B: že já si myslim že- on si jako to áčko si myslí že to ukreje tim že řekne že je 
padouch, že jo. — hyp, exp 

A: takže kdyby áčko bylo padouch, (.) tak by řek pravdu, a to pak ( ) — exp 
D: hm— r,y 
A: hm. (.) áčko — emp 
B: ( ) že se za to zkrejvaj. že jo. — hyp 
C: [nemůžou.] — r, no 
A: [nemůže.] — r, no 
D: [nemůže.] tady je jasně řečený že padouchové vždycky lžou. — r, no, exp 

C: prosté — emp 

A: jo. — r, y 

C: jo. — r, y 

B: tak dobře, ((pousmání)) — r, y, poz 

(•) 

B: tak fajn. — r, y 

(••) 
D: takže áčko zase poctivec, ((zapisuje)) (.) (..) ((čtou další úlohu, A otáčí stránku 

zpět a vrací se k úloze 29, dívá se do textu a vrací stránku zpět k další úloze)) 
— r, wri, conc, read 

A: (no béčko může bejt voboje.) ((ostatní to nijak nekomentují)) — hyp 
G: tak další — org 
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4UT01-30 
(••) 

((čtou text úlohy 30, dívají se do textu, A ukazuje prstem do knížky)) 
B: tak áčko je padouch, ((dívá se na D)) — hyp 
D: hm. — r, y 
(••) 

A: no. asi jo. ( ) — r, y 

(-) 
((D zapisuje výsledek)) 

ÍUT01-31 
(••) 

((čtou úlohu 31)) 
B: kdyby áčko byl padouch céčko padouch a béčko, poctivec? — hyp 
(••) 
A: béčko řikáš že by měl bejt — r, th, q, ret 
B: áčko by měl bejt. — r, hyp, emp 
(••) 
A: no áčko poctivec nemůže bejt. protože když sou tři, — r, no, hyp, exp 
C: vem si že by tam byli všichni padouši. že jo. — r, exp 
A: no. — r, y 

C: takže von určitě neni poctivec. — exp 

(••) 
A: možná že céčko je poctivec, a béčko a áčko jsou padouši. protože (.) céčko 

vlastně nic neřiká. a áčko, — hyp, exp 
C: no když áčko říká všichni sme padouši, — r, exp 
A: tak kdyby to byl padouch, — r, exp 
C: jo, — r,y 
A: tak vlastně by tam byli dva padouši, a ten (.) ten poctivec když béčko řiká tak 

vlastně by to byla taky lež. — exp 

(••) 

A: kdyby byli dva padouchové, takže bych řek že céčko je (.) poctivec, áčko je 
padouch, béčko je taky padouch, — exp, conc 

D: no — r, emp 

(•) 
C: no tak to by nemohl bejt béčko (.) poctivec teda- [padouch.] — r, no, hyp 

B: [padouch.] protože von by: — r, exp 

C: protože von řiká že jeden je poctivec, že jo. : ( ) — r, exp 
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B: takže by měl pravdu, tak céčko — r, exp 

A: aha — r,y 

B: tak- takže to musí bejt béčko. ( ) — conc, exp 

(••) 

D: tak á a cé sou padouši. a béčko poctivec — r, conc 

(•) 
((D zapisuje výsledek, ostatní čtou text další úlohy)) 

4UT01-32 
(••) 

((čtou úlohu 32, D zapisuje řešení předcházející úlohy)) 
A: ( ) — read, th 
B: ( ) — read, th 
(20s) 
((D se přidává, čte text úlohy)) 
B: no tak (.) tady jdou dvě řešení, že béčko je — hyp 

A: že jo. no, (.) poctivec, — r, y, hyp 

B: tenhle je poctivec a céčko je poctivec, a nebo béčko je: padouch, a: — r, hyp 

A: áčko a béčko. — r, hyp 

(•) 
B: jsou určitě, tady je poctivec. — r, hyp 
A: hm. — r,y 
(20s) 
((dívají se do knížky)) 

A: cé. dá se určit co je cé? (.) já bych řekl že béčko je (padouch.) ( ) — read, hyp 

(••) 

A: no nedá se určit prostě cé. nedá. (.) protože, — hyp 
B: hm. — r, y 
A: ( ) je poctivec, vlastně ( ) (.) prostě poctivec by bylo céčko, a ( ) a padouch (.) to 

áčko, (.) a nebo může bejt (.) hm — hyp, th 

(•) 
X: céčko je poctivec a á bé (.) hm. to nejde. — th 

(-) 
(40s) 
((spíš se jenom dívají do textu a přemýšlejí o úloze 32, v dalším se jí rozhodně ještě 

věnují)) (..) 

A: áčko bejt poctivec nemůže. ( ) ((šeptem)) — hyp, th 
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(••) 

B: já bych spíš řekl že á bé (..) áčko je prostě ten padouch, a bé cé je hyp 
A: béčko je hyp, emp 

(•) 
A: no jo béčko a céčko by to inohli bejt (.) ty poctivci, — hyp 

(••) 
B: já bych to spíš typoval na tu první, že jo. (.) že béčko je poctivec céčko je poctivec 

a áčko je (.) padouch. — hyp 

( - ) 
A: no. a u toho céčka nevíš, to může bejt taky padouch. — r, y, hyp 

(••) 

A: a kdyby byl (.) to nejde. — r, th 

B: to by béčko — r, th 

A: nejde to vlastně. (.) musí to bejt — hyp 

B: to by béčko nemohl bejt poctivec. — hyp 

A: no. (.) a áčko může vlastně (by mohlo bejt poctivec.) — r, y, hyp 

B: no ten by byl poctivec, že jo ten — r, y 

(••) 

A: to by vlastně musel. ( ) ((potichu)) — th 

(••) 

A: ale řikal by pravdu. ( ) — th 

B: ( ) může řikat pravdu, jí bude řikat pořád. — r, hyp 

X:((D?))hm — r,y 

A: hm — r,y 
A: no takže — emp 
(••) 

A: béčko céčko jsou poctivci a — conc 

(•) 
D: hm — r, y, wri 

J T 0 1 - 3 3 

(••) 

B: ( )((čtou úlohu 33,B ukazuje do textu, dívá se na A)) to snad nemá ani řešení, 
protože áčko (.) když je áčko poctivec, tak by se přiznal, a to nejde, že jo. — 
read, hyp, exp 

A: hm — r, y 
B: a kdyby byl (.) padouch tak se (.) tak zase lže. a to by byl poctivec. — exp 

C: no ale (.) prostě ale bé ne. že jo. — r, no, exp 
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(•) 
B: no jo. ale von kdyby byl (.) padouch, tak ře- by lhal. že jo. — r, no, exp 
C: ((C?)) hm. — r, y 
B: takže by padouch nebyl. — exp 
A: hm. — r, y 
(70s) 
((dívají se do knížky, mírně se pohybují, A a B postupně něco krátkého pronesou, 

potichu, nesrozumitelně, zřejmě nějaký komentář ke svému přemýšlení, ostatní 
nereagují)) 

A: kdyby to byl padouch, tak by vlastně řekl, ( ) a kdyby to byl poctivec, ( ) — th, 
exp 

C: ( ) se k tomu moc přidává to ale bé ale ale bé ne. že jo. ( ) to zruší celý tím — 
hyp 

(•) 
X: ( )((šeptem)) — th 
C: jako že se tim bere celá věta, ale nejenom ta — exp 

B: jakože kdyby byl padouch tak by řek — th 

(••) 

B: že- že neni padouch tim by lhal, — th 

(••) 
A: jestli jako th 
B: ale bé ne (.) že by th 
A: no: co musí řikat — th 

B: nebo jako že (si ty dneska opravdu dělal tohle.) — th 

C: no. jasně. — r, y 

(•) 
A: jestli musí řikat (.) lež ve všem. asi jo. no. — hyp 
X : ( ) — 
D: ve všem. — r, y, echo 
X : ( ) — 
(15s) 

C: no. tak asi ( ) (.) no nedá ( ). — th, r, y 

(••) 
B: ( to se přece nedá říct.) — th 
X: — 
(•) 
B: já bych řek že nemá řešení. (.) ((A se dívá na exp)) — conc, q 
B: tadyten příklad. — dir 
(••) 
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X: hm — r, y 

(••) 
A: takže vlastně kdyby to byl padouch, a říkal, že je padouch, tak by řek pravdu, a 

kdyby to byl poctivec, tak by řek — exp 

C: no. dyť jo. — r, y 

A: lež, a to taky nemůže. — exp 

(•) 
B: tak nemá řešení ten příklad. — conc 
D: no. jasně. nemá. — r, y, echo 
C: stačí aby lhal v tý- v tý druhý části ((pousmání)) — hyp, r, no 
D: aleje- prostě musí lhát celkově. — r, no 
C: hm. — r, y 
C: [to asi nemá řešení no.] — conc 
A: [( )] -
(••) 

D: tam napíšu nř. ((pousmáni")) — wri, kom, poz 

(••) 
((D zapisuje řešení na papír, ostatní se obracejí k textu další úlohy)) 

UT01-34 
(45s) 
((čtou text úlohy 34)) 
A: ( ) ((šeptem)) — read 
B: kdyby áčko lhal, — hyp, emp 
A: tak by byl potom [poctivec,] — r, hyp 
B: [tak by béčko] je poctivec. — r, echo 
A: no. — r, y 

B: ten by- ten by řekl že: je — hyp, emp 
A: takže mu hyp, emp 

D: takže musí bejt céčko padouch, céčko musí bejt padouch. — hyp 
B: padouch, [ale že áčko je:] — r, echo, hyp, emp 

A: [ale kdyby byl] tenhleten poctivec, a tenhleten by mohl lhát. — hyp 

(••) 

X : : ( ) — 

D: takže by mohl bejt céčko poctivec, laky. — ded 

(••) 
B: jo. — r, y 
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D : 0 — 

(-) 

A: to vychází v obou případech že céčko je padouch, protože — hyp 

D: hm (.) — r,y 

A: kdyby vlastně by áčko řekl pravdu, béčko by byl — exp 

C: [lež,] — r, exp 
A: [lež,] (.) a céčko by tim pádem neměl stejnou povahu jako áčko. a tenhle ten, (.) 

by řek pravdu. (.) a byl poctivec. — exp 
(••) 

A: a tenhle vlastně taky tim pádem neni. (.) poctivec. — exp 
C: [céčko je padouch.] — r, conc 

D: [takže céčko je padouch.] (..) ((D zapisuje řešení)) — r, conc, wri 

D : ( ) — 

4UT01-35 
G: (53s) ((čtou text úlohy 35)) — read 
B: kdyby áčko řekl že mají (.) kdyby byl poctivec, (.) tak bé a cé, (.) dejme tomu že 

sou padouši. — th, hyp 
A: hm. — r, y 
D: hm, — r,y 
B: no, a von řekne že jo (.) von se jich zeptá, mají á a bé stejnou povahu, tak kdyby 

řekl že ne, tak (.) tak by byl poctivec, a tadyhle ten je (.) a když tam ((dívá se 
na A, A přikyvuje)) — th, exp 

A: hm — r,y 
B: musí tam bejt jedem padouch? ((dívá se na A)) — q, pro 
C: em hm nemusí. — r, hyp 
B: tak- tak prakticky by to byli buďto všichni jako poctivci, nebo — th, exp 
X: hm — r, y 
(•) 
A: padou ((potichu)) — th 

B: padouchové — th, exp 

(••) 

B: ne. nemůžou bejt padouchové. — r, no, hyp 

X: hm. — r, y 

(•) 
A: a nebo to může bejt (.) áčko padouch, — hyp 
B: hm — r,y 
A: béčko může bejt taky padouch, (.) a nebo béčko může bejt poctivec. — hyp 
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D: takže cé vždycky odpoví ne. ((pousmání)) — hyp, poz 

(••) 

D: ( ) dvě řešení. — hyp 
C: hm. — r, y 
G: (60s) ((dívají se do knížky, lehce se pohybují)) — th 
B: podle mě řekl že ano. — hyp 
A: jo ((potichu, přikyvuje)) hm — r, y 
I): ((přikyvuje)) — r, y 
B: protože: — exp, emp 
A: no jasně. — r, y 
B: (kdyby byl) poctivec, řekl že maj stejnou pova-, povahu že jo, — exp 
A: no — r,y 

B: dejme tomu že sou tyhlety padouchové. — exp 

(•) 
B: a teď von kecá že jo, takže: (.) prakticky von- von řekne že ano. (.) ale v- von 

kecá že jo. takže ne. takže nemaj stejnou povahu, protože áčko je po- poctivec, 
a céčko je padouch, potom když je padouch áčko, (.) tak (.) ( ) ((ukazuje do 
knížky, dívá se na D)) — exp 

A: ( ) — 
B: céčko je poctivec a béčko je padouch, — exp 

D: no — r,y 
B: teď céčko řiká že pravdu, pravdu, takže řiká že maj (..) že maj stejnou povahu, 

protože áčko je padouch a béčko je padouch. — exp 
D: no. — r,y 
B: a céčko je poctivec, takže prakticky řekne vždycky ano. — exp 

D: =takže řekne ano. — r, echo 

(••) 
((D zapisuje výsledek)) 
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ZŠ Ostrovní, Praha 1 
říjen 2006, vyučovací hodina (10:00-10:45) 
čtveřice žáků 8. třídy, charakteristika žáků: bystří, hodnocení 1-2 
J Jana 
K Klára 
M Martin 
R Robert 
G všichni žáci 
X neznámý mluvčí 
E experimentátor 

4001-26 
G: ((přibližují se ke stolu)) — soc 
K: ((přitahuje si papíry a chystá se zapisovat)) — org 
J : ((dívá se, co K píše)) — soc 

R: ((přitahuje si knížku, pak jí ale podává M)) přečti, ne — org, soc 
M: ((odsouvá knížku zpátky)) přečti ty. — org, soc 
R: ((přitahuje si knížku)) — org 
G: ((obracejí se k R)) — soc, lis 
M : Q — 
R: jo ((přitahuje si knížku blíž)) v téhle staré hádance hm. klábosí tři obyvatelé á 

bé a cé na zahradě, jde kolem cizinec a ptá se á, jste padouch, nebo poctivec, á 
odpoví, ale nezřetelně, takže cizinec nerozezná, co řekl. cizinec se na to zeptá 
bé. co říkal á. bé odpoví, á říkal, že je padouch, v tomhle okamžiku třetí, cé, 
řekne, nevěřte bé ten lže. co jsou bé a cé. — read 

E: já vám do toho eště jednou vpadnu, přečtěte si úvod, protože ten je poměrně 
důležitej. — org 

G: ((dívají se směrem k E)) — soc 

R: jo. ((odsouvá knížku k M)) — r, org 

E: jo?— q, org 
M: ((čte)) existuje nepřeberné množství hádanek o ostrově na němž jedni jeho oby-

vatelé nazýváni poctivci, jsou vždyc- jsou- vždycky mluví pravdu, a ostatní 
nazývaní padouchy vždycky lžou. předpokládá se, že každý obyvatel ostrova 
je buď poctivec nebo padouch, zač- začnu jednou obecně známou hádankou 
toho druhu, a pak uvedu řadu dalších, které jsem- které jsem vymyslel sám. — 
read 

G: ((sledují, dívají se do knížky)) — lis, soc 
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((dívají se do textu, R se usmívá)) 
J: já bych řekla že- (.) áčko- nevim co je. ale béčko je padouch, a céčko je poctivec. 

— in, hyp, th 

(•) 
R: béčko je padouch? — r, q 

K: no jo. ale taky může- céčko lhát, že to béčko řekl něco jinýho, aby zmát toho 
cizince, (("diriguje" tužkou)) — r, y, hyp 

J: ( )((krčí rameny, pokyvuje hlavou)) — r, y 

(•) 

J: no takže áčko bude poctivec. — hyp 

R: a proč by cé vůbec odpovídal, ((dívá se na K)) — q, text 

M: (nevim.) bé je padouch, ((podpírá si hlavu, dívá se do knížky)) — r, th 

(•) 
J: no taky to může bejt že áčko je padouch, béčko je- teda je cizinec, béčko je 

padouch a céčko je poctivec. — hyp 

(•) 

K: [počkej I — r, dir 
M: [áčko neni-] — r, exp, emp 
K: máme tam čtyři lidi. ((ukazuje na prstech)) (.) áčko béčko céčko. — con, exp 
K: a přijde potom cizinec, kterej jde okolo zahrádky, — con, exp 
J: jo. — r, y 
K: kde se ty tři bavěj. — con, exp 
R: no. — r, y 
J: takže jeden z nich není poctivec. — hyp 
M: béčko to je. — r, hyp 
R: ten cizinec ( ) — hyp, emp 
M: já bych řek že béčko je poctivec. (.) teda béčko je ten. — hyp 
J: padouch. — r, hyp 

M: padouch poctivec. — r, y, echo 
R: padouch. — r, y, echo 

G: (..) ((dívají se do textu)) — th 
K: jsou to oba dva padouši. — hyp, soc 
G: ((pousmání)) — r, soc 

J: tam má bejt jenom jeden padouch, ne? nebo. — r, q, hyp 

K: to se neřeklo. — r, exp 

J: ne? — r, q 

K: je jedno jestli jich víc nebo míň. — r, exp, hyp 

M: ( ) — 
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K: bč a cé — r 
J: já bych řekla že béčko a céčko sou voba padouši. — hyp 
M: ((ukazuje prstem do textu)) no tak to je věc ( ) áčko, áčko to neřek. řek to 

schválně špatně, aby ( ) ne- ne- ne: — th, hyp 
J: aby se nedozvěděl že je padouch? — r,q 

K: ( ) — 

(••) 
M: ((šeptem)) céčko béčko, ((nahlas)) ( ) — th 
J: no jasně, a céčko (.) céčko (.) možná že áčko je padouch. — r, y, hyp 

M: céčko se zastal áč- áčka a řekl že ( )((ukazuje do textu)) — hyp 
J: céčko je poctivec, — hyp 
M: ((přikyvuje)) béčko je padouch. — r, y, hyp 
J: áčko a béčko sou padouchové. — r, y, conc 
R: áčko vůbec nemáš řešit. — r, no, dir 
M: (áčko neřešíme) béčko je padouch céčko je poctivec. — r, conc 
K: béčko je padouch, céčko je poctivec. — r, echo 
M: ((přikyvuje)) — r,y 
K: protože. — r,q 
J: to nemusíme psát — r, no, exp 
R: ( ) to je logický, že jo. (to není že to uhádneš.) — r, exp, emp 
K: ((zapisuje, diktuje si)) takže béčko je poctivec, — r, wri 
M: (no tak) (.) ((nejistč pokyvuje hlavou, pohybuje rukou)) souhlasíte nebo ne. — 

r, q, opi 

(•) 
J: já bych řekla že (.) béčko je padouch. — r, hyp 
K: (protože to není ten-) ((ukazuje na knížku)) — r, exp 
M: béčko je padouch. (.) dyť jo. ((ujišťuje)) — r,y 
G: ((pousmání)) — soc 
M: ( ) ((obrací se k R)) — hyp 
R: ( ) ((reaguje, žádá vysvětlení, ukazuje do textu)) — r, q 
K: no protože von to na něj práskl že je padouch. — r, exp 
(•) 
M: ( a tenhle ten se ho zastal... béčko je padouch ...) ((vysvětluje)) con, exp 
R: ((pokyvuje hlavou)) — r,y 
K: no. — r, y 
J: jo. to je logický.((pokyvuje hlavou)) — r, y 
M: ((usmívá se)) — r, soc 
K: ((zapisuje)) — wri 
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R: no ( ) ((krčí rameny, jako by něco namítal)) — hyp 
M: (no tak co) ((gesto rukou)) — r 

R:() — 
J: ( eště béčko ) ((směje se)) — 
G: (.) ((dívají se do knížky)) — th 
R: jdem na další? — q, org 
J: jo. ((přitahuje si knížku)) — r, y, org 

4001-27 
J: když jsem poprvé narazil na tuhle hádanku, hned mě napadlo, že cé tu nehnil 

zadnou podstatnou roh, ze lungujc jako jakýsi přívěšek, už když promluvilbéč-
becko, mohli jsme poznat ze be lze. a nepotřebovali jsme k tomu výpověď cé 
viz rozluštěni, dalsi varianta hadanky už taková není. dejme tomu že cizinec se 
ne- nezeptá a co je zac ale kolik je mezi vámi poctivců, a od- á dopoví tak hkn 
prve nezřetelně, pak se cizinec zeptá bé. co říkal á. bé odpoví a říkal isèm a 
říkal, že je mezi námi jediný poctivec, na to řekne cé. nevěřte bé ten lže co 
jsou bé a cé. — read 

(•) 
K: ((natáčí si knížku trošku k sobě)) — org 
J: myslim že cé je padouch. (.) protože (.) protože jako (.) ee (že béčko) ((dívá se 

do knížky)) — hyp, exp, emp 

R: počkej ((natáčí si knížku k sobě, R a M se dívají do textu)) — org, dir, read 

J: nějak tak mi to jako připadá — con, hyp, opi 
M: ((přitahuje si knížku k sobě, všichni se dívají do textu)) — read, org 

J: že cé není ten jediný poctivec. — con, hyp 

(•) 
R: bé tvrdí jako že je jeden poctivec, jo? ((nahlíží do knížky)) — q, text 

K: že mezi nima je jenom jeden poctivec. — r, y, echo 
(•) 

J: takže béčko, (.) je možná i poctivec. — hyp 

(•) 
R: [jako pozor] ((přitahuje si knížku)) — dir 

J: [jako] (může to bejt taky padouch) kterej jenom lže, aleje tam víc těch poctivců. 
— hyp 

(•) 
M: (podle mě to bude že) cé a á jsou poctivci a bé je lhář nebo (.) á a bé jsou poctivci 

acé je lhář. — h y p 
(•) 
K: (no ale) — r, no, emp 
M: =ale (to by musel bejt lhář i v tom prvnim, že jo.) — q, hyp 
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R: dyť bé řiká že tam je (že jo jako) jeden poctivec. — text 

(••) 
R: (a to asi nemáme brát že to je spojený tady s tim) ((ukazuje k předcházející 

úloze)) — r, q, hyp 
K: ne. to je nová. — r, y 

J: to je nová. prostě, ((souhlasí s K)) — r, y, echo 

( - ) 

((dívají se do textu)) 
R: (oba sou podle mě) — hyp, emp 
J : (-že von by řekl že) — hyp, emp 
M: =já bych řek že bé má pravdu a cé: kecá. protože — hyp 
R: =podle mě- bé a cé jsou podle mě padouchové a áčko je poctivec. — hyp 
(•) 

J: (podle mě) já bych spíš řekla že á a bé sou padouchové a cé je poctivec. — hyp 

(•) 
R: a béčko je ( ) — hyp 

M: já bych řek že béčko je poctivec a céčko je padouch. — hyp, rep 

(•) 
J : no. a proč. — r,q 
M: protože: (on se ptá kolik je tady poctivců (.) a: on řek jednoho: a on si myslí že 

je tam ) — r, exp 
R: že když bé je padouch, tak tady to je padouch, kdyby byl padouch tak [(tady je) | 

— ded 
M: [(hm. právě je,)] poctivec. — r, hyp 
R: poctivec, no. (.) a když by byl padouch, — r, y, hyp 
J: no jasně, ten se bojí, že hm béčko, že tam není ten poctivec, — r, y, hyp, exp 
M: hm, — r,y 
J: tak řiká že bé (.) že bé lže. — con, hyp, exp 
M: hm. — r, y 
(•) 
J: takže cé je padouch, bé je poctivec. — conc 
M: hm. — r, y 
J : á je poctivec? ((zapisuje)) — q 
M: á nemusíme, jenom bé cé. — r, org 
K: bé je padouch, ((zapisuje, diktuje si)) — wri 
M: ((obrací se k R)) (co myslíš....?) — q, opi 
(•) 
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((všichni se dívají na R)) 
R: jenže když on řekne, že von lže. to béčko. — opi, no 
M: ((přikyvuje)) — r, y 

R: tak to znamená, že tam je jako že vie poctivců (nebo že tam neni.) con, exp 

(•) 
J: no. že by byli voba dva padouchové? — r, y, hyp 
R: protože tam neni žádnej poctivec podle vás, nebo tam je poctivců víc než jeden, 

tak by prosté — con, rep, hyp, emp 

K: = kdy by tam byl ten jeden poctivec, tak by to byl áčko a nebo by to byli oba 
padouši. — hyp 

R: ale když ten cé je poctivec, jo, tak (.) tak by musel bejt i á poctivec. — r, no, exp 
J: já bych to brala takhle že á je poctivec a bé a cé sou padouchové. — r, hyp 
M: a á nemusíme řešit. — r, dir 

J: že se tam dohadujou [kdo- kdo z nich je padouch.] — con, exp 

K: ((ukazuje do textu)) [v tom případě by- v tom př-J v tom případě je ale béč-
béčko vlastně opakuje jenom to co řekl [no jo.] — r, ded 

J: [neři-] — emp 
X: ale on je taky poctívej protože řiká to samý. takže: [i to béčko, je poctivec.] 

J: [=neřiká to samý.] — r, no 

M: [jak to můžeš vědět.) — r, q 

J: to nemůžeš vědět, von- může lhát. — r, con, no, exp 
M: ale my áčko vůbec nemusíme řešit, že jo. — r, dir 
R: (to snad musíš, ne?) — r, no, exp 
M: jak to? — r,q 

R: (musíš počítat že-. . . .) ((vysvětluje)) — r, exp 

M: ((krčí rameny)) — r 

(••) 
((dívají se do knížky)) 
J: no já bych řekla že á je ten jedinej poctivec, a voba dva sou prostě padouchové 

co se tam — hyp 
R: -a kdo je teda poctivec. — r,q 

J: á, — q, hyp 

R: [á je poctivec( )((potichu))] — r, th 
K: [ale v tom případě by béčko] — r, no, hyp, emp 

R: (to samý jako áčko.) ((potichu)) — r, hyp 

M: ( ) voba dva sou padouchové, — hyp 

J: no, — r, y 

(••) 
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K: ( ) — 

(••) 
J: a nebo možná béčko, je poctivec, — hyp 
M: ale proč by- [proč by měl-] — r, no, q 
R: [=ne počkej.] a nebo by mohlo bejt céčko poctivec a áčko poctivec, (takže by 

bylo) to béčko, padouch. — dir, hyp 
J: no jasně, protože béčko by lhalo že je tam jediný poctivec, protože by byl jediný 

padouch. — r, y, exp 
(•) 
K: jo. (.) tak by to mohlo bejt. protože — r, y, exp, emp 

R : ( ) — 
(••) 

K: no, ( ) protože kdyby bylo béčko poctivec, — r, y, exp, emp 

R : ( ) — 
K: ((smích)) teď sem se do toho zamotala. — soc 

R: když by byl- když by byl co. poctivec. — q 

(•) 
M: škoda že ten- co je béčko. — opi, emp, q 

O 
J: padouch. — r, exp 
R: béčko. — r,q 
J: hm, — r, y 
R: a céčko. — q 
K: poctivec. — r, exp 

J: ^poctivec, a áčko taky poctivec. (.) protože béčko lže, [vo tom co řeklo áčko.((usmívá 
se))] — r, echo, exp 

K: [že je- že je jenom jeden.] — r, exp 

(•) 
R: no. — r, y 
K: protože kdyby mluvil pravdu, co řeklo áčko, tak by byl poctivec, a byli by ale 

dva poctivci, v tom případě by byli všichni tři poctivci. — con, exp 

M: (hm on řek jeden....) padouch, a: (.) no asi jo. ( ) — th 
R: protože když by byl- (.) (..) — r, exp, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, 

turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn 
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4001-28 
M: ((přitahuje si knížku)) další, v této hádance vystupují jenom dva. á a bé. každý 

z nich je poctivec nebo padouch, á prohlásí, aspoň jeden z nás je padouch, co 
jsou á a bé. — org, read 

(•) 
J: no — soc 
R: pokud lže tak to ( ) — hyp 
J: nebo řiká aspoň jeden z nás je padouch [vo sobé.) — hyp 
K: [protože řik-] (.) ((rozhlídne se po ostatních)) ale řiká pravdu, ne? — hyp, q 
J: protože ví vo sobé že je padouch, takže ví že von je padouch, a když — con, exp 
R: =to je blbost, [když by-] — r, no 
K: [to je blbost.] — r, no 
R: [když by věděl že je padouch] — con, exp 
K: [když by byl padouch,] — con, exp 
M: tak by to neřikal. — r, exp 
R: tak by to neřikal. — echo 
J: ((pokrčí rameny a pohodí souhlasně hlavou)) — r, y 

K: tak by to neřekl, protože by si myslel že je poctivec. — echo, exp 
R: =ale vlastně- voni nevědi snad že- že- že tam sou- že tam sou- padouch a poc-

tivec. — q, hyp 

(•) 

R: (oni ) — con 

J: (hm.) — r,y 

(••) 
M: tam můžou bejt dva padouchové, nebo dva poctivci to můžou bejt. — hyp 
R: (co tam je) ((ukazuje do textu)) — q 
K: v tom případě r, hyp, emp 
R: á bé může r, hyp, emp 

J: =třeba je áčko bude střídat, ((usmívá se)) — hyp, soc 

K: ((směje se)) — soc 

(•) 

R: no musí tam bejt víc- nevim jako. — hyp, emp 

(•) 
J: nebo sou oba. padouchové. — hyp 

R: to je blbost, tam je. buď. ((ukazuje do textu a čte pro sebe)) — r, no, read 

(•) 
J: aspoň jeden z nás je padouch. — rep 
R: ((čte nahlas)) každý z nich je poctivec nebo padouch. — read 
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(•) 
((dívají se do textu, M se škrábe na hlavě)) 
R: jo aha. — th 

J: to je blbost. (.) [(to nám nepomáhá, to nám nijak nepomáhá.)] — th, hyp 

M: Uá bych ř e k ž e padouch je bé a á- áčko je poctiv-] —• hyp 

J: že každý z nich je (.) ee poctivec nebo padouch. — con, hyp 

R: [hm.] — r, y 
M: [=áčko] je poctivec béčko je padouch. ( ) neříkal by to áčko na sebe. — con, 

hyp, exp 
K: (.) ((krčí rameny, pokyvuje hlavou)) no. takže ví- takže- no a nebo to může bejt 

taky padouch, akorát že si nejsem prostě jistá — r, y, hyp, opi 
M: =béčko- béčko musí- [béčko musí bejt prostě padouch.] ((dívá se na R)) — conc 
R: [to je blbost, von- von ( )] ((dívá se na M)) — r, no, hyp 
M: béčko musí bejt prostě padouch. — r, rep 
R: áčko spíš ne. [áčko nemůže bejt] — r, hyp 

M: [=řikam že béčko musí být] ale áčko taky nemůže bejt — r, hyp 
R: ale áčko nemůže prohlásit, ee je- že: jeden z nás je padouch když to neví. — r, 

hyp, exp 

O 
R: to by musel bejt padouch sám. — con, hyp 
J: no dyť jo. — r, y 

M: ale béčko je určitě padouch. — rep, conc 
K: =ale to by neprohlásil o sobě že je padouch. — r, no, hyp 

(•) 
J: no- může prohlásit r, exp, emp 

(•) 
J: třeba je to padouch, (.) a nemusí a neví to, a neví to o tom béčku, ale snaží se od 

sebe odvést pozornost protože von je padouch. — con, exp 

(•) 
K: ((směje se)) — r, soc 
J: ((směje se, dívá se na K)) chápeš to. áčko. je padouch, a teď prostě tvrdí že-

aspoň jeden z nich je padouch, a ten jeden padouch je možná von. že jo. ale to-
ale — soc, exp 

(•) 
R: [jenže to je blbost.] — r, no 
J: [ale teď chce aby si] všichni mysleli že béčko je padouch. — con, exp 
M : ( ) — 
J: takže řekne aspoň jeden z nás je padouch, všichni si budou myslet, že: von by to 

vo sobě říct nemoh, takže ( ) — con, exp 
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R: ale- ((dívá se do textu)) — r, no 
M: =právě to si já myslim. že no. — r, y, opi 
(••) 
J: (no já myslim že v tom)nemáme hledat takovýhle složitosti. — org, opi 
M: (máme to rozškatulkovat) — org 
K: ((zapisuje)) — wri 

R: ^jenomže to je blbost, von áčko lže, [(asi má- no tady-)] — hyp 
M: [(si myslim)] — r,y 

R: tady to je ( ) aspoň jeden z nás je padouch, to nemusí bejt (.) může bejt (.) může 
bejt dva poctivci klidně. — hyp 

(••) 

K: nemůžou. — r, no 
M: [nemůžou.] ((vrtí hlavou)) — r, no 
J: [=nemůžou. protože-] — r, no 
K: protože jakmile on prohlásí aspoň jeden z nás je padouch, — con, exp 
J: [tak už nemůže bejt poctivec.] — r, hyp 
K: [tak je padouch.] — r, hyp 
M: =nemůžc bejt ani jeden poctivec. — hyp 
R: nó jasně, tak může bejt r, y, hyp, emp 

K: =tak je padouch a ten druhej je poctivec, a nebo, on je poctivec a ten druhej je 
padouch. — r, hyp 

M: hm. -—• r, y 

(•) 
M: béčko je určitě padouch, ((hraje si s tužkou u obličeje)) — hyp 

K: ((směje se)) — r, soc 
R: béčko? proč. — r, q 
M: ((souhlasně přikyvuje hlavou)) — r, hyp 

K: je mu nesympatický, ((směje se)) — r, soc 

J: ((směje se)) — r, soc 

M: no ne. (prostě ) — r, no 
R: já bych řek že to sou oba dva padouši. ale — hyp, opi 

K: kdyby byl [poctivec tak by-) — hyp 

M: [=tak jako ale béč-J (béčko je tam taky ) béčko je určitě padouch, [áčko nevim.) 
— hyp 

K: [kdyby byl poctivec tak by se bránil.] — hyp 

M: áčko netušim. (.) co? — opi, q 

K: kdyby byl poctivec tak by se přece bránil, ne? — hyp, q 

M: ne. — r, no 



J: padouch by se taky bránil. — r, no 

(•) 
M: ( ) ((má v puse tužku, není mu rozumět)) — hyp 
R: a když sou oba padouši. tak áčko taky může lhát. že jo. aspoň jeden z nás je 

padouch, jenže voni sou dva. že jo. — hyp, exp 

(•) 
K: tak sou dva padouši. ((přikyvuje, usmívá se, "tak's mě přesvědčil")) — r,y 

R: ( ) dva padouchy. — r, conc 

J: jo. ( ) tak jó. — r,y 
K: ((zapisuje)) ( ) ((komentuje psaní)) — wri 
J: ( ) ((reaguje na K, souvisí možná s písmem K)) — kom 

4001-29 
G: ((obracejí se k textu, knížka je natočená k chlapcům)) — 
R: dejme tomu že á řekne, buď já jsem padouch nebo b je poctivec, co jsou á a bé. 

— read 
K: buď já jsem padouch nebo b- nebo (.) nebo bé je poctivec, to je jasný. — rep, 

opi 
M: =á je padouch beje poctivec, ((opírá se, sedí daleko od stolu, "leží" na židli)) 

— hyp 
R: =počkej. buď já jsem padouch- (.) to nemůže říct. když je padouch — dir, hyp 
K: [((otáčí si knížku k sobě, dívá se do textu))] — org, read 
J: [((čte text úlohy))] — read 
K: =počkat. ale áčko, (.) řekl. (.) buď já jsem padouch nebo beje poctivec. — dir, 

rep 
R: to je nějaký (.) to je nějaký ( ). — opi 

(•) 
((K a J se smějou)) 
M: buď je to (na zamyšlení) nebo to má bejt úplně takhle suchý, á je padouch bé je 

poctivec, ((rychle)) — hyp 
K: já bych řekla že teda. (.) áčko když (.) je schopnej prohlásit, že buď je on pa-

douch (.) nebo bé je poctivec, tak že: áčko: je poctivec. — hyp, opi 

M: =áčko je ((kouše tužku)) — th 

K: protože: — con, exp, emp 
J: =hm to je: buďto to je: — th 
M: =áčko jc padouch. — hyp 
J: on padouch a béčko je taky padouch a nebo sou voba poctivci, buďto sou voba-

voba padouchové a nebo voba poctivci. — con, hyp 

R: [když jc áčko padouch,] — hyp 
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M: [áčko je padouch bé poctivec.] ((ťukne tužkou o stůl)) (.) — hyp 
J: jenže tam je nebo. ne a. (.) chápeš, takže — r, no, exp, q 
K: [nebo. (.) bé je poctivec.] — read 

J: Inemůžou prostě bejt) áčko padouch a bé je- [bé je poctivec.] — exp 
K: [=no jo. jenže] áčko může [lhát.] — r, no, hyp 

J: [=protože je to-] protože je to závislý, že jo. chápeš? ((dívá se na M)) — con, exp 
M: ((vrtí hlavou, že ne, zívá)) — r, no 
R: [hele to je taky by se dalo říct jestli-jestliže-] — hyp 
J: [když- když- ee] bé bude poctivec, tak áčko už nemůže bejt padouch a naopak. 

— con, hyp 
M: (a kde je to napsaný.) — r, no, q 
K: [no ale-] — r, no 
J: [když] si to přečteš, tak je z toho prostě — r, exp 
M: nevim. ((vrtí hlavou)) — r, no 
K: to áčko může lhát. (.) k tomu platí tady to, tady ta hádanka sem, až sem. ((u 

kazuje do textu)) á prohlásil, tady je dejme tomu že á. řekne, to je to samý. 
prakticky, akorát že řekne něco jinýho. (.) takže, oba dva můžou bejt padouši, 
a voba dva můžou bejt poctivci. — hyp, exp 

J: no ale nemůžou bejt- [nemůžou-] — r, no 

R: [jak to.] — r,q 

J: nemůžou bejt ani v jednom případě nemůžou bejt jeden poctivec a jeden padouch. 
— hyp 

(•) 

R: cm — emp 

(•) 

((K upadla tužka, M jí sebere, RaK se usmívají)) 

J: jenomže áčko ( ) — emp 
J: možná je áčko padouch a bé je poctivec, protože von lže, (že áčko lže.) — hyp, 

exp 
M: [( )] — 
R: [nemůže.] to je buď. — r, no, exp 
M: [buď já,] — rep 
R: [jestliže] jsem padouch, tak je bé poctivec. — hyp 
M: no. — r,y 

R: taky by se dalo říct. — con, hyp 

J: ((vrtí hlavou)) ne. — r, no 

R: jak to. — r,q 

K: jode. [buď] — r,y 

R: [buď 1 — rep 
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J: [buď] — rep 

M: [a nebo.] — rep 

K: [buď] je jestliže, to je synonymum. — hyp, exp 

(••) 

J: jenže tam je to nebo. víš. — r, no, exp 

(•) 

K: jestliže jsem padouch, [on je poctivec.] — rep 
R: [počkej, počkej.] — r, dir 
J: [ne.] tam je nebo. chápeš, buďto já jsem padouch, nebo. on je poctivec. — r, no, 

exp 
(•) 
J: takže když já nebudu padouch, tak on může bejt poctivec. (.) takže když já budu 

poctivec tak on musí bejt taky poctivec. — con, exp 

(••) 

K: to nechápu, buď já jsem padouch, nebo (.) bé je poctivec. — r, opi, rep 

(••) 

M: já bych řek že voba dva sou poctivci. — hyp 

(•) 

J: no — r, y 

K: proč. — r,q 

(•) 
M: protože: ((K a J se smějou)) on si nedokáže třeba vysvětlit to co teďka udělal, 

(nechce si... třeba) (.) že (..) jak to vysvětlit, počkej, ((povzdechne si, podpírá 
si hlavu)) — exp, th, nej 

(•) 
K: když když- já jsem padouch, a když on bude padouch, tak je padouch i béčko, a 

když já budu poctivec, tak je poctivec i béčko. — hyp 
J: jo. (.) protože r, y, exp, emp 
J: sprostě emp 

M: =proč je poctivec. (.) (.) — q, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn 

(-) 
R: tak co? teď. — q 
M: (bych řek že) voba dva sou poctivci, ((kouše tužku)) — hyp, opi 

(••) 
J: nebo to řikal jako ( ) — hyp, emp 

K: =já bych řekla že spíš áčko je poctívej a ten druhej je padouch. — hyp 
R: jo. — r, y 
(•) 
K: protože on říká: — r, exp, emp 
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R:(> — 

K: fjájsem padouch nebo on je poctivec.] — con, exp 

J: fnebo bysme to mohli- nebo bys-] [nebo bysmc to mohli taky formulovat tak že] 
— hyp, emp 

R: [no. tak ( ) rozumím.] — r, y 
J: jestli já sem padouch, tak béčko je poctivec, jako ironicky. — con, hyp 
(•) 
K: já bych to spíš viděla jako- — opi, emp 
R: =a ne emp 

K: buď já jsem padouch nebo on je poctivec, to znamená že. buď já jsem padouch 
to znamená, buď mě dáte jako padoucha, a jeho dáte — exp 

J: taky jako padoucha. — r, con 
K: taky jako padoucha, a nebo: — r, echo 
J: ((potichu)) poctivce. — r, con 
K: jeho dáte jako poctivce a mě dáte jako — con, exp 
J: ((potichu)) poctivce. — r, con 
R: já bych dal áčko poctivec, a béčko padouch. — hyp 

(•) 

K: jo. — r , y 
R: no. máme to. — conc, org 
J: ((souhlasně pokyvuje hlavou)) — r,y 
K: ((zapisuje)) — wri 
R: mohl bych se zeptat jestli to na sebe navazuje? ty — q 
E: hm. každej ten- všechny ty příklady sou závislý na tom úvodu, — r, exp 
R: hm — r, y 
E: ( ) ale ty příklady sou oddělený. — exp 
R: jo. a na ty předchozí úlohy se to nevztahuje. — r, y, rep 

E: nevztahuje. — r, y, echo 

4001-30 
((R posouvá knížku k M, K dopisuje)) 

K: třicet? — org 
M: hin. ((čte)) dejme tomu že á řekne, buď já jsem padouch, nebo dvě a dvě je pět. 

co z toho usoudíte. — read 
K: že dvě a dvě neni pět. — r, hyp 
J: že von neni padouch. — r, hyp 
M: neni padouch. — r, echo 
R: proč ne. — r, q 
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M: ne počkej, to je jasný. — r, dir, no 
K: [buď já jsem padouch nebo ((potichu))] — th 
J: [to je- to je to samý] jako sem říkala [(tady u tý )] — r, exp 

M: [buď já sem padouch] — th 
J: jestli já jsem padouch tak dvě a dvě je pět. což je blbost, takže je blbost že von 

je padouch. — hyp, rep 
M: [jo. takže von je poctivec.] — r, y, conc 
K: [jo. takže von je poctivec.] a co je ale r, y, conc, q 
M: =á je poctivec. — r, rep 
J: co z toho usoudíte? — read 
M: ( ) á je poctivec. — r, rep 
K: že áčko je poctivec. — r, echo 
M: ( ) ((ukazuje K do toho, co píše)) — kom 
(•) 

R: jenomže von- von si proti- protiřečí, nebo ne? — q, hyp 
J: [ne.] — r, no 
K: [neprotiřečí.] — r, no 
M: [ne. jestli] já jsem padouch, — r, no, exp 
R: no jasně. — r, y 
M: buď já jsem padouch, ((potichu)) — read 
M: ( )((souhlasně pokyvuje hlavou)) — th 

4001-31 
R: zase máme tři. á bé a cé. a každý je buď poctivec nebo padouch, á a bé prohlásí, 

všichni jsme padouši. bé právě jeden z nás je poctivec, co jsou á, bé, a cé. — 
read 

J: no: to je jasný, áčko i béčko sou padouchové, a céčko je- a céčko je- poctivec, 
[voni se ho do toho snažej zatáhnout taky.] — atti, hyp, exp 

M: [( )((říká si něco pro sebe))]hm. ( ) áčko nemůže bejt poctivec, [béčko (.) áčko 
je- áčko je padouch, béčko je: béčko je:] — th 

R: [=oni nic nechtěj, oni nic nechtěj, jenom podle těch vět máš usoudit. — r, no, 
exp 

J: -no jasně, ale chápeš, když-] — r, y, exp, emp 
M: hm: [aspoň jeden z nás je poctivec] — th 
J: [=ne. áčko je-] — r, no, emp 
R: nic tam po nich nechce, rozumíš, to prostě musíš brát jako věty. — con, exp 
M: ((pořád si mumlá pro sebe)) [jo přesně tak. áčko béčko (sou padouši.)] — th 
J: [počkat, to je blbost, áčko a béčko-jo.] — th 
M: á bé sou padouši. cé je poctivec. (.) to si myslim já. — hyp 
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M: voba dva sou padouši. [( )] — rep 
R: [áčko-] — emp 
M: sebe. [z toho vyndá.] — exp 
K: [=hele a když si vezmeš] že každý, je buď padouch, [poctivec nebo padouch, ( 

)] — q, rep 

J: [jó. jasně, béčko-] — r,y 
R: [že jo áčko- áčko musí-] — con, hyp, emp 
J: béčko si- myslí že- s: že když mu řekne že právě jeden z nás je poctivec, tak že 

si všichni budou myslet že von je ten poctivec. — hyp 

M: =no dyť jo. [(takže von má pravdu.)((mumlá si pro sebe))] — r, y, th 
R: [ale když áčko řekne] všichni sme padouši tak to je blbost, protože padouch 

nemůže říct pravdu, nemusíš tam čmárat, ((obrací se na M)) — hyp, exp, dir, 

J: no dyť jo. — r, y 
K: takže lže? — r, q 
J: no jo áčko- dyť áčko je padouch. — r, hyp 
R: no. — r,y 
J: takže neni pravda že všichni sme padouši. takže: céčko je poctivec, — hyp, ded 
M: jo. — r, y 

J: a tadyhle ty dva sou padouchové. — con, hyp 
M: hm, [takže béčko by byl: cé by to byl:] — r, hyp, emp 
K: [(ale )]((pochybnosti)) — r, no 

R: =jenže když by právě jeden z nás je poctivec, tak béčko — hyp, ded 
M : ne ne ne. ((zpěvně, lehá si na lavici)) — r, no, soc 

R: nemůže. — r, no 
K: [protože on by-] — r, exp, emp 
R: [béčko by] říkal pravdu, — con, exp 
J: [jo.[ — r,y 

K: [takže] á a cé, budou padouši, [a béčko je poctivec.] — hyp, ded 

J: [jó. jasně.] — r, y 

K: ((zapisuje)) — wri 

M: (co ) ((pochybuje)) — r, no 
J: no jo. protože (.) béčko bude tvrdit že jeden z nich je poctivec, to bude m- ne 

počkej, a tady- ((ukazuje do textu)) — r, exp, read 
R: tady- tam je- ((ukazuje a otáčí a přisouvá knížku k J, smějou se, kromě M)) — 

org 
(•) 
J: no právě- von je- ten poctivec, (.) a nebo můžou bejt taky všichni padouchové, 

no. ((M zívá)) a všichni můžou lhát. — hyp 
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J: jenže v tom případe ne. protože by nemoh lhát. — r, no, exp 

K: v tom případě tenhle vždycky (musí lhát.) — r, y, conc 
R: no. áěko vždycky lže. prostě. — r, y, echo 

M: no. tak napiš á je padouch. — r, y, dir 
K: bude vždycky padouch, ((zapisuje)) — wri 
R: a napiš že cé nemůže bejt poctivec. (.) podle mě. — dir 
M: [jeden musí bejt poctivec.] — r, hyp 
J: [ne. když lže tak jeden] může bejt poctivec. — r, no, hyp 
M: já bych řek, že béčko je- béčko je ten. — hyp 

K: poctivec. — r, hyp 
M: ne. béčko je padouch. — r, no, hyp 
J: padouch. — r, echo 

K: no ale v tom případě by ((ukazuje do textu)) — r, no, exp, emp 

M: (céčko je ) — hyp 

K: tendle mluvil — con, exp, emp 

(•) 
J: no v tom- případě- céčko — r, hyp, emp 
R: ((přitahuje si k sobě knížku, nahlíží do textu)) — read 
M: ne. céčko je poctivec béčko je padouch. — hyp 
K: hele ale r, no 
R: [ale to by-] — r, no 
K: [béčko] říká že jeden je padouch, [to znamená že- jo počkej ( )] — con, exp 
R: [oni můžou- oni můžou bejt- ] oni můžou bejt dva poctivci. — hyp 
J: =no můžou no. [já bych] — r, y 
R: [ale to-] — th 
J: řekla že béčko a céčko sou poctivci, [protože] — con, echo 
R: [=podle mě béčko je-] — hyp, emp 
J: céčko se vůbec neozývá, — exp 
R: =(podle mě) — hyp, emp 
J: a béčko ví vo sobě že- prostě že exp, emp 

K: (přeskočil si k další.) — org 

R: ale tam je právě. — read, exp 

(•) 
K: [((směje se))] — soc 
J: [((směje se))] — soc 
R: no tak to je- právě jeden z nás je poctivec, si myslim že: (.) to je blbost, že jo 

tahle věta. když by byli dva poctivci. — th, ded 
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(•) 
J: no jo. ale von to neví [třeba ten céčko, že je ten] céčko poctivec. — r, y, exp 
K: [no jo. ale- kd-] — r, no 

K: kdyby lhal, tak — hyp, emp 

R: podle mě á bé sou padouši, a céčko — hyp 
M: ((souhlasně přikyvuje)) — r, y 
K: no ale vždyť on mluví- ((protestuje)) — r, no 
R: céčko je taky padouch, [((směje se))] — hyp, soc 
J: I((směje se))] — soc 
K: [((směje se))] — soc 
M: ((hraje si s tužkou, pasivní)) — soc 
J: ( ) to by musel bejt eště další padouch, ale v tom případě by áčko nemohlo bejt 

padouch, protože tvrdí že všichni jsme padouši, a v tom případě by lhal. protože 
padouch vždycky lže a poctivec vždycky mluví pravdu. — ded, exp 

R: to je pravda, ((usmívá se)) — r, y, soc 

K: ((pomalu)) a béčko je podle mě poctivec, — hyp, exp 
M: ((vrtí nesouhlasně hlavou)) — r, no 
K: protože kdyby: lhal, (.) a byli oba dva poctivci, tak on lže, takže je padouch. 

(•) 

R: ((přikyvuje hlavou, usmívá se)) — r, y, soc 

K: [((směje se)) takže ale-] — soc, hyp, emp 
J: [((směje se)) ( ) takže- takže ale- takže by tady ten- ] mohl bejt padouch. — soc, 

hyp 
M: [((vrtí nesouhlasně hlavou, něco si mumlá pro sebe))] — r, no 
K: no. takže béčko je poctívej, a c- céčko a áčko [sou padouši.] — conc 
J: [sou padouši.] — r, conc 
R: no. — r,y 

M: ( )((nesouhlasně vrtí hlavou)) — r, no 
K: jak to. — r, q 
M: ((přitahuje si knížku k sobě)) — read 
R: (jedině že by byli) všichni padouši. tak hyp 

M: padouši nemůžou bejt všichni prostě. — r, no 
K: protože by mluvil (pravdu) ((ukazuje do textu)) — r, exp 

(•) 

M: ((potichu)) právě jeden z nás je poctivec. — read 

(•) 
J: (tenhle ten) si prostě protiřečí, protože- ((ukazuje do textu)) — hyp 
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M: ((mává rukou)) (to musí-) to musí bejt padouch. — hyp 
J: kdyby von byl poc- [kdyby von-] — con, hyp, emp 
R: [jenže když-] béčko by řekl pravdu. — r, exp 
M: nemůže říkat pravdu. — r, no 
K: může. — r, no 
M: jak? — r, q 
R: =co by bylo céčko. — r, exp 
K: protože kdyby lhal, tak by byl padouch, to znamená že by ale mluvil, zároveň, 

(.) pravdu, že céčko,((pomalu)) — r, exp 
R: je po r, exp 
K: je poctivec. — r, exp 
R: je poctivec. — r, echo 
J: =jenže von nemůže mluvit pravdu protože [je padouch, a kdyby byl-] — r, exp 
R: [počkej, a když by béčko lhal] tak by byli všichni padouši. takže to je blbost, 

[takže- béč-] — r, exp 
K: [takže áč-] ((zapisuje)) — wri 
J: [a když už víme že áčko je padouch,] — exp 
R: béčko musí mluvit pravdu, podle mé. — conc, opi 
J: =no právě, podle mě taky. protože áčko nemůže bejt padouch protože- — r, y, 

exp, emp 
R: no. (takhle.) — r, y 
M: [=no asi jo. no.] ((pokyvuje souhlasně hlavou)) — r,y 

J: [=nejč-] áčko je padouch, takže nemůže bejt pravda [že všichni sou padouši.] 

M: [béčko je poctivec] a céčko je- padouch, jo. — conc, in 

4001-32 
R: ((čte, ostatní poslouchají, dívají se do textu, K zpočátku ještě píše)) dejme tomu, 

že á a bé namísto toho řeknou, všichni jsme padouši. áčko řiká. béčko řiká! 
právě jeden z nás je padouch, dá se určit, co je bé. dá se určit, co je cé. — read 

(•) 
K: (takže zase ) — hyp, in 
J: právě jako: — exp, emp 
K: =to- to se používá ve fyzice, právě, jako že to nemůže bejt jinak. exp 

(•) 
((J pokyvuje mírně hlavou)) 
K: takže emp 
R: [všichni jsme padouši.] ((potichu)) — th 
J: [áčko zase lže.] — hyp 
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K: [takže sou-) — hyp, emp 
K: [áčko lže. že jo.] ((píše)) — r, echo, wri, q 
J: [áčko je padouch,] ee (.) béčko je taky padouch a céčko je poctivec. — hyp 
R: právě jeden z nás je padouch, ((potichu)) — th 
J : P exp Ž e ° S°b Č V1 ŽC 'C P a d o u c h - t a k ž c o n Í e Právě ten jeden padouch. — 

R: [ale tady- tady se má-] — dir 
J: [ne počkat, tady to musí bejt-] — th 
R: tady se má zabývat jestli se to dá určit, ne co to je. — con, dir, exp 
J: jo. — r,y 

R: a dá se určit co je to bé? (.) nebo jak ho [určíme béčko?] — q 
J: [dá se] určit asi co je to bé. — r, y 
R: a jak s- jak to určíš, to béčko. — r, q 
(•) 
{{M se naklání ke stolu, přestává si hrát)) 

R: právě jeden z nás je padouch. — read 

J: =no. tady to je určitě padouch. — hyp 

K: hm. takže von mluví pravdu, — r, y, hyp, ded 

(•) 
J: [právě jeden z nás je padouch.] — read, th 
R: [hele právě j-] — read 
J: =takže von je poctivec, tady ten je padouch, to vychází, a céčko je taky padouch. 

— hyp, ded 
R: =počkcj. [a jak se překládá-] — dir, q 
J: [ne a céčko je:] — con, hyp, ded 
R: můžu se zeptat [jak se překládá] — q, rep 
J: [=no,] — r,y 

R: právě- ( )- právě-jeden-jako jenom jeden?— q, hyp 

J: no, ((souhlasí)) právě jeden jako prostě to nemůže — r, y, exp 

R: jo aha. — r, y 

(•) 
((M se odsouvá, zívá)) 
K: ale to de. ((ukaxuje do textu)) — hyp 
R: [takže, když áčko lže,] — hyp 

J: [takže tady ten mluví pravdu,] tady ten je padouch, a tan druhej taky mluví 
pravdu, jo ten vlastně nemluví vůbec. — hyp, ded 

R: počkej, takže áčko [lže béčko mluví pravdu,) — dir, echo 
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M: [=céčko- céčko se nedá.] céč- [céč- céčko se nedá určit, a béčko je:] [[poctivec.H 
— hyp 

J: [no jasně, protože- protože-] — r, y, exp, emp 
K: [[béčko se dá určit.]] — r, hyp 
M: [béčko je poctivec,] — rep 
J: [kdyby- áčko bylo] poctivec, tak tenhle ten by- [tenhle ten by-] — hyp 
R: [podle mě se-] céčko nedá určit, a béčko- [je prostě-] — hyp 
K: [podle mě taky ne.] protože: v tom případě, by taky tenhle, mohl: lhát, mohli 

by bejt dva, padouši, a tenhle poctivec, ale. nám to tady vychází, když (bysme) 
určovali tyhle dva. [že tenhle ten je] ((píše)) — r, y, exp, wri 

M: [=bé se dá určit,] to je poctivec, a céčko je- nedá. se nedá určit. — conc 
J: takže áčko je- no, ( ) ((dívá se na K)) — conc, read, r, y 
M: áčko- ((potichu, dívá se, co K píše)) — read 
(•) 
R: to je divný ale. [když by béčko lhal,] — hyp 
J: [=počkej. jak zjistíš béčko.] jak zjistíš béčko. — dir, q 
R: když by béčko lhal, tak co? — q, hyp 
M: jak zjistíš béčko? — r,q 
R: no áčko musí vždycky, kecat, že jo. ale béčko — r, hyp 
J: =ne ne. áčko nemusí vždycky kecat. — r, no, hyp 
R: všichni jsme padouši. — r, no 
K: jo jo. všichni jsme- jsme padouši. — r, y, echo 
J: no, takže- vě- vono by vlastně- kdyby bylo r, exp, emp 
K: tak by nebylo padouch. — r, exp 
J: no jasně. — r, y 
(•) 

R: a může béčko lhát? — q, hyp 

(•) 

R: právě jeden z nás je padouch, — th, rep 
J: takže můžou lhát oba. — r, hyp 
M: hm ((jen tak mručí, protahuje se)) — emp 
R: ale tak r, no 
M: právě jeden z nás je padouch. — th, rep 
R: tak to áčko musí bejt. ( ) padouch. — hyp 
(•) 
((M nesouhlasně vrtí hlavou)) 
J: jenže když bude padouch tak už nemůžou bejt všichni r, ded 
M: [()] — 
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J: [padouši.] — con, ded 
M: jak si to napsala, ((obrací se k K)) — q, org 
K: (jakmile) lže určitě, tenhle, ((ukazuje do textu)) — r, read 
(•) 
J: no jasně, [takže céčko je poctivec.] — r, y, ded 
K: [a tenhle-] — read 
J: ee céčko je poctivec, áčko a béčko sou padouchové? — q, hyp 
R: podle mě céčko sc nedá určit, tady z toho. — hyp, opi 
M: =no dyť jo. to tam má napsaný. — r, y 
K: béčko je poctivec a céčko se nedá určit. — read 
(•) 
J: no počkej, áčko je padouch, jo jasně. — dir, read, r, y 
M: no. (tak třeba.) — r, y, in 
(•) 

4001-32 
M: ((má knížku u sebe, čte)) dejme tomu že á řekne, já jsem padouch, ale bé ne. 

read 
(•) 

M: ((obrací se na R)) ( ) — hyp, in 

(•) 

R: jo aha. ty už chceš začít. — r, org 
M: hm. — r, y 
R: [tak začni.] — org 
K: [((směje se))] — soc 
J: [((směje se))] — soc 

M: dejme tomu že á řekne, já jsem padouch, ale bé ne. co jsou á a bé. — read 

(•) 
J: možná že sou hyp, emp 
R: já jsem padouch takže zase nemusí bejt padouch. (.) [(to je pravda. )] — hyp, th 

M: [padouši sou voba.] — hyp 

J: no, [padouši sou voba. protože:] — r, y, echo, exp, emp 

K: [já jsem padouch to znamená že je poctivec,] — hyp 

M: on chce tak krejt toho béčka. — exp 
J: kdyby byl- protože von nemůže bejt poctivec, a přitom říkat, že jsem padouch. 

— hyp 

R: on nemůže bejt ani padouch, ale ((usmívá se)) — r, hyp 
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J: [( )] — 
M: [ne. je to pad-] — r, no, hyp 

K: [nemůže bejt ani padouch,] protože mluví pravdu. — r, echo, exp 

M: ne. — r, no 

R: ne. — r, no 
M: ( ) chce zakrejt- chce zakrejt to béčko, ((usmívá se na R)) — exp 
R: ((ptá se)) (jak ho chce zakrejt? ) — r, no, q 

M: jen tak prostě, jen tak. ((dívá se na R, usmívá se)) — r, hyp 
R: ( ) ((dál něco namítá, M zvážní, K a J se smějou)) — r, no 

M: ((zvážní, tváří se nesouhlasně)) — r, no 
R: podle mě. podle mě se to má brát takhle. — opi 

M: ( ) ((ptá se)) — q 
J: on nemůže bejt padouch, ale nemůže bejt ani poctivec. — hyp 
M: padouch — th 
R: já jsem padouch ((pro sebe)) — th 
J: nemůže bejt neutrál? — soc 
M: ((mručí, mne se oči)) — th, soc 

K: nemůže bejt neutrál. je to ostrov padouchů a poctivců. — r, no, exp, soc 
J: ((směje se)) já vim. — r, y, soc 
M: je to padouch, ((mne si oči, zívá, opírá se o lavici)) — hyp, soc 
R: já jsem padouch. — th 
M: padouch a padouch. — con, hyp 
K: no jo. — r, y 
J: podle mě kdyby byl padouch tak by nemohl mluvit- pravdu že je padouch. — 

hyp, ded, opi 
R: to je docela nesmysl logický, ne? pokud by tato věta ( ) to je to samý. — hyp, q 
K: no právě, jenomže protože: on — r, y, hyp, emp 
J: kdyby byl padouch tak by nemohl říct po pravdě že já jsem padouch, tak by 

musel bejt logicky poctivec, jenže když bude poctivec tak nemůže říct já jsem 
padouch protože by to byla pravda. — hyp, exp 

R: hm. — r,y 
K: tak tam napíšem že je neřešitelný. — hyp, dir 
R: ce- ale tam se tě ptaj ne? co jsou á a bé. — r, no, q 
K: (osoby) — r, hyp 
J: no to může bejt klidně ( ) — r, hyp 

M: ((obrací se k E)) musí- můžu se zeptat, musí vždycky: ten. (.) poctivec říkat 
pravdu a padouch vždycky musí říkat q, hyp 

E: to myslim že v tom úvodu je napsáno, celkem jasně. no. — r, exp 
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M: se tam ještě podívám. (.) ((přitahuje si knížku, čte)) no dyť jo. musí. — org, 
read, kom 

K: takže sou oba — hyp, emp 

J: takže ani jeden z nich neni padouch ani: to můžeme napsat že ani jeden z nich 
neni ani padouch ani poctivec. — conc, dir 

K: sou to cizinci který přijeli z jinýho ostrova, ((směje se, J taky)) — hyp, soc 
J: [no jasně, napiš to tam.] ((směje se)) — r, y, dir, soc 
M: [já jsem padouch, ale bé ne.| ((pro sebe, nahlas)) — read, th 

(•) 
M: kdyby lhal, tak by to znamenalo že on není padouch, ale béčko je padouch. — 

hyp 

J: [no jelikož-] — r, no 
K: [no ale-] — r, no 
R: [( )] — 
M: =protože con, emp 
R: [on lhát nemůže prostě.] — exp 
J: [no chápeš.] — q 
M: =no jo. — r, y 
J: on nemůže bejt ani jedno, protože kdyby byl poctivec tak nemůže říct po pravdě 

že je padouch, a kdyby byl padouch tak nemůže lhát že je padouch, ((směje se, 
K taky)) — exp 

M: jo. jo. jo. — r, y 

K: takže to jsou cizinci z jiného ostrova. — conc 

(•) 

R: ( ) ((něco namítá?)) — nej 
M: no. třebas, ((mne si oči)) — r, y 
R: ne — 

M: jo. asi jo. ( ) — 

(•) 
((K zapisuje)) 
R: nevím jestli to vůbec je přípustný. — nej 

J: á i bé jsou cizinci. — conc 
M: nebo počkej, áčko. jenom že jo. béčko- béčko dir, hyp 
R: ne cizinci. ( ) — 
J: béčko se tam vůbec neozvalo, to prostě nemůžeš vědět co je béčko. — r, exp 

R : ( ) — 
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