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Příloha 1

Seznam použitých transkripčních znaků a pravidel

Při transkribování jsem vycházela ze základních transkripčních pravidel pro GAT 21, 

která  jsem  v případě  potřeby  poupravila  a  zjednodušila,  aby  co  nejlépe  sloužila  účelu 

diplomové práce.

Zde je uveden seznam transkripčních znaků a pravidel, kterými jsem se při transkripci 

řídila:

° označení IRF2

. klesavá intonace

, velmi mírně klesavá/stoupavá intonace

? stoupavá intonace

(-) krátká pauza

(--) delší pauza

- nedokončené slovo

[...] pokračující replika téhož mluvčího (již nerelevantní pro zkoumanou IRF)

((komentář)) popis neverbálních projevů

(      ) nesrozumitelná pasáž

[      ] překryv replik

[XX:XX] čas IRF výskytu (uváděno jen u přepisu originálu)

[interpretace] interpretace významu IRF (uváděno jen u překladu)

1 Dostupné na http://wwwwwwgesppaeshhporaphhunge-rspgds/hsft2011/px--ee2t2-sngeisphhgpdo.

t2 Tento znak vychází z označení nádechu (°h) dle zmiňovaných transkripčních pravidel.

http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2011/px-gat2-englisch.pdf


Příloha 2

Přepisy replik a české překlady částí rozhovorů z talk show Lindmo3 obsahující analyzované 

IRF

Pozn.: Úryvky byly transkribovány na základě praviděl uvedených v Příloze 1. Číslování transkriptů odpovídá 

číslování výskytů IRF v Příloze 3. V případech, kde bylo v jednom transkriptu analyzováno ingresí více, je 

transkript uveden několikrát pod sebou pro každý výskyt zvlášť (kromě českého překladu, který je uveden pouze 

jednou pod posledním výskytem ingrese daného transkriptu). Číslo výskytu se vždy vztahuje k ingresi 

vytučněné.

A/ přepisy ingresivních výskytů realizovaných moderátorkou

(1) ALA – Anne Lindmo

NJA – Nina Jensen

ekologická aktivistka o opatřeních pro záchranu planety, které by ráda zrealizovala

4. 11. 2017 52:594

1. NJA: [...] rydde opp i havområdene som er allerede overfylt av 

plast? ((nádech)) og ikke minst finne en (    ) løsning på all 

plasten som har sunket nedover vannmassen og ligger? strødd rundt 

på havbunnen ee over alle verdens hav? ee det ville være den 

store (-) drømmen å få til.

2. ALA: [53:17] °ja

3. ((potlesk publika))

4. ALA: [...]

Překlad (1)

1. NJA: [...] uklidit oceánské oblasti, které už jsou přeplněné plasty? ((nádech)) a v neposlední řadě 

najít (        ) řešení na všechen plast který se potopil pod vodní masu a leží? roztroušený po 

oceánském dně ee ve všech světových oceánech? ee to je velký (-) sen který bych chtěla 

uskutečnit.

2. ALA: °ano [aha]

3. ((potlesk publika))

4. ALA: [...]

3 Všechny díly jsou dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo.

4 Čas značí začátku transkribovaného úseku.

https://tv.nrk.no/serie/lindmo


(2) ALA – Anne Lindmo

SSA - Sofia Nesrine Srour

členka debatérského tria Skamløse jentene (Holky beze studu) vypráví o nezdravém způsobu, 

jakým se hovoří o sexualitě a tématech s ní spjatými

21. 10. 2017 46:03

1. SSA: man er så obsessed med sex liksom? man snakker aldri om det 

på en sunn måte?

2. ALA: [46:08] °nei

3. SSA: jeg fikk så rart forhold til kropp og sex og seksualitet, 

(-) da jeg var forelska. [...]

Překlad (2)

1. SSA: všichni jsou prostě tak posedlí sexem? nikdy se o něm nemluví zdravě?

2. ALA: °ne [nemluví]

3. SSA: vybudovala jsem si tak divný vztah k tělu a sexu a sexualitě, (-) když jsem se zamilovala. 

[...]

(3) ALA – Anne Lindmo

KSA – Kjersti Stenseng

předsedkyně politické strany hovoří o své pracovní kariéře

7. 10. 2017 48:14

1. KSA: og så ringer (-) telefonen og så hei det er anniken har du 

lyst til å bli rådgiveren min? og så sier jeg ja? og s- kan jeg 

tenke meg om?

2. ALA: [48:22] °ja

3. KSA: ee ja? fem minutter. [...]

Překlad (3)

1. KSA: a pak zazvoní (-) telefon a pak ahoj tady Anniken chceš být mou poradkyní? a tak říkám 

ano? a pa- můžu si to rozmyslet?

2. ALA: °ano [no?]

3. KSA: ee ano? máš pět minut. [...]



(4) ALA – Anne Lindmo

SMA – Syv Moseid

sestry, které vyrůstaly s šimpanzem, hovoří o tom, jaké to je vidět ho v ZOO

30. 9. 2017 29:25

1. SMA: vi er jo tilbake litt som litt som i barndommen da?

2. ALA: hm.

3. SMA: det er det er som tiden har bare stått stille?

4. ALA: ja

5. SMA: siden han bodde hjem og så siden han begynte å (-) og så 

leve i parken der da.

6. ALA: hm

7. SMA: tiden har bare stått stille?

8. ALA: [29:38] °ja

9. SMA: han gjør dessverre de samme tingene [...]

Překlad (4)

1. SMA: je to jako bychom se trochu jako trochu jako vrátili zpátky do dětství?

2. ALA: hm.

3. SMA: je to je to jako by se čas prostě zastavil?

4. ALA: ano

5. SMA: v tu dobu co bydlel doma a pak v tu dobu co začal (-) pak žít v tom parku.

6. ALA: hm

7. SMA: čas se prostě zastavil?

8. ALA: ° ano [chápu]

9. SMA: dělá bohužel stále ty samé věci [...]

(5) ALA: Anne Lindmo

RJZ: Roy Jacobsen

spisovatel o vztahu k biologii

16. 9. 2017 14:06

1. RJZ: [...] og så har sønn som studerer biologi? som har tatt 

doktorgrad i molekylærbiologi?



2. ALA: [14:10] °nei

3. RJZ: så han underviser meg mer en gjerne på en (-) nedlatende og 

[herlig måte?]

4. [((smích publika))]

Překlad (5)

1. RJZ: [...] navíc mám syna který studuje bilogii? je na doktorském studiu molekulární biologie?

2. ALA: °ne [opravdu?]

3. RJZ: takže mě učí víc než rád (-) pohrdavým a [povýšeneckým způsobem]

4.  [((smích publika))]

(6) ALA: Anne Lindmo

HAA: Hanan Abdelrahman

učitelka matematiky o momentu, že byla zvolena nejlepší učitelkou matematiky Norska

6. 5. 2017 13:12

1. ALA: [...] hva følte du da du vant.

2. ((smích publika))

3. HAA: da jeg fikk dette spørsmålet ti tusen ganger nå? (-) ja? 

altså telefonen falt jeg begynte å grine det var et stort sjokk 

for meg da? da matematikkrådet ee ringte meg?

4. ALA: [13:29] °ja

5. HAA: og så gikk jeg til søsteren [...]

Překlad (6)

1. ALA: [...] jak ses cítila když jsi vyhrála.

2. ((smích publika))

3. HAA: tuhle otázku jsem dostala už tak deset tisíckrát? (-) ano? takže telefon spadl já začala brečet 

byl to pro mě velký šok když? když mi matematická rada ee zavolala?

4. ALA: °ano [chápu]

5. HAA: a pak jsem šla za sestrou [...]

(7) ALA – Anne Lindmo

HAA – Hanan Abdelrahman



učitelka o výuce matematiky

6. 5. 2017 18:52

1. HAA: [...] så du må ha den driven den gløden? når du underviser? 

og så varierer jeg undervisningsmetodene?

2. ALA: [18:57] °ja

3. HAA: kjører praktiske ting? [...]

Překlad (7)

1. HAA: [...] takže musíš mít ten drive ten zápal? když vyučuješ? a potom kombinuju vyučovací 

metody?

2. ALA: °ano [aha]

3. HAA: využívám praktické věci? [...]

(8) ALA – Anne Lindmo

HAA – Hanan Abdelrahman

učitelka matematiky o svých metodách v případě problémových studentů

6. 5. 2017 21:04

1. HAA: [...] fordi skal du mestre matematikk så må du forstå det? 

det går ikke det er ikke noe som en kortere vei til det da?

2. ALA: [21:10] °ja

3. HAA: ikke noen heis eller mattepille du kan ta du må jobbe faktisk 

med det da,

Překlad (8)

1. HAA: [...] protože pokud máš zvládnout matematiku tak jí musíš rozumět? nejde není nic jako 

zkratka k ní?

2. ALA: °ano [chápu]

3. HAA: žádný výtah nebo matematická pilulka kterou si můžeš vzít musíš na tom opravdu 

pracovat,

(9) ALA – Anne Lindmo

HAA – Hanan Abdelrahman



učitelka matematiky o jedné ze svých studentek, která si postupně našla k matematice cestu

6. 5. 2017 21:31

1. HAA: [...] det strålte? på en måte hun ble mye mer åpen i 

uttrykket og trygg og selvsikker og (--) men hun jobbet hardt for 

det også.

2. ALA: [21:39] °ja

3. HAA: det kom ikke gratis. [...]

Překlad (9)

1. HAA: [...] rozzářila se? jakoby byla mnohem otevřenější ve vyjadřování a sebejistější (--) ale taky 

na tom tvrdě pracovala.

2. ALA: °ano [to je jasné]

3. HAA: nebylo to zadarmo. [...]

(10) ALA – Anne Lindmo

HAA – Hanan Abdelrahman

učitelka o řešení matematických příkladů

6. 5. 2017 23:21

1. HAA: når du sitter fem timer og (-) prøver på en oppgave og 

plutselig så ser du hvorfor du gjorde feil?

2. (-)

3. ALA: [23:27] °ja

4. HAA: og så slik knekker du den? (--) wow da.

Překlad (10)

1. HAA: když sedíš pět hodin a (-) počítáš příklad a najednou pochopíš proč jsi udělal chybu?

2.  (-)

3. ALA: °ano [no?]

4. HAA: a pak ho vyřešíš? (--) prostě wow.

(11) ALA – Anne Lindmo

ESA – Eva Weel Skram



zpěvačka o tom, jak se dostala k popisovanému způsobu zpěvu

6. 5. 2017 42:24

1. ESA: til ei som heter judith vestreim?

2. ALA: mhm?

3. ESA: som lærte meg og flere andre barn ee å steve. (-) på en på 

et stabbur som er flere hundre år gammelt.

4. ALA: [42:41] °ja

5. (-)

6. ALA: hva het den lille gjengen? som holdet på (-) å steve.

Překlad (11)

1. ESA: jmenovala se Judith Vestreim?

2. ALA: mhm?

3. ESA: která naučila mě a pár dalších dětí ee zpívat speciální pěveckou technikou. (-) ve stabburu 

několik staletí starém.

4. ALA: °ano [aha]

5. (-)

6. ALA: jak se jmenovala ta malá banda? která (-) zpívala touto pěveckou technikou.

(12) ALA – Anne Lindmo

JSZ – Joakim With Steen

hudební duo o účasti v ESC

29. 4. 2017 3:00

1. JSZ: [...] og så drar dem dit? og folk er engasjert i hvem som 

blir tatt ut? og folk er engasjert i hvem som skal være på banen 

oppsett og (     ) hvem de møter og hvem som skal spille før og 

etter og alt mulig (rart) (-) så jeg føler litt som at det virker 

som at vi skal dra og så vinne for norge nå?

2. ALA: [3:18] °ja (-) [dere kjenner det.]

3.             [((potlesk publika))]

4. JSZ: ja?

Překlad (12)



1. JSZ: [...] pak tam vyrazí? a lidi se zajímají o to kdo bude vyřazen? a zajímá je koho nasadí a 

(       ) s kým se utkají a kdo bude hrát dřív a kdo později a tak dále (-) takže mám trochu pocit  

jako bychom tam jeli vyhrát pro Norsko?

2. ALA: °ano [chápu] (-) [to znáte.]

3.             [((potlesk publika))]

4. JSZ: ano?

(13) ALA – Anne Lindmo

AWZ – Aleksander Walmann

hudební duo o účasti v ESC

29. 4. 2017 4:30

1. AWZ: ja, det er jo religion? eurovision eee som har sinnssykt 

mange følgere, ee vi ble så mm blåst av banen. eee og og vi har 

ikke vært med på det før?

2. ALA: [4:42] °nei

3. AWZ: så vi vet ikke hvor svært det er?

4. ALA: [°nei]

5. AWZ: [også] er det gigantisk svært,

(14) ALA – Anne Lindmo

AWZ – Aleksander Walmann

hudební duo o účasti v ESC

29. 4. 2017 4:30

1. AWZ: ja, det er jo religion? eurovision eee som har sinnssykt 

mange følgere, ee vi ble så mm blåst av banen. eee og og vi har 

ikke vært med på det før?

2. ALA: °nei

3. AWZ: så vi vet ikke hvor svært det er?

4. ALA: [4:44] [°nei]

5. AWZ: [også] er det gigantisk svært,

Překlad (13) –  (14)



1. AWZ: jo, je to až náboženství? Eurovision eee které má šílené množství fanoušků, ee byli jsme 

tak mm unešení. eee a a nebyli jsme toho součástí dřív?

2. ALA: °ne [nebyli]

3. AWZ: takže jsme netušili, jak ohromný to je?

4. ALA: [°ne] [jistě že ne]

5. AWZ: [a] a je to giganticky ohromný,

(15) ALA – Anne Lindmo

JSZ – Joakim With Steen

hudební duo o účasti v ESC

29. 4. 2017 7:56

1. JSZ: [...] men på en tida da? så når jeg spilte i rockeband og 

sånne  ting?  så  var  det  jo  på  en  måte  også  (-)  ee  konseptet 

eurovision  er  liksom  ikke  innertier  for  for  en  som  driver 

rockeband

[og metalband og sånne ting?]

2. [((smích publika a druhého hosta))]

3. JSZ: (noen få)? eee men men jeg har endret meg litt?

4. (-)

5. ALA: [8:12] °ja

6. JSZ: og har tenkt at det konseptet eurovision er kjempebra. [...]

Překlad (15)

1. JSZ: [...] ale v dobu? kdy jsem hrál v rockové kapele a podobně? tak to bylo tak nějak (-) ee 

koncept Eurovision prostě není cíl pro někoho kdo má rockovou kapelu

[a metalovou kapelu a podobně?]

2.  [((smích publika a druhého hosta))]

3. JSZ: (         )? eee ale ale já se trochu změnil?

4. (-)

5. ALA: °ano [chápu]

6. JSZ: a došel k tomu že koncept Eurovision je skvělý. [...]



(16) ALA – Anne Lindmo

KKZ – Karl Ove Knausgård

spisovatel o přípravě výstavy Edvarda Muncha

29. 4. 2017 13:16

1. KKZ: alt munch hadde rundt seg da han døde? alle malerier tusen 

malerier? henger der i rommet da?

2. ALA: [13:20] °ja

3. (-)

4. KKZ: ee så det er vanskelig å komme seg inn det er masse 

sikkerhetsfolk og så videre? ikke sant?

Překlad (16)

1. KKZ: vše co měl Munch kolem sebe když zemřel? všechny obrazy tisíc obrazů? tam prostě visí 

v místnosti?

2. ALA: °ano [aha]

3. (-)

4. KKZ: ee takže je těžké dostat se dovnitř je tam hromada lidí z ochranky a tak dále? že ano?

(17) ALA – Anne Lindmo

KKZ – Karl Ove Knausgård

spisovatel o přípravě výstavy Edvarda Muncha

29. 4. 2017 15:11

1. KKZ: så jeg ville lage en utstilling som ikke ser ut som munch?

2. ALA: [15:14] °ja

3. KKZ: som ikke ser ut at han kjente bilder i det hele tatt? [...]

Překlad (17)

1. KKZ: takže jsem chtěl udělat výstavu která nevypadá jako od Muncha?

2. ALA: °ano [chápu]

3. KKZ: která nevypadá že by ty obrazy vůbec znal? [...]



(18) ALA – Anne Lindmo

KKZ – Karl Ove Knausgård

spisovatel o možnosti vést rozhovor s Donaldem Trumpem

29. 4. 2017 24:02

1. KKZ: ((nádech)) men så det var helt i begynnelsen da (-) 

nominasjonen og sånt (-) og så begynte trump på å liksom ta form? 

og så var jeg inne jeg var i new york times og pratet med de og 

så og så (-) begynte vi å snakke om det? og så sa jeg at trump 

var interessant [o:g] så spurte de bare do you

2. ALA: [mhm]

3. KKZ: wanna meet him? (--) og så sa jeg nei.

4. ALA: ((nádech nebo IRF, těžko rozpoznatelné))

5. KKZ: da jeg skjønte plutselig hva det ville inne [bære,] og at

6. ALA: [24:24] [°ja]

7. KKZ: det skulle trykkes i new york times og jeg trakk meg turde 

ikke [...]

Překlad (18)

1. KKZ: ((nádech)) ale tak to bylo úplně ze začátku (-) kandidatury? (-) a pal se Trump začal 

dostávat do formy a pak jsem byl tam byl jsem v New York Times a začali jsme se bavit o tom, 

že je Trump zajímavý [a] pak se mě prostě zeptali: do you

2. ALA:     [mhm]

3. KKZ: wanna meet him? (--) a já řekl ne.

4. ALA: ((nádech nebo IRF, těžko rozpoznatelné))

5. KKZ: protože mi hned došlo, co by to všechno ob [nášelo,] a že

6. ALA: [°ano] [chápu]

7. KKZ: by se to vytisklo v New York Times a já se stáhl neodvážil jsem se [...]



(19) ALA – Anne Lindmo

KKZ – Karl Ove Knausgård

spisovatel o možnosti vést rozhovor s Donaldem Trumpem

29. 4. 2017 24:49

1. KKZ: jeg er ikke interessert jeg er ikke så interessert i hva han 

sier men hvem han er i rommet hvordan hva slags utstråling han 

hadde,

2. ALA: hm

3. KKZ: om om du kan tro på? ham om om det er et spill? og (hva der 

da vet du ganske om (-) han er jo veldig narsissistisk han leser 

nesten bare artikler om seg selv?

4. ALA: ja,

5. KKZ: og han ikke konsentrerer seg lenge om gangen han får veldig 

korte resymeer?

6. ALA: [25:13] °ja

7. KKZ: ikke sant? og og (-) hva betyr det? hva slags menneske er 

han ikke sant? (-) jeg ser veldig ofte han ser ut deprimert? ikke 

sant da hva er det hva er det her? og det kan man se når man er i 

rommet med noen da kan man (-) kan man få en anelse da var DET 

som hadde vært fantastisk å gjø [re] men men [det er]

8. ALA: [°ja] [så du]

9. KKZ: klart for sent for lenge lenge siden,

(20) ALA – Anne Lindmo

KKZ – Karl Ove Knausgård

spisovatel o možnosti vést rozhovor s Donaldem Trumpem

29. 4. 2017 24:49

1. KKZ: jeg er ikke interessert jeg er ikke så interessert i hva han 

sier men hvem han er i rommet hvordan hva slags utstråling han 

hadde,

2. ALA: hm

3. KKZ: om om du kan tro på ham? om om det er et spill? og hva det 

der vet du ganske (    ) om (-) han er veldig narsissistisk han 

leser nesten bare artikler om seg selv?



4. ALA: ja,

5. KKZ: man vet at han ikke konsentrerer seg lenge om gangen han får 

veldig korte resymeer?

6. ALA: °ja

7. KKZ: ikke sant? og og (-) hva betyr det? hva slags menneske er 

det ikke sant? (-) jeg ser veldig ofte han ser ut deprimert? ikke 

sant da hva er det hva er det her? og det kan man se når man er i 

rommet med noen da kan man (-) kan man få en anelse da var det 

som hadde vært fantastisk å gjø [re] men men [det er]

8. ALA: [25:29] [°ja] [så du]

9. KKZ: klart for sent for lenge lenge siden,

Překlad (19) – (20)

1. KKZ: nezajímá mě nezajímá mě moc co říká ale spíš kdo je v místnosti jako z něj vyzařuje ,

2. ALA: hm

3. KKZ: zda mu člověk může důvěřovat? nebo zda je to hra? a ty věci, co se o něm ví že (-) je fakt 

velký narcista že čte téměř jen články o o sobě?

4. ALA: ano,

5. KKZ: a nedokáže se dlouho soustředit má velmi krátké výstupy?

6. ALA: °ano [má]

7. KKZ: že ano? a a (-) co to znamená? co je za člověka že ano? (-) často vidím že vypadá vypadá 

velmi deprimovaně? tak o co jde co to má znamenat? a to může člověk postřehnout když je v 

místnosti s někým tak může člověk (-) může člověk vycítit a to je to co by bylo fantastické

dě [lat] ale ale [na to]

8. ALA: [°ano] [chápu] [takže ty]

9. KKZ: je už pozdě hodně hodně dlouho,



(21) ALA – Anne Lindmo

LEA – Linda Ervik

policistka o obchodu s lidmi (zdůvodnění, proč se rozhodla zabývat právě touto problematikou)

29. 4. 2017 52:32

1. LEA: så det er egentlig bare (-) det blir (-) du får en sånn 

slags ee (-) forbindelse med én? du klarer å sette deg inn i 

deres situasjon? så (-) altså blir du rett og slett så motivert 

på å ta bakmannen.

2. ALA: [52:44] °ja

3. LEA: så blir det bare en motivasjon i seg selv.

4. ALA: °ja ((nádech)) er det noen (-) saker ee som ender godt, 

[...]

(22) ALA – Anne Lindmo

LEA – Linda Ervik

policistka o obchodu s lidmi (zdůvodnění, proč se rozhodla zabývat právě touto problematikou)

29. 4. 2017 52:32

1. LEA: så det er egentlig bare (-) det blir (-) du får en sånn 

slags ee (-) forbindelse med én? du klarer å sette deg inn i 

deres situasjon? så (-) altså blir du rett og slett så motivert 

på å ta bakmannen.

2. ALA: °ja

3. LEA: så blir det bare en motivasjon i seg selv.

4. ALA: [52:47] °ja ((nádech)) er det noen (-) saker ee som ender 

godt, [...]

Překlad (21) – (22)

1. LEA: takže je to vlastně jen (-) stane se (-) že získáš jakýsi druh ee (-) spojení s tím druhým? 

dokážeš se vcítit do jeho situace? tak (-) tím pádem získáš motivaci jim pomáhat.

2. ALA: °ano [chápu]

3. LEA: potom je to zkrátka motivace v člověku samém.

4. ALA: °ano [chápu] ((nádech)) jsou nějaké (-) případy ee které končí dobře, [...]



(23) ALA – Anne Lindmo

RJZ – Roger Joya

kuchař filipínského původu o počátcích své kuchařské kariéry v Norsku

25. 3. 2017 41:22

1. RJZ: [...] så jeg tenkte vet hva jonathan? (-) jeg kan ta den 

jobben her? (-) oppvask og (-) og ee varmt kjøkkenet? ja ja men 

du kan ikke (-) du (-) du har ikke peiling?

2. ALA: [41:31] °nei

3. RJZ: se ((smích)) det er jo kjøkkensjef? vet du det er sant

4. ALA: [41:34] °ja men du fikk flere og flere oppgaver? og så ble 

du etter hvert headhuntet til alex sushi? [...]

(24) ALA – Anne Lindmo

RJZ – Roger Joya

kuchař filipínského původu o počátcích své kuchařské kariéry v Norsku

25. 3. 2017 41:22

1. RJZ: [...] så jeg tenkte vet hva jonathan? (-) jeg kan ta den 

jobben her? (-) oppvask og (-) og ee varmtkjøkkenet? ja ja men du 

kan ikke (-) du (-) du har ikke peiling?

2. ALA: [41:31] °nei

3. RJZ: se ((smích)) det er jo kjøkkensjef? vet du det er sant

4. ALA: [41:34] °ja men du fikk flere og flere oppgaver? og så ble 

du etter hvert headhuntet til alex sushi? [...]

Překlad (23) – (24)

1. RJZ: [...] tak jsem si pomyslel víš co Jonathane? (-) můžu zastat tuhle práci? (-) mytí nádobí (-) a 

teplou kuchyni? ano ano ale ty neumíš (-) ty (-) ty nemáš tucha?

2. ALA: °ne [no?]

3. RJZ: podívej ((smích)) on je tu šéfkuchař? víš že je to tak

4. ALA: °ano [chápu] ale dostával jsi víc a víc úkolů? až tě nakonec najali do Alex Sushi? [...]



(25) ALA – Anne Lindmo

ARA – ARY

zpěvačka o jejím prvním televizním vystoupení

25. 3. 2017 49:00

1. ALA: hvordan var det å (-) å gjøre et sangnummer på den måten 

der?

2. (-)

3. ARA: det var veldig ambisiøst. ((smích))

4. ((smích publika))

5. ARA: det var min første TV-opptreden?

6. ALA: [49:09] °ja

7. ARA: eem og og da de spurte meg om det tenkte jeg det var en god 

idé? [...]

Překlad (25)

1. ALA: jaké bylo (-) dělat pěvecké číslo tímto způsobem?

2. (-)

3. ARA: bylo to velmi ambiciózní. ((smích))

4. ((smích publika))

5. ARA: byl to můj první televizní výstup?

6. ALA: °ano [no?]

7. ARA: eem a a když mě o to žádali přišlo mi to jako dobrý nápad? [...]

(26) ALA – Anne Lindmo

UFA – Ulrikke Falch

mladá herečka o práci v kavárně

4. 3. 2017 4:06

1. UFA: eeem (-) eee jeg kan et par triks når det kommer til latte 

art? altså melkekunst?

2. ((smích publika))

3. UFA: ee [e]

4. ALA: [alt]så  den pyn[ten oppå-]



5. UFA: [ja det] (-) det å lage hjerter og sånn 

på kafeen det er ganske vanskelig?

6. ALA: [4:19] °ja

7. (-)

8. UFA: eee

9. ALA: i melkeskummet.

Překlad (26)

1. UFA: eeem (-) eee umím pár triků když přijde na latte art? tedy umění s mlékem?

2. ((smích publika))

3. UFA: ee [e]

4. ALA:   [te]dy to zdobe[ní nahoře-]

5. UFA: [ano to] (-) když se dělají srdíčka a podobně na kávu je to 

docela složité?

6. ALA: °ano [to věřím]

7. (-)

8. UFA: eee

9. ALA: z mléčné pěny.

(27) ALA – Anne Lindmo

SLA – Sylvi Listhaug

politička o skloubení rodinného života a kariéry

4. 3. 2017 25:44

1. SLA: det er jo hvilken mann du (-) gifter deg med? (-) fordi at 

hvis du skal kunne (-) ha en karriere som jeg har og få barn? så 

er det helt avhengig av å ha mann som stiller opp og jeg har vært 

så utrolig heldig med det.

2. ALA: [25:56] [°ja så du har giftet] deg med en feminist.

3. SLA: [(                 )]

Překlad (27)

1. SLA: to záleží na tom jakého muže (-) si vezmeš? (-)  protože pokud máš (-) mít kariéru jako já a 

mít děti? pak to zcela závisí na tom mít muže který se s tím srovná a já v tom měla tak neskutečné 

štěstí.

2. ALA: [°ano [chápu] takže sis vzala] feministu.



3. SLA: [(          )]

(28) ALA – Anne Lindmo

JMA – Janne Myrdal

americká senátorka s norským původem o duševních hodnotách

26. 11. 2016 41:04

1. JMA: [...] at du må kjempe for de mindre kjempe for frihet (-) 

aldri igjen? (-) og så senere i tenårene (-) sent så ble jeg 

kristen og jeg tror de to verdiene går sammen for meg? for så 

vidt [moti]vasjon kommer (-)

2. ALA: [hm]

3. JMA: fra to fronter liksom.

4. ALA: [41:18] °ja ((nádech)) også som du sier du du ble kristen. 

[...]

Překlad (28)

1. JMA: [...] že nesmíš bojovat za slabší bojovat za svobodu (-) nikdy víc? (-) a pak později v 

náctiletosti (-) pozdní jsem se stala křesťankou a myslím že ty dvě hodnoty jdou ruku v ruce pro 

mě? [moti]vace přichází (-)

2. ALA: [hm]

3. JMA: jakoby ze dvou front.

4. ALA: °ano [chápu] ((nádech)) také jak říkáš ses stala křesťankou. [...]

(29) ALA – Anne Lindmo

JMA – Janne Myrdal

americká senátorka norského původu o pověsti amerických Norů

26. 11. 2016 44:25

1. JMA: men (-) så ser du en gård (-) som (-) alt er fint og gresset 

er klippet ikke sant og traktorer står fint? 

2. ALA: [44:32] °ja

3. JMA: så sier folk (-) ha that’s a norwegian american det bor en 

norskamerikaner.

Překlad (29)



1. JMA: ale (-) pak vidíš farmu (-) kde (-) je všechno krásné a tráva posekaná že ano a traktory 

pěkně poskládané?

2. ALA: °ano [no?]

3. JMA: pak lidé říkají (-) ha that’s a Norwegian American tady bydlí americký Nor.

(30) ALA – Anne Lindmo

JMA – Janne Myrdal

americká senátorka norského původu o pověsti amerických Norů

26. 11. 2016 44:42

1. JMA: men (-) altså norskamerikanere er veldig ryddige de jobber 

hardt de er kjent i (-) midtvesten for å være veldig engasjerte?

2. ALA: mhm?

3. JMA: ee veldig respekterte?

4. ALA: [44:49] °ja

5. JMA: og så er de veldig glad i i nordmenn?

Překlad (30)

1. JMA: ale (-) tedy američtí Norové jsou velmi spořádaní pracují tvrdě jsou známí na (-) 

Středozápadě za svou velkou angažovanost?

2. ALA: mhm?

3. JMA: ee jsou velmi respektovaní?

4. ALA: °ano [aha]

5. JMA: a mají tedy Nory ve velké oblibě?

(31) ALA – Anne Lindmo

JMA – Janne Myrdal

americká senátorka norského původu o své kampani a vstupu do americké politiky

26. 11. 2016 45:59

1. JMA: [...] når du får folk som jobber frivillige så har de (-) de 

har passion ikke sant?

2. ALA: [ja]

3. JMA: [de er interessert?] så jeg hadde ikke en eneste ansatt og 

det er litt rart i amerikansk politikk? 



4. ALA: [46:05] °ja

5. JMA: men det den kampanjen? [...]

Překlad (31)

JMA: [...] když seženeš lidi kteří pracují dobrovolně tak mají (-) mají passion že ano?

ALA: [ano]

JMA: [mají zájem?] takže já neměla jednoho jediného zaměstnance a to je trochu nezvyklé v americké 

politice?

ALA: °ano [aha]

JMA: ale to ta kampaň? [...]

(32) ALA – Anne Lindmo

AhA – Ada Hegerberg

fotbalistka o zisku prestižního ocenění a setkání s Ronaldem

17. 9. 2016 3:26

1. AhA: å når du sier det sånn høres det helt uvirkelig ut? (-) emm 

(-) men det var jo virkelig?

2. (-)

3. ALA: [3:31] °ja

4. AhA: jeg er veldig stolt da? [...]

Překlad (32)

AhA: ó když to řekneš takhle zní to úplně neuvěřitelně? (-) emm (-) ale fakt se to stalo?

(-)

ALA: ° ano [já vím]

AhA: jsem samozřejmě velmi hrdá? [...]

(33) ALA – Anne Lindmo

MHA – matka Hegerberg

matka úspěšných sportovkyň o důležitosti fotbalu ve vsi, ze které rodina pochází

17. 9. 2016 5:30



1. MHA: oi det betydd veldig mye. (-) ee (-) fotball var et store vi 

drev med. liksom fot- ee å trene fotball eller ingenting på en 

måte?

2. ALA: [5:38] °ja

3. (-)

4. MHA: håndball kanskje men (-) fotball var den store- °ja og 

(-)skikkelig seriøs satsing? [...]

Překlad (33)

1. MHA: oj znamenal hrozně moc. (-) ee (-) fotbal byl to zásadní čím jsme trávili čas. bylo to jako 

fot- ee hrát fotbal nebo nic vlastně?

2. ALA: °ano [chápu]

3. (-)

4. MHA: házená možná ale (-) fotbal byl ten velký- °ano a (-) opravdu seriózní závazek? [...] 

(34) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

fotbalový fanoušek a ”maskot” týmu Stabæk o nejlepším večírku po fotbalovém zápase

27. 8. 2016 8:58

1. ALA: ja altså eee vi er jo som i nach [spieltematikken]

2. IJZ:   [ja ja det var (bra ja)]

3. ALA: [her] (-) ee er du har du noen som gloriøse 

4. IJZ: [((smích))]

5. ALA: (-) gloriøse nachspiel?

6. IJZ: jeg har (-) ett nachspiel som jeg aldri kommer til å glemme? 

7. ALA: mhm,

8. IJZ: (-) det fants det lørdag syveog- syveogtyvende september 

nitten nitti tre (-) i bergen.

9. ALA: [9:19] okay (-) °ja

10.(-)

11.IJZ: °ja (-) da (-) hadde (-) vi (-) dette handler litt dette 

handler litt det handler om stabæk,

Překlad (34)

1. ALA: ano takže eee jsme právě ve [večírkové tematice]



2. IJZ: [jo jo to je (dobré no)]

3. ALA: [tady] (-) ee zažils zažils nějaké legendární

4. IJZ: [((smích))]

5. ALA: (-) legendární večírky?

6. IJZ: mám (-) jeden večírek na který nikdy nezapomenu. 

7. ALA: mhm,

8. IJZ: (-) bylo to v sobotu sedma- sedmadvacátého září devatenácet devadesát tři (-) v Bergenu.

9. ALA: okay (-) °ano [no?]

10. (-)

IJZ: °ano (-) to (-) měli jsme (-) měli jsme je to trochu je to o Stabæku,

(35) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

fotbalový fanoušek a ”maskot” týmu Stabæk o nejlepším večírku po fotbalovém zápase

17. 9. 2016 9:26

1. ALA: ja

2. IJZ: vi hadde vært vi spilte i andre divisjon?

3. ALA: hm

4. IJZ: vi hadde slått os (-) tre null?

5. ALA: [9:30] °ja

6. IJZ: og rykket opp i neste (       ) ligaen etter tre år (vi har) 

drømt om dette det var så svært vi var så lykkelige (-) og jeg 

var litt ekstra lykkelig?

7. ALA: m[hm]

Překlad (35)

1. ALA: ano

2. IJZ: byli jsme hráli jsme druhou ligu?

3. ALA: hm

4. IJZ: porazili jsme Os (-) tři nula?

5. ALA: °ano [no?]

6. IJZ: a postoupili jsme do další (první) ligy po třech letech co jsme o tom snili a bylo to tak super a 

my byli tak šťastní  (-) a já byl ještě o něco šťastnější?

7. ALA: m[hm]



(36) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

LSA – Linn Skåber – předchozí host

fotbalový fanoušek a ”maskot” týmu Stabæk o nejlepším večírku po fotbalovém zápase

17. 9. 2016 9:39

1. ALA: m[hm]

2. IJZ:  [for] jeg hadde satset femti tusen kroner på et utenlandsk 

spillselskap på at stabæk skulle rykke opp?

3. ALA: [9:34] °ja

4. IJZ: til fem i odds og det betyr altså at jeg vunnet (-) to 

hundre og femti tusen kro [ner]

5. LSA: [oi]

6. ((potlesk publika))

Překlad (36)

1. ALA: m [hm]

2. IJZ: [protože] jsem vsadil padesát tisíc korun v zahraniční sázkové kanceláři na to že 

Stabæk postoupí?

3. ALA: °ano [no?]

4. IJZ: (a kurs byl jedna ku pěti) a to tedy znamená že jsem vyhrál (-) dvě stě padesát tisíc ko [run]

5. LSA: [oi]

6. ((potlesk publika))

(37) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

fotbalový fanoušek a ”maskot” týmu Stabæk o nejlepším večírku po fotbalovém zápase

17. 9. 2016 10:26

1. IJZ: [...] og så dro jeg hjem (-) til stabæk og gikk på 

postkontoret?

2. ALA: [10:29] °ja



3. IJZ: for å hente pengene mine?

Překlad (37)

1. IJZ: [...] a pak jsem se vrátil domů (-) do Stabæku a šel na poštu?

2. ALA: ° ano [no?]

3. IJZ: abych si ty peníze vyzvedl?

(38) ALA – Anne Lindmo

HNA - Haddy N’jie

redaktorka NRK a spisovatelka o mateřství

30. 4. 2016 2:49

1. HNA: [...] jeg (-) så lenge jobbet så mye med store produksjoner 

store prosjekter og masse som skjer og levde veldig mye i hodet 

ikke så mye (-) ned i kroppen?

2. ALA: [2:56] °ja

3. HNA: plutselig så er det bare natur og hormoner og, [...]

Překlad (38)

1. HNA: [...] já (-) tak dlouho pracovala tak moc s velkými produkcemi velkými projekty a tolik se 

toho dělo a žila jsem především v hlavě ne tolik (-) v těle?

2. ALA: °ano [chápu]

3. HNA: najednou je to jenom o přírodě a hormonech a, [...]

(39) ALA – Anne Lindmo

HNA - Haddy N’jie

redaktorka NRK a spisovatelka o mateřství

30. 4. 2016 3:13

1. HNA: [...] alt er så smått og samtidig så (-) innmari stort?

2. ALA: °ja

3. (-)

4. HNA: og (-) nært og stille og skjørt og (--) fint?



5. ALA: [3:20] °ja ((nádech)) også er det ikke ganske som hudløst å 

komme hjem [...]

Překlad (39)

1. HNA: [...] vše je tak malé a zároveň tak (-) ohromně velké?

2. ALA: °ano

3. (-)

4. HNA: a (-) blízké a klidné a křehké a (--) hezké?

5. ALA: °ano [je to tak] ((nádech)) není také celkem (             ) přijít domů [...]

(40) ALA – Anne Lindmo

HNA - Haddy N’jie

redaktorka NRK a spisovatelka o mateřství a partnerství

30. 4. 2016 3:35

1. HNA: heldigvis er han jo andregangsfar?

2. ALA: [3:37] ((nádech)) °ja

3. HNA: så er han liksom veldig nonchalant? [...]

Překlad (40)

1. HNA: on je naštěstí dvojnásobný táta?

2. ALA: ((nádech)) °ano [aha]

3. HNA: takže je velmi nonšalantní? [...]

(41) ALA – Anne Lindmo

HNA - Haddy N’jie

redaktorka NRK a spisovatelka o mateřství

30. 4. 2016 4:28

1. HNA: og babyen skriker og man og så (-) man er bygget for å ikke 

tåle sitt eget barn gråt?

2. ALA: [4:32] °ja

3. HNA: og det (-) kjente jeg plutselig (-) da.



Překlad (41)

1. HNA: a miminko brečí a člověk a (-) člověk není stavěný na to aby snesl pláč vlastního dítěte?

2. ALA: °ano [není]

3. HNA: a to (-) jsem pochopila hned (-) tehdy.

(42) ALA – Anne Lindmo

HNA - Haddy N’jie

redaktorka NRK a spisovatelka o mateřství

30. 4. 2016 5:03

1. HNA: [...] jeg snek meg liksom for å lytte ((smích)) om hun 

levde? (-) er det noe skrik der? hun overlevde det altså.

2. ALA: [5:10] °ja

3. HNA: og så fikk jeg [...]

Překlad (42)

1. HNA: [...] proplížila jsem se ke dveřím abych jako slyšela ((smích)) jestli žije? (-) slyším 

odtamtud nějaký křik? přežila to tedy.

2. ALA: °ano [jistě že ano]

3. HNA: a pak jsem dostala [...]

(43) ALA – Anne Lindmo

SDZ – Sigvard Dagsland

hudebník o svých začátcích v pěveckém sboru

23. 4. 2016 5:53

1. SDZ: [...] og så kom inn på en korøvelse i sky sing det var det 

bare guttene som satt og og og øvde?

2. ALA: ja?

3. SDZ: og da skulle de teste meg om jeg var like god som ham?

4. ALA: [6:02] °ja

5. SDZ: så de kastet meg ut i det- [...]

Překlad (43)

SDZ: [...] a pak jsme šli dovnitř na zkoušku sboru do Sky Sing kde byli jen kluci kteří seděli a 

zkoušeli?



ALA: ano?

SDZ: a mě měli vyzkoušet z toho zda jsem stejně dobrý jako on?

ALA: °ano [no?]

SDZ: tak mě do toho vhodili- [...]

(44) ALA – Anne Lindmo

SKA – Sophie Krüger

SDZ – Sigvard Dagsland

raperka a dcera přítomného SDZ o pití alkoholu v nezletilosti

23. 4. 2016 7:52

1. SKA: [...] jeg tenkte jeg tenkte de antok det.

2. ALA: ja.

3. SKA: så fikk jeg en dårlig samvittighet nå da mamma sa jeg tenkte 

at du trenger nok ikke alkohol for å ha det gøy?

4. ALA: [7:58] °nei hva hva sa du da? [...] ((obrací se na otce))

Překlad (44)

1. SKA: [...] myslela jsem že to tuší.

2. ALA: ano.

3. SKA: pak jsem měla špatné svědomí když mamka řekla já myslela že snad nepotřebuješ alkohol 

aby ses bavila?

4. ALA: °ne [jistě že ne] co cos  na to řekl? [...]  ((obrací se na otce))

(45) ALA – Anne Lindmo

SKA – Sophie Krüger

SDZ – Sigvard Dagsland

otec přítomné raperky o rodičovství

23. 4. 2016 8:29

1. SDZ: [...] så egentlig så tenker vi bare sånn er hun?

2. ALA: [8:31] °ja

3. SDZ: ee ja så eee egentlig litt siden sophie ble født så skjønte 

vi at vi har to muligheter [...]



Překlad (45)

1. SDZ: [...] takže vlastně si jen říkáme taková je?

2. ALA: °ano [chápu]

3. SDZ: ee ano ee vlastně krátce po tom co se Sophie narodila jsme pochopili že máme dvě 

možnosti? [...]

(46) AL – Anne Lindmo

SKA – Sophie Krüger

SD – Sigvard Dagsland

otec o dceřině hudební tvorbě

23. 4. 2016 10:15

1. SDZ: [...] jeg brukte ikke lang tid egentlig for å skjønne at 

dette eee dette her beskriver en samtid?

2. ALA: [10:20] °ja

3. SDZ: og det eee og sophie (-) ee prøver å stille seg på siden og 

beskrive en kultur? så [...]

Překlad (46)

1. SDZ: [...] netrvalo mi vlastně dlouho pochopit že tohle eee tohle popisuje současnost?

2. ALA: °ano [přesně tak]

3. SDZ: a to eee a sophie (-) ee se snaží postavit stranou a popsat jistou kulturu? takže [...]

(47) ALA – Anne Lindmo

SKA – Sophie Krüger

SDZ – Sigvard Dagsland

otec promlouvá k dceři o její generaci

23. 4. 2016 12:27

1. SDZ: jeg syns din generasjon er bare helt sånn (-) befriende på 

det. at du tør å være deg selv.

2. ALA: [12:34] °ja men ee tilbake til deg sophie.

3. SKA: hm?

Překlad (47)



1. SDZ: myslím že tvá generace je zkrátka úplně taková (-) osvobozená od toho. že máš odvahu být 

sama sebou.

2. ALA: °ano [chápu] ale ee zpět k tobě Sophie.

(48) ALA – Anne Lindmo

SGZ – Stian Grimseth

vzpěrač a trenér o jednom ze svých úspěšných vzpěračů

23. 4. 2016 31:30

1. SGZ: [...] men han satte personlig rekord i rykk jo rett 

kjempegodt og så det var veldig flott.

2. ALA: [31:34] °ja okay hadde du fått opp hundre og åtti tre kilo.

Překlad (48)

1. SGZ: [...] ale on překonal osobní rekord v urč. vzpěračské technice fakt výborně  a bylo to moc 

pěkné.

2. ALA: °ano [věřím] okay zdvihával jsi sto osmdesát tři kilo.

(49) ALA – Anne Lindmo

SGZ – Stian Grimseth

vzpěrač a trenér o pořádání velké sportovní akce

23. 4. 2016 32:07

1. SGZ: [...] vi har jo jobba med dette i fire år? det var en (-) 

flott arrangementskomité som jobbet i mange år (-) med et par 

veldig flinke karer i forhold til å få til sponsorer og 

arbeidspartnere?

2. ALA: [32:17] °ja

3. SGZ: og de siste månedene så har det [...]

Překlad (49)

1. SGZ: [...] pracovali jsme na tom čtyři roky? byl to (-) skvělý organizační výbor který pracoval 

mnoho let (-) s několika velmi šikovnými chlapíky na shánění sponzorů a pracovních partnerů?

2. ALA: °ano [no?]

3. SGZ: a poslední měsíce [...]



(50) ALA – Anne Lindmo

SGZ – Stian Grimseth

vzpěrač a trenér o pořádání velké sportovní akce

23. 4. 2016 33:23

1. SGZ: [...) og når vi det skulle ha i (norway) førde og fikk en 

rekordpåmelding med fem og tjue prosent mer enn noen gang 

tidligere? (-) så da vi klarte det strukket oss litt på (-) på en 

del kapasitet da.

2. ALA: [33:35] °ja (-) så da folk har bokstavelig talt åpna 

hjertedøra hus og hjem og ordna og (      ).

Překlad (50)

1. SGZ: [...] a když jsme to měli pořádat v (Norway) Førde a dostali rekordní počet registrací o 

dvacet pět procent víc než kdy dřív? (-) tak se nám povedlo natáhnout trochu (-) kapacitu.

2. ALA: °ano [aha] (-) takže lidé doslova řečeno otevřeli dveře od svých srdcí domů a domovů a 

podařilo se (         ).

B/ přepisy ingresivních výskytů realizovaných hosty

(51) ALA – Anne Lindmo

NJA – Nina Jensen

LAZ – Leif Ove Andsnes

hudebník v přítomnosti ekologické aktivistky vyjadřuje svůj vztah k přírodě

4. 11. 2017 46:41

1. LAZ: [...] altså (-) for en musikker?

2. (--)

3. ALA? (těžko určitelný mluvčí): °ja

4. LAZ: er det nødt for stilhet innimellom?

5. ALA: hm.

6. NJA: [46:46]°ja

7. (-)



8. ALA: du ((obrací se zpět na NJA)) det er en ting jeg har lagt 

merke med deg. [...]

Překlad (51)

1. LAZ: [...] totiž (-) pro muzikanta?

2. (--)

3. ALA? (těžko určitelný mluvčí): °ano

4. LAZ: je ticho potřeba v mezičase?

5. ALA: hm.

6. NJA: [46:46] °ano [to je jasné]

7. (-)

8. ALA: ty ((obrací se zpět na NJA)) všimla jsem si na tobě jedné věci. [...]

(52) ALA – Anne Lindmo

NJA – Nina Jensen

o tom, jak ekologické aktivistce dochází trpělivost

4. 11. 2017 46:59

1. NJA: ((smích)) sier du at jeg ikke er diplo [matisk?]

2. ALA: [nei nei] nei det 

virker som om du blir mer og mer harmdirrende og (-) utålmodig 

med oss?

3. NJA: ja

4. ALA: som ikke forstår alvoret med dette har?

5. NJA: [47:09] [°ja] [ja det er helt riktig]

6. ALA: [ikke er] dette riktig? [har du som fått en sånn]

7. NJA: [...]

Překlad (52)

1. NJA: ((smích)) říkáš že já nejsem diplo [matická?]

2. ALA: [ne ne] ne působí to jako bys měla čím dál větší vztek 

a (-) ztrácela trpělivost s námi?

3. NJA: ano

4. ALA: kdo nechápou závažnost toho všeho?

5. NJA: [°ano] [je to tak] [ano přesně tak to je]

6. ALA: [není] to tak? [získala si takový]



7. NJA: [...]

(53) ALA – Anne Lindmo

NJA – Nina Jensen

LAZ – Leif Ove Andsnes

hudebník se ptá ekologické aktivistky, zda má oprávněně špatné svědomí z toho, že v rámci své 

profese často využívá leteckou dopravu

4. 11. 2017 48:13

1. LAZ: [...] det gir meg veldig dårlig samvittighet. det hjelper 

liksom ikke helt å sortere plast og papp hjemme og så (-) og så 

dra til flyplassen og reise,

2. NJA: [48:21] °ja

3. LAZ: ee to ganger i uken?

4. NJA: hm?

Překlad (53)

1. LAZ: [...] mám z toho velmi špatné svědomí. nestačí prostě úplně třídit doma plast a papír když 

pak (-) když pak vyrazím na letiště a cestuju,

2. NJA: °ano [rozumím]

3. LAZ: ee dvakrát týdně?

4. NJA: hm?

(54) ALA – Anne Lindmo

IBA – Ingebjørg Bratland

uvedení zpěvačky a informování o natáčení její nové desky

21. 10. 2017 12:26

1. ALA: velkommen hit ingebjørg?

2. IBA: tusen takk?

3. ALA: du nå har du brukt mye av det siste året (-) på å eee å lage 

plate? [i studio?]

4. IBA: [12:40] [det er sant] °ja

5. (-)



6. ALA: det å liksom stenge seg inne med alle ideene og skape 

musikk. (-) er det en deilig ting?

Překlad (54)

1. ALA: vítej u nás Ingebjørg?

2. IBA: díky mockrát?

3. ALA: tys strávila velkou část minulého roku (-) eee nahráváním desky? [ve studiu?]

4. IBA: [to je pravda] °ano 

[přesně tak]

5. (-)

6. ALA: zavřít se se všemi nápady a skládat hudbu. (-) je to příjemné?

(55) ALA – Anne Lindmo

KSA – Kjersti Stenseng

politička o své cestě ke kariéře předsedkyně politické strany

7. 10. 2017 45:41

1. ALA: du vi må høre litt om din (-) bakgrunn hvordan du har eee 

kommet inn i ee dette (vervet). [eee]

2. KSA: [45:47] [°ja]

3. ALA: på toppen av (-) arbeiderpartiet?

Překlad (55)

1. ALA: musíš nám říct něco o pozadí (-) toho jak ses eee dostala do ee téhle (         ). [eee]

2. KSA:  [°ano [jistě]]

3. ALA: na vrchol (-) Arbeiderpartiet (=Strana práce)?

(56) ALA – Anne Lindmo

KSA – Kjersti Stenseng

politička o své cestě ke kariéře předsedkyně politické strany

7. 10. 2017 46.33



ALA: [...] og så har du da vært også ee med i partiet? men ee 

(-) allikevel gått en litt annen løype enn ee en del andre 

sentrale skikkelser i partiet. for du har [hatt]

KSA: [46:41] [°ja]

ALA: jobb ute i den virkelige verden? [...]

Překlad (56)

1. ALA: [...] a pak ses v tu dobu také ee dostala do strany? ale ee (-) přesto ses vydala trochu jinou 

stezkou než ee část dalších centrálních osobností ve straně. protože jsi [měla]

2. KSA: [°ano [přesně tak]]

3. ALA: práci (mimo stranu) ve skutečném světě? [...]

(57) ALA – Anne Lindmo

KSA – Kjersti Stenseng

politička o své cestě ke kariéře předsedkyně politické strany

7. 10. 2017 46:49

1. ALA: [...] og du var i mange år? ee eee sjef for dette svære eee 

kulturstevnet? som foregår i fjellheimen hver sommer nemlig peer 

gynt på gålå?

2. KSA: mhm?

3. (-)

4. ALA: du var der festivalsjef?

5. KSA: [47:00] °ja

6. ALA: hva hva har du (-) hva lærte du av det som du har nytte av 

nå,

Překlad (57)

1. ALA: [...] a byla jsi mnoho let? ee eee ředitelka této velké kulturní sešlostí? která probíhá v 

horách každé léto totiž Peer Gynt na Gålå?

2. KSA: mhm?

3. (-)

4. ALA: bylas tam ředitelkou?

5. KSA: °ano [přesně tak]

6. ALA: co co ses (-) naučila ses tam něco, z čeho máš užitek doteď,



(58) ALA – Anne Lindmo

KSA – Kjersti Stenseng

politička o své cestě ke kariéře předsedkyně politické strany

7. 10. 2017 47:51

1. ALA: så ha- ha- var du da i- involvert i politikk lokalt.  [ee]

2. KSA: [47:54]    [°ja]

3. ALA: selvfølgelig parallelt med dette? men hva hva ee (-) på 

hvilket tidspunkt kom (-) skrittet inn i rikspolitikken,

Překlad (58)

1. ALA: pak jsi mě- mě- byla zapojená do lokální politiky. [ee]

2. KSA: [°ano [přesně tak]]

3. ALA: samozřejmě paralelně s tímhle? ale co co ee (-) v jaký moment přišel (-) krok k parlamentní 

politice,

(59) ALA – Anne Lindmo

KSA – Kjersti Stenseng

politička o své kariéře předsedkyně politické strany

7. 10. 2017 49:14

1. ALA: [...] og det er jo en jobb eee som har litt som sus. (-) ee 

(-) og det er noen ruvende skikkelser som har hatt den jobben 

før?

2. KSA: [49:23] °ja

3. ALA: får en jo lite grann en prestasjonsangst når man vet at når 

man skal inn i arverekka etter altså (-) haakon lie? altså det er 

noen ganske svære der da? [som stirrer]

4. KSA: [hmm °ja]

5. ALA: ned fra veggen på,



(60) ALA – Anne Lindmo

KSA – Kjersti Stenseng

politička o své kariéře předsedkyně politické strany

7. 10. 2017 49:14

1. ALA: [...] og det er jo en jobb eee som har litt som sus. (-) ee 

(-) og det er noen ruvende skikkelser som har hatt den jobben 

før?

2. KSA: [49:23] °ja

3. ALA: får en jo lite grann en prestasjonsangst når man vet at når 

man skal inn i arverekka etter altså (-) haakon lie? altså det er 

noen ganske svære der da? [som stirrer]

4. KSA: [49:32] [hmm °ja]

5. ALA: ned fra veggen på,

Překlad (59) – (60)

1. ALA: [...] a to je práce eee která má kolem sebe cosi svůdného. (-) ee (-) a je pár nebetyčných 

osobností které tu práci měly dřív?

2. KSA: °ano [přesně tak]

3. ALA: nepřepadne člověka trochu úzkost z výkonu který se od něj čeká když ví že když se 

zařazuje k (-) Haakonu Liemu? to je přeci něco docela ohromného? [co nad ním]

4. KSA: [°ano [to ano]]

5. ALA: visí,

(61) ALA – Anne Lindmo

KSA – Kjersti Stenseng

politička o prohře ve volbách

7. 10. 2017 50:18

1. ALA: og så har dere da vært gjennom en valgkamp,

2. KSA: [50:20] °ja



3. ALA: ee den første ee som du du har vært kaptein, [...]

Překlad (61)

1. ALA: a pak došlo na volby,

2. KSA: °ano [přesně tak]

3. ALA: ee první ee ve kterých jsi byla kapitán, [...]

(62) ALA – Anne Lindmo

KSA – Kjersti Stenseng

politička o prohře ve volbách

7. 10. 2017 52:02

1. ALA: [...] i de siste ukene mot valget så var jo mange 

kommentatorer som påpekte (-) at det var noen eeee (-) åpenbare 

tilkortkommenheter i måten dere kommuniserte på? [og kort tid]

2. KSA: [52:12] [°ja]

3. ALA: etter valget? så hadde dere lista klar? (-) over noen helt 

konkrete ting (-) som ikke hadde fungert. [...]

Překlad (62)

1. ALA: [...] poslední týdny před volbami mnoho komentátorů poukazovalo na to (-) že byly nějaké 

eee (-) očividné nedostatky ve způsobu jakým jste komunikovali? [a krátce]

2. KSA: [°ano [je to tak]]

3. ALA: po volbách? jste měli hotový seznam (-) některých zcela konkrétních věcí (-) které 

nefungovaly. [...]

(63) ALA – Anne Lindmo

AFZ – Alfred Fidjestøl

o biografii šimpanze Juliuse

30. 9. 2017 19:07

1. ALA: [...] og så (-) har du? ((obrací se na AFZ))

2. AFZ: [19:19] °ja

3. ALA: alfred valgt å bli ee sjimpansebiograf. [...]

Překlad (63)



1. ALA: [...] a pak (-) jste se vy? ((obrací se na AFZ))

2. AFZ: °ano [no?]

3. ALA: Alfrede rozhodl stát se šimpanzím životopiscem. [...]

(64) ALA – Anne Lindmo

AFZ – Alfred Fidjestøl

o nynějším životě šimpanze Juliuse

30. 9. 2017 30:17

1. ALA: nå er jo ee julius eee (-) på et sted i livet sitt hvor han 

har det bra. altså [han er]

2. AFZ:  [mhm]

3. ALA: alfahann

4. AFZ: [30:27] °ja

5. ALA: i flokken. [...]

Překlad (64)

1. ALA: teď se ee Julius eee (-) nachází v životní fázi kdy se má dobře. [je]

2. AFZ: [mhm]

3. ALA: totiž alfasamcem

4. AFZ: °ano [je to tak]

5. ALA: ve smečce. [...]

(65) ALA – Anne Lindmo

JDZ – Jan Dubowski

učitel o šikaně ze strany studentů za přítomnosti jedné ze studentek

26. 8. 2017 46:19

1. JDZ: jeg følte at de (        ) overhodet ikke ville ha meg som 

lærer?

2. ALA: °ja

3. (-)

4. JDZ: og de betydd at (-) ee etter hvert så begynte det egentlig å 

gå på helsa helt løs?



5. ALA: for deg?

6. JDZ: [46:28] °ja (-) ee ee jeg tok med meg ting som skjedde på 

skolen hjem?

7. ALA: °ja

8. JDZ: når jeg la meg på kvelden, [...]

Překlad (65)

1. JDZ: vnímal jsem že mě (          ) vůbec nechtěli za učitele?

2. ALA: °ano

3. (-)

4. JDZ: a to znamenalo že (-) ee že to šlo postupně se zdravím od deseti k pěti?

5. ALA: s tvým zdravím?

6. JDZ: °ano [s mým zdravím] (-) ee ee bral jsem si věci které se staly ve škole s sebou domů?

7. ALA: °ano

8. JDZ: když jsem si šel večer lehnout, [...]

(66) ALA – Anne Lindmo

JDZ – Jan Dubowski

o odchodu učitele do důchodu

26. 8. 2017 52:03

1. ALA: og jan du har da (-) ee et langt liv? ee som lærer ee bak 

deg? fordi (--) fra neste uke så er du (-) pensjonist?

2. JDZ: [52:14] °ja

3. ALA: ja (-) ((nádech)) hva er det du kommer til å (-) å savne. 

[...]

Překlad (66)

1. ALA: a Jane ty máš (-) ee dlouhý život? ee jako učitel ee za sebou? protože (--) od příštího týdne 

se stáváš (-) penzistou?

2. JDZ: °ano [přesně tak]

3. ALA: ano (-) ((nádech)) co ti bude (-) chybět. [...]

(67) ALA – Anne Lindmo

ESA – Erna Solberg



CMZ – Christian Mikkelsen – předchozí host

předsedkyně norské vlády o svém bergenském dialektu za přítomnosti dvou komiků

22. 4. 2017 11:59

1. ESA: [...] jeg snakker ikke så veldig pent bergensk men ikke så 

veldig (-) grovt bergensk [heller.]

2. CMZ: [ja]

3. ESA: de fleste i bergen sier faktisk jeg og meg,

4. CMZ: ja ja det er nok [sant]

5. ESA: [ja] ja

6. ALA: ja

7. ESA: [12:06] °ja [ja]

8. ALA: [for]nøyd med evalueringa? ((obrací se na CMZ))

9. CMZ: ja. det syns jeg var (-) ganske (-) greit? ((smích publika)) 

[...]

Překlad (67)

1. ESA: [...] nemluvím zrovna moc hezkou ‚bergenštinou‘ ale moc (-) hrubou ‚bergenštinou‘

[taky ne.]

2. CMZ: [ano]

3. ESA: většina v Bergenu vlastně říká jeg a meg,

4. CMZ: ano ano je to [tak]

5. ESA: [ano] ano

6. ALA: ano

7. ESA: °ano [je to tak] [ano]

8. ALA: [spo]kojen s ohodnocením? ((obrací se na CMZ))

9. CMZ: ano. myslím že to bylo (-) docela (-) v pořádku? ((smích publika)) [...]

(68) ALA – Anne Lindmo

ESA – Erna Solberg

o tom, jaké to je být předsedkyní vlády

22. 4. 2017 21:08

1. ALA: jeg tenkte på det. (-) erna nå har du altså hatt (-) eee 

jobben din i snart fire år. ikke sant? [styret styret]

2. ESA: [mhm?]



3. (-)

4. ALA: landet i fire år. og i veldig mange andre jobber så er det 

naturlig at det er medarbeidersamtaler?

5. (-)

6. ESA: [21:19] °ja [som] du skal ta [(    )]

7. ALA: [som] [jo] [...]

Překlad (68)

1. ALA: přemýšlela jsem o tomhle. (-) Erno teď tedy máš (-) eee svou práci téměř čtyři roky. je to 

tak? [řídíš řídíš]

2. ESA: [mhm?]

3. ALA: zemi čtyři roky. a ve spoustě jiných zaměstnání je přirozené vést hovory se svými 

spolupracovníky?

4. (-)

5. ESA: °ano [to ano] [které] máš vést [( )]

6. ALA [které] [ale ano] [...]

(69) ALA – Anne Lindmo

ESA – Erna Solberg

o tom, jaké to je být předsedkyní vlády

22. 4. 2017 21:32

1. ALA: hvor stort gleder du deg å gå på jobb?

2. ESA: ((nádech)) det gjør jeg jo nesten hver dag. (-) ja.

3. ALA: det var flott.

4. ESA: [21:37] [°ja]

5. ALA: [eee] så er det føler du deg sett som medarbeider?

Překlad (69)

1. ALA: jak často se těšíš do práce?

2. ESA: ((nádech)) těším se skoro každý den. (-) ano.

3. ALA: to je pěkné.

4. ESA: [°ano [to ano]]

5. ALA: [eee] pak je tu vnímáš se jako spolupracovník?



(70) ALA – Anne Lindmo

HWA – Hildegunn Wærness

režisérka pořadu Fjorden Cowboys (Kovbojové z fjordu) vypráví o tom, jak je rozhodla 

proslavit své sourozence a vesnici, ze které pochází

25. 3. 2017 4:19

1. HWA: [...] og når vi småkrangla litt og sånn så sa jeg bare ee 

slapp helt av (-) jeg skal gjøre kjendiser av dere, (-)

[4:25] °ja

2. (-)

3. ALA: trodde du på henne. [...]

Překlad (70)

1. HWA: [...] a když jsme se trochu pošťuchovali a podobně tak jsem jen řekla ee dej si úplnej 

pohov (-) udělám z vás celebrity, (-) °ano [tak to bylo]

2. (-)

3. ALA: věřil jsi jí. [...]

(71) ALA – Anne Lindmo

SLA – Sylvi Listhaug

politička (norská ministryně pro migraci a integraci) o problematice imigrační politiky

4. 3. 2017 28:39

1. ALA: det er som du sier dette er veldig viktig oppgave.

2. SLA: hmm?

3. (-)

4. ALA: innvandring og integrering det er en mm kjempeutfordring? 

(-) hvor vi trenger alle gode krefter med på laget for (-) å 

lykkes?

5. SLA: [28:49] °ja



6. (-)

7. ALA: har du noen gang lekt med tanken om at hvis du brukte et mer 

forsonende språk? litt mindre (-) eee splittende krutt i 

setningsbygningen at vi kunne kommet lenger mot det felles målet?

Překlad (71)

1. ALA: to je jak říkáš tohle je velmi důležitý úkol.

2. SLA: hmm?

3. ALA: imigrace a integrace jsou mm obrovskou výzvou (-) ve které potřebujeme všechny dobré 

síly do týmu abychom uspěli?

4. SLA: °ano [přesně tak]

5. (-)

6. ALA: hrála sis někdy s myšlenkou že kdybys použila smířlivější jazyk? trochu méně (-) ee 

rozptýleného střelného prachu ve větné stavbě že bychom se mohli více přiblížit společnému cíli?

(72) ALA – Anne Lindmo

JMA – Janne Myrdal

americká senátorka s norským původem o svém manželství

26. 11. 2016 43:45

1. ALA: og så ble du med ham til dakota.

2. JMA: ja. (-) etter at vi giftet oss i (   ) kirke i skien.

3. ALA: ja.

4. JMA: [43:50] °ja

5. ALA: fikk du en (-) [...]

Překlad (72)

1. ALA: a pak ses s ním přestěhovala do Dakoty.

2. JMA: ano. (-) potom co jsme se vzali v (      ) kostele ve Skienu.

3. ALA: ano.

4. JMA: °ano [tak to bylo]

5. ALA: dostala jsi (-) [...]

(73) ALA – Anne Lindmo



JMA – Janne Myrdal

americká senátorka s norským původem o politických názorech

26. 11. 2016 47:01

1. ALA: [...] men så har du også ee kjernesaker (-) som er ganske 

langt fra hva skal vi si gjengs tankesett i nor[ge?]

2. JMA: [ja du har rett]

3. ALA: du har nulltoleranse ee for abort?

4. JMA: [47:10] °ja

5. ALA: du er (-) lidenskapelig opptatt av retten til å bære våpen? 

[...]

Překlad (73)

1. ALA: [...] ale pak máš taky mm názory (-) které jsou docela daleko od toho co bychom mohli 

nazvat současným uvažováním v nor [sku?]

2. JMA: [ano máš pravdu]

3. ALA: máš nulovou toleranci ee týkající se potratů?

4. JMA: °ano [přesně tak]

5. ALA: jsi vášnivě zaujatá právem držet zbraň? [...]

(74) ALA – Anne Lindmo

JMA – Janne Myrdal

poděkování a ukončení rozhovoru

26. 11. 2016 53:34

1. ALA: janne?

2. (-)

3. JMA: ja?

4. (-)

5. ALA: veldig? gøy at du ville ta turen hit? eee og fortelle ee din 

historie fra innsiden av det amerikanske ee valget?

6. JMA: [53:44] °ja

7. ALA: nå skal du få med deg en dose med litt norsk julestemning?

[eee]

8. JMA: [det er flott]

9. ALA: i bagasjen?



Překlad (74)

1. ALA: janne?

2. (-)

3. JMA: ano?

4. (-)

5. ALA: jsem velmi? ráda že jsi dorazila sem? eee a pověděla ee svůj příběh z vnitřního dění 

amerických ee voleb?

6. JMA: °ano [s radostí]

7. ALA: teď s sebou dostaneš dávku trochy norského vánočního ducha? [eee]

8. JMA: [to je pěkné]

9. AL: do zavazadla?

(75) ALA – Anne Lindmo

MHA – matka Hegerberg

matka úspěšných sportovkyň o důležitosti fotbalu ve vsi, ze které rodina pochází

17. 9. 2016 5:30

1. MHA: oi det betydd veldig mye. (-) ee (-) fotball var et store vi 

drev med. liksom fot- ee å trene fotball eller ingenting på en 

måte?

2. ALA: [5:38] °ja

3. (-)

4. MHA: håndball kanskje men (-) fotball var den store, (-) [5:39] 

°ja og skikkelig seriøs satsing? [...]

Překlad (75)

1. MHA: oj znamenal hrozně moc. (-) ee (-) fotbal byl to zásadní čím jsme trávili čas. bylo to jako 

fot- ee hrát fotbal nebo nic vlastně?

2. ALA: °ano

3. (-)



4. MHA: házená možná ale (-) fotbal byl ten velký- °ano [opravdu] a (-) opravdu seriózní závazek? 

[...]

(76) ALA – Anne Lindmo

MHA – matka Hegerberg

matka úspěšných fotbalistek o filmu, které dívky při výběru koníčku ovlivnil

17. 9. 2016 11:41

1. MHA: [...] jeg har aldri opplevd maken til påvirkning og sånn som 

denne filmen.

2. ((smích dcer))

3. MHA: ( ?) det var så vittig men selvfølgelig var det 

utrolig bra film da? (-) så [11:50] °ja

4. ALA: stemmer det hva gjorde det noe med dere å se denne filmen?

Překlad (76)

1. MHA: [...] nikdy jsem nezažila že by někoho něco tak ovlivnilo a tak jako tenhle film.

2. ((smích dcer))

3. MHA: ( ?) bylo to tak vtipné ale samozřejmě to je neskutečně skvělý film (-) takže 

°ano [tak]

4. ALA: ((obrací se na dívky)) souhlasíte udělal s vámi tenhle film něco?

(77) ALA – Anne Lindmo

JJZ – Roar Juel Johannessen

otec zavražděné dívky o tom, jak případ vyšetřoval sám doma

17. 9. 2016 42:41

1. ALA: og da? (-) i to tu [sen og] tre (-) [når] du startet ee 

2. [mhm] [ja]

3.  rett og slett din egen etterforskning av denne saken?

4. RJZ: mhm.

5. (-)

6. ALA: så laget du kontor hjemme.



7. RJZ: [42:50] °ja (--) e[ee]

8. ALA:      [i et rom] som som altså hadde vært 

kristin sitt barnerom.

9. (-)

10.RJZ: det var hennes soverom ja? [...]

Překlad (77)

1. ALA: a tehdy? (-) v roce dva ti [síce] tři (-) [když] si začal ee zkrátka

2.  [mhm] [ano]

3. své vlastní vyšetřování tohoto případu?

4. RJZ: mhm.

5. (-)

6. ALA: sis udělal kancelář doma.

7. RJZ: °ano [přesně tak] (-) e [ee]

8. ALA: [v pokoji] který který byl Kristinin dětský pokoj.

9. RJZ: byla to její ložnice ano? [...]

(78) ALA – Anne Lindmo

JJZ – Roar Juel Johannessen

otec zavražděné dívky o tom, jak případ vyšetřoval sám doma

17. 9. 2016 45:16

1. ALA: det da (-) så du hadde gjort dette detektivarbeidet

[spø]rre

2. JJZ: [hm?]

3. ALA: ee høre til rykter lette høyt og lavt? og gjort dette 

konkrete arbeidet ligget på knærne og grav [bokstavelig] talt?

4. JJZ: [45:26]     [°ja ja]

Překlad (78)

1. ALA: tehdy (-) jsi dělal tuhle detektivní práci [vyptával] se

2. JJZ: [hm?]

3. ALA: ee poslouchal drby obrátil vše vzhůru nohama? a dělal tuhle konkrétní práci klečel na 

kolenou a hrabal [obrazně] řečeno?

4. JJZ: [°ano [přesně tak] ano]



(79) ALA – Anne Lindmo

JJZ – Roar Juel Johannessen

otec zavražděné dívky o tom, jak případ vyšetřoval sám doma

17. 9. 2016 49:56

1. ALA: [...] og plutselig så har teknologien kommet videre? og man 

kan ee (--) på en helt ny måte (-) finne DNA?

2. JJZ: [50:05] °ja

3. ALA: på bevisgjenstander? [...]

Překlad (79)

ALA: [...] a najednou technologie pokročila? a můžeme ee (--) zcela novým způsobem (-) najít DNA?

JJZ: °ano [je to tak]

ALA: na důkazních předmětech? [...]

(80) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

fotbalový fanoušek a ”maskot” týmu Stæbek o nejlepší večírku po fotbalovém zápase

27. 8. 2016 8:58

12.ALA: ja altså eee vi er jo som i nach[spieltematikken]

13.IJZ:    [ja ja det var (bra ja)]

14.ALA: [her] (-) ee er du har du noen som gloriøse 

15.IJZ: [((smích))]

16.ALA: (-) gloriøse nachspiel?

17.IJZ: jeg har (-) ett nachspiel som jeg aldri kommer til å glemme? 

18.ALA: mhm,

19.IJZ: (-) det fants det lørdag syveog- syveogtyvende september 

nitten nitti tre (-) i bergen.

20.ALA: okay (-) °ja



21.(-)

22.IJZ: [9:20] °ja (-) da (-) hadde (-) vi (-) dette handler litt 

dette handler litt det handler om stabæk,

Překlad (80)

11. ALA: ano takže eee jsme právě ve [večírkové tematice]

12. IJZ: [jo jo to je (dobré no)]

13. ALA: [tady] (-) ee zažils zažils nějaké legendární

14. IJZ: [((smích))]

15. ALA: (-) legendární večírky?

16. IJZ: mám (-) jeden večírek na který nikdy nezapomenu. 

17. ALA: mhm,

18. IJZ: (-) bylo to v sobotu sedmadvacátého září devatenáct set devadesát tři (-) v Bergenu.

19. ALA: okay (-) °ano [no]

20. (-)

IJZ: °ano [no] (-) to (-) jsme měli (-) měli jsme je to trochu je to o Stabæku,

(81) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

o Jensenově profesním životě

27. 8. 2016 10:47

1. ALA: du ee ingebrigt (-) det dette yrkeslivet ditt har ee ganske 

mange kapitler?

2. IJZ: [ja]

3. ALA: [altså] du har vært ee ee reklamemann det kjenner

[vi godt til.]

4. IJZ: [10:57] [°ja]

5. og så i syttitallet var du fotballspiller [...]

Překlad (81)

1. ALA: ty ee Ingebrigte (-) ten tenhle tvůj profesní život má ee docela hodně kapitol?

2. IJZ: [ja]

3. ALA: [totiž] byl jsi ee ee muž z reklamy to známe [dobře.]



4. IJZ: [°ano [je to tak]]

5. ALA: a pak v sedmdesátých letech jsi byl fotbalista [...]

(82) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

o Jensenově profesním životě

27. 8. 2016 11:04

1. ALA: men men du be- altså den første ordentlige jobben din?

2. IJZ: [11:07] °ja

3. ALA: var i journalistikken.

4. IJZ: ja.

Překlad (82)

ALA: ale ale tys za- tedy tvé první pořádné zaměstnání?

IJZ: °ano [no?]

ALA: bylo v žurnalistice.

IJZ: ano.

(83) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

o Jensenově profesním životě

27. 8. 2016 13:28

1. ALA: fordi du har hold foredrag etter foredrag et [ter fo]redrag. 

2. IJZ: [ja)

3. ALA: i mange år? [og reist]

4. IJZ: [°ja]

5. ALA: og fyrt opp folk.

6. IJZ: [13:34] °ja jeg har hatt foredrag i dag? [...]

Překlad (83)

1. ALA: protože jsi přednášel a přednášel a [před]nášel.



2. IJZ: [ano]

3. ALA: mnoho let? [a cestoval]

4. IJZ: [°ano]

5. ALA: a podněcoval lidi.

6. IJZ: °ano [přesně tak] měl jsem přednášku dneska? [...]

(84) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

LSA – Linn Skåber

o tom, jak je důležité kolem sebe mít lidi s podobnými zájmy

27. 8. 2016 14:41

1. LSA: [...] fordi (-) du kan si at stammen i deg man ofte sier er 

familien ikke [sant. det]

2. IJZ: [14:45] [°ja]

3. LSA: er barndommen din [...]

Překlad (84)

LSA: [...] protože (-) dá se říct že tvůj kmen jak se často říká je rodina že [ano. že je]

IJZ: [°ano [je to tak]]

LSA: to tvé dětství [...]

(85) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

LSA – Linn Skåber

o tom, jak je důležité kolem sebe mít lidi s podobnými zájmy

27. 8. 2016 14:53

1. LSA: [...] og de fineste sterkeste (-) mest empatiske menneskene 

jeg kjenner? [har ikke]

2. IJZ: [14:57] [°ja]

3. LSA: hatt den stammen fra begynnelsen [da?]

4. IJZ: [15:00] [°nei)

5. LSA: men de har funnet det (-) seinere i livet? og de er like 

sterke?



6. IJZ: °ja

7. LSA: hvis du finner den rette stammen (-) når som helst i livet? 

(-) så har du et veldig godt [utgangs]punkt [...]

8. IJZ: [°ja]

(86) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

LSA – Linn Skåber

o tom, jak je důležité kolem sebe mít lidi s podobnými zájmy

27. 8. 2016 14:53

1. LSA: [...] og de fineste sterkeste (-) mest empatiske menneskene 

jeg kjenner? [har ikke]

2. IJZ: [°ja]

3. LSA: hatt den stammen fra begynnelsen [da?]

4. IJZ: [15:00] [°nei]

5. LSA: men de har funnet det (-) seinere i livet? og det er like 

sterke?

6. IJZ: °ja

7. LSA: hvis du finner den rette stammen (-) når som helst i livet? 

(-) så har du et veldig godt [utgangs]punkt [...]

8. IJZ: [°ja]

(87) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

LSA – Linn Skåber

o tom, jak je důležité kolem sebe mít lidi s podobnými zájmy

27. 8. 2016 14:53

1. LSA: [...] og de fineste sterkeste (-) mest empatiske menneskene 

jeg kjenner? [har ikke]

2. IJZ: [°ja]

3. LSA: hatt den stammen fra begynnelsen [da?]

4. IJZ: [°nei)



5. LSA: men de har funnet det (-) seinere i livet? og det er like 

sterke?

6. IJZ: [15:03] °ja

7. LSA: hvis du finner den rette stammen (-) når som helst i livet? 

(-) så har du et veldig godt [utgangs]punkt [...]

8. IJZ: [°ja]

Překlad (85) – (87)

1. LSA: [...] a nejmilejší nejsilnější (-) nejempatičtější lidé které znám? [neměli]

2. IJZ: [°ano [no?]]

3. LSA: kmen od začátku [   ?]

4. IJZ: [°ne [rozumím]]

5. LSA: ale našli ho (-) později v životě? a je stejně silný?

6. IJZ: °ano [to je jasné]

7. LSA: pokud najdeš ten pravý kmen (-) kdykoli v životě (-)  tak máš velmi dobrou [základ]nu [...]

8. IJZ: [°ano]

(88) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

o Jensenových životních selhání

27. 8. 2016 15:20

1. ALA: [...] men så er det et annet mønster i livet ditt. det er jo 

(-) en del noen spektakulære kollapser?

2. IJZ: [15:26] °ja

3. (-)

4. ALA: ee både i i i bedriftene? og stabæk? [...]

Překlad (88)

1. ALA: [...] pak je ale ještě jiný vzorec v tvém životě. a to je (-) několik spektakulárních selhání?

2. IJZ: °ano [je to tak]

3. (-)

4. ALA: ee jak v v v podnicích? tak ve Stabæku? [...]



(89) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

o knize o Jensenově otci

27. 8. 2016 16:53

1. ALA: [...] forlagsmann. (-) kjent også som en stødig herre?

2. IJZ: [16:56] °ja

3. ALA: og så beskriver du at hjemme var han (-) en helt annen mann. 

du snakker om (-) at du hadde en radar.

4. IJZ: [ja]

5. ALA: [som] du måtte ha på hele tiden.

6. IJZ: °ja

7. ALA: når du var hjemme med pappa.

8. IJZ: °ja [han han var] en veldig (-) uforutsigbar mann?

9. ALA: [fortell om det]

(90) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

o knize o Jensenově otci

27. 8. 2016 16:53

1. ALA: [...] forlagsmann. (-) kjent også som en stødig herre?

2. IJZ: °ja

3. ALA: og så beskriver du at hjemme var han (-) en helt annen mann. 

du snakker om (-) at du hadde en radar.

4. IJZ: [ja]

5. ALA: [som] du måtte ha på hele tiden.

6. IJZ: [17:05] °ja

7. ALA: når du var hjemme med pappa.



8. IJZ: °ja [han han var] en veldig (-) uforutsigbar mann?

9. ALA: [fortell om det]

(91) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

o knize o Jensenově otci

27. 8. 2016 16:53

1. ALA: [...] forlagsmann. (-) kjent også som en stødig herre?

2. IJZ: °ja

3. ALA: og så beskriver du at hjemme var han (-) en helt annen mann. 

du snakker om (-) at du hadde en radar.

4. IJZ: [ja]

5. ALA: [som] du måtte ha på hele tiden.

6. IJZ: °ja

7. ALA: når du var hjemme med pappa.

8. IJZ: [17:07] °ja [han han var] en veldig (-) uforutsigbar

9. ALA: [fortell om det]

IJZ: mann?

Překlad (89) – (91)

1. ALA: [...] nakladatel. (-) známý také jako vyrovnaný pán?

2. IJZ: °ano [přesně tak]

3. ALA: a pak popisuješ že doma byl (-) naprosto jiný člověk. mluvíš o tom (-) žes měl radar.

4. IJZ: [ano]

5. ALA: [který] jsi musel mít zapnutý vždy.

6. IJZ: °ano [přesně tak]

7. ALA: když jsi byl s tatínkem doma.

8. IJZ: °ano [přesně tak] [on on byl] velmi (-) nevyzpytatelný muž?

9. ALA: [pověz o tom]

(92) ALA – Anne Lindmo



IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

o otci a otcovství

27. 8. 2016 20:48

1. IJZ: [...] jeg har aldri noensinne slått ungene mine? ee ee så 

det må ikke være som alt (-) arvesynden er ikke et  (-)

2. ALA: absolutt?

3. IJZ: et absolutt. mhm.

4. ALA: mhm.

5. IJZ: [20:59] °ja

6. (-)

7. ALA: du (-) tross alt det. [...]

Překlad (92)

1. IJZ: [...] nikdy v životě jsem nebil své děti? ee ee takže to určitě není tak že všechno (-) ten 

dědičný hřích není (-)

2. ALA: absolutní? 

3. IJZ: absolutní. mhm.

4. ALA: mhm.

5. IJZ: °ano [přesně tak]

6. (-)

7. ALA: ty (-) přes to všechno. [...]

(93) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

o matce

27. 8. 2016 21:47

1. ALA: du skriver om (-) ee faren din men du skriver også om mamma.

2. IJZ: ja.

3. ALA: hm.

4. IJZ: [21:52] °ja ee,

5. ALA: hun er heltinnen i dette her.

6. IJZ: hun ble det og [...]

Překlad (93)



ALA: píšeš o (-) ee svém otci ale píšeš i o mamince.

IJZ: ano.

ALA. hm.

IJZ: °ano [je to tak] ee,

ALA: one je v tom celém hrdinka.

IJZ: to byla a [...]

(94) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

uvedení dalšího hosta

27. 8. 2016 22:41

1. ALA: vi (--) ingebrigt vi skal nå ee hente inn en ee en gjest 

til. (-) mats zuccarello. 

2. (-)

3. IJZ: [22:46] [°ja]

4. ALA: [står] klar ut i her. spiller også nå på (-) 

storlaget (-) new york rangers. er toppskårer? er høyt elsket av 

fansen? ee har vært med på å ta laget inn i en ny gullalder?

5. IJZ: °ja

6. ALA: hm mm mm mm hvor hvor svært er dette? [...]

(95) ALA – Anne Lindmo

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen

uvedení dalšího hosta

27. 8. 2016 22:41

1. ALA: vi (--) ingebrigt vi skal nå ee hente inn en ee en gjest 

til. (-) mats zuccarello. 

2. (-)

3. IJZ: [°ja]

4. ALA: [står] klar ut i her. spiller også nå på (-) storlaget (-) 

new york rangers. er toppskårer? er høyt elsket av fansen? ee har 

vært med på å ta laget inn i en ny gullalder?

5. IJZ: [22:56] °ja



6. ALA: hm mm mm mm hvor hvor svært er dette? [...]

Překlad (94) – (95)

1. ALA: my (--) Ingebrigte my teď ee přibereme ee dalšího hosta. (-) Mats Zuccarello.

2. (-)

3. IJZ: [°ano]

4. ALA: [je] připraven. hraje teď také ve (-) velkém týmu (-) New York Rangers. je top 

střelcem? je velmi milovaný fanoušky? ee pomohl týmu do nového zlatého věku?

5. IJZ: °ano [to je něco]

6. ALA. hm mm mm mm jak jak ohromné tohle je? [...]

(96) ALA – Anne Lindmo

SGZ – Stian Grimseth

vzpěrač a trenér o jednom ze svých úspěšných vzpěračů

23. 4. 2016 31:19

1. ALA: en av dine gutter kan vi si det sånt?

2. SGZ: ja det kan vi si.

3. ALA: sidre rørstadbotnen?

4. SGZ: [31:25] abso [lutt °ja]

5. ALA: [klaska] til med personlig rekord?

Překlad (96)

1. ALA: jeden z tvých chlapců můžeme to tak říct?

2. SGZ: ano můžeme.

3. ALA: Sidre Eørstadbotnen? 

4. SGZ: pře [sně °ano [je to tak]]

5. ALA: [odpálil] osobním rekordem?

(97) ALA – Anne Lindmo

SGZ – Stian Grimseth

vzpěrač a trenér o pořádání velké sportovní akce

23. 4. 2016 31:54



1. ALA: fire hundre utøvere fra førti nasjoner? tusenvis av folk som 

ee er i byen for ee å følge dette her?

2. SGZ: mhm

3. ALA: det er kjempearrangement?

4. SGZ: [31:59] °ja

5. ALA: hvordan har dere fått det til.

Překlad (97)

1. ALA: čtyři sta sportovců ze čtyř seti zemí? tisíce lidí co ee jsou ve městě aby ee aby to sledovali?

2. SGZ: mhm

3. ALA: to je obrovská událost?

4. SGZ: °ano [je to tak]

5. ALA: jak jste se k tomu dostali.

(98) ALA – Anne Lindmo

SGZ – Stian Grimseth

vzpěrač a trenér o pořádání velké sportovní akce

23. 4. 2016 32:33

1. ALA: fire hundre frivillige som [må ha] vært høyt og lavt og

2. SGZ: [32:35] [°ja]

3. ALA: gjort alt mulig for å [...]

Překlad (98)

1. ALA: čtyři sta dobrovolníků kteří [museli] být (nahoře a dole) a

2. SGZ: [°ano [přesně tak]]

3. ALA: dělali vše možné aby [...]

(99) ALA – Anne Lindmo

SGZ – Stian Grimseth

o stravě profesionálního vzpěrače

23. 4. 2016 33:08

1. ALA: okay. (-) så vi snakker liksom  om kilo kjøtt [eller]

2. SGZ: [33:11] [°ja]

3. ALA: kilo fisk per måltid (-) per [mann?]



4. SGZ: [ja]

Překlad (99)

1. ALA: okay. (-) takže jako mluvíme o kilu masa [nebo]

2. SGZ: [°ano [je to tak]]

3. ALA: kilu ryb na jedno jídlo (-) na [osobu?]

4. SGZ: [ano]

(100) ALA – Anne Lindmo

SGZ – Stian Grimseth

vzpěrač a trenér o své dopingové afeře

23. 4. 2016 36:33

1. ALA: [...] og så slo av bomben ned?

2. (-)

3. SGZ: [36:35] °ja

4. ALA: den var positivt på en test og du ble mm ble kasta ut.

Překlad (100)

1. ALA: [...] a pak byla bomba svrhnuta?

2. (-)

3. SGZ: °ano [je to tak]

4. ALA: test byl pozitivní a tys byl mmm byl vyřazen.



Příloha 3

Přehled analyzovaných výskytů IRF v pořadu Lindmo a jejich hodnocení na základě 

stanovených parametrů

A/ IRF ALA

č. datum čas
uživate
l skladba hostů pozice

1 4.11.2017 53:17 ALA 2 (každý sám za sebe) pasivní>(po potlesku) aktivní
2 21.10.2017 46:08 ALA 3 pasivní
3 7.10.2017 48:22 ALA 1 pasivní
4 30.9.2017 29:38 ALA 3 pasivní
5 16.9.2017 14:10 ALA 2 (každý sám za sebe) pasivní
6 6.5.2017 13:29 ALA 3 (mluvčí sama za sebe) pasivní
7 6.5.2017 18:57 ALA 3 (mluvčí sama za sebe) pasivní
8 6.5.2017 21:10 ALA 3 (mluvčí sama za sebe) pasivní
9 6.5.2017 21:39 ALA 3 (mluvčí sama za sebe) pasivní

10 6.5.2017 23:27 ALA 3 (mluvčí sama za sebe) pasivní
11 6.5.2017 42:41 ALA 1 pasivní>aktivní
12 29.4.2017 3:18 ALA 2 pasivní>aktivní
13 29.4.2017 4:42 ALA 2 pasivní
14 29.4.2017 4:44 ALA 2 pasivní
15 29.4.2017 8:12 ALA 2 pasivní
16 29.4.2017 13:20 ALA 1 pasivní
17 29.4.2017 15:14 ALA 1 pasivní
18 29.4.2017 24:24 ALA 1 pasivní
19 29.4.2017 25:13 ALA 1 pasivní
20 29.4.2017 25:29 ALA 1 pasivní>(pokus) aktivní
21 29.4.2017 52:44 ALA 1 pasivní
22 29.4.2017 52:47 ALA 1 pasivní>aktivní
23 25.3.2017 41:31 ALA 1 pasivní
24 25.3.2017 41:34 ALA 1 pasivní>aktivní
25 25.3.2017 49:09 ALA 2 (každý sám za sebe) pasivní
26 4.3.2017 4:19 ALA 1 pasivní
27 4.3.2017 25:56 ALA 2 (každý sám za sebe) pasivní>aktivní
28 26.11.2016 41:18 ALA 1 pasivní>aktivní
29 26.11.2016 44:32 ALA 1 pasivní
30 26.11.2016 44:49 ALA 1 pasivní
31 26.11.2016 46:05 ALA 1 pasivní
32 17.9.2016 3:31 ALA 4 pasivní
33 17.9.2016 5:38 ALA 4 pasivní
34 27.8.2016 9:19 ALA 2 (každý sám za sebe) pasivní



35 27.8.2016 9:30 ALA 2 (každý sám za sebe) pasivní
36 27.8.2016 9:34 ALA 2 (každý sám za sebe) pasivní
37 27.8.2016 10:29 ALA 2 (každý sám za sebe) pasivní
38 30.4.2016 2:56 ALA 2 pasivní
39 30.4.2016 3:20 ALA 2 pasivní>aktivní
40 30.4.2016 3:37 ALA 2 pasivní
41 30.4.2016 4:32 ALA 2 pasivní
42 30.4.2016 5:10 ALA 2 pasivní
43 23.4.2016 6:02 ALA 2 pasivní
44 23.4.2016 7:58 ALA 2 pasivní>aktivní
45 23.4.2016 8:31 ALA 2 pasivní
46 23.4.2016 10:20 ALA 2 pasivní
47 23.4.2016 12:34 ALA 2 pasivní>aktivní
48 23.4.2016 31:34 ALA 1 pasivní>aktivní
49 23.4.2016 32:17 ALA 1 pasivní
50 23.4.2016 33:35 ALA 1 pasivní>aktivní

ZO zjišťovací otázka

č. tón
form
a negace

reakce na 
ZO intonace

pozice v 
tématu

1 neutrální °ja kladná ne klesavá konec

2 závažný °nei
záporn
á ne stoupavá medium

3 neutrální °ja kladná ano stoupavá medium
4 sentimentální °ja kladná ne stoupavá medium
5 humorný °nei kladná ne stoupavá medium
6 radostný °ja kladná ne stoupavá medium
7 neutrální °ja kladná ne stoupavá medium

8 neutrální °ja
záporn
á ne stoupavá medium

9 radostný °ja kladná ne klesavá medium
10 radostný °ja kladná ne stoupavá konec
11 neutrální °ja kladná ne klesavá medium
12 radostný °ja kladná ne stoupavá konec

13 radostný °nei
záporn
á ne stoupavá medium

14 radostný °nei
záporn
á ne stoupavá medium

15 intimní °ja kladná ne stoupavá medium
16 neutrální °ja kladná ne stoupavá medium

17 radostný °ja
záporn
á ne stoupavá medium

18 neutrální °ja kladná ne stoupavá medium
19 závažný °ja kladná ne stoupavá medium



20 závažný °ja kladná ne klesavá medium
21 uvolněný °ja kladná ne klesavá konec
22 radostný °ja kladná ne klesavá konec

23 humorný °nei
záporn
á ne stoupavá medium

24 humorný °ja kladná ne klesavá medium
25 uvolněný °ja kladná ne stoupavá intro
26 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium
27 uvolněný °ja kladná ne klesavá konec
28 neutrální °ja kladná ne stoupavá medium
29 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium
30 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium
31 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium
32 uvolněný °ja kladná ne stoupavá intro

33 neutrální °ja
záporn
á ne stoupavá intro

34 uvolněný °ja kladná ne klesavá intro
35 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium
36 uvolněný °ja kladná ne klesavá medium
37 humorný °ja kladná ne stoupavá medium

38 uvolněný °ja
záporn
á ne stoupavá medium

39 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium
40 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium

41 intimní °ja
záporn
á ne stoupavá medium

42 intimní °ja kladná ne klesavá medium
43 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium

44 uvolněný °nei
záporn
á ne stoupavá medium

45 intimní °ja kladná ne stoupavá medium
46 intimní °ja kladná ne stoupavá medium
47 intimní °ja kladná ne klesavá konec
48 radostný °ja kladná ne klesavá medium
49 neutrální °ja kladná ne stoupavá medium
50 neutrální °ja kladná ne klesavá medium

č. téma turn-taking
překryv 
replik

1 řešení klimatické krize ano ne
2 sexualita a tělesnost ne ne
3 jak se stala předsedkyní politické strany ne ne
4 o setkání (se šimpanzem/sourozencem) po dlouhé době ne ne
5 vztah k biologii ne ne



6 cena za nejlepšího učitele matematiky ne ne
7 výuka matematiky ne ne
8 zlepšení studentů v matematice ne ne
9 zlepšení studentů v matematice ne ne

10 řešení matematických úloh ne ne
11 způsob zpěvu ano ne
12 účast v hudební soutěži ano ne
13 účast v hudební soutěži ne ne
14 účast v hudební soutěži ne ano
15 účast v hudební soutěži ne ne
16 příprava výstavy Edvarda Muncha ne ne
17 příprava výstavy Edvarda Muncha ne ne
18 nabídka rozhovoru s Donaldem Trumpem ne ano
19 nabídka rozhovoru s Donaldem Trumpem ne ne
20 nabídka rozhovoru s Donaldem Trumpem neúspěšný ano
21 obchod s lidmi ne ne
22 obchod s lidmi ano ne
23 začátky kuchařské kariéry ne ne
24 začátky kuchařské kariéry ano ne
25 první hudební vystoupení v televizi ne ne
26 práce v kavárně ne ne
27 skloubení rodinného života a kariéry ano ano
28 duševní hodnoty ano ne
29 pověst amerických Norů ne ne
30 pověst amerických Norů ne ne
31 vstup do americké politiky ne ne
32 zisk sportovního ocenění a setkání s Ronaldem ne ne
33 důležitost fotbalu v jedné norské obci ne ne
34 nezapomenutelný večírek po fotbalovém zápase ne ne
35 nezapomenutelný večírek po fotbalovém zápase ne ne
36 nezapomenutelný večírek po fotbalovém zápase ne ne
37 nezapomenutelný večírek po fotbalovém zápase ne ne
38 mateřství ne ne
39 mateřství ano ne
40 mateřství ne ne
41 mateřství ne ne
42 mateřství ne ne
43 počátky pěvecké kariéry ne ne
44 pití alkoholu v nezletilosti ano ne
45 rodičovství ne ne
46 dceřina tvorba ne ne
47 dceřina generace ano ne
48 tréniink úspěšného vzpěrače ano ne



49 pořádání sportovní akce ne ne
50 pořádání sportovní akce ano ne

JZ informace podávaná jako známá

O opakovaná informace

č. pauza před pauza po typ textu známost info
1 ne ano (potlesk) výkladový nová
2 ne ne popisný nová (JZ)
3 ne ne vyprávěcí nová
4 ne ne vyprávěcí známá (O)
5 ne ne popisný nová
6 ne ne vyprávěcí nová
7 ne ne popisný nová
8 ne ne popisný nová
9 ne ne vyprávěcí nová

10 ano ne popisný nová
11 ne ano vyprávěcí nová
12 ne ano popisný nová
13 ne ne popisný nová
14 ne ne popisný nová
15 ano ne popisný nová
16 ne ano popisný nová
17 ne ne výkladový nová
18 ne ne argumentační nová
19 ne ne popisný nová (JZ)
20 ne ne popisný nová
21 ne ne popisný nová
22 ne ano (nádech) popisný nová
23 ne ano (smích) vyprávěcí nová
24 ne ne vyprávěcí nová
25 ne ne vyprávěcí nová
26 ne ano popisný nová
27 ne ne popisný nová
28 ne ano (nádech) popisný nová
29 ne ne popisný nová
30 ne ne popisný nová
31 ne ne vyprávěcí nová
32 ano ne popisný nová
33 ne ano popisný nová
34 ano ano vyprávěcí nová



35 ne ne vyprávěcí nová
36 ne ne vyprávěcí nová
37 ne ne vyprávěcí nová
38 ne ne popisný nová
39 ne ano (nádech) popisný nová
40 ano (nádech) ne popisný nová
41 ne ne popisný nová
42 ne ne vyprávěcí nová
43 ne ne vyprávěcí nová
44 ne ne vyprávěcí nová
45 ne ne popisný nová
46 ne ne popisný nová
47 ne ne popisný nová
48 ne ne popisný nová
49 ne ne popisný nová
50 ne ano popisný nová

PD podání informace

PI poskytnutí informace

č. způsob PD párové sekvence
1 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
2 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
3 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
4 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
5 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
6 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
7 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
8 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
9 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)

10 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
11 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
12 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
13 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
14 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
15 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
16 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
17 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
18 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
19 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
20 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
21 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
22 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)



23 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
24 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
25 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
26 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
27 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
28 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
29 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
30 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
31 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
32 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
33 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
34 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
35 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
36 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
37 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
38 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
39 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
40 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
41 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
42 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
43 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
44 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
45 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
46 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
47 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
48 subjektivní poskytnutí  - přijetí informace (PI)
49 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)
50 faktické poskytnutí  - přijetí informace (PI)

č. funkce IRF
interpretac
e

1 přijetí informace chápu
2 podpora (potvrzení) informace nemluví
3 vyjádření pozornosti no?
4 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu
5 přijetí informace opravdu?
6 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu
7 přijetí informace aha
8 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu
9 přijetí informace to je jasné

10 vyjádření pozornosti no?
11 přijetí informace aha
12 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu



13 podpora (potvrzení) informace nebyli
14 podpora (potvrzení) informace jistě že ne
15 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu
16 přijetí informace aha
17 přijetí informace chápu
18 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu
19 podpora (potvrzení) informace má
20 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu
21 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu
22 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu
23 vyjádření pozornosti no?
24 přijetí informace chápu
25 vyjádření pozornosti no?
26 přijetí informace to věřím
27 přijetí informace chápu
28 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu
29 vyjádření pozornosti no?
30 přijetí informace aha
31 přijetí informace aha
32 podpora (potvrzení) informace já vím
33 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu
34 vyjádření pozornosti no?
35 vyjádření pozornosti no?
36 vyjádření pozornosti no?
37 vyjádření pozornosti no?
38 podpora informace (vyjádření pochopení) chápu
39 podpora (potvrzení) informace je to tak
40 přijetí informace aha
41 podpora (potvrzení) informace není
42 přijetí informace jistě že ano
43 vyjádření pozornosti no?
44 přijetí informace jistě že ne
45 přijetí informace chápu
46 podpora (potvrzení) informace přesně tak
47 přijetí informace ano
48 přijetí informace věřím
49 vyjádření pozornosti no?
50 přijetí informace aha



B/ IRF hosté

č. datum čas
uživate
l skladba hostů pozice

51 4.11.2017 46:46 NJA 2 (každý sám za sebe) pasivní
52 4.11.2017 47:09 NJA 2 (každý sám za sebe) pasivní>aktivní
53 4.11.2017 48:21 NJA 2 (každý sám za sebe) pasivní
54 21.10.2017 12:40 IBA 2 (každý sám za sebe) pasivní
55 7.10.2017 45:47 KSA 1 pasivní
56 7.10.2017 46:41 KSA 1 pasivní
57 7.10.2017 47:00 KSA 1 pasivní
58 7.10.2017 47:55 KSA 1 pasivní
59 7.10.2017 49:23 KSA 1 pasivní
60 7.10.2017 49:32 KSA 1 pasivní
61 7.10.2017 50:20 KSA 1 pasivní
62 7.10.2017 52:12 KSA 1 pasivní
63 30.9.2017 19:19 AFZ 3 pasivní
64 30.9.2017 30:27 AFZ 3 pasivní
65 26.8.2017 46:28 JDZ 2 pasivní>aktivní
66 26.8.2017 52:14 JDZ 2 pasivní
67 22.4.2017 12:06 ESA 3 (mluvčí sama za sebe) aktivní>pasivní
68 22.4.2017 21:19 ESA 3 (mluvčí sama za sebe) pasivní>aktivní
69 22.4.2017 21:37 ESA 3 (mluvčí sama za sebe) aktivní>pasivní
70 25.3.2017 4:25 HWA 3 aktivní>pasivní
71 4.3.2017 28:49 SLA 1 pasivní
72 26.11.2016 43:50 JMA 1 aktivní>pasivní
73 26.11.2016 47:10 JMA 1 pasivní
74 26.11.2016 53:44 JMA 1 pasivní
75 17.9.2016 5:39 MHA 4 aktivní
76 17.9.2016 11:50 MHA 4 aktivní>pasivní

77 17.9.2016 42:50 JJZ 1
pasivní>(pokus) 
aktivní

78 17.9:2016 45:26 JJZ 1 pasivní
79 17.9:2016 50:05 JJZ 1 pasivní
80 27.8.2016 9:20 IJZ 2 (každý sám za sebe) aktivní
81 27.8.2016 10:57 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní
82 27.8.2016 11:07 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní
83 27.8.2016 13:34 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní>aktivní
84 27.8.2016 14:45 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní
85 27.8.2016 14:57 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní
86 27.8.2016 15:00 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní
87 27.8.2016 15:03 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní



88 27.8.2016 15:26 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní
89 27.8.2016 16:56 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní
90 27.8.2016 17:05 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní
91 27.8.2016 17:07 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní>aktivní
92 27.8.2016 20:59 IJZ 2 (každý sám za sebe) aktivní>pasivní
93 27.8.2016 21:52 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní>aktivní
94 27.8.2016 22:46 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní
95 27.8.2016 22:56 IJZ 2 (každý sám za sebe) pasivní
96 23.4.2016 31:25 SGZ 1 pasivní
97 23.4.2016 31:59 SGZ 1 pasivní
98 23.4.2016 32:35 SGZ 1 pasivní
99 23.4.2016 33:11 SGZ 1 pasivní

100 23.4.2016 36:35 SGZ 1 pasivní

ZO zjišťovací otázka

č. tón
form
a negace

reakce na 
ZO intonace

pozice v 
tématu

51 neutrální °ja kladná ne stoupavá konec

52 důrazný °ja
záporn
á ne stoupavá intro

53 neutrální °ja kladná ne stoupavá intro
54 neutrální °ja kladná ne stoupavá intro
55 uvolněný °ja kladná ne klesavá intro
56 neutrální °ja kladná ne stoupavá medium
57 neutrální °ja kladná ne stoupavá medium
58 neutrální °ja kladná ne klesavá intro
59 neutrální °ja kladná ne stoupavá intro
60 neutrální °ja kladná ne stoupavá intro
61 uvolněný °ja kladná ne klesavá intro
62 neutrální °ja kladná ne stoupavá medium
63 uvolněný °ja kladná ne stoupavá intro
64 neutrální °ja kladná ne stoupavá intro
65 závažný °ja kladná ano stoupavá medium
66 neutrální °ja kladná ne stoupavá intro
67 humorný °ja kladná ne klesavá medium
68 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium
69 uvolněný °ja kladná ne klesavá medium
70 uvolněný °ja kladná ne klesavá medium
71 neutrální °ja kladná ne stoupavá medium
72 uvolněný °ja kladná ne klesavá konec
73 neutrální °ja kladná ne stoupavá intro

74
radostný 
(vřelý) °ja kladná ne stoupavá konec



75 neutrální °ja kladná ne stoupavá medium
76 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium
77 závažný °ja kladná ne klesavá medium
78 závažný °ja kladná ne stoupavá medium
79 závažný °ja kladná ne klesavá medium
80 uvolněný °ja kladná ne klesavá intro
81 neutrální °ja kladná ne klesavá intro
82 neutrální °ja kladná ne stoupavá intro
83 neutrální °ja kladná ne stoupavá medium
84 uvolněný °ja kladná ne stoupavá intro
85 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium

86 důrazný °nei
záporn
á ne klesavá medium

87 důrazný °ja kladná ne stoupavá medium
88 neutrální °ja kladná ne stoupavá intro
89 neutrální °ja kladná ne stoupavá intro
90 závažný °ja kladná ne stoupavá intro
91 závažný °ja kladná ne klesavá intro
92 neutrální °ja kladná ne klesavá medium
93 neutrální °ja kladná ne klesavá intro

94
radostný 
(vřelý) °ja kladná ne klesavá intro

95
radostný 
(vřelý) °ja kladná ne stoupavá intro

96
radostný 
(vřelý) °ja kladná ne stoupavá intro

97 důrazný °ja kladná ne stoupavá intro
98 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium
99 uvolněný °ja kladná ne stoupavá medium

100 závažný °ja kladná ne stoupavá intro

č. téma turn-taking
překryv 
replik

51 vztah k přírodě ne ne
52 aktivismus ano ano
53 cestování letadlem a dopady na klima ne ne
54 nahrávání hudebního alba ne ne
55 cesta ke kariéře předsedkyně politické strany ne ano
56 cesta ke kariéře předsedkyně politické strany ne ano
57 cesta ke kariéře předsedkyně politické strany ne ne
58 cesta ke kariéře předsedkyně politické strany ne ano
59 zaměstnání jako předsedkyně politické strany ne ne
60 zaměstnání jako předsedkyně politické strany ne ano
61 prohra ve volbách ne ne



62 prohra ve volbách ne ano
63 spisovatelská kariéra ne ne
64 život známého šimpanze ne ne
65 šikana učitele ano ne
66 odchod do důchodu ne ne
67 bergenský dialekt ano ne
68 zaměstnání jako předsedkyně vlády ano ne
69 zaměstnání jako předsedkyně vlády ano ano
70 jak se stát slavným(i) ano ne
71 imigrační politika ne ne
72 manželství ano ne
73 politické názory ne ne
74 poděkování a ukončení rozhovoru ne ne
75 důležitost fotbalu v jedné norské obci ne ne
76 film o fotbalistkách ano ne
77 vyšetřování vraždy dcery neúspěšný ne
78 vyšetřování vraždy dcery ne ano
79 vyšetřování vraždy dcery ne ne
80 nezapomenutelný večírek po fotbalovém zápase ne ne
81 rozmanitost hostových zaměstnání ne ano
82 rozmanitost hostových zaměstnání ne ne
83 rozmanitost hostových zaměstnání ano ne
84 důležitost lidí kolem se stejnými zájmy ne ano
85 důležitost lidí kolem se stejnými zájmy ne ano
86 důležitost lidí kolem se stejnými zájmy ne ano
87 důležitost lidí kolem se stejnými zájmy ne ne
88 selhání ne ne
89 otec a otcovství ne ne
90 otec a otcovství ne ne
91 otec a otcovství ano ne
92 otec a otcovství ano ne
93 matka ano ne
94 uvedení dalšího hosta ne ano
95 uvedení dalšího hosta ne ne
96 tréniink úspěšného vzpěrače ne ano
97 pořádání sportovní akce ne ne
98 pořádání sportovní akce ne ano
99 strava profesionálního vzpěrače ne ano

100 dopingová aféra ne ne

VZ všeobecně známá informace

č. pauza před pauza po typ textu známost info
51 ne ano popisný nová



52 ne ne popisný známá
53 ne ne popisný známá
54 ne ano popisný známá
55 ne ne popisný známá
56 ne ne popisný známá
57 ne ne popisný známá
58 ne ne popisný známá
59 ne ne popisný známá
60 ne ne popisný známá
61 ne ne popisný známá
62 ne ne popisný známá
63 ne ne popisný známá
64 ne ne popisný známá
65 ne ano popisný známá
66 ne ne popisný známá
67 ne ne popisný nová (VZ)
68 ano ne popisný známá
69 ne ne popisný známá
70 ano ano vyprávěcí známá
71 ne ano argumentační známá
72 ne ne popisný známá
73 ne ne popisný známá
74 ne ne popisný známá
75 ano ne popisný známá
76 ne ne popisný známá
77 ne ano popisný známá
78 ne ne popisný známá
79 ne ne popisný známá
80 ano ano vyprávěcí známá
81 ne ne popisný známá
82 ne ne popisný známá
83 ne ne popisný známá
84 ne ne popisný nová (VZ)
85 ne ne popisný nová
86 ne ne popisný nová
87 ne ne popisný nová
88 ne ano popisný známá
89 ne ne popisný známá
90 ne ne popisný známá
91 ne ne popisný známá
92 ne ano popisný známá
93 ne ne popisný známá
94 ano ne popisný nová



95 ne ne popisný nová
96 ne ne popisný známá
97 ne ne popisný známá
98 ne ne popisný známá
99 ne ne popisný známá

100 ano ne popisný známá

PI podání informace

ŽI žádost o informaci

PI poskytnutí informace

R reakce na poskytnutou informaci

č. způsob PD párové sekvence
51 subjektivní tvrzení - potvrzení tvrzení (PI)
52 subjektivní tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
53 subjektivní poskytnutí informace - přijetí info (ŽI)
54 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
55 subjektivní tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
56 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
57 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
58 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
59 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
60 subjektivní tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
61 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
62 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
63 faktické oslovení - reakce na oslovení
64 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
65 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (R)
66 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
67 subjektivní reakce na reakci / potvrzení tvrzení (R)
68 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
69 subjektivní tvrzení - potvrzení tvrzení (R)
70 subjektivní tvrzení - potvrzení vlastního tvrzení (PI)
71 subjektivní tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
72 faktické reakce na reakci / potvrzení tvrzení (R)
73 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
74 subjektivní poděkování - přijetí poděkování
75 subjektivní tvrzení - potvrzení vlastního tvrzení (PI)
76 subjektivní tvrzení - potvrzení vlastního tvrzení (PI)
77 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
78 subjektivní tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
79 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
80 faktické reakce na reakci / potvrzení tvrzení (R)



81 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
82 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
83 faktické tvrzení (ŽI) - potvrzení tvrzení (PI)
84 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (PI)
85 subjektivní tvrzení - potvrzení tvrzení (PI)
86 subjektivní tvrzení - potvrzení tvrzení (PI)
87 subjektivní tvrzení - potvrzení tvrzení (PI)
88 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
89 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
90 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
91 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
92 subjektivní reakce na reakci / potvrzení tvrzení (R)
93 faktické reakce na reakci / potvrzení tvrzení (R)
94 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (PI bez ŽI)
95 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (PI bez ŽI)
96 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
97 subjektivní tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
98 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)
99 subjektivní předpoklad - potvrzení předpokladu (ŽI)

100 faktické tvrzení - potvrzení tvrzení (ŽI)

č. funkce IRF interpretace
51 podpora (potvrzení) informace to je jasné
52 podpora (potvrzení) informace je to tak
53 přijetí informace rozumím
54 podpora (potvrzení) informace přesně tak
55 podpora (potvrzení) informace jistě
56 podpora (potvrzení) informace přesně tak
57 podpora (potvrzení) informace přesně tak
58 podpora (potvrzení) informace přesně tak
59 podpora (potvrzení) informace přesně tak
60 podpora (potvrzení) informace to ano
61 podpora (potvrzení) informace přesně tak
62 podpora (potvrzení) informace je to tak
63 vyjádření pozornosti no?
64 podpora (potvrzení) informace přesně tak
65 podpora (potvrzení) informace s mým zdravím
66 podpora (potvrzení) informace přesně tak
67 podpora (potvrzení) informace je to tak
68 podpora (potvrzení) informace to ano
69 podpora (potvrzení) informace to ano
70 podpora (potvrzení) informace tak to bylo
71 podpora (potvrzení) informace přesně tak



72 podpora (potvrzení) informace tak to bylo
73 podpora (potvrzení) informace přesně tak
74 přijetí informace s radostí
75 podpora (potvrzení) informace opravdu
76 podpora (potvrzení) informace tak
77 podpora (potvrzení) informace přesně tak
78 podpora (potvrzení) informace přesně tak
79 podpora (potvrzení) informace je to tak
80 podpora (potvrzení) informace no
81 podpora (potvrzení) informace je to tak
82 vyjádření pozornosti no?
83 podpora (potvrzení) informace přesně tak
84 podpora (potvrzení) informace je to tak
85 vyjádření pozornosti no?
86 podpora (potvrzení) informace rozumím
87 podpora (potvrzení) informace to je jasné
88 podpora (potvrzení) informace je to tak
89 podpora (potvrzení) informace přesně tak
90 podpora (potvrzení) informace přesně tak
91 podpora (potvrzení) informace přesně tak
92 podpora (potvrzení) informace přesně tak
93 podpora (potvrzení) informace je to tak
94 přijetí informace ano
95 podpora (potvrzení) informace to je něco
96 podpora (potvrzení) informace (přesně) tak
97 podpora (potvrzení) informace je to tak
98 podpora (potvrzení) informace přesně tak
99 podpora (potvrzení) informace přesně tak

100 podpora (potvrzení) informace je to tak
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