
PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Graf průměrného hodnocení položek podle participantů 

 



Příloha č. 2: Podnětové věty 

Položka 1:  

"Jiří měl hlad. Předtím než si pustil film, udělal si sendvič." 

"Jiří měl hlad. Udělal si sendvič, předtím než si pustil film." 

"Jiří měl hlad. Potom co si udělal sendvič, pustil si film.“ 

"Jiří měl hlad. Pustil si film, potom co si udělal sendvič." 

Otázka 1:  

"Jiří si udělal sendvič, potom si pustil film." 

 

Položka 2:  

"Marie ráda relaxuje. Předtím než si uvařila večeři, vypila si kávu." 

"Marie ráda relaxuje. Vypila si kávu, předtím než si uvařila večeři." 

"Marie ráda relaxuje. Potom co si vypila kávu, uvařila si večeři." 

"Marie ráda relaxuje. Uvařila si večeři, potom co si vypila kávu.", 

Otázka 2:  

"Marie si uvařila večeři, potom si vypila kávu." 

 

Položka 3:  

"Alžběta je nemocná. Předtím než si vzala prášek, změřila si teplotu." 

"Alžběta je nemocná. Změřila si teplotu, předtím než si vzala prášek." 

"Alžběta je nemocná. Potom co si změřila teplotu, vzala si prášek." 

"Alžběta je nemocná. Vzala si prášek, potom co si změřila teplotu." 

Otázka 3:  

"Alžběta si změřila teplotu, potom si vzala prášek." 

 

Položka 4:  

"Marcel letí na dovolenou. Předtím než si objednal taxi, zabalil si kufr i batoh." 

"Marcel letí na dovolenou. Zabalil si kufr i batoh, předtím než si objednal taxi." 

"Marcel letí na dovolenou. Potom co si zabalil kufr i batoh, objednal si taxi." 

"Marcel letí na dovolenou. Objednal si taxi, potom co si zabalil kufr i batoh." 

Otázka 4: "Marcel si zabalil, potom si objednal taxi.“ 



Položka 5:  

"Veronika pracuje v cukrárně. Předtím než vyrobila marcipán, připravila polevu." 

"Veronika pracuje v cukrárně. Připravila polevu, předtím než vyrobila marcipán." 

"Veronika pracuje v cukrárně. Potom co připravila polevu, vyrobila marcipán." 

"Veronika pracuje v cukrárně. Vyrobila marcipán, potom co připravila polevu." 

Otázka 5:  

"Veronika vyrobila marcipán, potom připravila polevu." 

 

Položka 6:  

"Michal se zajímá o dění ve světě. Předtím než si přečetl noviny, poslechnul si zprávy." 

"Michal se zajímá o dění ve světě. Poslechnul si zprávy, předtím než si přečetl noviny." 

"Michal se zajímá o dění ve světě. Potom co si poslechnul zprávy, přečetl si noviny." 

"Michal se zajímá o dění ve světě. Přečetl si noviny, potom co si poslechnul zprávy." 

Otázka 6:  

"Michal si přečetl noviny, potom si poslechnul zprávy.“ 

 

Položka 7:  

"Jana je vzorná studentka. Předtím než napsala domácí úkol, přečetla si kapitolu v učebnici." 

"Jana je vzorná studentka. Přečetla si kapitolu v učebnici, předtím než napsala domácí úkol." 

"Jana je vzorná studentka. Potom co si přečetla kapitolu v učebnici, napsala domácí úkol." 

"Jana je vzorná studentka. Napsala domácí úkol, potom co si přečetla kapitolu v učebnici." 

Otázka 7:  

"Jana napsala úkol, potom si přečetla kapitolu." 

 

Položka 8:  

"Daniel rád cestuje. Předtím než odletěl do Austrálie, navštívil Jižní Ameriku." 

"Daniel rád cestuje. Navštívil Jižní Ameriku, předtím než odletěl do Austrálie." 

"Daniel rád cestuje. Potom co navštívil Jižní Ameriku, odletěl do Austrálie." 

"Daniel rád cestuje. Odletěl do Austrálie, potom co navštívil Jižní Ameriku." 

Otázka 8:  

"Daniel navštívil Jižní Ameriku, potom odletěl do Austrálie." 



Položka 9:  

"Lucie má novou kuchařku. Předtím než upekla sušenky, prohlédla si všechny recepty." 

"Lucie má novou kuchařku. Prohlédla si všechny recepty, předtím než upekla sušenky." 

"Lucie má novou kuchařku. Potom co si prohlédla všechny recepty, upekla sušenky.“ 

"Lucie má novou kuchařku. Upekla sušenky, potom co si prohlédla všechny recepty." 

Otázka 9:  

"Lucie upekla sušenky, potom si prohlédla všechny recepty." 

 

Položka 10:  

"Tonda navštívil galerii. Předtím než si prohlédl výstavu, koupil si katalog." 

"Tonda navštívil galerii. Koupil si katalog, předtím než si prohlédl výstavu." 

"Tonda navštívil galerii. Potom co si koupil katalog, prohlédl si výstavu." 

"Tonda navštívil galerii. Prohlédl si výstavu, potom co si koupil katalog." 

Otázka 10:  

"Tonda si koupil katalog, potom si prohlédl výstavu." 

 

Položka 11:  

"Daniela si chtěla odpočinout. Předtím než si pustila film, zapálila si vonnou svíčku." 

"Daniela si chtěla odpočinout. Zapálila si vonnou svíčku, předtím než si pustila film." 

"Daniela si chtěla odpočinout. Potom co si zapálila vonnou svíčku, pustila si film." 

"Daniela si chtěla odpočinout. Pustila si film, potom co si zapálila vonnou svíčku." 

Otázka 11:  

"Daniela si pustila film, potom si zapálila svíčku." 

 

Položka 12:  

"Kamil spal v přírodě. Předtím než rozdělal oheň, postavil stan." 

"Kamil spal v přírodě. Postavil stan, předtím než rozdělal oheň." 

"Kamil spal v přírodě. Potom co postavil stan, rozdělal oheň." 

"Kamil spal v přírodě. Rozdělal oheň, potom co postavil stan." 

Otázka 12:  

"Kamil postavil stan, potom rozdělal oheň." 



Položka 13:  

"Pavla pekla buchty. Předtím než umlela mák, umíchala tvarohovou náplň." 

"Pavla pekla buchty. Umíchala tvarohovou náplň, předtím než umlela mák." 

 "Pavla pekla buchty. Potom co umíchala tvarohovou náplň, umlela mák." 

"Pavla pekla buchty. Umlela mák, potom co umíchala tvarohovou náplň.", 

Otázka 13:  

"Pavla umlela mák, potom umíchala náplň. "  

 

Položka 14:  

"Prokop o víkendu uklízel. Předtím než vysál koberec, otřel nábytek." 

"Prokop o víkendu uklízel. Otřel nábytek, předtím než vysál koberec." 

"Prokop o víkendu uklízel. Potom co otřel nábytek, vysál koberec." 

"Prokop o víkendu uklízel. Vysál koberec, potom co otřel nábytek." 

Otázka 14:  

"Prokop otřel nábytek, potom vysál koberec." 

 

Položka 15:  

"Lenka přišla pozdě z práce. Předtím než si nalila víno, vynesla odpadky." 

"Lenka přišla pozdě z práce. Vynesla odpadky, předtím než si nalila víno." 

"Lenka přišla pozdě z práce. Potom co vynesla odpadky, nalila si víno." 

"Lenka přišla pozdě z práce. Nalila si víno, potom co vynesla odpadky." 

Otázka 15:  

"Lenka si nalila víno, potom vynesla odpadky." 

 

Položka 16:  

"Ivan je stydlivý. Předtím než rozsvítil světlo, zatáhnul závěsy." 

"Ivan je stydlivý. Zatáhnul závěsy, předtím než rozsvítil světlo." 

"Ivan je stydlivý. Potom co zatáhnul závěsy, rozsvítil světlo." 

"Ivan je stydlivý. Rozsvítil světlo, potom co zatáhnul závěsy." 

Otázka 16:  

"Ivan zatáhnul závěsy, potom rozsvítil světlo." 



Položka 17:  

"Marek tráví víkend na chatě. Předtím než zatopil v krbu, naštípal dříví na další den." 

"Marek tráví víkend na chatě. Naštípal dříví na další den, předtím než zatopil v krbu." 

"Marek tráví víkend na chatě. Potom co naštípal dříví na další den, zatopil v krbu." 

"Marek tráví víkend na chatě. Zatopil v krbu, potom co naštípal dříví na další den." 

Otáka 17:  

"Marek zatopil, potom naštípal dříví." 

 

Položka 18:  

"Slávek šel večer do hospody. Předtím než si zazpíval, dopil sklenici rumu." 

"Slávek šel večer do hospody. Dopil sklenici rumu, předtím než si zazpíval." 

"Slávek šel večer do hospody. Potom co dopil sklenici rumu, zazpíval si." 

"Slávek šel večer do hospody. Zazpíval si, potom co dopil sklenici rumu." 

Otázka 18:  

"Slávek dopil rum, potom si zazpíval." 

 

Položka 19:  

"Petra se chystala na schůzku. Předtím než si oblékla šaty, zapletla si vlasy." 

"Petra se chystala na schůzku. Zapletla si vlasy, předtím než si oblékla šaty." 

"Petra se chystala na schůzku. Potom co si zapletla vlasy, oblékla si šaty." 

"Petra se chystala na schůzku. Oblékla si šaty, potom co si zapletla vlasy." 

Otázka 19:  

"Petra si oblékla šaty, potom si zapletla vlasy." 

 

Položka 20:  

"Vladimír je rád na zahradě. Předtím než si sedl na terasu, vytrhal plevel." 

"Vladimír je rád na zahradě. Vytrhal plevel, předtím než si sedl na terasu." 

"Vladimír je rád na zahradě. Potom co vytrhal plevel, sedl si na terasu." 

"Vladimír je rád na zahradě. Sedl si na terasu, potom co vytrhal plevel." 

Otázka 20:  

"Vladimír vytrhal plevel, potom si sedl na terasu." 



Položka 21:  

"Klára měla velký hlad. Předtím než snědla sendvič, ohřála si polévku." 

"Klára měla velký hlad. Ohřála si polévku, předtím než snědla sendvič." 

"Klára měla velký hlad. Potom co si ohřála polévku, snědla sendvič." 

"Klára_měla_velký_hlad. Snědla sendvič, potom co si ohřála polévku." 

Otázka 21:  

"Klára snědla sendvič, potom si ohřála polévku." 

 

Položka 22:  

"Pavel má strach z doktorů. Předtím než zašel s kolenem k ortopedovi, zkusil domácí cvičení." 

"Pavel má strach z doktorů. Zkusil domácí cvičení, předtím než zašel s kolenem k ortopedovi." 

"Pavel má strach z doktorů. Potom co zkusil domácí cvičení, zašel s kolenem k ortopedovi." 

"Pavel má strach z doktorů. Zašel s kolenem k ortopedovi, potom co zkusil domácí cvičení." 

Otázka 22:  

"Pavel zkusil cvičení, potom šel k ortopedovi." 

 

Položka 23:  

"Věra uklidila balkon. Předtím než umyla okna, smetla z balkonu listí." 

"Věra uklidila balkon. Smetla z balkonu listí, předtím než umyla okna." 

"Věra uklidila balkon. Potom co smetla z balkonu listí, umyla okna." 

"Věra uklidila balkon. Umyla okna, potom co smetla z balkonu listí." 

Otázka 23:  

"Věra umyla okna, potom smetla listí." 

 

Položka 24:  

"Jakub jede k rodičům. Předtím než nastoupil do vlaku, koupil si kávu." 

"Jakub jede k rodičům. Koupil si kávu, předtím než nastoupil do vlaku." 

"Jakub jede k rodičům. Potom co si koupil kávu, nastoupil do vlaku." 

"Jakub jede k rodičům. Nastoupil do vlaku, potom co si koupil kávu." 

Otázka 24:  

"Jakub nastoupil do vlaku, potom si koupil kávu." 



Položka 25:  

"Anežka má ráda dobré knihy. Předtím než si koupila historický román, přečetla všechny recenze." 

"Anežka má ráda dobré knihy. Přečetla všechny recenze, předtím než si koupila historický román." 

"Anežka má ráda dobré knihy. Potom co přečetla všechny recenze, koupila si historický román." 

"Anežka má ráda dobré knihy. Koupila si historický román, potom co přečetla všechny recenze." 

Otázka 25:  

"Anežka si koupila román, potom přečetla recenze." 

 

Položka 26:  

"Adam miluje hudbu. Předtím než si poslechl novou desku, vyčistil jehlu gramofonu." 

"Adam miluje hudbu. Vyčistil jehlu gramofonu, předtím než si poslechl novou desku." 

"Adam miluje hudbu. Potom co vyčistil jehlu gramofonu, poslechl si novou desku." 

"Adam miluje hudbu. Poslechl si novou desku, potom co vyčistil jehlu gramofonu." 

Otázka 26:  

"Adam vyčistil gramofon, potom si poslechl desku." 

 

Položka 27:  

"Monika byla na zahrádce. Předtím než posbírala jahody, odpočinula si v altánku." 

"Monika byla na zahrádce. Odpočinula si v altánku, předtím než posbírala jahody." 

"Monika byla na zahrádce. Potom co si odpočinula v altánku, posbírala jahody." 

"Monika byla na zahrádce. Posbírala jahody, potom co si odpočinula v altánku." 

Otázka 27:  

"Monika posbírala jahody, potom si odpočinula." 

 

Položka 28:  

"Petr strávil večer doma. Předtím než si pustil televizi, přesadil africké fialky." 

"Petr strávil večer doma. Přesadil africké fialky, předtím než si pustil televizi." 

"Petr strávil večer doma. Potom co přesadil africké fialky, pustil si televizi." 

"Petr strávil večer doma. Pustil si televizi, potom co přesadil africké fialky." 

Otázka 28:  

"Petr přesadil fialky, potom si pustil televizi." 



Položka 29:  

"Eva dorazila domů. Předtím než vyndala klíče z tašky, zaparkovala v garáži." 

"Eva dorazila domů. Zaparkovala v garáži, předtím než vyndala klíče z tašky." 

"Eva dorazila domů. Potom co zaparkovala v garáži, vyndala klíče z tašky." 

"Eva dorazila domů. Vyndala klíče z tašky, potom co zaparkovala v garáži." 

Otázka 29:  

"Eva vyndala klíče, potom zaparkovala." 

 

Položka 30:  

"Milan měl špinavý počítač. Předtím než otřel obrazovku, vyčistil klávesnici." 

"Milan měl špinavý počítač. Vyčistil klávesnici, předtím než otřel obrazovku." 

"Milan měl špinavý počítač. Potom co vyčistil klávesnici, otřel obrazovku." 

"Milan měl špinavý počítač. Otřel obrazovku, potom co vyčistil klávesnici." 

Otázka 30:  

"Milan vyčistil klávesnici, potom ometl obrazovku." 

 

Položka 31:  

"Dana je pozorná hostitelka. Předtím než rozlila kávu do šálků, nakrájela citronový koláč." 

"Dana je pozorná hostitelka. Nakrájela citronový koláč, předtím než rozlila kávu do šálků." 

"Dana je pozorná hostitelka. Potom co nakrájela citronový koláč, rozlila kávu do šálků." 

"Dana je pozorná hostitelka. Rozlila kávu do šálků, potom co nakrájela citronový koláč." 

Otázka 31:  

"Dana rozlila kávu, potom nakrájela koláč." 

 

Položka 32:  

"Lukáš se připravuje na Vánoce. Předtím než zabalil vánoční dárky, ozdobil perníčky." 

"Lukáš se připravuje na Vánoce. Ozdobil perníčky, předtím než zabalil vánoční dárky." 

"Lukáš se připravuje na Vánoce. Potom co ozdobil perníčky, zabalil vánoční dárky." 

"Lukáš se připravuje na Vánoce. Zabalil vánoční dárky, potom co ozdobil perníčky." 

Otázka 32:  

"Lukáš ozdobil perníčky, potom zabalil dárky." 



Položka 33:  

"Martin už nejezdí do školy na kole. Předtím než prodal kolo, pořídil si první auto." 

"Martin už nejezdí do školy na kole. Pořídil si první auto, předtím než prodal kolo." 

"Martin už nejezdí do školy na kole. Potom co si pořídil první auto, prodal kolo." 

"Martin už nejezdí do školy na kole. Prodal kolo, potom co si pořídil první auto." 

Otázka 33:  

"Martin prodal kolo, potom si pořídil auto." 

 

Položka 34:  

"Tereza je manuálně zručná. Předtím než adoptovala labradora, postavila psí boudu." 

"Tereza je manuálně zručná. Postavila psí boudu, předtím než adoptovala labradora." 

"Tereza je manuálně zručná. Potom co postavila psí boudu, adoptovala labradora." 

"Tereza je manuálně zručná. Adoptovala labradora, potom co postavila psí boudu." 

Otázka 34:  

"Tereza postavila boudu, potom adoptovala labradora." 

 

Položka 35:  

"Šárka ráda lyžuje. Předtím než odjela na hory, odvezla kočku k rodičům." 

"Šárka ráda lyžuje. Odvezla kočku k rodičům, předtím než odjela na hory." 

"Šárka ráda lyžuje. Potom co odvezla kočku k rodičům, odjela na hory." 

"Šárka ráda lyžuje. Odjela na hory, potom co odvezla kočku k rodičům." 

Otázka 35:  

"Šárka odvezla kočku, potom odjela na hory." 

 

Položka 36:  

"Tomáš dobře hospodaří s penězi. Předtím než si objednal nový mobil, zaplatil účet za elektřinu." 

"Tomáš dobře hospodaří s penězi. Zaplatil účet za elektřinu, předtím než si objednal nový mobil." 

"Tomáš dobře hospodaří s penězi. Potom co zaplatil účet za elektřinu, objednal si nový mobil." 

"Tomáš dobře hospodaří s penězi. Objednal si nový mobil, potom co zaplatil účet za elektřinu." 

Otázka 36:  

"Tomáš zaplatil účet, potom si objednal mobil." 


