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Příloha 

Nahrávka 1 

STOPÁŽ: 05:15 

 

L1: takže si zopakujme prepozice, dostanete handouty, tady máme 

obrázky1 ee co vidíte na obrázkych vy?2 

S1: pes 

L1: ano a domeček3 ve kterém žijeme, jak se tomu říká? 

S1: bouda 

L1: hm výborně ((zapisuje na tabuli)) bouda, (.) takže vaším úkolem 

4je, spolu5, ve dvojicích, ptát se, kde je pes6, pes je7, a napíšete 

tady prepozici8. Pokud třeba si tu prepozici9 nebudete pamatovat tak 

prepozice máte tady, ale nejprve zkuste sami10 dobře? ee první 

obrázek uděláme spolu11, takže kde je pes? Adame? 

S2: na boudě 

L1: ano výborně. máte otázky? ne, okej, takže to je pro vás 

((rozdává materiály)) ehe (.) prosím 

((lektorka obchází jednotlivé dvojice a monitoruje samostatnou práci 

studentů)) 

(...) 

 
1 deiktické RH – 2 stretched – PLTC – right periphery 2 – wrist circle – clockwise  
2 deiktické LH – 2 stretched – PUdiTC – left periphery 1 – arm straight – away body 
3 deiktické LH – 2 stretched – PVAB – center-center 1  
4 adaptér – dává si vlasy za ucho 
5 ilustrační – RH – lax flat hand – PDTC – right periphery 2 – zigzag – left, right 
6 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – extreme periphery upper right 3 – straight – away body 
7 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – extreme periphery upper right 3 – straight – away body 
8 deiktické RH – 2 stretched – PDTC – center 1 
9 rytmické LH – flat hand – PDdiAB – center 1 – wrist zigzag – away body 
10 rytmické LH – flat hand – PVAB – center 1 – arm straight – away body 
11 deiktické RH – 2 stretched – PDTC – center 1  
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L1: tak jaké prepozice jste používali? Třeba v tom prvním obrázku 

Evo jaký typ prepozice? (.) ee v prvním obrázku jakou prepozici jste 

použila?12 

S3: hm na (   ) 

L1: na boudě, ehe dobře na, jaký je to pád? jakým pádem?13 (.) 

instrumentál genitiv akuzativ14 

S3: eee lokativ 

L1: ehe ((píše na tabuli)) je tam ještě nějaká prepozice s tímto 

pádem?15 

S?: (    ) 

L1: ehe o16, používali jste ho17? 

S?: ne 

L1: ehe takže ano, ehe výborně Adame eee třeba ee čtvrtý obrázek? 

(.) Adame? 

S2: mezi  

L1: ehe18 jaký je to pád? ((zapisuje na tabuli)) (.) jakým pádem 

používáme mezi? 

S?: instrumentál, 

S2: genitiv 

L1: =ehe instrumentál, ((píše na tabuli)) takže co ještě máme 

v instrumentálu? 

S?: (  ) 

L1: ehe ((píše na tabuli)) 

(...)  

 
12 emoční – lektorka si hraje s fixou na tabuli 
13 adaptér – dáví si vlasy za ucho 
14 ilustrační BH – flat hand – PUdiTC – left, right periphery 2 – arm arced – away body 
15 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – right periphery 2 – arm straight – away body 
16 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – right periphery 2 – wrist circle – clockwise 
17 deiktické LH – 2 stretched – PDAB – center 2 – arm straight – away body 
18 kývá hlavou ve významu souhlasu 
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S?: (  ) 

L1: ano ((píše na tabuli)) ehe 

S?: (  ) 

L1: =a:no (.) ((píše na tabuli)) výborně, jaké další prepozice jsme 

měli? 

S?: genitiv 

L1: =ehe ((píše na tabuli)) ano genitiv, a? ehe výborně. Teď jak 

sedíte zase19 spolu, ee rozdám vám obrázky, je to dětský pokoj, takže 

spolu20 si řeknete, ee co kde se nachází, a budete používat ty21 

prepozice prosim ((rozdává papíry))  

((studenti pracují ve skupinách a lektorka monitoruje jejich 

aktivitu)) 

  

 
19 ilustrační BH – flat hand – PUdiTC – center 2 – arm straight – left, right 
20 ilustrační BH – flat hand – PUdiTC – periphery 1 – straight – left, right 
21 ukazovací RH – spread flat hand – PUdiAB – right periphery -2 – wrist bending to pulse 
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Nahrávka 2 

STOPÁŽ: 13:16 

 

L2: tak měli jsme22 téma Marinin den, pamatujete23? Marinin den. ta:k 

Marina vstává v šest hodin24. Ona se učí česky25, tancuje v klubu26 a 

jde spát27 v deset hodin. (.) Učili jsme se minulý čas, takže včera 

((píše na tabuli)) Co dělala28 Marina včera? (..)29 Evo?30 

S1: vstávala v 6 hodin. 

L2: =výborně ehe, ((píše na tabuli)) vstávala v šest hodin ehe co 

dělala včera? hm,31 ano Adame?32 

S2: hm: (.) se učila česky? 

L2: =ehe tak ona se učila ((píše na tabuli)) 

S2: =ona se učila česky 

(..) 

L2: nebo, učila se ((píše na tabuli)) (.) ehe, pamatujete? se33 na 

druhé pozici34 ano? ta:k dobře, co dál? ona včera? (.) hm?35 

S3: tancoval? 

L2: ona?36 

S3: tancoval 

 
22 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
23 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
24 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
25 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
26 deiktické LH – lax flat hand – PDdiAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
27 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
28 deiktické LH – 2 stretched – PUdiTC – left periphety 2 - straight 
29 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left extreme periphery 2 – straight – left 
30 deiktické RH – 2 stretched – PUAB – center 1 – straight - right  
31 deiktické LH – 2 stretched - PDdiAB – left extreme periphery 3 – straight - left 
32 deiktické RH – lax flat hand – PUAB – center 1 – straight  
33 deiktické LH – 2 stretched – PDAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
34 ilustrační LH – 1+2 stretched – PVAB – left periphery 1 
35 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left extreme periphery 2 – straight – left 
36 deiktické RH – lax flat hand – PUTC – center 1 
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L2: tancovala ehe tancovala ((píše na tabuli)) (..) a poslední?37 

pozor nepravidelné38 

S4: (    ) 

L2: ehe co je to za sloveso?39 

S4: jít 

L2: jít ehe ((píše na tabuli)) 

S4: jela 

L2: =jít a je to nepravidelné40 pamatujete? 

S4: jela? 

S3: šla 

L2: =šla41 výborně ((píše na tabuli)) šla42 ona šla, 

S4: (that´s the irregular one) 

L2: ehe ehe jak bude on?43 (.) pamatujete? 

S4: šel 

L2: =šel výborně on šel44, ehe ta:k a řekněte45 (.) první osoba takže 

já46,  

S4: jsem vstáva 

L2: hm já jsem vstávala, 

S4: =vstávala 

L2: ehe učit se já?47 

 
37 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left extreme periphery 2  
38 ilustrační RH – 2 stretched – PVAB – center 
39 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left extreme periphery 2  
40 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left periphery 2  
41 deiktické RH – 2 stretched – PUdiTC – center 1 
42 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
43 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
44 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
45 deiktické LH – 2 stretched – PDAB – left extreme periphery 2 
46 deiktické RH – flat hand – PVTB – center-center 0  
47 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left extreme periphery 3 + ukazovací RH – flat hand – PVTB – center-
center 0 
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S4: jsem jsem se učila 

L2: ehe tancovat já?48 

S4: jsem (tancoval tancovala) 

L2: ehe a? jít? já?49 

S4: já jsem šla 

L2: =já jsem50 šla nebo já jsem šel51 výborně52 ta:k vy jste psali53 

svůj den54 pamatujete? svůj den. prosím,55 pracujte ve dvojici56 a 

řekněte57 jaký jste měli den včera58 ano? například já59, já jsem 

vstávala taky v šest hodin60. potom jsem snídala61. šla jsem do 

školy62. ano? tak pracujte ve dvojicích63 a řekněte co jste dělali 

včera. ano? já64 se vás potom zeptám, třeba Evy65 se zeptám, co dělal 

Adam.66 ano? tak si napište67 poznámky máte otázky? (.) ne? tak 

prosím pracujte ve dvojicích. ano ve dvojicích68 tak ((počítá 

studenty)) (..) tak prosím pracujte s Evou(.) prosím pracujte tři. 

ano? pracujte tři69. ano? 

((studenti pracují ve skupinách a lektorka monitoruje jejich 

aktivitu)) 

 
48 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left extreme periphery 3 + ukazovací RH – flat hand – PVTB – center-
center 0 
49 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left extreme periphery 3 + ukazovací RH – flat hand – PVTB – center-
center 0 
50 deiktické LH – lax flat hand – PUTC – center 2 
51 deiktické RH – lax flat hand – PUdiTC – center 2 
52 adaptér – škrábe se pod nosem 
53 symbolické RH – 1-3 connected, 4+5 bent – PDdiTC – center 1 - wrist zigzag – right 
54 ilustrační RH – 1+2+3+4+5 connected – PDTB – center-center 1 + LH – flat hand – PUTC – center 1 
55 ilustrační RH – 1+2+3+4+5 connected – PDTB – center-center 1 + LH – flat hand – PUTC – center 1 
56 ilustrační RH – 1+2 stretched – PVAB – right periphery 1 
57 ilustrační BH – flat hand – PVTB – center 1 
58 ilustrační RH – flat hand – PVTB – left periphery 1 – arced – left 
59 deiktické BH – flat hand – PVTB – center 0  
60 deiktické LH – 2 stretched – PDAB – left extreme periphery 3 
61 rytmické BH – lax flat hand – PUTC – periphery 
62 rytmické BH – lax flat hand – PUTC – periphery 
63 ilustrační BH – flat hand – PVTB – center-center 1 
64 deiktické BH – flat hand – PVTB – center 0 
65 deiktické RH – flat hand – PUTC – center 2 – straight 
66 deiktické RH – flat hand – PUTC – center 2 – straight – right 
67  symbolické RH – 1-3 connected, 4+5 bent – PDdiTC – center 1 - wrist zigzag – right 
68 ilustrační LH – 1+2 stretched – PVAB – left periphery 2 
69 ilustrační LH – 1+2+3 stretched – PVAB – center 1 
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L2: ta:k Adame řekněte mi co dělal Adam včera? 

   [už prosím pšt] 

S5: [já nerozumim] ee Adam vařila70 ee (.) (    ) a: tiramisu Adam 

vařil tiramisu71 

L2: tiramisu? aha výborné dobře. rád vaříte? [rád vaříte?] 

S2:             [ee ano ano72] mám moc 

rád vařím 

L2: moc rád vařím ehe moc [rád vařím] 

S2:      [moc rád vařím] 

L2: =dobře Adame co dělal Adam73 včera? 

S2: =ee včera dělal eee on (.) on byl doktor u doktora 

L2: vy jste byl doktor?74 

S5: ee ano zubař zubař 

L2: vy jste doktor?75 

S2: [ma boli] 

S5: [ja byl] doktor 

L2: =ehe tak vy nejste doktor76, 

S5: ja nebyl doktor e doktor já ee (...) já byl jsem u doktor 

L2: ((píše na tabuli)) ehe vy jste byl u doktora77 ehe vy nejste 

doktor78. dobře79 ehe bolí vás zuby?80 

S5: eee ano.  

 
70 výraz údivu 
71 výraz neporozumění 
72 výraz údivu 
73 ukazovací LH – 2 stertched – PDTC – left periphery 2 – straight – right 
74 výraz údivu 
75 údiv + úsměv 
76 kývá hlavou ve významu „ne“ 
77 deiktické LH – flat hand PUdiAB – left extreme periphery 3 
78 ilustrační LH – lax flat hand – PDdiAB – center 1 – wrist bending to 1+5 
79 kývá hlavou ve významu souhlasu 
80 deiktické RH – 2 stretched – PVTB – upper periphery 0 – straight – up 
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L2: hm to je mi líto81, to je mi líto82 ehe Evo? e Co dělala83 Eva? 

S4: eee Eva (...) ehm (...) v: vstá84 va la85 ee ve: ee (  )ee ve: 

(.) vde v deset hodin, 

L2: ehe86 a v deset hodin ráno nebo odpoledne? nebo večer? 

S4: ee 

L2: Evo vstávala jste v deset hodin ráno?87 nebo večer?88 

S6: ráno  

L2: =ráno ehe89 dobře ehe a co dělala90 Eva včera? 

S6: eee e eee  

(...) 

L: pamatujete si, co dělala? (..) pamatujete si? 

S6: ne ne 

L2: nepamatuje, tak se zeptejte zeptejte se91 

S4: (      )ask her?92 

L2: ona se zeptá vás93, zeptejte se Evy94 

S6: oukej eee (...) ee 

L2: jak je95 otázka?96 jak je otázka?97  

 
81 ilustrační BH – flat hand – PUdiTC – right + left periphery 1 
82 ilustrační BH – flat hand – PUdiTC – right + left periphery 1 
83 deiktické RH – 2 stretched – PUdiTC – right periphery 2 – straight – right 
84 kývá hlavou ve významu souhlasu 
85 ilustrační RH – flat hand – PUTC – right periphery 2 
86 kývá hlavou ve významu souhlasu 
87 ilustrační BH – flat hand – LH – PUdiTC – left periphery 2 – arced – left + RH – PDdiTC – center 1 – arced – left 
88 ilustrační BH – lax flat hand – LD – PDdiTC – center 1 – arced – right + RH – PUdiTC – right periphery 2 – 
arced – right 
89 kývá hlavou ve významu souhlasu 
90 deiktické LH – lax flat hand – PUdiTC – center 2 
91 deiktické LH – flat hand – PUdiTC – center 2 
92 deiktické LH – 2 stretched – PDdiTC – center 3 – straight – left 
93 deiktické LH – 2 stretched – PDdiTC – center 3 – arced – right 
94 deiktické RH – 2 stretched – PDdiTC – center 3 – arced – right 
95 ilustrační BH – flat hand – PUdiTC – periphery 2 
96 adaptér – škrábe se pod nosem 
97 ilustrační BH – fist – PUdiTC – periphery 2 - circle 
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(...) 

S6: (what was the question) 

L2: jak98 je otázka? 

S4: co99 se (    ) e, 

L2: ehe ((píše na tabuli)) (.) ano, co si pamatujete (what do you 

remember)100 ehe a: otázka co jsi dělala?101 nebo co jsi dělal?102 

pokud je to muž ano?103 

S4: (that means what did you do) 

L2: výborně ehe dělal nebo dělala, ((píše na tabuli)) (..) včera 

S4: =yes 

L2: ehe tak Evo zeptejte se Evy104 co dělala 

S6: e co jsi dělala včera?105  

S4: eee (...) jse:m (..) uči la106 (that is the weird one) (.) (so) 

je  (.) jsme se uči:la,  

L2: já, ((píše na tabuli))  

(..)  

S4: já se uči učila (.) jsem 

L2: =jsem. výborně ((píše na tabuli)) (.) já jsem107 se učila. ehe co 

jste se učila? 

S4: (what?) 

L2: =co jste se učila? 

S4: =češtinu 

 
98 ilustrační BH – flat hand – PUdiTC – periphery 1 
99 deiktické RH – 2 stretched – PLTC – center 2 
100 ilustrační BH – flat hand – PUTC periphery 1 
101 ilustrační BH – flat hand – PUdiTC periphery 1 
102 ilustrační RH – flat hand – PUdiTC – righ periphery 2 
103 kývá hlavou ve významu souhlasu 
104 deiktické LH – flat hand – PUdiTC – left periphery 2 – arced – left 
105 adaptér – zkřížené ruce 
106 kývá hlavou ve významu souhlasu 
107 deiktické LH – 2 stretched – PudiAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
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L2: =češtinu 

S4: =češtinu 

L2: =ehe dobře.108 ehe Adame? pamatujete si co dělal109 Adam? (.) co 

dělal Adam?110 

S7: *Adam? 

L2: =pamatujete?111 (.) pamatujete si? 

S7: eee  

(.) 

L2: tak se zeptejte112, jestli si nepamatujete. (...) ehe Adame 

zeptejte se113 

S7: Adame? 

L2: ehe114 

S7: eee (..) se učil česky? 

L2: Adam se učil [česky?] 

S7:    [učil se] 

L2: je to pravda Adame? učil jste se včera česky? 

S2: ano 

L2: =dobře115 dobře Evo pamatujete si co dělala Eva?116 

S8: ee ne 

L2: tak se zeptejte117  

S8: o jsi dělala včera?  

 
108 kývá hlavou ve významu souhlasu 
109 deiktické RH – lax flat hand – PDdiTC – right periphery 2 
110 deiktické RH – lax flat hand – PDdiTC – right periphery 2 
111 ilustrační BH – lax flat hand – PUdiTC – periphery 1 
112 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – left extreme periphery 3 – straight – left 
113 ilustrační BH – flat hand – PUTC – center 1 
114 kývá hlavou ve významu souhlasu 
115 výraz nevěřícnosti 
116 deiktické RH – 2 stretched – PDdiTC – right periphery 2 – straight – right 
117 deiktické LH – flat hand – PDdiTC – center 2 – straight – right 



 

86 
 

S4: ee já jsem se učila118  

L2: ehe119 

S8: ee večer ee ona, ee učila (.) večer ona se120 učila 

L2: výborně ehe. pozor včera121  

S8: =včera 

L2: =a večer ((píše na tabuli)) včera122 a večer123 

S8: včera 

L2: ro[zumíte?]124 

S4:   [ne:] 

L2: ne? tak včera125, co je to včera?126 

S1: (yesterday) 

L2: ehe a večer?127 

S4: (oh night128, okej) 

L2: pozor129 na výslovnost dobře Evo pamatujete si co dělal Adam?130 

S1: ee ne nepamatuju si. 

L2: =hm, zeptejte se131 

S1: ee (.) a: ((smích)) tak (.) (so I have to ask him), 

L2: ehe132 

 
118 ilustrační BH – lax flat hand – PUdiTC – upper right+left periphery 1 
119 kývá hlavou ve významu souhlasu 
120 ilustrační BH – lax flat hand – PUdiTC – center 1 
121 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – lower left extreme periphery 3 – straight – left 
122 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB –left extreme periphery 3 – straight – left 
123 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – lower left extreme periphery 3 – straight – down 
124 kývá hlavou ve významu souhlasu 
125 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB –left extreme periphery 3   
126 deiktické RH – 2 stretched – PUdiTC – left periphery 2 
127 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – lower left extreme periphery 3 – straight – down 
128 kývá hlavou ve významu souhlasu 
129 ilustrační RH – lax flat hand – PVAB – center 1 
130 deiktické RH – lax flat hand – PDdiTC – center 2 
131 ilustrační BH – flat hand – PUdiTC – center 2 
132 kývá hlavou ve významu souhlasu 
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S1: e co jsi dělal včera? 

S5: ee byl jsem doktora 

L2: =u133 u ((píše na tabuli)) 

S5: =u doktora 

L2: =u  

S5: já byl jsem u doktora 

L2: ehe. já? pamatujete? (.) druhá pozice zase druhá pozice134 takže 

já ((píše na tabuli)) (.) jsem byl (.) ehe já jsem byl135 u doktora 

(.) dobře. ehe Evo?136 co dělal Adam?137 

S4: eee Adam vcera vstával v de:set hodin 

L2: ehe a v deset hodin ráno138 nebo večer?139 

S4: =ráno 

L2: =ráno. dobře ehe Adame co dělala Eva?140 

S9: e vstávala v pět hodin snídala a nakupovala 

L2: ehe ehe dobře141, Evo, co dělal Adam?142 

S10: e včera e se učil česky, 

L2: ehe143 

S10: =češtinu 

L2: ehe144 

S10: =a uklízel 

 
133 deiktické LH – 2 stretched – PDAB – left extreme periphery 3  
134 ilustrační LH – 1+2 stretched – PVAB – upper left periphery 1 
135 deiktické LH – 2 stretched – PDAB – upper left extreme periphery 3 
136 deiktické RH – lax flat hand – PUdiTC – center 2 
137 deiktické RH – lax flat hand – PUdiTC – upper right periphery 2 
138 ilustrační BH – lax flat hand – PUdiTC – periphery 2 
139 adaptér – škrábe se pod nosem 
140 deiktické LH – 2 stretched – PLTC – center 2 
141 kývá hlavou ve významu souhlasu 
142 deiktické RH – lax flat hand – PLTC – center 2 
143 kývá hlavou ve významu souhlasu 
144 kývá hlavou ve významu souhlasu 
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L2: výborně.145 

S10: a byl do[ma] 

L2:         [do]ma, uklízel [doma] 

S:            [doma] 

L2: ehe Adame? rád uklízíte? rád uklízíte?146 

S11: e nerad. 

L2: ehe nerad147 

S11: nemám rád 

L2: ehe nemám rád uklízení148 nerad uklízím. ehe (.) ta:k ((píše na 

tabuli)) nerad (.) uklízím, ehe ale musím (.) ano? musím (.) je to 

pravda? 

S11: =ano 

L2: ehe dobře Adame149, co vy nerad děláte, ale musíte? (.) co děláte 

nerad? 

S7: nerad, ee (..) nerad učím se? česky? 

L2: nerad se učím 

S7: =učím (jajaja sorry) 

L2: =to je mi [líto]150 

S7:     [omlouv]vám se 

L2: =to je mi líto, kdo se učí rád česky? kdo se učí rád?151 

S7: (I am lying) 

 
145 výraz údivu 
146 adaptér – škrábe se pod nosem 
147 kývá hlavou ve významu souhlasu 
148 ilustrační BH – lax flat hand – PUdiTC – right+left periphery – spiral 
149 deiktické LH – 2 stretched – PUdiTC – upper left periphery 2 
150 smutný výraz obličeje (svěšené koutky) 
151 ilustrační – RH – flat hand – PVAB – upper right extreme periphery 3 – straight – up 
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L2: dobře152 to byla lež, to není pravda153 dobře154. tak jo děkuj 

  

 
152 ilustrační LH – flat hand – PDTC – left periphery 2 
153 ilustrační LH – flat hand – PDTC – left periphery 2 
154 ilustrační BH – flat hand – PDTC – right+left periphery 2 
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Nahrávka 3 

STOPÁŽ: 08:26  

 

L3: prosím dobře potom pohádky, gesta výborně vysoký to je správně, 

vysoký (tall)155 velký malý ošklivý starý hezký drahý ano (         ) 

dobře ta:k zkusíme si ta slova dál, minulou hodinu jsme dělali 

fiktivní rodinu, pamatujete si? (..) ((píše na tabuli)) (..) Adame 

pamatujete si, dělali jsme fiktivní rodinu? (do you remember)?156 

pamatujete si? 

S1: eee 

L3: (do you rememeber the aktivity)? co znamená fiktivní?157 

S1: (    ) fake family, 

L3: ehe (fake family) tak rodina má158 maminku159 tatínka160 dceru161 

syna a: psa.162 dobře?163 nejdřív budeme kreslit tatínka Adame jaký je 

tatínek? 

S1: ee tatínek je eee (...) bohatý. 

L3: je bohatý, dobře tak nakreslíme ((kreslí na tabuli)) (.) peníze. 

dobře jaký je tatínek ještě Adame? 

S2: je vysoký 

L3: je vysoký, dobře ((kreslí na tabuli)) (.) jaký je tatínek ještě 

Evo? 

S3: ee je veselý 

L3: =hm dobře je veselý ((maluje na tabuli)) (.) jaký je tatínek? 

S?: Je starý. 

 
155 ilustrační RH – flat hand – PDTC – upper right extreme periphery 3 – arm straight – up 
156 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right extreme periphery 3 
157 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right extreme periphery 3 
158 ilustrační BH – flat hand – PUdiTC – center 1 
159 ilustrační RH – 1 stretched – PUdiTB – center 1 
160 ilustrační RH – 1+2 stretched – PUdiTB – center 1 
161 ilustrační RH – 1+2+3 stretched – PUdiTB – center 1 
162 ilustrační RH – 1+2+3+4 stretched – PUdiTB – center 1 
163 ilustrační RH – flat hand – PUdiTB – center 1 
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L3: =je starý, dobře dáme mu ((maluje na tabuli)) ta:k je starý 

dobře jaká je maminka? Adame? 

S4: ee malá?  

L3: ehm dobře maminka je malá ((maluje na tabuli)) jaká je maminka 

ještě Adame?164 

S5: ee vysí 

L3: veselá? maminka je veselá ehe165 jaká je ještě maminka Evo? 

S6: hm hezký. 

L3: ona je jaká? maminka?166 

S6: =hezká 

L3: =výborně, hezká dobře ta:k ((maluje na tabuli)) hezká. dobře, 

ta:k máme syn. jaký je syn Adame? 

S2: syn je (.) hm mladý 

L3: ehe dobře tak ((maluje na tabuli)) udělám (.) a čepici je mladý 

jaký je Adame syn167 

S7: =starsí? 

L3: Je jaký? ještě jednou168 já jsem nerozuměla (.) (I didn´t 

understand)169 

S7: =ou hej (...) štarsí? 

L3: šťastný, 

S7: =šťastný 

L3: =šťastný, ehe výborně170 jaký je ještě Adame? 

S8: ee je malý? 

 
164 adaptér – škrábe se za uchem 
165 kývá hlavou ve významu souhlasu 
166 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right extreme periphery 3 
167 deiktické LH – lax flat hand – PUdiTC – left periphery 1 
168 ilustrační RH – lax flat hand – PLTC – center 2 – wrist circle – clockwise 
169 ilustrační RH – lax flat hand – PLTC – center 2 – wrist circle – clockwise 
170 kývá hlavou ve významu souhlasu 
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L3: ehe je malý dobře tak a je hubený nebo tlustý Adame? je hubený 

nebo tlustý?171 

S9: ee  ee e hubený 

L3: je hubený dobře ta:k jaká je dcera? (.) jaká je dcera Evo, 

tlustá nebo hubená? 

S3: ee tlustá. 

L3: =ehe dcera je tlustá dobře172 ((maluje na tabuli))(.) ta:k jaká 

je dcera ještě Adame? 

S2: dcera je ee (.) (what)? ee (.) chudý chudá 

L3: ehe je chudá, ((maluje na tabuli)) dáme že nemá peníze (.) tak 

jaká ještě je Adame? 

S1: ee je veselá 

L3: je veselá? ehe173 (.) protože tatínek je bohatý a jaká je ještě 

dcera? (..) je hezká? 

S1: ano. 

L3: = ehe je hezká dobře taky dostane mašli. ((maluje na tabuli)) 

ta:k a poslední, jaký je pes? 

(..) 

S?: hezký 

L3: ehe je hezký 

S1: nebo tlustý 

L3: =dobře hezký a tlustý pes ((maluje na tabuli)) (...) dobře to je 

pes. ta:k jaký je tatínek?174 (.) jsme říkali jaký je tatínek?175 

S?: starý 

 
171 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right periphery 2 
172 kývá hlavou ve významu souhlasu 
173 kývá hlavou ve významu souhlasu 
174 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right periphery 3 
175 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right periphery 3 
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L3: = je starý ehe176 

S?: vysoký 

L3: ehe 

S?: bohatý 

L3: ehe177 

S?: starý 

L3: ehe co maminka, jaká je maminka?178 

S?: malá 

L3: ehe179 

S?: malická 

L3: ehe180  

S?: (    ) 

L3: ehe jaký je syn?181 

S?: =malý 

L3: =ehe182 

S?: hubený 

L3: ehe183 

S?: veselý 

L3: ehe184 a:?185 

S?: hezký, 

 
176 kývá hlavou ve významu souhlasu 
177 kývá hlavou ve významu souhlasu 
178 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right periphery 2 
179 kývá hlavou ve významu souhlasu 
180 kývá hlavou ve významu souhlasu 
181 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right periphery 2 
182 kývá hlavou ve významu souhlasu 
183 kývá hlavou ve významu souhlasu 
184 kývá hlavou ve významu souhlasu 
185 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right extreme periphery 3 
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L3: ehe hm186 

S?: starý? 

L3: není starý, je mladý187 ehe výborně co dcera, jaká je?188 

S?: tlustý 

L3: ehe dobře189 jaká ještě?190 

S?: šudá 

L3: ehe dobře ale pozor ne šudá ale chudá 

S?: =chudá 

L3: ehe (.) a ještě?191 

S?: (    ) 

L3: ehe dobře, jaký je pes? ((kreslí na tabuli)) jaký je pes? 

S?: šťastný 

L3: ehe192 

S?: hezký 

L3: ehe193 to je asi všechno dobře, teď zkuste to samé ale ve 

dvojici194 jeden kreslí druhý195 říká (so you will be painting196 and 

the other one will be telling what to do. oukej)? 

  

 
186 ilustrační BH – flat hand – PUTC – center 1 – wrists bending to 1+5 
187 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right extreme periphery 3 
188 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right periphery 2 
189 deiktické RH – lax flat hand – PUdiTC – center 2 
190 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right periphery 2 
191 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right periphery 2 
192 kývá hlavou ve významu souhlasu 
193 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – right periphery 2 
194 ilustrační RH – 1-5 spread bent – PDdiTC – center 1 – wrist rotation – clockwise 
195 ilustrační RH – 2 stretched – PVAB – center 1 
196 ilustrační RH – 1-5 spread bent – PDdiAB – center 1 
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Nahrávka 4 

STOPÁŽ: 8:20 

 

L4: (it is up to you who will read the dialogue197 if two person one 

person198 it´s up to you). 

S1: (so i will     about the others eee) prosím co co si dáte k pití 

dáte si pivo? ne nepiju pivo dám si neperlivu: vodu mám ží žíz zízeň 

L4: =žízeň 

S1: =žízeň a: a co te k jídlu? 

L4: ehe 

S1: a: mám rád dám si hamburgr a hranolky, 

L4: =ano199 

S1: ee to je vžešno 

L4: ehe 

S1: to je vžešno ano to je všešno zaplatim ee sedmdesát dva korun 

L4: ((píše na tabuli)) to je [sedumdesát ale],200 

S?:       [devadesát] 

L4: =ano201 

S?: =devadesát dva korun e ee sto děkuju 

L4: ehe výborně, bylo to správně (it was correct) děkuji, (..) tak 

rozumíte všemu? rozumíte?202 Rozumíte tomu dialogu? 

S2: ee (..) zaplatim? 

L4: =zaplatím, co znamená zaplatím? 

 
197 ilustrační LH – spread flat hand – PVAB – upper left periphery 1 – arm  
198 ilustrační LH – lax flat hand – PDTC – center 1 – arm arced 
199 kývá hlavou ve významu souhlasu 
200 deiktické LH – 2 stretched – PUdiAB – upper left periphery 1 
201 kývá hlavou ve významu souhlasu 
202 ilustrační LH – 2 stretched – PDdiTC – center 1 – wrist circle 
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S1: (separately)203  

S2: (separately together) 

L4: to je až potom (that´s after that)204 zaplatím je (I want to pay) 

S?: a: 

(...) 

L4: tak minule jsme měli frázi, ((píše na tabuli)) dám si,205 

pamatujete si co to znamená? co znamená dám si?206 

(..) 

S1: e (.) (I will take) 

L4: ještě jednou207 prosím, 

S1: (I will take) 

L4: ehe ano,208 (or I want to eat I want to drink)209 (.) ehe210 (..) 

(and we have211 some specific rules here as I said last week,212 we 

don´t use nominativ the basic form of words when we used) dám si,213 

(for example) dám si ((píše na tabuli)) (..) černý čaj, (.) nebo, 

(.) černá káva, (.) nebo černé pivo, (.) černý čaj je maskulinum214 

černá káva je femininum215 černé pivo je neutrum216. nemůžeme říct (we 

can´t say) dám si217 černá káva,218 (for example (.) we need to use 

different rule different case219, we need forth case which is 

akuzativ) ((píše na tabuli)) (..) (and the akuzativ forms are) dám 

 
203 ilustrační LH – flat hand – PDTC – center 1 – arm arced – left 
204 ilustrační LH – flat hand – PUdiTC – left periphery 2 – arm arced – left 
205 deiktické – LH 2 stretched – PVAB – upper left periphery 2  
206 deiktické – LH flat hand – PVAB – upper left periphery 2 
207 ilustrační LH 2 stretched – PVTB – upper left periphery 1 – wrist rotation 
208 kývá hlavou ve významu souhlasu 
209 ilustrační LH – spread flat hand – PLTC – left periphery 2 – arm arced – left 
210 adaptér – vytahuje si rukávy 
211 adaptér – dává si vlasy za ucho 
212 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – upper left periphery 2 
213 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – upper left periphery 2 
214 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – upper left periphery 3 
215 deiktické LH – flat hand – PDdiAB –left periphery 2 
216 deiktické LH – flat hand – PDdiAB –left periphery 2 
217 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – upper left periphery 3 
218 deiktické LH – flat hand – PDdiAB –left periphery 2 
219 adaptér – vytahuje si rukáv 
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si černý čaj220, to je stejné221 (that´s the same. so) černý čaj, dám 

si černý čaj. ((píše na tabuli)) černá káva, ale dám si?222 (..) 

S2: ee černá (.) no 

L4: to bude černou kávu ((píše na tabuli)) černou kávu 

S2: =černou 

L4: ((píše na tabuli))(..) tak a černé pivo?223 dám si? (.) to bude 

stejné stejné (it´s the same)224 dám si černé pivo 

S2: (so it´s only the female case that you changing) 

L4: =ano, ((píše na tabuli)) přesně ta:k, černá káva černou kávu 

mění se a: na ou a a na u. a ještě máme jeden typ, (we have225 second 

type of feminins226 in akuzativ) a to je? ((píše na tabuli)) (..) 

dušená rýže, ((píše na tabuli)) (..) dušená rýže akuzativ bude? 

víte? dušená rýže,227 dám si?228 

(..) 

S1: dám si (...)  

S2: dusenou rajžu 

L4: ehe, dám si dušenou to je správně ((píše na tabuli)) dušenou  

S2: dušenou (mean steamed), 

L4: ehe ne? jo229 ehe ta:k a:le není rýžu230 ale tady máme e a tady 

bude i231, takže rýži rýži. ((píše na tabuli)) (..) rýži. (.) tak 

takže maskulinum je stejné, černý čaj nominativ (the basic form)232 

 
220 deiktické LH – 2 stertched – PDdiAB – upper left periphery 3 
221 deiktické LH – spread flat hand – PDdiAB – upper left periphery 3 
222 deiktické LH – 2 stretched– PDdiAB – upper left periphery 3 
223 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – left periphery 2 
224 ilustrační LH – flat hand – PDTC – center 1 – wrist bending to 1+5 
225 adaptér – dává si vlasy za ucho 
226 adaptér – škrábe se pod nosem 
227 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left periphery 2 
228 deiktické LH – spread flat hand – PDdiAB – left periphery 3 
229 kývá hlavou ve významu souhlasu 
230 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left periphery 2 
231 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – left extreme periphery 3 
232 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – upper left periphery 2 
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dám si černý čaj,233 femininum,234 první235 černá káva, dám si černou 

kávu,236 dušená rýže dám si dušenou rýži,237 a neutrum, černé pivo,238 

dám si černé pivo.239 to je stejné. ano?240 ta:k vezměte si prosím 

učebnici na straně dvacet čtyři (..) tak tady máte tabulku s těmi 

pravidly (there are the rules of akuzativ241 which we have here242). 

ta:k uděláme cvičení pět,243 cvičení pět prosím, udělejte ve 

dvojicích. ano,244 (make a pairs and do the exercise in pairs) 

  

 
233 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – upper left periphery 3 
234 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – left periphery 2 
235 ilustrační LH – 1+2 stretched – PVAB – center 1 
236 deiktické LH – 1+2 stretched – PDdiAB – upper left periphery 2 – arm straight – left 
237 deiktické LH – 1+2 stretched – PDdiAB – left periphery 2 – arm straight – left 
238 deiktické LH – 1+2 stretched – PDdiAB – left periphery 2 – arm straight – left 
239 deiktické LH – flat hand – PDdiAB – left periphery 3 – arm straight – left 
240 adaptér – vytahuje si rukávy 
241 deiktické LH – 2 bent – PVTB – center 1 – wrist rotation – clockwise 
242 deiktické LH – spread flat hand – PDdiAB – upper left periphery 3 – arm circle – clockwise 
243 deiktické LH – 2 stretched – PVTB – center-center 1 
244 ilustrační LH – 1+2 connected – PDdiAB – center 1 
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Nahrávka 5 

STOPÁŽ: 15:21 

 

L5: tak teď mám pro vás aktivitu, ve dvojicích v párech.245 se budete 

ptát, je tady program246 kdy co je a vy máte polovinu (you have half 

of it). takže se budete ptát na druhou polovinu. tu má váš partner. 

(.) a jak se ptát? jak se ptát? (.) (when what time)? 

S?: kdy je? 

S?: v kolik hodin. 

L5: ehe ((píše na tabuli)) kdy je něco. kdy je fotbal kdy je 

hokej.247 ehe anebo?  

S?: v kolik hodin? 

L5: = v kolik hodin, ((píše na tabuli)) 

S1: a kdy je to? 

L5: v kolik hodin je? něco, anebo tam máte ještě fotbal začíná 

fotbal končí,  

S1: [kdy je to] 

L5:  [takže zase] kdy končí, kdy začíná v kolik hodin končí v kolik 

hodin začíná ano? (.) ta:k ((rozdává pracovní listy)) (...) ptejte 

se. a pište to. (write it down).248 kdy je v kolik hodin je 

((studenti pracují ve skupinách)) 

S2: (how do you say like evening)? 

L5: večer 

S2: =večer 

 
245 ilustrační BH – 1+2 stretched – PVTB – center 1 – arm straight together 
246 deiktické LH – 2 stretched – PVTB – center 1- wrist – rotation 
247 ilustrační BH – spread flat hand – PDdiAB – periphery 2 – arm arced – left, right 
248 symbolické RH – 1-3 connected, 4+5 bent – PDdiTC – center 1 - wrist zigzag – right 
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L: ehe. budeme dělat dneska. večer. ((píše na tabuli)) večer v sedm 

hodin. večer v osm hodin.249 

S?: (        ) 

L5: v sedm hodin večer ano taky funguje250 

((studenti pracují ve skupinách a lektor monitoruje aktivitu 

studentů)) 

L5: tak hotovo? konec? dobře (.) zkontrolujte s partnerem251 jestli 

máte stejné číslo jestli máte stejné číslo (.) zkontrolujte.252 (...) 

máte stejné číslo? stejná čísla plurál (.) jo? dobře (.) tak jo. 

ta:k prosím253 vás, Adame,254 kdy je tenis. 

S3: kdy je: ee tenis, ee tenis je ee v patnáct čtyřicet pět. 

L5: ehe255 perfektní děkuju hmm Eva, prosím vás, kdy začíná opera? 

S4: opera začíná ve dvacet třicet hodin. 

L5: ehe v devatenáct hodin třicet minut. ale jo dobře děkuju moc Evo 

zeptej se Adama256 (ask Adam) 

S5: ee v kolik hodin končí party? 

S6: party končí ve dvacet tři hodin 

L5: ehe děkuju a ještě abychom byli více zdvořilí257 (to be more 

polite), tak nejenom kdy je a v kolik hodin,258 to jsem zapomněla 

říct ale taky ještě259 

S?: prosím 

L5: ehe260 ((píše na tabuli)) prosí:m,   

 
249 adaptér – škrábe se pod nosem 
250 kývá hlavou ve významu souhlasu 
251 ilustrační BH – 1+2 stretched – PVTB – upper periphery 1 – arm straight – together 
252 ilustrační BH – 1+2 stretched – PUdiTV – upper periphery 1 – arm straight – together 
253 adaptér – dává si vlasy za ucho 
254 deiktické LH – flat hand – PUdiTC – center 2  
255 kývá hlavou ve významu souhlasu 
256 deiktické RH – 2 stretched – PUdiTC – upper right periphery 2 
257 ilustrační BH – 1+2 stretched – PVTB – upper periphery 1 – wrist – rotation 
258 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right periphery 3 
259 symbolické BH – flat hand – PLTC – center-center 1 – straight – up, down 
260 kývá hlavou ve významu souhlasu 
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S?: =vás 

L5: ((kýve hlavou a píše na tabuli)) ehe prosím vás, anebo prosím tě 

formálně prosím vás 

S?: (it is like exuse me or), 

L5: =taky ano ano261 

S?: (so when you just try talk to somebody who is      you say) 

prosim vás (or both)? 

L5: hmmm ještě jednou ten kontext 

S?: (oukej so like like somebody might have your own bussines when 

you ask a question and [you just say]) 

L5:   ehe    [můžeš prosím] vás nebo promiňte funguje oboje 

S?: nebo pardon 

L5: anebo pardon262 

S?: (that´s very cheap) 

L5: =tak jo. Adame zeptej se Adama263 (ask Adam). 

S7: Adame? Adame ee (.) v kolik hodin je: příští e příští lekce? 

začíná, 

S8: ee příští lekce začíná v ee dvanáct set hodin, ee padesát minut. 

L5: ehe tak Adame Adame? 

S7: je patnáct minut patnáct 

S8: e padesát 

S7: =padesát 

L5: ehe padesát 

S8: =padesát (fifty)? 

S7: (fifteen it´s) patnáct 

 
261 kývá hlavou ve významu souhlasu 
262 adaptér – dává si vlasy za ucho 
263 deiktické RH – 2 stretched – upper right periphery 3 – straight – left 
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L5: ehe a k tomu patnáct ((píše na tabuli)) 

S7: (it´s) patnáct 

L5: padesát 

S8: to je padesát? 

L5: no a to není264 kdy začíná lekce? kdy začíná lekce? a příští 

lekce (.) začíná 

S?: v patnáct 

L5: =v patnáct ((píše na tabuli)) (..) jo?265 takže ještě jednou (one 

more time)266 a Adame267 

S7: prosím vás a Adame  

L5: ano ano nebo znáš ho je to kamarád může být prosím tě 

S7: =prosím tě Adame eee v kolik hodin je příští lekce začíná? 

L5: kdy žačíná, v [kolik] hodin 

S7:    [kdy začíná] 

L5: [příští lekce]. 

S7: [příští lekce]. 

S8: ee příští lekce začíná ve dvanácet hodin padesát 

L5: tady to je268 

S8: patnáct patnáct set minut 

L5: ehe tady je náct 

S8: náct 

L5: takže patnáct 

S8: =patnáct 

 
264 otáčí hlavou ve významu nesouhlasu 
265 kývá hlavou ve významu souhlasu 
266 ilustrační BH – 1+2 stretched – PUdiAB – center 1 – wrists – rotation 
267 deiktické BH – flat hand – PLTC – center-center 1 – straight – up, down; RH – 2 stretched – PDdiAB – upper 
right extreme periphery 3 
268 deiktické RH – 2 stretched – PUdiTC – upper right extreme periphery 3 
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L5: a tohle?269 

S8: ee dvanáct dvanácet  

S?: dvanáct 

L5: dvanáct ((píše na tabuli)) ano fonetika dvanáct hodin patnáct 

minut. děkuju děkuju moc tak Adama270 a: Adam271 ptejte se. 

S9: v kolik hodin je zápas? 

L5: a zase prosím vás prosím tě 

S9: a: prosim tě v kolik hodin je zápas: 

S10: zápas je v osm hodin večer 

L5: ehe v osm hodin večer super a: kdo ještě nebyl? Adam a: a a kdo 

nebyl, všichni jste byli, divné. a: Adam272 

S11: ee v kolik hodin 

L5: e e e prosím vás prosím tě 

S11: =prosím tě v kolik hodin je tenis? 

S12: tenis je v patnáct čtyřicet pět 

L5: ehe (.) to je všechno děkuju moc 

  

 
269 deiktické RH – 2 stretched – PDdiTC – upper right periphery 2 
270 deiktické RH – 2 stretched – PLTC – center 1 – away body 
271 deiktické RH – 2 stretched – PLTC – center 1 – away body 
272 deiktické RH – 2 stretched – PUdiTC – center 1 – away body 
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Nahrávka 6 

STOPÁŽ: 03:03 

 

L6: pamatujete na na fráze líbí se mi mám rád ráda273 chutná mi Evo 

zkuste první frázi příklad. 

S1: líbí se mi červené barva, 

L6: ehe líbí se mi274 červená barva super mám rád275 Adame? 

S2: mám rád rodin, 

L6: rodinu, mám rád svoji rodinu ehe a chutná mi276 Evo? 

S3: chutná mi zmrzlina? 

L6: ehe chutná mi zmrzlina. super ehe takže s tím nemáte problém teď 

(.) dám vám (handout), vidíte tady bé dva277 a tady zájmena já ty on 

ona278 a tak dále budete páry279, a jeden280 první se ptá hm (.) co mu 

chutná, takže vyberu281 verbum a vyberu například on a ptám se,282 co 

mu chutná? druhá283 osoba vybere slovo,284 například pivo a odpověď 

chutná mu pivo. a já napíšu285 chutná mu pivo. (.) ano?286 ee první287 

úkol, ještě předtím, spolu v párech288 (.) se podíváte na slova289 a 

vysvětlíte rozumíte nerozumíte290, a potom dialog291 jo? ((rozdává 

materiály)) 

 
273 deiktické RH – PDdiTC – upper right extreme periphery 3  
274 ilustrační – RH – lax flat hand – PUdiTC – center 1 – wrist – rotation 
275 deiktické RH – PDdiTC – upper right extreme periphery 3 
276 deiktické RH – PDdiTC – upper right extreme periphery 3 
277 deiktické LH – PVTB – center 1  
278 ilustrační LH – spread flat hand – center 1 – wrist – bending to 1+5 
279 ilustrační RH – 2+3 stretched – center 2 – fingers straight – together 
280 ilustrační RH – 1 stretched – center 1 
281 deiktické RH – flat hand – PVTB – center-center 0 
282 ilustrační RH – 1+2 stretched – center 1 – wrist – rotation 
283 ilustrační LH – 2+3 stretched – center 1  
284 deiktické LH – PVTB – center 1 
285 symbolické RH – 1-3 connected, 4+5 bent – PDdiTC – center 1 - wrist zigzag – right 
286 ilustrační RH – 1 stretched – right periphery 1 
287 ilustrační RH – 2 stretched – upper right periphery 1 
288 ilustrační RH – flat hand – PDTC – center 2 – arm – straight – left, right 
289 deiktické LH – 2 stretched – PVTB – center 1 
290 ilustrační LH – spread flat hand – PDdiTC – center 1 – wrist – rotation 
291 ilustrační BH – 2 stretched – PVTB – center 1 – wrist – towards body, away body 
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((studenti pracují ve skupinách a lektor monitoruje aktivitu 

studentů)) 
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Nahrávka 7 

STOPÁŽ: 14:07 

 

L7: podívejte se ve cvičení šest, strana čtyřicet čtyři cvičení šest 

(.) a: ve cvičení šest máme tři obrázky. tři osoby (.) Věra, Leoš, a 

Marta. a: říkáme co rádi, nebo neradi dělají. (.) tak když se na 

podíváte (.) Věra. Evo je jí let? 

S1: je jí sedmdesát pět let 

L7: ehe ee Leoš Adam kolik je mu let? 

S2: ee je mu dvacet šest let 

L7: ehe a Marta Eva, kolik je jí let? 

S3: je jí čtyřicet devět let 

L7: ehe super, takže Věra sedmdesát pět, Leoš dvacet šest a Marta 

čtyřicet devět let tak prosím teď dělejte páry292 nebo skupiny293, 

možná Adame294 můžeš si sednout k Adamovi295 jo, ee tak v páru296 tady 

tři tři297 dva dva298 dva299 ee diskutujte300 prosím co rádi nebo neradi 

dělají Věra Leoš Marta. co myslíte? co myslíte že rádi dělají nebo 

co neradi dělají, jo diskutujte v páru nebo ve skupině. 

((studenti pracují v páru nebo ve skupině)) 

(...) 

L7: tak když chcete říct (I think) ee fráze myslím ((píše na 

tabuli)) (.) že, ehe to je stejné jako být rád,301 tady máme ee jsem 

 
292 ilustrační RH – 2+3 stretched – PDTC – upper right periphery 1 – fingers straight – bending 
293 ilustrační RH – PDTC – upper right periphery 1 – wrist – rotation – counter clockwise 
294 deiktické RH – 2 stretched – PDdiTC – upper right periphery 2  
295 deiktické RH – 2 stretched – PDdiTC – upper right periphery 2 
296 ilustrační RH – 1+2 stretched – PDTC – upper right periphery 1 – fingers straight – bending 
297 ilustrační RH – 1+2 stretched – PDTC – upper right periphery 1 – fingers straight – bending 
298 ilustrační RH – 1+2 stretched – PDTC – upper right periphery 1 – fingers straight – bending 
299 ilustrační RH – 1+2 stretched – PDTC – upper right periphery 1 – fingers straight – bending 
300 ilustrační RH – lax flat hand – PVTB – upper right periphery 2 – wrist rotation – clockwise 
301 deiktické RH – lax flat hand – PDdiTC – upper right periphery 3 
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rád že, nejsem rád že302, tak stejně funguje myslím že303. jo, stejná 

fráze myslím že Věra304 něco dělá. 

((studenti pracují ve skupině a lektor monitoruje aktivitu 

studentů)) 

(...) 

L7: tak máte hotovo? můžeme, spolu, ta:k Eva305 co si myslíš že dělá 

ráda Věra? 

S4: ehe myslím že Věra ráda vaří 

L7: ehe306 Věra ráda vaří: dobře, někdo něco jiného?307 co Věra dělá 

ráda? 

S?: ráda nakupuje 

L7: =nakupuje, ehe ještě něco? 

S4: ráda se díváme na televizi 

L7: a zase ne308 ty309, ale Věra310, takže? 

S4: dívá se 

L7: =dívá se na televizi ehe dobře co Leoš? co rád dělá Leoš? 

S?: poslouchá hudbu 

L7: ehe poslouchá hudbu 

S?: =e rád poslouchá hudbu 

L7: rád poslouchá hudbu. někdo něco jiného? 

S?: rád pije pomerančový džus 

 
302 deiktické RH – lax flat hand – PDdiTC – center 2  
303 ilustrační LH – 1+2 crooked – PVAB – upper right periphery 1 – wrist – rotaion 
304 ilustrační LH – 1+2 crooked – PUdiTC – right periphery 1 – wrist – rotation 
305 deiktické LH – lax flat hand – PDAB – center 1 
306 výraz údivu  
307 ilustrační RH – lax flat hand – PDdiTC – center 1 
308 deiktické RH – flat hand – PVTB – center 0 – arm straight – towards body 
309 deiktické RH – 2 stretched – PDdiTC – center 2 – arm straight – away body 
310 deiktické RH – 2 stretched – PDdiTC – center 2 – wrist bending to 1+5 
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L7: ehe přímo pomerančový311 džus ne jablečný,312 pomerančový313 (.) 

dobře ještě něco? 

S?: =rád cvičí 

L7: cvičí, výborně rád cvičí ehe tak a poslední Marta, co ráda dělá 

Marta? 

S?: pracuje 

L7: Marta ráda pracuje 

S5: nemá ráda s nemá ráda spát 

L7: tak pozor314 Adam spát. je to verbum nebo substantivum?315 spát 

verbum. takže má ráda spát?316 (.) má ráda?317  

S5: má ráda (.) ráda 

L7: =ráda?318 spí.319 jo, ráda spí. takže pozor verbum ee verbum rád320 

jo? tak dobře, takže eee máme e nápady321 a teď ověříme322 ee 

poslechem budeme poslouchat (we will listen and we will check it if 

we were right or not) tak 

((lektorka pouští nahrávku poslechu)) 

(...) 

L7: ehe tak pustím ještě jednou posloucháme ještě jednou323 (..) a 

zkuste napsat ee aktivity324 co rádi ne- ee dělají325 jo, co Věra 

Leoš. verba aktivity326 ehe ještě jednou, 

 
311 ilustrační RH – 1-5 connected – PUTC – center 2 
312 ilustrační RH – flat hand – PDdiTC – center 1 
313 ilustrační RH – 1-5 connected – PUTC – center 2 
314 ilustrační RH – 2 stretched – PVAB – center 1 
315 deiktické RH – 2 stretched – PDAB – upper right extreme periphery 3 – arm straight – right 
316 deiktické RH – 2 stretched – PDAB – upper right extreme periphery 3 – arm straight – right 
317 kývá hlavou ve významu váhání 
318 deiktické RH – 2 stretched – PDAB – upper right extreme periphery 3 – arm straight – right 
319 ilustrační RH – 1+2 bent – PVAB – upper right periphery 2 – wrist rotation – clockwise 
320 deiktické RH – 2 stretched – PDAB – upper right extreme periphery 3 – arm straight – right 
321 ilustrační LH – flat hand – PDTC – right periphery 1  
322 ilustrační LH – 1+2 stretched – PUdiTC – wrist rotation – counter clockwise 
323 ilustrační RH – 1+2 bent – PVAB – upper right periphery 2 – wrist rotation – clockwise 
324 ilustrační LH – 1-3 connected, 4+5 bent – PDdiTC – center 1 - wrist zigzag – right 
325 ilustrační LH – flat hand – PUdiTC – center 2 – arm arced – right 
326 ilustrační LH lax flat hand – PDdiTC – center 1 
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((lektorka pouští ještě jednou nahrávku poslechu)) 

(...) 

L7: tak máme pravdu co dělá Věra? co dělá Věra ráda? 

S?: nakupuje 

L7: ehe,327 a říkali jsme nakupuje328 takže, kdo říkal? že Věra ráda 

nakupuje (who said it)?329 (.) ehe Adam330, takže máš pravdu331 Věra 

ráda nakupuje. ehe ještě něco? 

S?: ráda sleva 

L7: ehe a332 sleva? verbum nebo substantivum?333 

S6: substantivum 

L7: takže Adam.334 Věra? 

S6: má rád 

L7: =ale Věra je to žena [nebo muž]?335 

S6:                      [má ráda]. 

L7: ehe tak Věra,  

S6: má ráda slevu 

L7: slevu nebo plurál,336 

S6: slevy 

L7: =slevy ehe,337 Věra má ráda slevy. tak ee co Leoš? 

S6: nepracuje 

 
327 ilustrační LH – 1 stretched – PUdiTC – center 1  
328 ilustrační BH – lax flat hand – PDdiTC – center 1 
329 ilustrační BH – flat hand – PDdiAB – center 1 
330 deiktické LH – 2 stretched – PdTC – center 2 – arm straight – away body 
331 deiktické RH – lax flat hand – PDdiTC – center 2 
332 deiktické LH – 2 stretched – PUdiTC – center 2 
333 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right extreme periphery 3 
334 deiktické LH – 2 stretched – PUdiTC – center 2 
335 ilustrační BH – 2 stretched – PUdiTC – center 1 – wrist rotation – clockwise 
336 ilustrační RH – lax flat hand – PDdiTC – center 1 – arm straight – right 
337 kývá hlavou ve významu souhlasu  
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S?: rád cvičí jógu338 

L7: rád cvičí jógu, ehe ještě něco? 

S?: rád čti? 

L7: =pardon 

S?: rád čti 

L7: ehe tak infinitiv to je nepravidelné číst ((píše na tabuli)) a 

on rád?339 

S?: čte 

L7: čte. ((píše na tabuli)) ehe on ona ee čte (.) jo? (.) ehe ještě 

něco? 

S?: on je vegetarián 

L7: on je vegetarián takže možná rád pije pomerančový džus,340 když 

je vegetarián ano takže rád cvičí,341 rád čte342 a343 

S?: nemá rád maso 

L7: nemá rád maso maso jo maso ehe neutrum maso ((píše na tabuli)) 

výborně maso substantivum,344 takže? mít rád345 nebo negativum nemít 

rád (.) jo, Leoš nemá rád maso.346 ehe a: poslední Marta? co ráda 

dělá Marta? 

S?: ee má ráda uklízí a vaří 

L7: tak347 ehe Adam348 

S2: má ráda fyzický cvičení 

 
338 deiktické RH – 2 stretched – PUdiTC – center 1 
339 ilustrační RH – flat hand – PDdiAB – center 1 
340 ilustrační RH – flat hand – PUAB – center 1 
341 ilustrační LH – 1 stretched – PUdiTC – center 1 
342 ilustrační LH – 1+2 stretched – PUdiTC – center 1 
343 ilustrační BH – flat hand – PUAB – center 1 – arm straight – up and down 
344 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – right periphery 2 
345 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right extreme periphery 2 
346 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – right periphery 2 
347 ilustrační RH – flat hand – PDdiAB – center 2 
348 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – center 2 – arm straight – away body 
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L7: ehe fyzické:349 cvičení proč fyzické:350 cvičení a ne fyzický 

cvičení351 

S?: (because it´s plural)? 

L7: ehe ((píše na tabuli)) fy zi cké cvi če ní: (.)352 tak cvičení 

takže, fyzické jo? protože neutrum. jo?353 tak ehe (.) ještě něco? 

S?: má ráda pracuje ve velké firmě 

L7: ehe tak a zase ráda nebo mít ráda?354 

S?: ee ráda rád 

L7: ehe rá ee Marta je muž nebo žena? 

S?: =ráda ve velký 

L7: =je to žena takže Marta, [ráda]355 

S?:                           [ráda] pracuje ve velký firmě 

L7: ráda verbum,356 

S?: ráda. 

L7: tak ee ((píše na tabuli)) Marta,  

S?: ráda pracuje 

L7: super teď357 ehe 

S?: ve velký 

L7: ehe ráda ((píše na tabuli)) žena, teď verbum, [pracuje] 

S?:              [pracuje] ve velký 

L7: =ve velké firmě ehe 

 
349 ilustrační BH – fist – PDdiAB – center 1 
350 ilustrační LH – lax flat hand – PUdiTC – left periphery 1 
351 ilustrační LH – 1+2 stretched – PUdiTC – left periphery 1 – wrist rotation – right 
352 adaptér – škrábe se pod nosem 
353 deiktické – RH – 2 stretched – PDdiTC – lower right periphery 2 
354 deiktické – RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right extreme periphery 3 
355 ilustrační BH – 2 stretched – PDdiTC – center 1 – arm straight – right 
356 ilustrační LH – 1-5 touching – PVTB – center 1 
357 deiktické – RH – 2 stretched – PDdiTC – lower right periphery 2 
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S?: má ráda vaří exotické jílo 

L7: jí:dlo ráda vaří exotické jídlo víte jaké jídlo? pamatujete?358 

S?: ee [japonské, indické] 

L7:       [japonské indické] 

S?: a arabské 

L7: a arabské. super tak indické arabské jídlo japonské super tak jo 

děkuju a teď eee co vy? co vy děláte rádi, takže zůstaňte359  

  

 
358 ilustrační LH – spread flat hand – PLTC – upper left periphery – wrist rotation – clockwise 
359 ilustrační BH – spread flat hand – PDdiAB – center 2 
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Nahrávka 8 

STOPÁŽ: 01:52 

 

L8: budeme mít nové skupiny, prosím vy tři360 pracujete ee Adam 

pracuje s Evou361 a vy tři pracujete spolu362 máme jídelní lístky, 

jsou tady363 tam364 a tam365. vy chcete jíst a pít, chcete jídlo a 

pití, hledáte restauraci. takže, chodíte366 po třídě kouknete se do 

jídelního lístku ((dívá se do lístku))367 to nechci a jdu k jiné368 

restauraci. chcete jídelní lístek restaurace. (so you looking for a 

perfect restaurant369 for your group. there are three menus370 and you 

need to choose one. (.) Is that clear? ok, so)371  

S1: =(         ) 

L8: (sorry)?372 

S1: (just choose the one we like), 

L8: (yeah)373 

((studenti chodí po třídě a vybírají si jídelní lístek)) 

L8: dobře ee vy jste hosté374 já jsem číšník nebo servírka375 takže se 

můžete posadit vy jste hosté,376 já jsem servírka.377 máte jídelní 

 
360 ilustrační BH – 2 stretched – PDdiTC – center 3 – wrist rotation 
361 deiktické RH – lax flat hand – PDdiTC – center 3 
362 deiktické RH – 2 stretched – PDdiTC – center 3 – arm straight – left, right 
363 deiktické LH – 2 stretched – PDdiTC – lower left periphery 2 
364 deiktické LH – 2 stretched – PDAB – center 3 
365 deiktické LH – flat hand – PDAB – upper periphery 3 
366 napodobuje pantomimicky chůzi 
367 kývá hlavou ze strany na stranu 
368 napodobuje pantomimicky chůzi 
369 ilustrační BH – flat hand – PDdiAB – right, left periphery 1 
370 deiktické RH – 2 stretched – PDdiTC – center 2 – arm straight – right 
371 ilustrační BH – flat hand – PUdiTC – periphery 1 – arm circle  
372 nakloní hlavu směrem ke studentovi 
373 kývá hlavou ve významu souhlasu 
374 ilustrační BH – flat hand – PDdiTC – center 2 – wrist bending to pulse 
375 deiktické BH – flat hand – PVTB – center-center 0 
376 napodobuje pantomimicky, že si sedá; ilustrační BH – flat hand – PDTC – center 2 
377 deiktické BH – flat hand – PVTB – center-center 0 
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lístek ano? (you can sit down378 you are in the restaurant and I am 

waitress)379 (..) dobře, (..) vezmu si papír a tužku, 

((lektor přichází k první skupině)) 

L8: tak dobrý den co si dáte k pití? k pití? 

  

 
378 ilustrační BH – flat hand – PDTC – center 2 – wrist bending to pulse 
379 deiktické BH – flat hand – PVTB – center-center 0 
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Nahrávka 9 

STOPÁŽ: 05:20 

 

L9: tak uděláme rekapitulaci,380 mít rád nebo ráda plus objekt381 a 

rád nebo ráda něco dělat nějaká aktivita382 jo, dělali jsme to383 co 

to je? ((ukazuje obrázek)) 

S?: káva 

L9: to je káva, dobře je to aktivita nebo objekt? 

S?: objekt 

L9: objekt výborně použijeme mít rád384 jak bude otázka? jak bude 

otázka?385 otázka? 

S?: máš rád  

L9: ehe neformální výborně ((píše na tabuli)) máš rád nebo ráda 

S?: =kávu 

L9: =kávu výborně kávu to je akuzativ máme mít rád386 plus objekt 

v akuzativu. dobře super co to, co dělá? ((ukazuje obrázek)) 

S?: nakupuje 

L9: nakupuje, aktivita nebo objekt? 

S?: aktivita 

L9: aktivita, jak bude otázka?387 (.) máme dlouhé slovo388 

S?: nakupuje ráda?  

 
380 ilustrační LH – 1-5 spread bent – PDAB –left periphery 2 
381 deiktické LH – 2 stretched – PDdiAB – upper left extreme periphery 3 
382 ilustrační LH – spread flat hand – PUdiAB – center 2 – wrist bending to pulse 
383 ilustrační LH – 2-5 flapped down – PddiTB – center 1 – 2-5 finger bending to pulse 
384 deiktické LH – 1+2 stretched – PDdiAB – upper left extreme periphery 3 
385 deiktické RH – flat hand – PDdiTC – upper right periphery 2 
386 deiktické RH – 2 stretched – PDdiAB – upper right periphery 2 
387 deiktické LH – 1-3 stretched – PDdiAB – center 2 
388 ilustrační RH – flat hand – PDdiTC – right periphery 2 – arm straight – right 
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L9: ehe389 výborně nakupuješ ((píše na tabuli)) (.) nakupuješ pardon 

rád nebo ráda ehe390 super dobře, co to? ((ukazuje obrázek)) 

S?: pivo 

L9: pivo aktivita objekt, 

S?: objekt 

L9: =objekt výborně jak bude391 otázka? 

S?: máš ráda pivo? 

L9: ehe výborně Adame,392 máte rád pivo? 

S1: ee mám rád pivo 

L9: výborně zeptejte se někoho393 

S1: Evo  

L9: ehe394 

S1: ee (.) máš ráda pivo? 

S2: Ano ráda ee mám ráda395 pivo 

L9: výborně super co je to? ((ukazuje obrázek)) 

S?: snídá 

L9: ehe snídá ehe dobře, aktivita objekt? 

S?: aktivita 

L9: aktivita, Evo396 jak bude otázka? zeptejte se někoho397 

S3: ee Evo ráda snídáš? 

 
389 kývá hlavou ve významu souhlasu 
390 kývá hlavou ve významu souhlasu 
391 ilustrační RH – flat hand – PUTC – center 2 – arm arced – away body 
392 deiktické RH – flat hand – PUTC – center 2 – arm arced – away body 
393 deiktické RH – lax flat hand – PDTC – center 1 – arm circle – clockwise 
394 kývá hlavou ve významu souhlasu 
395 deiktické RH – spread flat hand – PVTB – center-center 0 
396 deiktické RH – flat hand – PUTC – center 2 – arm arced – away body 
397 deiktické RH – lax flat hand – PDTC – center 1 – arm circle – clockwise 
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L9: ehe výborně nejdřív bude verbum398 

S3: =ee snídáš ráda? 

L9: super399 

S4: ano ráda snídám. 

L9: výborně super dobře co je to? ((ukazuje obrázek)) 

S?: tancovat 

L9: ehe může být tancovat a konkrétně co to je?400 

S?: tancovat tancují 

L9: ehe dobře dobře to je to verbum401 a kdyby to byl objekt tak je 

to? 

S?: aktivita 

L9: aktivita dobře je to aktivita kdyby to byl objekt402 tak to může 

být balet.403 jo? balet je objekt.404 ale uděláme aktivitu tancovat 

eee Evo tancujete ráda? 

S5: ee ne nerada tancu 

L9: nerada tancu:,405 

S5: =tancuju 

L9: výborně nerada tancuju super dobře co je to? ((ukazuje obrázek)) 

S?: hrát 

(.) 

L9: Adame? 

S1: fotbal 

 
398 deiktické RH – 2 stretched – PDdiTC – center 3 – arm straight – right 
399 deiktické RH – flat hand – PUdiTC – center 2 – arm arced – away body 
400 deiktické RH – 2 stretched – PVTB – center 1 – arm circle – counter clockwise 
401 deiktické RH – spread flat hand – PVTB – center 1 – arm circle – counter clockwise 
402 deiktické RH – spread flat hand – PVTB – center 1 – arm circle – counter clockwise 
403 ilustrační RH – spread flat hand – PUdiTC – right periphery 2 
404 deiktické RH – spread flat hand – PVTB – center 1  
405 deiktické RH – 2 stretched – PVTB – center 0 – wrist bending to pulse 
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L9: =fotbal, ehe fotbal to je objekt406 aktivita hrát fotbal.407 dobře 

tak hrát fotbal ee Evo,408 můžete otázku? 

S6: ee hraješ ráda fotbal? 

L9: ehe hraješ ráda fotbal super koho se zeptáte?409 

S6: Eva 

S7: hraju ráda fotbal 

L9: ehe410 hraju ráda fotbal výborně super poslední, co to je? 

((ukazuje obrázek)) 

S?: kni 

L9: znáte to slovo? 

S?: knihu 

L9: ehe to jsou knihy, plurál knihy ((píše na tabuli)) jak bude 

otázka? jak bude otázka? ee Evo411 

S2: ee máš ráda knihy? 

L9: ehe máš ráda knihy koho se ptáte?412 

S2: Evo? [máš ráda] knihy? 

L9:      [super] 

S4: =ee ano mám ráda knihy? 

L9: výborně super teď budete vy pracovat spolu dostanete papír máte 

tady aktivity413 nebo objekty a budete se ptát hmm Evo?414 pijete ráda 

pivo? 

S3: ee ano, ee ráda ee mám ráda pivo 

 
406 ilustrační LH – spread flat hand – PUdiTC – left periphery 1 
407 ilustrační LH – lax flat hand – PDdiTC – center 1 – wrist arced – right 
408 deiktické RH – flat hand – PUTC – upper right periphery 2 – arm arced – away body 
409 deiktické RH – lax flat hand – PDTC – center 1 – arm circle – clockwise 
410 kývá hlavou ve významu souhlasu 
411 deiktické LH – flath hand – PUdiTC – center 2 
412 deiktické RH – lax flat hand – PDTC – center 1 – arm circle – clockwise 
413 deiktické RH – 1+2 connected – PVTB – center 1 
414 deiktické LH – flat hand – PUTC – upper left periphery 2 – arm arced – away body 
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L9: ehe dobře otázka byla415 pijete416 ráda? 

S3: ee pijete ráda ee ano417 ee ráda pi (.) pi418  

L9: pi:ju:419  

S3: piju ee pivo 

L9: =pivo výborně takže já si napíšu420 Eva a ráda pije pivo jo? 

každý dostane papír budete chodit a mluvit spolu421 

 

 
415 ilustrační RH – 2-5 flapped down – PDdiTB – center 1 – 2-5 finger bending to pulse  
416 ilustrační RH – 1-5 crooked – PVTB – upper periphery 1 – wrist bending to 1 
417 adaptér – škrábe se na hlavě 
418 deiktické RH – 2 stretched – PVTB – center 1 – wrist straight – towards body 
419 deiktické RH – 1+2 stretched – PVTB – center 1 – wrist straight – towards body 
420 symbolické RH – 1-3 connected, 4+5 bent – PDdiTC – center 1 - wrist zigzag – right 
421 ilustrační BH – 2 stretched – PDdiTC – periphery 2 – wrist – circle – clockwise 


