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Příloha č. 1: Informovaný souhlas pro rodiče 

Informovaný souhlas pro rodiče 

Vážení rodiče, 

jsem studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, studuji obor Učitelství českého jazyka 

a literatury pro střední školy a píši diplomovou práci na téma Verbální komunikace mezi 

vyučujícími a žáky na střední škole (dialog při výuce českého jazyka).  Práce se bude především 

zabývat podobami a funkcemi dialogu v hodinách českého jazyka zaměřených na výuku jazyka, 

popřípadě slohu. K vypracování své práce potřebuji podklady ve formě zvukového (nikoli tedy 

vizuálního) záznamu vyučovacích hodin českého jazyka. Vaše dítě by bylo přítomno jen na 

jedné nahrávané vyučovací hodině. Nahrávka bude přepsána a anonymizována – uvedu pouze, 

že jsem nahrávala na gymnáziu v Moravskoslezském kraji. Přístup k nahrávce budu mít jen já 

a nikde ji nebudu zveřejňovat; samozřejmostí je i nezveřejnění jména Vašeho dítěte. Do výuky 

nebudu nikterak zasahovat, jen v ústraní pořídím audio nahrávku hodiny. S jakýmkoli dotazem 

se na mě neváhejte obrátit na email: Komarkova.Linda@seznam.cz. 

Budu moc vděčná za Vaši spolupráci. 

S přáním krásného dne, 

Bc. Linda Komárková 

Souhlasím, aby můj syn/má dcera 

...................................................................................................., byl/a nahráván/a na diktafon 

při hodině českého jazyka na gymnáziu pro účely vypracování diplomové práce na 

Filozofické fakultě Karlovy univerzity. 

V ....................................................................... 

Dne ………………………………………… 

Podpis zákonného zástupce ……………………………………………………...... 
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Příloha č. 2: Přepis první vyučovací hodiny 

U: Dneska se koukneme na rozvíjející větné členy. (..) Zlatíčko, 

můžete mi říct, co hledáte? Takže něco málo zopakujeme. Takže 

jdeme na: teorii co se týká větných členů. Takže základními 

větnými členy jsou Evi keré dva větné členy? 

S: Eee podmět a přísudek? 

U: Výborně, když máme přísudek. Jaké typy přísudku si vzpomeneme? 

S: Slovesný, slovesný jmenný ee potom jmenný bez spony 

U: Takže slovesně jmenný, slovesný, jmenný 

S: A: potom ještě:  

U: Ještě 

S: Ee 

U: Vyjádřený čím 

S: Ee 

U: Citoslovcem 

S: Citoslovcem 

U: Super. Ta:k, co se týká podmětu. Jak se zeptáme na podmět, 

Tome 

S: Kdo co? (.) Prvním pádem = 

U: = Tome 

S: Co 

U: Latinsky přece 

S: ((smích)) Jsi snad v Česku? ((smích)) 

S: Jsme v latinsku a = 

S: = V Latinsku ((smích)) 

U: Tak děkuju za. Děkuji za vtipnou vsuvku a teď už se zkusíme 

dostat k rozvíjejícím větným členům, které nás dneska budou 

zajímat a cílem dnešní hodiny si je zopakujeme. Je zopakovat si 

je. Takže jdeme na to. Tak jaké rozvíjející větné členy známe, 

a prosila bych všech pět. Kami 

S: E přívlastek, ee příslovečné určení, předmět (.) ee přístavek 

U: = Výborně 

S: = A doplněk 
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U: Výborně. My se podíváme dneska na tři z těch pěti. Tak, Vašku, 

které jsou ty tři nejvýznamnější, nejdůležitější, z těch pěti 

(.) které teď řekla Kamča 

S: Předmět, příslovečné určení a: (..) 

U: Ta:k, Honzi? 

S: Nevím 

S: Přístavek 

U: To ne. 

S: Přívlastek 

U: Přívlastek, výborně. Tak minule jste kontrolovali, probírali, 

opakovali předmět a příslovečné určení, takže jak se ptáme na 

předmět, Kristi? 

S: Ee všemi pádovými otázkami kromě první 

U: A proč se nemůžu zeptat nominativem 

S: Protože tím (.) ee se ptáme na podmět 

U: Výborně. Copak, je vám zima? Tak si sedněte dopředu.(.) Anebo 

svetr 

S: Chceš svetr? 

S: ( ) 

U: Tak zavřeme okno a my se vrátíme k větným členům. Tak říkali 

jsme tedy: (..) předmět. Co se týká příslovečného určení tak tam 

záleží na tom, jaký typ příslovečného určení to je. Ta:kže 

poprosím Lukáše, jaká příslovečná určení znáte 

S: Místa, času, způsobu, příčiny, důvodu (..) 

U: Ještě něco, Martine 

S: Míry 

U: Tak, ještě si někdo vzpomene 

S: ((s pomocí vyučující vyjmenovávají)) 

U: Je jich spousta, spousta, spousta, ale ty základní si myslím 

že jsme tady zopakovali. Takže zkusíme:e, Jakube. Příslovečné 

určení místa. Nějaké otázky. 

S: Uhm, kde, nebo kam, odkud  

U: Třeba. Štěpáne, vyberte si nějaké jiné 

S: Ta:k času. (.) Tak to je kdy, odkdy ( ) 
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U: Super. Tak kdo třeba ještě nebyl. Kája. Nějaké jiné? 

S: ((studenti jmenují další otázky typické pro různá příslovečná 

určení)) 

U: Tak a my se dneska vrhneme. Evi? (.) Smím takový skromný 

dotaz? 

S: Uhm 

U: Proč máte otevřenou tu učebnici angličtiny? 

S: ( ) 

U: Tak jí zavřete a: koukneme se na: přívlastek. Ta:kže, co se 

týká pří:vlastku:, na přívlastek se ptáme jak. Vašíčku, prosím, 

nechejte tu prupisku už na pokoji. Ta:kže kdo? Tady. ( ) 

S: Pe ká es a pé ká en. Přívlastek shodný a neshodný. 

U: Výborně 

S: ((smích)) 

U: Ta:k. A já (.) já jsem asi položila tu otázku špatně. Jak se 

ptáme na přívlastek? 

S: Aha  

S: ((smích)) 

U: Ptala jsem se, jak se ptáme na přívlastek? 

S: [jo] 

S: Jojo 

S: Jaký 

U: No, ještě máme dvě 

S: Který (.) 

U: Super. Jaký, který, čí. Dobře. Ta:k. Přívlastek shodný, 

přívlastek neshodný. Kdo ještě moc nemluvil, Kačko:. Co mi 

řeknete k přívlastku. Jak  poznám v textu jestli to je přívlastek 

shodný nebo neshodný 

S: Přívlastek shodný se vlastně skloňuje s tím (.) ee slo-slovem, 

na které se váže, a přívlastek neshodný  

U: = Ee že se skloňují a ty tvary se  

S: ( ) 

U: Takže se nám 

S: Mění 
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U: Mění se. Tak, jak to, kdežto když je neshodný? 

S: Taak se nemění  

U: A co se nemění 

S: Koncovky 

U: To chápu ale u čeho 

S: U toho: přívlastku  

U: Takže nějaký příklad? (…) Tak kdo (.) třeba žije v boudě? 

S: ((smích)) 

S: Pes 

U: A když to bude bouda, bez boudy 

S: ( ) 

S:((smích)) 

U: Výborně, takže se nám mění ten řídící člen ale ten závislý 

přívlastek ne. Takže já vás poprosím, rozdáte si tady ty 

materiály a my nebudeme dělat cvičení od začátku:, ale začneme 

cvičením čtyři a pět. Takže si prosím najdete cvičení čtyři a pět 

a pokud nechcete psát přímo do toho, tak si prosím vezměte papír. 

(..) Tak, takže začneme cvičením čtyři a pět.(..) Vy si sedněte 

prosím jako člověk. Takže jdeme na cvičení čtyři pět. E Martine, 

možná že (..) by to chtělo asi zavřít okno. ( ) Než se vytočím, 

že, Danielo. (.) Takže jdeme na cvičení čtyři a pět a úkol je 

tedy jaký, Martine, u čtyřky 

S: ((čte zadání)) Přívlastky neshodné nahraďte přívlastky 

shodnými s týmž významem 

U: A úkol pátý 

S: Přívlastky shodné nahraďte přívlastky neshodnými s týmž 

významem 

U: Je někdo, kdo nechápe: (.) co máte dělat? 

S: ( ) 

U: Super, takže (.) prosím najděte tam kde je přívlastek (.) 

shodný nebo neshodný a změňte to. Pokud to víte nemusíte si to 

psát pokud si nejste jisti tak si to prostě změňte. (.) Opakování 

je matka moudrosti, Lukáši.  

S: Jeežiš 
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S: ((povzdech)) 

S: ( ) 

U: To jsem strašně ráda, že mám pravdu (..) Tome? co máte dělat? 

S: Pětku 

U: Pětku a? 

S: ((odpovídá jiný student, ne Tom)) Čtyřku 

U: No, tak pracujte (.) Takže, hledáte ty přívlastky, které 

můžete změnit na shodné nebo neshodné. Jakube, jaký je tam 

problém? 

S: Nevím, co to znamená 

U: Co nevíte, co znamená? 

S: Přívlastek shodný a neshodný 

U: Zlatíčko (.) tak. Zkusíme si to tedy na příkladu. Takže Viky 

začněte, cvičení čtvrté, první věta. 

S: ((čte)) 

U: Teď tam máme nějaký pří:vlastek neshodný. 

S: To bude schody ze dřeva 

U: Výborně, schody ze dřeva. A jak to změníme na přívlastek 

shodný? 

S: Dřevené schody. 

U: Dřevené schody. Dobře. Jakube. Teď to cvičení páté. První 

větu přečtete. 

S: Ee (.) každý rok máme také borůvkové knedlíky. 

U: Kde je tam přívlastek shodný 

S: Ee borůvkové knedlíky? 

U: Tak to změňte na neshodný 

S: Každý rok máme také (.) knedlíky s borůvkami 

U: Výborně. Ještě je prosím vás někdo, kdo to nechápe? 

S: S borůvkami, ne? 

U: Může být s borůvkami anebo z borůvek (.) může být teoretický 

obodvoje, jo.  Tam teď není ani  důležité jakoby  fakticky ale 

spíše jestli gramaticky je to správně. Ale asi bych taky dala 

spíše s borůvkami protože asi neplácáme ty: borůvky do toho těsta 

ale dáváme ho  do toho těsta, takže ony jsou součástí těsta (..) 
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Tak. takže zkuste, pokud zvládnete, tak si to nemusíte psát, 

zkuste si to (.) udělat jenom v hlavičce.  

S: ((pracují)) 

U: Šss. Viky? 

S: A to je je v každé větě a nebo některé věty že jakože ( ) 

U: V každé větě 

S: Jo 

U: Vašku, už potřetí. 

S: Mně spadla prupiska 

U: Cože? 

S: Mně spadla prupiska  

U: ((povzdech)) (..) Šššt. 

S: Co je, co je toto? 

U. Potom to. Teď se nevzrušujte,  udělejte cvičení čtvrté páté 

pak vám to vysvětlím a budeme pokračovat dál. (..) Tak ještě 

někdo kdo na tom cvičení pracuje? Ať to zbytečně neprotahujem. 

S: ( ) 

U: Na té čtyřce a pětce, Jakube 

S: ( ) 

U: Dobrý, ja se ptám. Někteří si nepíší. (..) Matouši, vy už 

máte všechno hotovo? 

S: V hlavičce makovičce 

U: Dobře (…). A: (…)Jakube, co nemáte dělat v hodině češtiny? 

S: Spát 

U: Výborně, Jakube, pochopil. Až budete mít vzadu nějaký 

polštářek, budete padat ze židle. Nevím, jestli minule jste to 

byl vy nebo to byl Vojtěch co nám tady předvedl, jak se padá ze 

židle. 

S: Byl to on 

S: Já jsem ale nespad 

U: Ee já to beru, jo, ale to je náhoda, že jste to vyvážil. Já 

to myslím fakt smrtelně vážně. (…) Tak Šimone, jak to s váma 

vypadá. S vámi. Můžeme? (.) Tak. Ještě někdo? Takže:  zkusíme(.) 
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takže začne: druhou větou. Kuba. Přečtete větu, řeknete 

přívlastek, a pa:k ho změníte 

S: Na rybníku plavalo hejno hus. Hejno hus. Takže, na rybníku 

plavalo husí hejno. 

U: Stačí když jenom přečtete (.) jenom změníte ten tvar jo, 

nemusíte číst celou větu. Kamči 

S: Lesy v Brdech jsou zachovalé ( ) 

U: Tak. Dobře. Já to zkusím ještě jednou. Přečtete větu, řeknete 

mi ten přívlastek a pak ten změněný přívlastek. 

S: Dobře. Lesy v Brdech, brdské lety 

U: Výborně. Emi.  

S: Eee hřiště na volejbal (.) volejbalové hřiště.  

U: Dobře.  

S: ((smích)) 

S: Ještě jednou 

U: <Ještě jednou. Přečtete> celou větu, přečtete přívlastek 

a pak ho změňte. Tak třeba se to teď povede. 

S: Za školou je hřiště na volejbal. Hřiště na volejbal, 

volejbalové hřiště.  

U: Ta:k, Baruš prosí:m 

S: Všichni máme rádi šťávu z malin. Šťávu z malin, malinovou 

šťávu 

U: Děkuju. Katuš, uhm. 

S: Závod vedl také ulicemi Brna. Eee ee. (.) Jo. Ulicemi Brna? 

Brněnskými ulicemi 

U: Dobře, Katuš. ((Oslovuje jinou studentku tohoto jména)) 

S: Ehm ehm. Skvrny na slunci mají vliv na náš život. Skvrny na 

slunci, slunečné skvrny 

U: Kaji. 

S: Mnohé básně Jana Nerudy jsou působivé i dnes. E básně Jana 

Nerudy. Tak, Nerudovy básně. 

U: Výborně, ee Štěpáne 

S: ( ) Na náměstí stojí betlém s figurkami z porcelánu. 

S figurkami z porcelánu. S porcelánovými figurkami? 
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U: Uuhm. A: (.) tam by šel ještě jeden. (..) Sice by to bylo 

jakoby divné, ale jakoby: teoreticky to jde. Štěpáne, nenapadá 

vás? 

S: ( )  

U: Ještě jednou? (.) Ne, vy máte hledat neshodný přívlastek, on 

tam je ještě jeden. Necháme Štěpá:na. (..) Tak Štěpána, nenapadá 

Vás? Tak, Lukáš už byl? 

S: Figurkový betlém 

S: ((smích)) 

U: <Přečtěte přívlastek neshodný a změňte na shodný> Takže? 

S: Takže: ee. Betlém s figurkami 

U: = A 

S: = Figurkový betlém 

U: Šlo by, jo. Štěpáne. Oba dva jsou to přívlastky shodné. Tak 

a poslední větu dáme (Majdovi?) 

S: A mohli bychom to sčuknout dohromady a říct 

S: = <Sčuknout dohromady> 

S: = Říct porcelánový betlém? 

U: = Já vás sčuknu asi velice taky. Takže by to byl jakoby 

figurkový porcelánový betlém? 

S: Dalo by se. 

U: Jako teoreticky jo, ale (.) jako znělo by to asi divně. 

A mimochodem pamatujete si to já se vás potom na něco zeptám, 

jo, když budeme dělat to další co se týká přívlastku. (Nado?) 

S: Babička měla nejraději buchty s povidly. Buchty s povidly, 

povidlové buchty 

U: Do:bře. Šimone, jdeme na pětku, jestli někdo nemá otázku ke 

čtyřce? 

S: Ne: 

U: Tak (.) jdeme na druhou větu. 

S: Ee tak (.)druhou větu? 

U: Tak první větu jsme si říkali. 

S: Jiráskovu Lucernu často hráli ochotnické soubory. Ochotnické 

soubory. Soubory ochotníků. 
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U: U:hm. A ještě by tam šlo něco? 

S: Ee Jiráskovu Lucernu, lucernu Jiráska.  

U: Šlo by. Lucernu Jiráska nebo bychom mohli tam dát, jak se 

jmenoval? 

S: Alois 

U: Aloise Jiráska. Jo. Rozhodně mi tam nebudete říkat co? 

S: Od Jiráska 

U: Od Jiráska, přesně tak. Nejsme germanisti. Tak, jdeme dál:e, 

Honzi. 

S: Vsetínští hokejisté byli několikrát mistry české republiky. 

Vsetínští hokejisté, hokejisté ze Vsetína. 

U: Hokejisté ze Vsetína anebo? 

S: Hokejisté Vsetína? 

U: To by taky šlo, jo. Hokejisté Vsetína, a: (.) šlo by tam ještě 

něco? 

S: Hokejisté vse-hokejisté vsetínští?  

U:((smích)) 

S: To je takové umělecké 

U: A: dobře. Zeptám se. Vyskloňujete mi, prosím, hokejisté: 

vsetínští. 

S: Ajaj. Takže. Kdo co, (.) hokejisté vsetínští. Bez hokejistů 

vsetínských. 

U: Mění se nám které tvary? 

S: Ee všechny. Oba 

U: Ony jsou jenom dva. Takže tím pádem když se mění oba dva ty 

tvary jaký to bude přívlastek? 

S: No shodný 

U: A my potřebujeme vytvořit přívlastek 

S: = Jo neshodný 

U: Tak, to, že to dáte za to, tím to nevyřešíte. 

S: Tak, to je mi líto 

S: ((smích)) 
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U: Je mi to taky strašně líto, mé srdce pláče, ale (.) nedá se 

nic dělat. Tak, a máme tam ještě nějaký přívlastek shodný v té 

větě? Kdo měl tu větu? (.) 

S: ((smích)) 

U: Máme tam ještě nějaký přívlastek shodný? 

S: Ano (.) když se ptáte. (.) Mistr české republiky (.)  

U: No:?  

S: No. 

U: A co tam je teda přívlastek? 

S: (.) České 

U: K čemu? 

S: Republiky 

U: Uhm to ale asi nebudete měnit, jo spíš 

S: Joo, proč ne 

U: Jako (.) republiky Česka? 

S: Jo 

S: Jo, republiky Čechů 

U: Jo repu-republiky Čechů:, Martine:, dobrý.(.) Ta:k, takže 

jdeme na další, na čtyřku. Koho jsem neslyšela? Kamči. 

((pokračují v kontrole cvičení, které je typově stejné jako 

předchozí cvičení)) 

U: Tak,a jdeme dále. Co se týká ještě přívlastku, tak máme 

přívlastek holý, rozvitý a (.)několikanásobně respektive 

postupně rozvíjející. Takže kdo mi vysvětlí rozdíl mezi postupně 

rozvíjejícím přívlastkem a několikanásobným přívlastkem? Eva? 

(.) Tak Evi zkusíte? 

S: Několikanásobný to je prostě: (.) několik třeba 

U: = Ee eee eee, pojďte k tabuli, to bude asi jednodušší (.) 

Taak. Takže Evi, když máme postupně rozvíjející přívlastek. 

Zkuste mi nějaký vymyslet. (.) Šimone. 

S: Eee ee 

U: Tak třeba ee ten řídící člen bude Eva. 

S: ((smích)) 

S: Ježiš 
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S: Je:žiši 

U: Tak. A jaká je Eva? 

S: Eee 

S: Blbá 

S: Blbá 

S: ((smích)) 

S: Přitažlivá 

U: Prosim vás.  

S: Sexy 

S: Mladá 

U: Ee zkuste, zkuste nějaké slovo, které se dá skloňovat. 

S: Vzrušující 

U: Ona si sama vymyslí. 

S: ((píše)) 

U: ((rozebírá studentčiny napsané přívlastky a diktuje poté 

další větu, kterou má studentka napsat, tu také pak společně 

rozebírají: Naše drahá Eva učí)) 

U: Veruš, prosím, neřešte teď účesy a dívejte se na tabuli (..) 

Tak a udělejte mi rozbor vedle. Vedle mi udělejte rozbor těch 

vět. Začněte tam nahoře. Takže mladá a chytrá Eva se učí. Jak 

bude vypadat rozbor? Veruš, pokud něco potřebujete fakt teď nutně 

probrat, tak běžte prosím ven. (.) 

S: Tak když to bude 

U: Cože co? 

S: Eva, takže to je podmět. 

U: Výborně. 

S: Se učí 

U: Je co? 

S: Přívlastek 

U: Jaký? 

S: EE slovesný 

U: Výborně 

S: No a teď to bude napojené na tu Evu, obojí 

U: Uhm 
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S: EE bude to na stejné úrovni 

U: Tak, ještě jednou. Když můžeme říct že je mladá a chytrá 

a můžeme to přehodit. (.) Tak se jedná o přívlastek? 

S: Několikanásobný 

U: Výborně. A píšeme je tedy 

S: Pod sebe 

U: Ne. Vedle sebe. 

S: No, jsem říkala, na stejné úrovni 

U: Dobře. 

S: Tak to není pod sebe ale 

U: Taak. Taak. A mezi ty členy píšeme co? Mladá a chytrá. 

S: Já vím ježiši ee 

U: Ježiš tam nepíšeme 

S: Ne: plus 

U: Výborně. Plus, super. Tak takže když jsou vedle sebe, je to 

několikanásobný, a můžeme ty (.) členy jednotlivé vyměnit. 

U věty naše drahá Eva se učí to bude vypadat jak? 

S: Bude to stejný podmět a přísudek 

U: Takže bude. Podmět a přísudek bude stejné. Ee to už se vám 

tam teďkom nevejde. 

S: Vleze 

U: No, jak myslíte, Evi. Já se s vámi hádat nebudu. 

S: Evi, napiš to tam 

S: A teď to bude. (.) Ee. 

U: No? (..) Vašku počtvrté.  

S: Tak to bude první to drahá a pak naše 

U: Výborně, přesně. (.) Tak a je to tedy přívlastek jaký? 

S: Rozvíjející 

U: Ne, postupně rozvíjející tomu říkáme (.) Tak když máme 

přívlastek několikanásobný, co mezi těmi jednotlivými členy 

musíme mít Šimone napsáno. 

S: Prosím? 

U: Proto jsem vybrala vás zrovna. Co musíme mít napsáno mezi 

jednotlivými členy, když máme několikanásobný přívlastek 
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S: Čárku 

U: Nebo? (..) Neldo? 

S: ((smích)) 

U: Neldo? 

S: Spojku 

U: Spojku. Kdežto když máme postupně rozvíjející přívlastek tak 

tam napíšeme co, Jakube? 

S: ((smích)) 

U: Jakube? 

S: ( ) 

U: Ne. Ano, nenapíšeme tam nic. Takže. Copak byste chtěl Jakube? 

S: Ee chtěl jsem na záchod 

U: Běžte na záchod a vy si vezměte cvičení: (.) 3 a (.) Jakub 

nám přečte zadání a první větu 

S: ((čte)) 

U: Super, takže jdeme na první větu 

S: Měli na sobě červené zelené fialové a pestrobarevné šaty 

U: Takže máte najít přívlastek, který bude buď postupně 

rozvíjející nebo několikanásobný. Takže, holý přívlastek nás 

nezajímá v tomhle případě. Takže mi tam najděte přívlastek, 

který by byl postupně rozvíjející nebo několikanásobný. 

S: Tak to bude (.) ee červené zelené fialové pestrobarevné šaty? 

U: Výborně. Takže ten přívlastek je červené zelené fialové 

a pestrobarevné šaty. Můžeme říct zelené fialové červené 

a pestrobarevné šaty?  

S: Asi by to šlo. 

U: By to šlo. Takže když ty členy můžeme vyměnit, jedná se o jaký 

přívlastek? 

S: Ee ee. Několikanásobný 

U: Výborně. No a když je několikanásobný tak tam musíme doplnit 

co? 

S: Čárečky 

U: Tak čárečkujte 
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S: Měla ve skříni červené čárka zelené čárka fialové 

a pestrobarevné šaty 

U: Výborně. Šimone 

S: ((čte)) 

U: Jarní rozkvetlá příroda přivítala nadšené zahraniční turisty. 

U: Uhm 

S: Tak je to jarní rozkvetlá  

U: Určitě? 

S: Tak to se dá podle mě vyměnit to jarní rozkvetlá příroda 

U: Jako šlo by to, ale = 

S: = ale přijde mi to jakoby postupně rozvíjející 

U: Je to postupně rozvíjející. Ono to není jakoby stoprocentní 

tady tohlencto ta pomůcka, ale ve většině případů to vychází. 

Ale tady zrovna by to nešlo. Ale máte tam ještě jeden přívlastek 

S: Ee nadšené zahraniční turisty? 

U: Takže nadšené zahraniční a to je? 

S: Taky postupně rozvíjející 

U: Taky postupně rozvíjející. Takže kde napíšeme čárku? 

S: Můžu se zeptat? 

S: Postupně rozvíjející, proč? 

U: Tak neřekneme zahraniční nadšené turisty 

S: Proč? 

S: Proč ne? 

U: No tak vy řeknete cokoli, mi je to úplně jasné, ale to fakt 

jakoby ne. Je to postupně rozvíjející, protože oni jsou 

zahraniční turisté, protože původně přijeli ze zahraničí, a pak 

jsme je nadchli, takže oni nejsou jakoby současně, ale je to 

teprve postupně rozvíjeno. A nemáme zahraniční a nadšené 

turisty, to neřekneme, jo. S tím rozkvetlá(.) jarní zahrada tam 

by to šlo jakoby vyměnit, ale asi byste neřekli jarní a rozkvetlá 

příroda. To zní divně. Jo, takže pomůžete si i tím, že si tam 

dáte tu spojku a.  

S: Mi to nezní divně 
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U:Já vím, čím to asi bude Kristi? (.) Tak zkusíme tu druhou větu, 

Viky 

((pokračují ve cvičení)) 

U:Zlatíčka, jedničku, dvojku, trojku, šestku a sedmičku za 

domácí úkol na příští hodinu, to znamená na pondělí:(..) A smazat 

tabuli, Viky. Super super, už se těším na tu pátou hodinu, to 

bude masakr 



17 

 

Příloha č. 3: Přepis druhé vyučovací hodiny 

U: Dobrý den, ee my jsme se dnes sešli, abychom pokračovali 

v našem tématu. Téma máme už z minulé hodiny vypracované a to je 

vypravování. Co to je vlastně to vypravování? Jak jsme si to 

říkali minule, zkusme navázat. Když řeknu, že budeme dělat 

vypravování, co budeme dneska dělat (.) co budeme dělat 

S: Popisovat nějaký děj, nějakou událost 

U: Výborně 

S: Vymýšlet nějaký příběh s přímou řečí 

U: Třeba (.) co ještě, když řeknu vypravování, co se vám vybaví? 

S: Budem si říkat osnovu 

U: Dobře, co jsme dělali ještě minule u vypravování? 

S: Utvořovali příběh 

U: Výborně, tvořili jsme ten příběh, jo ((vyvolává studenty 

ukazováním)) 

U: Ee ještě něco vás napadne, když se řekne vypravování? 

S: Že to má úvod, ee děj, rozuzlení a (.) 

U: Uhm. Výborně. Teď jste vlastně začali už říkat nějaká 

kritéria, která jsme minule psali na tabuli. Vzpomínáte si, plná 

tabule byla. Michale? 

S: Dějová slova 

U: ((přikyvuje)) Dějová slovesa používáme 

S: Přímá řeč 

U: Ta tam je důležitá 

S: Přirovnání 

U: Áno. Ta:k. Stačí, jsme v obraze, to je perfektní, jo. Ee 

kdybychom chtěli ale vymýšlet nějaký příběh. Sedíte nad 

nepopsanou stránkou. Tak ten příběh asi musí být o něčem. Takže 

to téma (.) představte si, že bych vám dala zadání. Tvořte, 

napište mi nějaký příběh. Zkuste teď popřemýšlet, jaký název by 

ten příběh mohl mít a já vaše nápady budu psát na tabuli, ano. 

Pa:k, takový jeden nápis vybereme, zkusíme na něj společně příběh 

utvořit tou formou, kterou znáte že pojedeme takhle po lavicích 
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a vytvoříme krásný příběh od začátku do konce, pak ten příběh 

budeme společně hodnotit, uvidíme, jestli měl nějaké nedostatky, 

nebo jestli se vám povedl, na to použijeme ta kritéria, která 

jste si řekli minule a závěrem hodiny se pokusíme napsat každý 

za sebe svůj příběh. Pravděpodobně to vyjde tak, že ten příběh 

dopíšete doma. Já vám kritéria ještě řeknu pro to odevzdání. 

Bude to příprava před velkou slohovou prací. Takže dneska 

vytvoříme příběh, zhodnotíme ho. Ano. Tak. Teď se zamyslete, 

jaké téma byste asi chtěli aby dneska bylo ee v názvu toho 

příběhu, který si společně uvedeme. Ta:k, první nápad 

S: Fantastické prázdniny 

U: Fantastické prázdniny. Jé, tak to bych chtěla taky ((zapisuje 

téma na tabuli)). Další. 

S: Výlet k moři 

U: ((zapisuje)) Vám už se stýská, že jo, po prázdninách. No:, 

když máme takové počasí, ošklivé. ((Takto zapisuje další nápady 

– Dobrodružství v lese, ztracený ostrov, katastrofa na výletě)) 

Tak máme tady několik, několik motivací, jak dnešní příběh 

rozvést. Tak, podívejte se (.) jaké téma myslíte, že by bylo 

nejlepší dneska rozpracovat. Zkusíme krátké, krátké hlasování. 

Kolik lidiček by bylo pro fantastické prázdniny? ((postupně 

hlasují pro další témata; Vybrané téma: katastrofa na výletě)) 

Ta:k, asi začnu já. Máme katastrofu na výletě(.) Ta:k. Já začnu. 

Každý řekne jednu větu, ano. Všechno co k vypravování patří do 

toho musíte zapojit. Je to na vás. První věta (.) tak to vám 

teda budu vyprávět, jak to minulý víkend bylo. ((ukáže) 

S: Bylo krásné letní odpoledne a ( ) se rozhodli, že pojedou na 

výlet 

S: Rozhodli jsme se, že pojedeme (.) do Říma 

S: Tak jsme se sbalili a vydali jsme se na cestu 

S: Ve tři odpoledne nám letělo letadlo 

S: Ee ve tři hodiny jsme to nestihli a letadlo nám uletělo 

S: Ee tak jsme čekali na další let a v tom se to stalo 

U: Teď jsem zvědavá 
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S: ((smích)) 

S: Děti zjistily že letadlo na které čekají neletí do Říma 

S: Když si přečetli leták, na kterém byly napsány lety, zjistili, 

že letí do Egypta 

U: Uu, a jsme v Egyptě 

S: Řekli si, že by, když už si lístky koupily, tak by nemělo 

cenu zůstávat doma 

S: Tak se rozhodli, že pojedou a nastoupili do letadla 

U: Já vás jenom stopnu. Jsme asi tak v polovině. V názvu je 

katastrofa, musíte teď rychle zapracovat na katastrofě 

S: ((smích)) 

S: Ee ee do letadla ee do letadla mělo nastoupit pět dětí, ale 

když jsme dorazili do letadla, tak jsme zjistili, že nám jeden 

chybí 

S: My-mysleli jsme si, že, že se to dítě ztratilo na letišti 

S: Ale pak, pak jsme se za ním vydali 

S: Když jsme vystoupili z letadla a šli jsme se podívat po 

ztraceném dítěti, tak jsme si všimli, že letadlo už odletělo 

S: Nestihli jsme let a dítě jsme taky nenašli 

S: Začalo usilovné pátrání 

U: No ale teď už jako rozuzlujeme, jo 

S: Ee dítě jsme nakonec našli, protože vyhlásili v rozhlase, že 

hledáme dítě 

S: Šli jsme ee do řídícího centra ee letiště (.) pro 

U: Pro co? 

S: Pro to dítě 

U: Uhm. Pro ně 

S: Ee když už tedy byla možnost odletět, rozhodli jsme se že (.) 

zůstaneme (.) doma a výlet si uděláme příští týden 

U: Výborně a tečka, Terka 

S: Nakonec jsme se rozhodli pro výlet do Prokopského údolí, 

protože byl krásný (.) den 

U: Uhm, do:bře. Tak, já vám děkuju. Ta:k, máme za sebou krásný 

příběh, který se vám podařilo poměrně rychle vytvořit, což. 
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Chválím. A teď jde o to si uvědomit si, jestli to vypravování 

bylo jednak podle kritérií, o kterých jste mluvili na začátku, 

jednak jsme si je říkali minulou hodinu. Já jsem vám slibovala, 

že ta kritéria, která jste sama, sami navrhli, dám do tabulky, 

a tu tady mám tu tabulku. Každý teď tu tabulku dostanete a budete 

mít pět možná deset minut to uvidím podle toho, jak hodně budete 

psát, abyste zhodnotili tento příběh, který začal u Denisy 

a skončil u Terky, abyste zhodnotili podle těchto kritérií. Já 

vám to tedy pošlu, rozdáte si. Ta:k, Deni, rozdejte tady, Tome, 

proběhněte se.  Vemte si nějakou tužku do ruky, propisku, něco, 

co vám bude psát. Ten váš list je skutečně pracovní, takže, 

píšete si tam co chcete, ee, formulace, jaké uznáte za vhodné. 

Nemusíte se podepisovat, je to pracovní část. ((pokračování 

instrukcí, studenti píší)) 

U: Takže, dáme si říkám pět deset minut na to, abyste si sami 

zhodnotili, zaškrtli, jestli vyhovuje, vyhovuje částečně, nebo 

jestli se nám moc nepovedlo tohle kritérium splnit, ano. A až 

odčárkujete, tak dole navrhnete vlastní řešení pro vylepšení 

příběhu. Ano. Jasné zadání všem? Takže máte chvilku sami práce, 

já zatím zapíšu do třídnice. 

S: ((pracují)) 

U: ((zapíše a prochází třídu)) 

U: Tak pokud se zdá, že něco nevyhovuje, tak to zkuste napravit. 

Ano. Zkuste navrhnout řešení. Rozepište se, jak by se to dalo 

odstranit. Takže myslím, že ještě nikdo (.) nebude hotov. Tak, 

vidím, že zjištěných nedostatků bylo několik, tak se je snažte 

napravit. Tak těžké by to nemělo být (.) dobře. 

U: ((k jednomu studentovi): Tak zkuste navrhnout konkrétně, jak 

by třeba ta přímá řeč mohla vypadat, ano. 

U: ((během práce ještě upřesňuje pokyny)) Pokud jste něco 

postrádali, třeba tu přímou řeč nebo vyprávění, zkuste tam rovnou 

napsat, kam byste ji zapojili, kde by mohla být, vymyslete 

nějakou. (…) No:, takže budeme konkrétní 
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U: ((sklání se k jednomu studentovi)) No:, tak vidíte, tak zkuste 

nějakou vymyslet jo:, konkrétní. Uvozovky a pak jedem  

U: Tak prosím dokončete (.) tu větu, kterou jste teď načali (.) 

zformulujte svoji poslední myšlenku, budeme pracovat dál. ((říká 

další pokyny)) 

S: ((rozdělují se do skupin)) 

U: Podívejte se na to, co napsali kamarádi, a jaké nápady na 

vylepšení měli. Ano? Ta:k. Řekněte si v té skupince.  

U: ((ke skupince)) Tak, co jste zaznamenali jako největší 

neúspěch?  

S: Přímou řeč a přirovnání 

U: Uhm. A máte nějaké návrhy 

S: Třeba se mohlo říct když ee jak, jak mu ulítlo to letadlo, 

tak třeba mohl to říct v přímý řeči jako co budeme dělat, to je 

smůla, a tak si uděláme, uděláme výlet do Egypta. Tak vono se to 

tam jakoby řeklo, ale ne v přímé řeči 

U: Ne v přímé řeči. Jakou máte jinou, jaký návrh na přímou řeč 

máte? 

S: E když třeba to když hledali toho kamaráda, tak kdyby třeba 

řekli pojďme ho najít nebo tak něco 

U: Uhm. Nebo? 

S: ( ) 

U: Uhm. Takže to máme už přirovnání. Vasile a co vy máte jako 

návrh 

S: Rychle ujíždí, ulétá nám letadlo 

U: Ano, ano nestihneme, pomoc, rychle, jo 

S: A taky já jsem tam měl spíš jako udržet hodně to jméno, když 

katastrofa na výletě, to nebyla moc velká katastrofa 

U: Uhm. Máte taky tenhle nedostatek, že ten název tam moc 

neodpovídá, asi to chtělo víc dramatizovat. Ten příběh. Dobře. 

Tak, e ukažte si vzájemně, ještě přečtete si vlastní návrhy, 

jestli se v něčem hodně rozcházíte, tak to pak vyhodnotíme, ano. 

U: ((k další skupince)) Tak, máte nějaký velký rozdíl? E lišíte 

se? V něčem? Jak se lišíte 
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S: Částečně, tady a: tady 

U: A:, tak Denisa byla taková shovívavější, ta by nám leccos 

pro-prominula. Sáro, a vy ee navrhujete teda nějaká řešení? Třeba 

pro tu přímou řeč? 

S: No, že ee třeba (.) místo toho že vydali se hledat to dítě 

tak by mohli říct ee jdeme hledat třeba Honzík řekl jdeme hledat. 

U: Uhm, dobře a Denisa? 

S: No, že když ho ztratili tak mohli dát nějaký zvolání 

U: Uhm, dobře. Máte ho tady navrhnuté? 

S: No nemám konkrétně. 

U: Tak ho kdyžtak ještě doplňte, jo, dobře. 

U: ((k další skupince)) Tak co děvčata, lišíte se v něčem, názoru 

na něco 

S: V něčem, ale jenom málo 

S: Nic moc, jakože se moc nelišíme 

U: Nelišíte. Akorát tady vidím, že tady docela shovívavá byla. 

Sandra. Máte nějaké návrhy konkrétní? 

S:((dávají návrhy na přímou řeč)) No, že když třeba děti hledaj 

e to dítě, my jsme mu dali jméno Lojza, tak e že by tam mohli 

použít e tu přímou řeč jako hele ztratil se nám Lojza neviděl ho 

někdo 

S: Výborně, výborně. Jinou přímou řeč Adélko máte? 

S:  Ee no, ztratil se nám malý Honza musíme ho jít e hledat 

U: Ty Honzové jsou oblíbený že jo, se ztrácí pořád. Dobře tak 

ještě se podívejte 

U: ((k další skupince)) A co vy. tak vidím, že ve sloupci 

vyhovuje toho moc není, tak co bychom potřebovali vylepšit? 

Michale. 

S: No, určitě (.) logickou přehlednost přímou řeč a přirovnání 

a pak mi přišlo že ještě to vyvrcholení a rozuzlení 

U: Že vám to přišlo nelogické. Logická nepřehlednost vám přišlo 

teda? 

S: Tam mi přišlo, že to jako, že to jak to šlo po sobě tak že to 

nebylo teda ( ) 
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S: V jednu chvíli že už  tam jsou v tom Říme a ( ) 

U: Uhm, uhm.  Uhm. souhlasím. Nastoupili vystoupili hledali. 

Proč myslíte, že tohle vzniklo? 

S: No ee protože potřebovali rychle (.) nějakou tu zápletku. 

Protože ten úvod byl moc dlouhej. 

U: Dobře. Takže návrh je třeba trošku zkrátit ten úvod. Dobře. 

U: ((k celé třídě)) Tak, jak jsem vás tak poslouchala(.) tak 

jste si s tím hodnocením docela věděli rady, to jsem moc ráda. 

Tak, na jednu stranu je to váš příběh,  vaše kritéria, tak věřím, 

že vaše hodnocení ee bude správné. A jak jsem tak procházela 

a poslouchala vaše návrhy, tak vesměs jsme se shodli na jakých 

hlavních nedostatcích? 

S: Že chyběla přímá řeč a přirovnání 

U: Dobře. Jiný nedostatek? Michale. 

M: Logická to, ee přehlednost? 

U: No, v čem. Řekněte to i třídě to co jste řekl mně 

S: No že jako, jednou, jeden čas jakoby do letadla nastoupili 

pak vystoupili a když to jakoby ten příběh navazoval, tak do 

nedávalo moc smysl. 

U: Uhm. Bylo to takové trošku. Nelogické. Jak je možné že nám ta 

logika trošku utekla. Co tady hrálo roli. 

S: ( ) Ten co byl po něm tak už si nevěděl rady jak to říct tak 

to nějak zas udělal jakoby další problém 

U: Uhm, takže trošku vlastně ta kolektivní práce se na tvorbě 

příběhu podepsala spíše negativně. Tady.  Proto je vždycky lepší 

mít svoje vlastní myšlenky a tvořit svůj vlastní příběh. Ano. 

Než ten svůj vlastní příběh budete tvořit, chce ještě někdo 

k tomuto hodnocení něco říct? 

S: Úvod byl moc dlouhej a pak nebyl moc čas na to vyvrcholení, 

rozuzlení(( jmenují další návrhy)) 

U: Takže, já vám děkuji za práci. ((následují další pokyny 

k práci)) 

U: Ee my než začneme (.) tvořit další příběh, a tentokrát každý 

za sebe. Co jsme si kromě toho že ee společný příběh není nikdy 
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ee tak úplně správný jak bychom chtěli. Uvědomili, co jsme si 

tímhle připomněli a uvědomili si ee do budoucna? Michale. 

S: Že by příběh měl mít jenom jednu jako zápletku 

U: Třeba. Další poučení, co jste si pro sebe vzali? 

S: Že bysme tam měli (.) přidávat přímou řeč 

U: Přímá řeč 

S: A při-přidat-dat přirovnání 

U: Tak. Třeba.((Jmenuje další návrhy, co si studenti mohli 

uvědomit)) K tomu plánování nám slouží co? Když si na začátku 

příběhu něco, teď to nechci úplně říct 

S: Osnova 

U: Osnova. Co to je osnova? 

S: No, jakože si rozvrhneme, co bude ve středu a co bude na konci 

U: ((Prosí je o promyšlení osnovy ve škole. Poukazuje na její 

důležitost a zadává další pokyny vytvoření příběhu)) Vašim 

úkolem bude vytvořit příběh. Ten příběh ale bude mít ee určité 

mantinely. Dostanete ode mě klíčová slova. Co to jsou klíčová 

slova? Kristi. 

S: Co by ee měly být ee v tom textu a co by ee měly vystihovat 

celej, jako celej ten příběh 

U: Celý příběh. Proč se jim teda říká klíčová, nebo jak byste je 

jinak pojmenovali? Adélko 

S: ((odpovídají)) 

U: To slovo je skutečně klíčové a teď když  použiju  to slovo 

klíčové tak to znamená (.) Od jakého slova to je 

S: Klíč 

U: Od slova klíč. Něco odemknout co asi odemkne teda 

S: Příběh 

U: Ten příběh. Je to skutečně ta cesta k tomu příběhu ((sděluje 

pokyny k odevzdání příběhu, rozsah, velikost písma, řádkování)) 

Times, Arial… nedělejte žádný kudrlinky zbytečný ((odpovídá na 

otázku na styl písma a diktuje tři klíčová slova – Libor, útěk, 

hádanka)) Jedno omezení – aby to nebyla pohádka, těch už jsme 

psali dost letos ((dává čas na promýšlení příběhu a napsání 
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osnovy)) Ale osnovu budete mít všichni v sešitě, tu chci vidět, 

ano. Kdyby byly nějaké dotazy, ještě se mi hlašte, já vás pak 

před koncem stopnu a shrneme si hodinu. Tak, popřemýšlejte nad 

Liborem, co se mu asi mohlo stát. Kritéria si k tomu nechte, 

třeba vám budou nápomocna. 

S:((píší do sešitu)) 

U: Prosím vás, tu osnovu musíte mít konkrétní, ne že budete mít 

napsáno úvod stať závěr. Konkrétně co se dělo, pojmenovat tu 

skutečnost. Je mi jedno, jestli si tu osnovu uděláte v bodech 

nebo nějakých stručných větách, tentokrát je ta osnova čistě na 

vás. (…) No kdo má osnovu zkusí si vymyslet třeba i nadpis 

((odpovídá na nějaké dotazy žáků, které nejdou úplně slyšet)) No 

vida, jak vám to pěkně jde. Šlo to snadno (.) vymyslet? Byla ta 

klíčová slova aspoň trošku srozumitelná? (..) 

S: Ano 

U: ((upřesňuje pokyny)) 

U: Tak. Ee co jsme teda během dnešní hodiny všechno zvládli, čím 

jsme těch 45 minut téměř zaplnili? Michale. 

S: ((odpovídá)) 

U: K čemu nám sloužila ta kritéria, která jsem vám rozdala? 

Deniso. 

S: ((odpovídá)) 

U: A proč jsme si to říkali? Proč jsme si to říkali. 

S: Abyjsme věděli, jak má vypadat (.) příběh který budeme tvořit 

doma 

U: Takže. Abychom věděli, jak ten příběh má vypadat. Abychom si 

z toho vzali ponaučení. Vzali jste si nějaké bylo to k něčemu, 

připomněli jste si to? Minimálně to máte teď aspoň uložené 

v sešitě. Ee ta kritéria jsou vodítkem, ale důležitá je fantazie, 

kterou do toho musíte samozřejmě zapojit (…) za dnešní práci vám 

moc děkuji, ano, a protože jste byli aktivní všichni (.) tak já 

si vás nějak odměním. Příští hodinu, jo. Tak. Zítra normálně 

hodina mluvnice, takže já vám ještě jednou děkuji a máte 

přestávku. 
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Příloha č. 4: Přepis třetí vyučovací hodiny 

U: My dnes budeme pokračovat v díle Williama Shakespeara. Po 

divadelních hrách se podíváme na jeho vybrané sonety, pokusíme 

se o jejich interpretaci. Jo, říkám, že pokusíme, uvidíme, jak 

to dopadne, jak se nám to povede. ((studentům zadává pokyny))Kdo 

už má prosím vás skupinku, najde si místo k sezení tak, aby se 

vám dobře psalo 

S: ((uposlechnou pokyny a hledají si místo k sezení)) 

U: Tak, ještě jsou místa vepředu, jo, ať se nějak hezky 

rozmístíte (..) Ideálně byste měli být po čtyřech, možná po 

třech, protože dva lidé chybí, tak budou dvě dvoji- jedna dvojice 

nakonec jenom? 

S: ( )  

U: Takhle si to vezměte, jo. 

S: ( )  

U: Hnedka, jo. 

S:( ) 

U: Jo, vás bude míň, protože někdo chybí. 

U: Zase vás tam je nějak moc. Zase vás je pět. 

S: ( ) 

U: To zvládnete, já vám pomůžu.  

S: ((pracují na úkolech)) 

U: ((ke studentovi)) Pracovní lístky máte a tohle ještě, jo. (.) 

Počkejte, ještě jeden, jo 

S: ( ) 

U: Já vás budu procházet, budu vám pomáhat, kdyby někdo něco (.) 

nebyl schopen dát úplně dohromady ((vyučující prochází třídou)) 

Vy si to připravíte v té skupině a myslete na to, že potom si 

změníte ty skupiny (..) Pokuste si ten sonet si připravit tak, 

abyste v té nové skupině byli schopni ho obhájit, jo. Potom až 

porovnáme ty rozdílné sonety, tak se pokusíme vybrat, který sonet 

by vás zaujal třeba nejvíce, vybereme nějaký vítězný sonet, jo. 
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Čili si připravte takovou řeč pro tu smíšenou skupinu, proč ten 

váš sonet je třeba dobrý, zajímavý a podobně, jo. 

U: ((ke skupince chlapců)) Vy jste hoši s kým ve skupině? 

S: ( )  

S: ( )  

U: Jojo, tak potom to dáme dohromady společně.((stále prochází 

skupinky studentů)) Nejdřív si sonet přečtěte, poté si 

prohlédněte úkoly a pak se klidně hlaste. ((na práci mají 

studenti 15 minut)) 

S: ( ) 

U: Spisovně a slušně se vyjadřujeme. No, to je právě ta hříčka, 

no to je ta otázka. 

S: ( )  

U: Co Markéto? 

S: Mi nepřijde, že by se to na konci nějak vysvětlovalo…Mi to 

přijde furt takový… 

U: ( )  

U: Tak, co tady. Jak jsme na tom. (..) Tak zjistili jste něco 

o tom adresátovi? Jen tak, jednoduše. Je to muž, žena 

S: Je to muž. 

U: Je to muž, uhm. Tak z toho poznáme nějaký čas minule někde, 

nějaký minulý tvar (.) Možná, nebo tak něco. Z toho se to dá 

někde poznat. Uhm (..) A co se o něm ještě můžeme dozvědět? 

S: Ten jeho otrok ho (.) miluje 

U: A je to otrok doslova? 

S: No, nebo sluha, možná 

U: Aha, a není to jenom nějaká metafora, že se dává (.) jako do 

role toho vazala, toho čekatele. Zamyslet se nad tím, co to je 

za podobu lásky, za variantu lásky, když někdo takhle někomu  

vyznává lásku a  staví se do role jakéhosi otroka a vazala, já 

nevím, většinou čekatele a trpitele, no. No, řekněte Honzo. 

S: No já myslel, jakože (.) že to myslí jako muž na ženu. Protože 

(.) tady je jakoby pokud tě budou čekat tady, tak (.) je to 
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myšleno, že: tu možnou ženu bude milovat pořád a: (.) že je to 

jakoby vlastně vyznání právě lásky.  

U: Jo, máte pravdu v tom, že je to silné, je to hodně intenzivní 

vyznání lásky, a že takhle byste si představoval že by to takhle 

muž říkal nějaké žene. Otázkou je, jestli to může říkat muž muži. 

Já teď koukám, jestli je tam fakt nějaký tvar, ze kterého vy to 

můžete poznat, že jde o muže. (.) Kdes byl, celý den, třeba tady 

jo, v tom minulém tvaru jo  kdes byl. (.) Pojďte se ještě podívat 

jaká ta láska je, jo, jestli vám připadá třeba přirozená, 

přiměřená, jo. K tomu jsou pak ty další úkoly.  

U: ((k jiné skupince)) Zase vás tam je nějak moc. Zase vás je 

pět. 

U: ((vysvětluje další pokyny)) Prosím vás, vnímáte mě na tu 

instrukci? ((instruuje studenty)) Prosim vás, vnímejte. Nebudete 

si teď zapisovat nic, to byste ani nestihli. Promluvíte si o tom 

v té skupině, posdílíte si, co jste kdo měl, představíte ten 

sonet, můžete si ho přečíst v té skupině, krátce k němu něco 

řeknete. Pak se v té skupině dohodnete, prosim vás, vnímat 

((ukáže)) který ten sonet vás oslovuje nejvíc, jo. V té skupině 

vyberete jeden z těch čtyř, pěti nebo šesti sonetů, jeden 

vyberete. Pak prosím vás zvolíte mluvčího za skupinu, který by 

řekl, proč právě tento sonet jste vybrali. Čím je okouzlující, 

působivý, zajímavý, čtivý, nebo naopak šokující, může mít třeba 

i negativní hodnocení, když teda na to přijde, jo. (.) Ale musíte 

být schopni o tom sonetu něco říct a nějak argumentovat. 

Rozuměli? Dáme si na to čtyři pět minut, jo. Abyste si to 

přečetli, řekli, abychom potom stihli ještě tu prezentaci. 

S: Oženil se někdy Shakesperace? 

U: Jsme si říkali včera. Oženil, měl děti. (..) Prosím vás, 

vnímat. 

U: ((ke skupince)) To všechno hodili na Vás, Kristýno? Tak je 

donuťte ať vám každý mládenec dá nějaký argument podpůrný, jo. 

Ať se nad tím taky hoši zamyslí. 

U: ((k další skupince studentů)) Tak, tady nám to jde jak? 
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S: Nijak 

S: Vůbec ne 

U: Nijak a co máme? 

S: Třináctku a šedesát šestku 

U: No a začali jste čím, tou třináctkou? 

S: Já začínám šedesát šestkou (.) mně to jde líp než ta 

třináctka. 

U: Uhm, no je to možné, jo. Ta třináctka(.) Můžu se mrknout 

takhle co to bylo (.) jo, no no no.  Ta třináctka je úplně 

prozaická. Už jsem to říkala v té jedné přední skupině. (.) Kdo 

je adresátem toho sonetu, koho oslovuje. 

S: Syn oslovuje svého otce. 

U: Mhm ee. Tam říká můj milý 

S: No takže žena muže 

U: Víme ale, že autorem těch sonetů je William Shakespeare 

S: No, to je právě v tom jako divný 

U: To je zvláštní že muž oslovuje muže jo 

S: No tak byl asi to, homosexuál 

U: No to nevíme, tak, to si můžete třeba myslet, ale to nevíme. 

Každopádně muž oslovuje muže a k něčemu ho nabádá, dává mu 

nějakou radu 

S:( ) 

U: Prosím? 

S: Radu jak žít dobře, bych řekla, nebo jak (.) 

U: No a co má s tím svým životem udělat, nebo k čemu má ten jeho 

život směřovat, co je jakoby vrcholem toho života (.) nebo 

smyslem 

S: Aby jako nebyl mhm prostě falešný, aby byl jako upřímnej 

U: To taky, upřímný, falešný, to taky. Ale je to v závěru toho 

sonetu, je to úplně jednoduché. Možná v tom hledáte víc než tam 

je 

S: Já si myslím, ať jako je tady i, i pro vostatní prostě (.) 

jako třeba 

U: No jasně no a konkrétně pro koho? Pro (.) 
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S: Pro syna 

U: Pro své dítě. Čili že má na svět přivést dítě, jo. Že má mít 

syna. Že  to  je jeho životní úkol jo. Jo je to ten klíč k tomu 

sonetu, teď už nám to půjde, jo. 

((k jednotlivým skupinám)) 

U: No, tak jak nám to jde? 

S: ( ) 

U: Tak co tady pánové 

S: No, pokračujeme 

U: Tak (..) nějak jste porozuměli tomu sonetu? 

S: Jo, celkem jo. 

U: Jo, nepotřebujete nic ode mě? 

S: No, ještě jsme ten jeden nedokončili úplně, ale zatím nám to 

jde. 

U: Dobře, dobře 

U: ((k další skupince)) No, tak jak jste pořešili ty úkoly. Tak, 

na co jsem se vás tam třeba ptala? Co vás na tom sonetu nejvíce 

překvapilo nebo? 

S: Upřímnost 

U: ((smích)) Ta upřímnost, aha. Ta upřímnost. A která myslíte že 

(.) pasáž právě mohla budit největší rozruch? 

S: Ta poslední 

U: To dvojverší poslední myslíte 

S: Ano 

U: Aha.  

S: Tam vlastně přiznává, že ti básnici lžou že všichni 

U: No, na co myslíte že je to narážka (.) celý ten sonet? Myslíte, 

že je to vyloženě kritika (.) nebo takové upřímné vyznání té 

ženě, té dámě, nebo to má 

S: Ne to ne (.) kritika společnosti 

U: Společnosti? 

S: Zvyků básníků 
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U: Zvy-zvyků básníků, to už jo. Napadá vás nějaký (.) autor 

sonetů, který takhle opěvoval dámy v tom ale pozitivním slova 

smyslu? O kom jsme mluvili (.) v italské renesanci. No. 

S: Petrarca 

U: Petrarca, jo. Na to je tam taková narážka. No a ještě jeden 

verš tom sonetu je takový zvláštní. Který třeba? (.) Jak on ji 

tam popisuje, tak jedno místo právě má různé výklady. Jo, jak on 

mluví o těch jejích očích, rtech, ňadrech to celkem si umíme 

představit. Ty vlasy. Ale co to čichal jsem vůně. Počkejte. Jo. 

Z jejích úst. Ale bývá. Jo. Čichal jsem vůně příjemné a milé, 

z jejích úst ale bývá cítit pach. (.) To vám nepřipadalo takové 

až moc? Nebo, nebo vy jste to brali jako v pohodě? Co? 

S: Tak v tomhle, v tomhle jo. 

U: V tomhle kontextu vám to připadalo jako přiměřené. Jinak je 

to asi dost netradiční obrat, ne? 

U: ((k další skupince)) Tak, co tady? 

S: My jsme se chtěli zeptat, co to je konvence. 

U: ((vysvětluje)). Tak (.) co vás překvapilo na té básni? 

S: Že tam jsou samý negativa. 

S: No, že (.) tam není nic pozitivního. 

U: Tak, čekali bychom, že básník bude ženu chválit nějak jinak, 

že jo, mhm. Proč myslíte, že to dělá, že ji takhle? 

S: No že mu vadí, že ostatní básníci jakoby lžou třeba. 

U: Uhm, možná přehání, vymýšlejí si, uhm. 

S: (.) Takže to chtěl dát najevo prostě tak, jak to je. 

U: Jo, dobře. Je to narážka na takovou tu už vyčpělou renesanční 

poezii, která neustále omílala dokolečka to samé, jo, dobře. My 

jsme s tou minulou skupinou ještě řešili tady ten verš, nebo to 

dvojverší. 

U: ((k jiné skupince)) Tak, tady ten básnický prostředek (.)bych 

ještě nějak promyslela jinak. Ten střídavý verš. 

U: ((k další skupince)) Tak, jak vy jste pořešili ten básnický 

prostředek, co jste si tam napsali? 

S: Přirovnání 



32 

 

U: Přirovnání, uhm. Jojojo, fajn. 

U: Kolik času ještě budete potřebovat? Jak jsme na tom? 

S: ( )  

U: Píšeme si, píšeme si (.) do sešitu.  

S: Takže když se tady ptá jaký vztah má adresát s básníkem. Tak, 

důvěrnej, nebo? 

U: Jo. Důvěrný, to je dobré slovo, jo. Když někomu už radíte, eh 

= 

S: = Jak má žít 

U: Jak má žít, a že by měl mít dítě, tak ten vztah asi musí být 

důvěrný, nebo docela nějak intenzivní. Jo. Určitě. Tak, ještě 

něco, když už tu jsem? 

S: ( )  

U: Jo, tak to je hezký nápad. 

U: (( k celé třídě)) Tak, prosím vás, pojďme, ať stihneme alespoň 

část nápadů si říct. 

S: ((rozebírají sonety)) No, v podstatě ten samej důvod.  

U: Ten samý důvod. 

S: Ten samý důvod ((pokračuje v rozebírání sonetu, z velké části 

jsou výroky nesrozumitelné)) 

U: Uhm, tak děkuju za to srovnání.  

S: My máme tenhle sonet 

U: Tento sonet 

S: Tento sonet ((zdůvodňují, proč si vybrali zrovna tento sonet)) 

U: Do třídy to říkejte, jo 

S: Před náma ((rozebírají sonet, některé pasáže jsou 

nesrozumitelné)) 

U: Před námi  

S: ((pokračují v rozebírání sonetu, některé pasáže jsou opět 

nesrozumitelné)) 

U: ((Během referování jiné skupiny)) Jednou větou Gábino proč 

všechny 

S: Protože se to krásně prolíná. Krásný život, upřímná láska 
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U: Taková idylka vám to jako připadá, jo. Nebo překvapující. Na 

to se ještě podíváme (…) Všichni mluvili jo, všichni řekli (…) 

Jo, děkuju vám a nashledanou 
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Příloha č. 5: Přepis čtvrté vyučovací hodiny 

U: Tak jo: tak dobrý den ((zapisuje do třídní knihy)) takže: (.) 

Tomáš je tady, Míša, Marek, Kristián, Ený, Týna, Pitek, Dudák, 

Pája:, Honza, a Zuzka i Romana (.) ta:k, paráda(.) jedna 

organizační věc (.) dneska bude přestávka výjimečně, ale 

((pokyvuje hlavou)) znáte ty důvody proč bude dneska přestávka. 

(.) Takže my jsme minule zhlédli ostře sledované vlaky. 

((zapisuje na tabuli)) (..) Tak, já nevím, oktávo, už jste někde 

u Hrabala, už jste po druhé světové válce v Čechách, nebo ještě 

ne (..) Vítku 

V: Myslím, že ne 

U: Ještě ne, dobře, Kačko 

K: Ne 

U: U Hrabala ještě ne, dobře, tak nevadí. (..) Kdo by chtěl 

převyprávět příběh, aspoň trošku. Míšo, zkuste to. 

M: ((převypravuje příběh)) Nevim jak se jmenoval ten (.) 

U: Tak dobře no, potom se dostaneme (.) seznamuje se s tím 

kolegou výpravčím, pak si připomeneme jména, mhm. 

S: ((U slova „vyspat“ se část studentů pousměje)) 

U: Uhm, dobře. Ee (.) tak (..) eee (.) dobře. Jak se jmenuje ta 

hlavní postava? 

S: ((hlásí se a učitel na ni ukáže)) Jmenuje se Miloš Herma. 

U: Mhm, jmenuje se Miloš Herma. Dobře. ((píše na tabuli)) Co tam 

máme ještě za další postavy? Výpravčí je, no ((ukáže na hlásící 

se studentku)) 

S: ((odpovídá)) 

U: ((zapisuje na tabuli)) (.) Tak, kdo tam ještě je? Zkusme ty 

postavy dát dohromady. (..) Tak, je tam Zdenička. Víte, jak se 

jmenuje příjmením?  

S: Svatá. 

U: ((zapisuje na tabuli) (..) A ještě (..) dobře. Ještě jednu, 

jedna věc. Kde se to odehrává, ten děj? 

S: V pohraničí (..) Německa 
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U: Zkuste to specifikovat ještě jinak, Tomáši. 

T: Eee (v pohraničí) 

U: (Hele) myslím že v pohraničí to není, úplně. Je to =  

S: = ( ) 

U: = To je časové určení. Děje se to teda za protektorátu, dobře.  

S: Nádraží Kostomlaty. 

U: Tak, je to nádraží a to nádraží se jmenuje Kostomlaty, přesně 

tak. ((zapisuje na tabuli)) Tak, Kostomlaty(…) Dobře, ee zkusme 

(.) já jsem to napsal do tří sloupců, ten děj. Asi jsem to 

neudělal jen tak. V čem je ten jeden sloupec zajímavý? (..) Nebo 

proč, čím, čím jsou zvláštní tady tyhlety čtyři postavy a ten 

název (.) té ( ) 

S: To jsou ty nejdůležitější postavy. 

U: V podstatě to tak je (.) eště, eště něco? 

S: ( ) 

U: Dobře, zkusme vyjít na začátek. Vy jste říkali, že ee se 

jmenuje Miloš Hrma. Co je na tom jménu zvláštního? (…) On říkal 

na začátku, pamatujete si, co říkal na začátku. Já jsem říkal, 

dávejte pozor hned na první scénu, je důležitá. Co:o říkal, o tom 

svém jméně? (.) Říkal, že se mu pro to jméno lidé často smáli. 

A tradiční otázka, co je to hrma. Víte někdo, co je to hrma? 

S: Ženské pohlavní ústrojí. 

U: Tak, výborně, Marek to ví. Tak přesně tak je to označení pro 

Venušin pahorek, tedy pro ženské pohlavní ústrojí. (.) Tak ee co 

je na tom jménu zvláštního teda? 

S: Tak že je hanlivý 

U: Tak, že je hanlivé. Může to být trošku hanlivé označení. 

Viděli jste Meš někdy? A viděli jste ten film Meš, ne seriál ale 

film, co běžel? ((líčí, v jaké scéně „hrma zaznívá)) Je to trochu 

hanlivé jméno. Má ještě nějaký význam pro ten, pro ten film, 

nebo pro tu, pro tu knihu, pro ten příběh. 

S: Tak možná, že on, ještě než se pokusil o sebevraždu, tak měl 

s těmi ženami nějaké problémy a nemohl jako poznat tu správnou 

lásku, protože si nepřipadal jako muž. A po tý sebevraždě se to 
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všechno zlepšilo. A: ty ženy zase k němu byly takový přívětivý 

a už měli spolu dobrý vztahy, takže asi proto, že kolem žen se 

hodně ta jeho postava vlastně točí. Nejdřív negativně a pak 

pozitivně. 

U: Tak výborně, je to Miloš Hrma a má problém s hrmou, dá se to 

tak říct. Prostě poměrně velký. (.) Dobře. Tak co ti ostatní? Co 

ta ostatní jména? 

S: Tak třeba výpravčí Hubička byl takový e zá-záletník 

a sukničkář, takže si myslím, že to příjmení Hubička ho 

vystihuje. 

U: Tak. Přesně tak. A ještě. Pamatujete si na první scénu, kde 

se v tom filmu setkal Miloš s Mášou? 

S:((odpovídá)) 

U: Tak, přesně tak, Hubička zkazil hubičku. Hubička zkazil 

hubičku. Dobře, tak. Eště máme Zdeničku Svatou a pak to, ty 

významy jmen na později. Ještě Zdenička Svatá.  

S: ((odpovídá)) 

U: Tak, dobře. V tomhletom sloupci teda ta jména mají nějaký ee 

nějaký význam, význam. Ee víme teda, že se to odehrává za 

protektorátu, ke ostře sledovaným vlakům se ještě, ale spíše se 

teďka podíváme na Milošův příběh, na Milošův osobní problém. Jak 

to má teda Miloš s těma ženskýma? 

S: No tak on si právě připadá že jako s nima má problémy protože: 

právě jakože není muž. Nebo když jako je se ženou, tak to bohužel 

nějak nejde. 

U: Co pro to používá Hrabal, jakého výrazu? Ale ještě předtím, 

on pro to používá takovou jako metaforu (.) že dycky když má 

dokázat že je to mužskej tak (.) 

S: Zvadne jako lilium 

U: Tak zvadne jako lilium. A Hrabal je v tomhletom přestože je 

drsný tak v tomhle je jako poetický že říká, že zvadne jako 

lilium. A jak se to projevuje v tom filmu? 

S: No, já si myslím, že on v podstatě od začátku působí, nebo ne 

působí, on je citlivý a (.) i ta Máša je proti němu taková 
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ráznější a: řekla bych zkušenější. A v podstatě ona ee ho ee asi 

ne donutí ale ee je takový iniciátorem toho jejich vztahu a ee 

vezme ho k tomu jejímu strýci. A když má dojít k tomu aktu tak 

se odvrátí a vymlouvá se na to, že by je mohl někdo slyšet. 

U: Přesně tak, je z toho nervózní. 

((v podobném duchu probírá další postavy) 

U: Vybavujete si tu scénu? Co říká Hubička? 

S: ((odpovídá)) 

U: Co ta tvoje holka, že jo. Co mu na to říká Miloš?    

S:((odpovídá)) 

U: Jak působí Hubička ve vztahu k Milošovi? 

S: V tomhletom směru těch žen jako takový starší bratr. 

U: Tak jasně. Působí jako takový starší bratr. To je pravda. 

Víte, co tam říká. ((líčí, co se ve scéně odehrálo)) Jak je scéna 

se sestřenkou? Jak to vypadá ta scéna, zkuste ji někdo popsat. 

S: ((popisují)) 

U: Vybavujete si, jak to dělá ten přednosta? (..) Vybavujete si 

nějaké věty? 

S: ((odpovídá)) 

U: ((cituje z daných scén filmu)) 

U: Co potom, co se děje. Co dělá výpravčí hubička se sestřenkou? 

U: ((poté zase cituje z filmu)) 

U: A vybavujete si, co dělá druhý den Hubička 

S: Zpívá si píseň 

U: Jakou? ((pak kousek pobrukuje)) 

U: A pak je tam ještě jedna scéna se Zdeničkou, taky důležitá. 

S: ((odpovídá)) 

U: Tak jak to potom dopadne ta scéna? Tak, druhý den, druhý den 

se zjeví Hubičkovi co? Vybavujete si, co se mu zjeví? Co dělá 

druhý den Hubička (.) ráno? (.) Tak dělá něco velmi podobného 

jako ten. Jako v tu noc, respektive to ráno po noci se 

sestřenkou.  

S: On si prohlížel tu fotografii? 

U: Tak ne, fotografie tam nebyla = 
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S: = Tak co to bylo? 

U: Fotografie tam ještě nebyla, Hubička ještě neměl fotografii. 

Ale co dělal? 

S: Koukal do nebe 

U: Tak, jak dopadne potom Zdenička Svatá? 

S: ((odpovídá)) 

U: Tak, jak potom na to reagují ti muži. Pája říkala, že se rádi 

podívají. 

U: Pamatujete si, jak reaguje ten soudce? Tam, jak je ta scéna 

((Líčí scénu)) 

S: On ji říká, že si zahráli nějakou společenskou hru 

U: Přesně tak, ten soudce se potom změní z toho přísného pána. 

Jste hráli nějakou společenskou hru, viďte jste se hezky bavili, 

viďte, a pošle jí, potom dál. Dobře. Ee zkusme se ještě podívat 

na tu věc. Jakou roli tam potom teda hraje přednosta a rada 

Zedníček, co to jsou za lidi. V tom příběhu. Kristiáne. 

K.: To jsou nějaký vyšší autority (.) více méně. 

U: A působí jako autority? 

S: No Zedníček do určitý míry, ale (..) tak jakoby ne přímo 

autoritativně, spíš jako by třeba chtěl. A ten přednosta (.) ani 

ne. 

U: Vybavujete si nějakou scénu kdy, kdy  ta autorita těch lidí 

jak Zedníčka tak toho přednosty je jakoby potlačena dolů? 

S: ((odpovídá)) 

U: Co to jeho jméno? 

S: ((odpovídá)) 

U: Miloš má teda problém. Má problém, že vždycky zvadne jako 

lilium. Ee tak, zkusme se vrátit ke scéně Miloš, Máša a strýc. 

Jak to tam vypadá? 

S: ((popisuje)) 

U: Tak, jak na to zareaguje Miloš, na tuhle tu situaci? 

S: Pokusí se o sebevraždu. 

U: Pokusí se o sebevraždu, Marku, pamatujete si kde? 

S: V hodinovém hotelu. 
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U: Tak, v hodinovém hotelu. A co ještě ta scéna. Je nějaká divná, 

nebo zvláštní? 

S: No, ta paní se ho ptá kde má slečnu. 

U: Tak, kde má slečnu. ((cituje kousek ze scény)) Tak Honzo. Co 

ten doktor, doktor Brabec? 

S: ((odpovídá)) 

U: Tak, přesně tak. Co mu říká o té jeho nemoci ještě, doktor 

Brabec. Vybavujete si? Říká Milošovi, že je nemocný, nebo ne? 

(.) Vítku. 

S: No, že má tenhleten problém, kterej je na takový ty psychický 

bázi že až mu bude blbě tak že má myslet třeba na fotbal. 

U: Tak říká, nejste nemocný, jste zdravý, až moc. Když je člověk 

moc zdravý, tak to občas může být ee problém. 

S: ( ) 

U: Jak na to zareaguje ten rada, vybavujete si? No, Mirko, 

vybavujete si? 

S: ( ) 

U: Jak to řeší s Hubičkou ten svůj problém? 

S: ((odpovídají a rozebírají situaci)) 

U: A na co se ho zeptá Miloš? (..) Položí mu takovou dost (.) 

diskrétní otázku, nebo indiskrétní teda spíš. Vy máte sestru? 

(.) Nebo nemáte sestru? Pak je tam ještě dobrá scéna s paní 

přednostovou. (.) Vybavujete si scénu? Tak, Marek se usmál, 

vybavujete si scénu? 

S: Tak, já jsem si vzpomněl na tu husu( ) 

U: Tak nene, ona co dělá s tou husou? 

S: Krmila ji 

U: Tak. Krmila ji šiškama. A (.) tak, no vy jste říkal, že má 

nějakou symboliku ta husa. Jakou ta husa? 

S: ( ) Ta husa připomíná ( ) tvar 

U: Tak, to je dobře, že jste si toho všiml. Jsem mužskej teďka, 

a do toho ta tamta ta husa do toho s tim krkem. Tak. Co dělá 

Miloš s paní přednostovou? Ten rozhovor. Vybavujete si ho? Tak 

Marku, už to dopovězte. Jste začal. 
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S: ((odpovídá))  

U: Týno, vy jste četla tu knihu, jak je ta scéna v té knize? 

S: Tam je to trošku jinak ((popisuje)) 

S: ((rekapitulují i další scény)) 

U: Problém Miloše je v tom, že potřebuje dokázat že je mužskej. 

On teda mužskej je, ale potřebuje to dokázat. Eee jak to dokáže 

nakonec, kdy ho ten výpravčí vezme na milost? 

S: Tak ona se tam objeví ta Viktorie 

U: No, ale ještě než se tam právě objeví, protože teď je potřeba 

skloubit ty dvě roviny toho příběhu. Kdy, kdy ho vezme na milost, 

kdy ho jako Hubička zasvětí do toho, do toho že co se děje jako 

na povrchu na tom nádraží tak že to není úplně 

S: ( ) 

U: Tak určitě a ještě předtím je tam nějaká scéna kdy Miloš 

obstojí takovým zvláštním způsobem 

S: Jak ho unesou tím vlakem 

U: Tak, jak ho unesou tím vlakem, esesáci že jo a on tam jede, 

pak ho vyhoděj pryč. A co, co to změní ten vztah mezi těma dvěma? 

S: Ten hubička mu řekne, že to vlastně vzal za něj 

U: Tak, přesně tak a co mu potom řekne, že co mají za úkol 

S: Vyhodit do povětří ostře sledovaný vlak 

U: Tak vyhodit do povětří ostře sledovaný vlak. A co to je pro 

toho Miloše, jak se k tomu Miloš staví, když se najednou dozví, 

že, že mají vyhodit do povětří ostře sledovaný vlak? 

S: Zodpovědně. Že cítí nějakou zodpovědnost a má nějaké postavení 

U: Tak, že má úkol nějaký konečně pro chlapa. Má udělat jako 

chlapský úkol, zapojit se do války nějakým způsobem. A: (.) pak 

tam teda přichází Viktoria Frei. Kdo to jako je? 

S: Bojuje jakoby za českou stranu 

U: Tak, že je to Němka, ale bojuje proti nacistům. Tak, co to 

její jméno, teď se zase dostáváme k jménům. 

S: Vítězství a svoboda 

U: Tak přesně tak, dva v jednom teďka. Ee vítězství partyzánů 

nebo těch jako kteří bojují proti nacistům a zároveň Milošovo 
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vítězství. Tu další hodinu se vrátíme k té linii válečné? Jestli 

to tak může být? Jo? 
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Příloha č. 6: Přepis páté vyučovací hodiny 

U: Dobrý den, v dnešní hodině hláskosloví si ukážeme (.) jak 

vidíte (.) e jak je možné prakticky aplikovat teoretické 

poznatky, kterých jsme nabývali během minulých dvou měsíců (.) 

a jak jsem vám pořád zdůrazňoval a jak využijeme toho, co jste 

se naučili ve vaší mluvní praxi při oficiálnějších 

příležitostech (.) e konkrétně začneme protože to samozřejmě 

není otázka jenom jedné hodiny začneme budovat vaši schopnost 

souvislého mluveného projevu, to znamená umět si zformulovat 

myšlenku a správně ji zrealizovat, také se pokusíme ukázat e jak 

je důležitá pohotovost v mluvení, to znamená bude tady 

nepřipravený mluvní projev, to budeme samozřejmě dál taky 

trénovat a (.) také začneme budovat schopnost výrazného čtení, 

ve které uplatíme, uplatníme to, co jsme si učeně nazvali 

suprasegmentální fonetické vztahy, to znamená melodie, přízvuk 

a ták dále. Ještě než začneme, tak jsem vám něco slíbil, takže 

vám tady rozdám papírky zajímavé a měli byste poznat co to je 

((rozdává)). To je ten (.) bájný oscilogram, o kterém jsem vám 

neustále říkal, že zachycuje (.) ee fyzikálně, jak probíhají (.) 

vlastně zvuky přesněji tedy akusticky které tvoříme (.) a jak se 

realizují, když je natočíme. E já to mám za anglického materiálu, 

ne z českého, a (.) vzpomínáte, že jsme si říkali, že e akusticky 

souhlásky jsou založeny na, na něčem a samohlásky taky. 

Vzpomenete si? Říkali jsme si akustickou charakteristiku 

souhlásek, že to je 

S: Tóny a šumy 

U: Výborně. Dobře, Lucie, tóny a šumy. Ten šum jsme si říkali že 

se ukazuje opravdu jako šum a tón že se ukazuje fyzikálně jako  

jakási sinusovka ((pokračuje ve vysvětlování)). A pak ještě jsem 

vám slíbil ještě jednu věc, a to že se podíváme na e jeden pokus 

nebo metodu fyzika Higginse. Ee ono se to někdy nepovede, ale já 

to zkusím. Od toho je tady ten zapalovač. Já vám řeknu (.) dvě 

věty a vy se pokuste sami vyvodit, co vlastně vyvádím a proč vám 
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to ukazuju. Jestli se to e nepovede, tak to zopakuju, protože 

ono se to musí dobře nastavit. Taak. Ahoj Hano. Ajm et hoúm. (.) 

Povedlo. Tak. Co se tady dělo? 

S: Tak ten přízvuk?  

S: H 

U: Myslíte, že přízvuk anglický sfoukl svíčku? 

S: ((smích)) 

U: E svíčku, zapalovač 

S: No já jsem myslela to (.) s  tím třebas tím (.) tím háčkem 

protože (.) to anglický je víc takový prudší a 

U: No výborně 

S: A ten zvuk je víc (.) 

U: Ano, skvěle, Evo. Vzpomínáte si z Maj fejr lejdy, jak tam ta 

Líza foukala do té dmuchavky a když to bylo dobře, tak se 

dmuchavka rozsvítila  to je opak vlastně tohoto. Anglické h my 

vlastně pořád konfrontujeme češtinu a angličtinu že vlastně 

z hlediska hláskosloví anglické h je dechnuté takže nejhorší je 

když vlastně Čech řekne hý is et houm no to je prostě strašné 

Angličan řekne hý is et choum a to h vdechne, takže (.) to 

spolehlivě sfoukne tu ee ten plamen. Chý is et choum (.) zatímco 

Čech ahoj Hano a skutečně to mám na naprosto stejném místě Ahoj 

Hano. (.) České h (.) není dechnuté, české h je normálně 

artikulované to znamená  že s tím plamenem ani nezakymácí takže 

i takhle se dá konfrontovat e názvosloví dvou různých jazyků. 

Takže pamatujte v angličtině ne houm ale choum, nasazujeme 

měkce. Tak. A teď se už pustíme do toho, co je vlastně dnes naším 

hlavním tématem. Ještě bych po vás rád chtěl slyšet (.) co 

rozumíme kultivovaným projevem, na co tam musíme dávat obecně 

pozor a co teď začneme konkrétně cvičit. Kultivovaný projev (.) 

mluvní. Je jaký. Jaké má mít kvality 

S: Spisovný 

U: Určitě spisovný. Z hlediska hláskoslovného hovoříme o čem (.) 

když mluvíme o spisovnosti. Jak se řekne spisovná výslovnost 

S: O ortoepii 
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S: [O ortoepice] 

U: O ortoepii, výborně, ano. Takže musí být ortoepický, to tady 

taky bedeme trénovat. Dál. 

S: Měl by dávat smysl 

U: To určitě, ale to i. Ale to i psaný, jo Tomáši. Takže 

specificky e mluvený. 

S: Dobře artikulovaný 

U: Prosím? 

S: Dobře artikulovaný 

U: Výborně, tak, to je velmi důležité. Dobře artikulovaný. Ee 

říkáme trošku v herecké hantýrce  že se nesmí šumlovat. Už jsme 

si to tady ukazovali posledně. Teď jsem zrovna sešumloval tu 

minulou větu (.) takže musím taky dávat pozor.  A- 

S: Mluvit pomalu 

U: Mluvit, mluvit, ano, přiměřeně pomalu. A když to zobecníme 

tak hovoříme e o tempu. A vzpomeňte si správné tempo nebo správně 

přiměřené tempo správně udělané pauzy jak se tomu říká dohromady 

S: Kadence 

S: Né 

U: Kadence, kadence ne. Kadence je něco jiného, to souvisí 

s melodií. Správné  

S: Frázování 

U: To je ono. Frázování. To znamená musíme správně frázovat čili 

jít ve správném tempu a naše pauzy ee logické mají být v jedno 

s pauzami fyziologickými. Vzpomínáte? Tak to pojďte zkusit, my 

jsme si říkali že budem pracovat hodně s učebnicí, takže si 

otevřte učebnice (.) máme tám nějaká cvičení, kterými začneme 

(..) a (..) v dru- (.) jestli můžu něco doporučit, zase 

z pedagogické praxe a znám to i od různých moderátorů tak se- 

tak když budete mít připravený projev a budete vědět že budete 

někde mluvit a půjde vám o něco, vám ((ukáže)) (.) tak je dobré 

se rozmluvit. Rozmlouváme se jak? 

S: Na jazykolamech 
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U: Na jazykolamech. Výborně. Zná někdo z hlavy nějaký český 

jazykolam, dobrý jazykolam 

S: Nenaoleluje-li Julie (..) 

S: ((smích)) 

U: Ivanko, Ivanko vy já se samozřejmě chtěl na vás ee za chvíli 

obrátit vy jako Slovenka toho hned samozřejmě hned využijeme 

a využijeme samozřejmě i Tonyho (.) vy nám řeknete nějaký 

slovenský jazykolam. Hned vzpomínejte (.) a mezitím dáme české 

vzpomínejte na nějaký opravdu výživný. A (.) Tony nám řekne 

vietnamský jazykolam. Máte ve vietnamštině jazykolamy? 

S: Já si myslím, že ani nemusím, jelikož (.) tak řeknu cokoliv 

a pro vás je to jako jazykolam  

U: Aha. On má taky pravdu. To je fakt. Dobře, tak nějaký pořádný 

český jazykolam? 

S: Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček 

U: Nahlas, ano, prosím vás mluvte kvůli kamerám nahlas. Tak ještě 

jednou Jasmíno. 

S: ((zopakuje)) 

S: Jo, já znám křepelky, ale můžou být i stříkačky? 

S: Jo 

U: Asi (.) asi můžou, dobře. Tak (.) tak se pojďte podívat na 

stranu devadesát dva, tam je máme (.) a zkuste si někdo vybrat 

jinak jsem viděl skutečně televizní moderátorky ale (.) jako 

profesionálky kteří deset minut, které pardon deset minut před 

zahájením e třeba televizních novin v tom studiu neustále mleli 

jeden tenhle jazykolam za druhým, prostě ačkoli by člověk řekl 

že  po těch letech už jako nemusejí. Tak. Máte jich tady řadu, 

některá nebo některé jsou na r, některé na l, tak které si 

vybereme. Zkuste se někdo rozmluvit Martine už se tam na něco 

hotovíte, tak povídejte.  

S: Drbu vrbu 

U: ((smích)) Tak to (.) to by- to ne, to musí jít rychle ((ukazuje 

a vysvětluje)). Tak, co vlky plky? Viky, Viky to se podobá vašemu 

křestnímu, vlky, plky  
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S: ((zkouší jazykolam)) 

S: Tak dobře, a co takhle náš pan kaplan v kapli plakal? ((sám 

zkouší několikrát zopakovat)). Vítku, zkuste 

S: ((zkouší)) 

U: ((smích)) No a není (.) není to jednoduché. Ivanko, vzpomněla 

jste si na něco? 

S: ( ) 

U: Já se propadnu jestli jsem rozuměl. Eště pořádně artikulujte 

a nahlas 

S: ( ) 

U: Jo. takže to je na sykavky (.) dobře. Takže já jenom znovu 

(.) znovu chci říct, že to (.) není úplně od věci (.) když vám 

o něco půjde abyste se takhle rozmluvili a abych vás motivoval, 

tak ee si (.) jako nepovinný úkol (.) každý z vás může vybrat 

tři různá ee různé jazykolamy (.) a dostanete (.) bonifikaci, 

která jak víte v tom celkovém hodnocení ta procenta udělá docela 

slušně, když se vám podaří každý ten jazykolam říct desetkrát za 

sebou, v rychlosti asi kterou jsem předvedl a připouští se z celé 

té sady dvě chyby ((ukazuje na prstech)) to znamená že dvakrát 

můžete začít znovu. Ano. Tak. Takže první úspěšně se rozmluvit 

to si zkuste potom každý individuálně a teď půjdeme na cvičení 

S: Může být tady to 

U: Prosím? 

S: Může být tady to kde  

U: Ne, můžou to být jakékoli jazykolamy. Tři. Ale na různé 

hlásky, ano, aby to nebylo všecko jenom na l. Dobře. Tak, teď 

přetočte na stranu devadesát jedna, a začneme s cvičeními. První 

uděláme ortoepické cvičení kde máme (.) je to cvičení jedna 

problematické jevy při spisovné výslovnosti souhláskových 

skupin, také rázu a asimilace spodoby hlásek. Takže vždycky jeden 

z vás přečte celý jeden řádek co nejprecizněji artikulovat 

a podle ortoepických pravidel která jsme v minulých dvou 

hodinách dělali. Samozřejmě dobrovolníci jsou vítáni ze všeho 
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nejvíc abych nemusel vyvolávat. Chce si někdo zkusit první řádek? 

Dobře, Jitko 

S: ((zkouší)) 

U: Výborně, na co si měla pozor? 

S: Na splývání 

S: Na ty shluky těch souhlásek 

U: ((vysvětluje)) A potom u sedmdesát osmdesát jsme si říkali? 

Jaká je spisovná sedmdesát nebo osumdesát? Spisovná výslovnost.  

S: Obě  

S: Obě 

U: Skvěle si to pamatujete. Obě. Která si myslíte, že je stylově 

vyšší, kdybyste jo chtěli tedy už chtěli 

S: Sedmdesát 

U: Ano, bez toho u. Sedmdesát. Dobře. Druhý řádek. 

S: Tak dobře 

U: Tak Tomáši. Dobře.  

S: ((čte)) 

U: Udělal prohřešek proti ortoepiii? 

S: Uhm, ne 

S: Tlustší  

U: Tak jedině co by vás mohlo možná trošičku zarazit by bylo 

tlustší, jinak to přečetl naprosto skvostně. Zejména ho chválím 

za to s novým mostem. A to tlustší bylo to špatně to spojení tš? 

U: Ne 

S: Nebylo. ((vysvětluje)) Bylo to naprosto perfektně. Třetí 

řádek. Tak kdo chce zkusit? Dobře, Honzo.  

S: ((čte)) 

U: Tak, na co asi je tenhle řádek? Vám asi bude připadat, že tam 

nebude žádný problém ((dále vysvětluje, jak co můžeme vyslovit)) 

Jak říkáme tomu, když to přece jen vyslovíme? 

S: Hyperkorektní 

U: Ano, ano, to je hyperkorektní. Je to zbytečné. 

S: ((čtou postupně všechny řádky ve cvičení)) 
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U: Výborně, tak to já teda zatím (.) přímo zářím blahem.  Takže 

na jaký jev bylo tohle? 

S: ((odpovídají a čtou další řádky)) 

U: Teď se podíváme na dikci ee z hlediska frázování (...) Tak, 

Evo zkuste jedničku. 

S: ((čte)) 

U: Výborně, ano, přesný, druhá Eva.  

S: ((čte)) 

U: Dobře, co bychom Evě doporučili eventuálně vylepšit 

S: Nic 

S: Víc výrazně 

S: Hlasitě 

U: Uhm. Tak přidat na hlase, ale Eva s tímhle má trošku problém. 

Takže to bych jí nevyčítal že (.) že mluví potichu, to je jediný 

natyrel. Ale vy jste říkala Jitko? 

S: Víc zdůrazňovat 

U: Víc trošku zdůrazňovat, ano (.) ee en smysl. A potom (.) 

dělala dobře pauzy? O to nám tady jde (.) byly v pořádku 

S: No (.) jak kde 

U: Jak kde. Sem tam, sem tam ta pauza trošku utekla. Chce to 

zkusit někdo ještě e znovu a (.) ve vlastní interpretaci? Tak, 

Lucie, zkuste.  

S: ((zkouší Lucie i další studenti)) 

U: Tak, máme k tomu co dodat? Zkuste si s tím pohrát ((uděluje 

studentům další rady)) 

S: ((čte)) 

U: Komentář? (.) Velmi přijatelné. Jak zvládnul vsuvku? 

S: Dobře  

U: Dobře, udělal tam pauzu přesně jak měla být, byla to pauza 

logická, nemáme k tomu naprosto žádné připomínky. Copak? 

((nadzvedne obočí)) 

S: Můžu začít? 

U: Chcete začít rovnou? Z jedné vody na čisto tak (.) jdeme na 

to. 
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S: ((čte))  

U: Mhm. Neříkejte že nemáte aspoň moravské předky 

S:  Já vo tom ani(.) já bych o tom ani nevěděla že bych (.)  

U: No máte krásnou moravskou kadenci nahoru a slovenskou. 

((Následuje nácvik četby)): 

U: Víte někdo pánové, dámy se radši vůbec nebudu ptát, co to je 

Panenkův dloubák? 

S: Samozřejmě 

U: Samozřejmě, Tony to ví 

S: ((odpovídá)) 

U: ((potvrdí odpověď a zadává další pokyny k aktivitě)) 

S: Já to zkusím 

U: Zkuste 

U: ((po této aktivitě)) Jak byste se zhodnotili? 

S: Výborně  

S: ((Hluk, nejde slyšet)) 

U: Ano ((smích)). Jak jinak, samozřejmě. Tak (.) ano excelentně, 

pochopitelně. Tak dobře, tak (.) bylo to fantastické. A našli 

byste tam něco, co by se dalo vylepšit? A teď ne adresně, 

samozřejmě (.) spíš místně. Jak jste zvládli záludnosti typu 

nejjistější (.) ee ještě tam byly (.) ještě tam bylo dvakrát 

zartikulovaly (.) Vyartikulovaly jste to skutečně zdvojeně 

všichni?  

S: Většinu 

U: Až na jeden případ pokud si to dobře vzpomínám ano. Co 

melodie? Odstiňovaly jste (.) ty-ten význam (.) pozastavení?  

S: Ne vždycky 

U: Úplně ne vždycky ale ve většině případů naprosto dobře. Třeba 

závěr Tomášův byl samozřejmě z tohohle hlediska naprosto výborný 

ale, ale vůbec. Jako já jsem teda naprosto překvapený, protože 

jak jsem vám říkal podle určitých výzkumů vaše generace prostě 

číst neumí při vší úctě ale = 

S: = ((smích)) 
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U: No ty výzkumy se udělaly že ale ee vypadá to že vám to čte 

velmi dobře (.) tak já mám pro vás teď malé překvapení ale ee 

než k němu dojdeme tak ee ještě teda jedno překvapení předtím já 

ee teď přecházím k té poslední fázi hodiny kdy ee se pokusím 

ukázat jak lze nacvičit a znovu říkám budeme to ještě dělat ještě 

podrobněji v dalších hodinách ee mluvní pohotovost 

v nepřipravených situacích. Teď tedy jeden z vás musí projevit 

chrabré srdce a velkou odvahu, protože já mu dám zhruba dvě 

minuty na to, a to je až dost, protože někdy to musíte ze sebe 

vystřelit hned, třeba když vás zastaví na ulici reportér 

s mikrofonem a na něco se vás ptá, dvě minuty na přípravu 

samostatného maximálně tříminutového projevu, budu to hlídat, 

čili srovnat si v hlavě o čem budete mluvit na téma které zadám 

(…) chce to někdo zkusit? (…) Zkuste to někdo, je to (.) je to 

zkouška. Budeme to potom dělat víc a víc. Není to nic těžkého, 

téma bude samozřejmě zvládnutelné, to zas já jsem příčetný abych 

věděl že vám musím zadat něco co je vám blízké. (.) Uhm no Tomáši 

vy už asi tušíte co za tohoto stavu okolností = 

S: = No jasně 

S: ((smích)) 

U: = přijde. Jasně. Tak dobře. Můžete se posadit třeba tam, 

abyste měl klid nebo můžete zůstat tady. Promýšlejte na tu 

penaltu se samozřejmě podívejte s námi. A téma zní váš názor na 

legalizaci marihuany. 

S: Je nám to blízké 

U: Tak, je vám to blízké 

S: Můžu si něco sepsat? 

U: Můžete 

U: ((dává pokyny ke sledování penalty a pouští penaltu, po videu 

vyzývá studenta k prezentaci projevu))  

S: ((prezentuje)) 

I: Dobře, tak všichni víme, že (.) že Tomáš má mimořádné 

dispozice jazykové, takže na to jak to bylo nepřipravené dáme 

asi klobouk dolů všichni, že jo. Ee něco málo bychom zase 
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doporučili, tady něco vytýkat za takového situace by bylo krajně 

nekorektní, doporučili(..) ee on mě trošku zarazil s tím 

papírem, já jsem totiž čekal co bude s rukama, to se budem učit. 

(..) Ale z hlediska čistě tedy jazykového? Něco (.) něco já tam 

tedy jednu malinkou vý-výtku jako bych řekl mám 

S: Mně tam přišlo docela nejasné s, s těmi zápory ee na začátku 

jak se zadrhl 

U :Tam se malinko zamotal do záporů, to je pravda. Ale z hlediska 

čistě fonetického, hláskoslovného? 

S: Eee ee ee 

U: Ano. Prosím vás každý z nás má nějakou libůstku, kterou hojně 

dává najevo svému okolí. 

S: Prostě 

U: Ano, prostě, parazitní slova (…) jinak teda skutečně klobouk 

dolů. Tohle budeme teprve cvičit a pak to budete předvádět na 

ostro, protože to je jedna z komunikačních situací, které se 

často vyskytují. 

((Přichází poslední část hodiny: mluvní pohotovost)) 

U: ((sděluje studentům pokyny)) 

U: Prostě vás pochválím za tuto hodinu, reagovali jste báječně. 

Snad tedy věříte že tyhle nácviky smysl mají a že vám pomůžou 

jednou pro vaši životní praxi ((zadává domácí úkol)). Takže, 

ještě jednou vám děkuju, byli jste výborní a přeju příjemný 

zbytek dnešního dne. ((vybírá úkol)) Můžete mi říct, proč to 

děláte ve tři ráno, když je to zadaný tři tejdny?  

S: Vo půl druhý 

U: Jo, jen v půl dobrý. Fakt jste byli dobrý, všechna čest. 

Úžasný. 

 


