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Příloha 1 – Transkript tlumočení z češtiny do němčiny – Text Kuchařka 

 

K1 ORIGINÁL A1  A2 A3 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Damen und Herren, Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, 

B1 B2 B3 

Verehrte Damen und Herren; Sehr geehrte Damen, sehr geehrte 

Herren; 

Sehr gede-ehrte Damen, sehr 

geehrte Herren, 

K2 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

mám velikou radost, že Vám, kteří zde jste, dnes 

mohu vyprávět svůj příběh. Příběh o tom, jak jsem 

se stala profesionální kuchařkou. 

 

es freut mich, dass Sie, die jetzt hier 

sind, meine Geschichte heute hören 

werden. Es ist eine Geschichte über 

mich, über (.) meine: [ee] über 

meinen Weg, wie ich Köchin(e) 

geworden bin. 

ich bin sehr froh, dass ich Ihnen, die 

hier anwesend sind, eine Geschichte 

erzählen könnte. Meine Geschichte. 

Eine Geschichte darüber, wie ich zu 

einer professionellen Köchin 

geworden bin. 

ich freu’ mich, dass ich Ihnen, die 

Sie hier anwesend sind, [ee] meine 

Geschichte erzählen kann. Meine 

Geschichte handelt davon, wie ich 

professionelle Köchin geworden 

bin. 

B1 B2 B3 

ich freue mich sehr, dass ich Ihnen 

heute hier meine Geschichte 

erzählen kann. Es ist eine 

Geschichte darüber, wie ich zur 

professionellen Köchin geworden 

bin. 

ich freue mich sehr, dass ich Ihnen, 

die hier sind, meine Geschichte 

erzählen kann. Eine Geschichte 

darüber, wie ich mich- wie ich zu 

einer professionellen Köchin 

geworden bin. 

ich möchte m- ich freue mich, dass 

ich Ihnen meine Geschichte 

erzählen kann, eine Geschichte 

darüber, wie ich zu einer 

professionellen Köchin wurde. 

K3 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Začnu úplně od začátku. Vždycky jsem se zajímala 

o vaření, už když jsem byl malá holka. Už v 

nějakých sedmi, osmi letech jsem pořád tvrdila, že 

jednou chci být kuchařkou. 

Das Kochen hat mich immer 

interessiert. Als ich sieben oder acht 

Jahre alt war, behauptete ich immer, 

dass(e) ich in der Zukunft Köchin 

würde. 

Ich war immer am Kochen 

interessin- interessiert. Als ich ein 

kleines Mädchen war, im Alter von 

sieben oder acht Jahren, sagte ich 

immer, dass ich einmal eine Köchin 

möchten werde. 

Ich beginne ganz von Anfang an. 

Ich hatte schon immer Interesse 

am Kochen. Das schon als kleines 

Kind. Als ich sieben oder acht Ja-

ahre alt war, wusste ich bereits, 

dass ich eines Tages Köchin sein 

möchte. 

B1 B2 B3 

Ich beginn’ ganz von Anfang an. Ich 

habe schon immer großes Interesse 

am Kochen gehabt schon als ich ein 

kleines Kind war. Bereits mit sieben 

acht Jahren hab’ ich immer gesagt 

Ich fang’ ganz von vorne an. Ich 

hab’ mich schon immer für kochen 

interessiert; schon als ich ein kleines 

Kind war; bereits in ungefähr 

sieben- mit sieben (oder) acht 

Ich fange damit an, dass ich mich 

immer f- über’s Kochen 

interessiert habe. Auch schon als 

ich ein kleines Mädchen war. Seit 

ich ungefähr sieben acht Jahre alt 



II 

ich möchte irgendwann mal Köchin 

werden. 

 

 

Jahren, hab’ ich behauptet, dass ich 

Köchin werden möchte. 

war, hab’ ich immer behauptet, 

dass ich eines Tages Köchin sein 

werde. 

K4 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Je to zajímavé, protože žádnou rodinnou 

kuchařskou tradici jsme neměli. Táta byl taxikář a 

máma pracovala v kanceláři jako sekretářka. 

Das ist ziemlich interessant, weil 

wir keine: [e] Familientradition in 

dieser Weise haben. Mein Papa war 

ein Taxifahrer und meine Mama hat 

als Sekretärin gearbeitet. 

Es ist interessant, denn wir haben 

keine solche Tradition in meiner 

Familie. Mein Vati war ein 

Taxifahrer und meine Mutter 

arbeitete in einer Büro w- wie eine 

Sekretärin. 

Das ist interessant, denn bei uns in 

der Familie gibt es keine Köch- 

Kochtradition. Mein Vater war 

Taxifahrer und meine Mutter 

(antwo-) [e] (b-)arbeitete in einem 

Büro als Sekretärin. 

B1 B2 B3 

Das ist interessant, denn bei uns in 

der Familie gibt es keine Tradition 

als Koch oder Köchin. Mein Vater 

war Taxifahrer und meine Mutter 

arbeitete als [eee] Sekretärin. 

Es ist interessant, weil (wir-) das 

liegt nicht in unserer Familie. Mein 

Vater ist ein Taxifahrer und meine 

Mutter [e] Sekretärin. 

Es ist sehr interessant, denn w- wir 

hatten in der Familie keine 

Kochtradition. Mein Vater war 

Taxifahrer und meine Mama hat in 

der: [ee] Kanzlei als Sekretärin 

gearbeitet. 

K5 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Když ale maminka doma vařila, hodně jsem jí 

v kuchyni pomáhala. Byla jsem taková její 

asistentka a ona mi už tenkrát říkala, že když to tak 

pozoruje, jednou bude ve vaření třeba asistovat ona 

mě. 

Aber immer, wenn meine Mama (e) 

zu Hause gekocht hat, habe ich:[e] 

ihr geholfen. Ich war etwas wie ihre 

Assistentin und sie hat mir immer 

gesagt, dass wenn sie mich beim 

Kochen sieht, dann denkt sie, 

dass[ee] wir die Rollen in der 

Zukunft tauschen werden oder 

wechseln werden. 

Aber als m- meine Mutter gekocht 

hat, ich habe ihr geholfen. Ich war 

ihre Assistentin. Und sie sagte mir 

damals, wenn ich- dass wenn ich- 

wenn sie mich sehe, dann sagte sie, 

dass einmal sie zu meiner 

Assistentin werde.  

Wenn meine Mutter zu Hause 

kochte, habe ich ihr dabei immer 

sehr (viel) geholfen. Ich war (al)so 

ihre Assistentin. Sie hatte damals 

schon gesagt, dass wenn sie mich 

so sieht, dann (.) könnte sie 

vielleicht später mir beim Kochen 

assistieren. 

B1 B2 B3 

Als meine- oder immer, wenn meine 

Mutter aber zu Hause gekocht hab’, 

hab’ ich ihr viel geholfen, ich war 

quasi ihre Assistentin ((odkašlání)). 

Und sie hat mir schon damals 

gesagt, wenn sie mich so dabei 

beobachtet, dann wird es vielleicht 

mal dazu kommen, dass sie beim 

Kochen meine Assistentin ist. 

Als die Mutti aber zu Hause gekocht 

hat, hab’ ich ihr viel in der Küche 

geholfen; und hab’ quasi Assistentin 

gemacht. Sie hat mir damals schon 

erzählt, wie s- wenn sie sich das so 

anguckt, dann könnte sie vielleicht 

irgendwann mal Assistentin für 

mich sein. 

Aber als meine Mama zu Hause 

gekocht hat, habe ich ihr oft und 

(o-) häufig in der Köch- Koch- [e] 

in der Küche geholfen. Ich war 

ihre Assistentin. Und sie sagte mir, 

dass wenn sie mich sieht, werde 

ich- wer- wird sie mir beim 

Kochen assistieren. 
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K6 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Když jsem si v 15 letech vybírala školu, měla jsem 

i nadále jasno. Věděla jsem, že chci nastoupit na 

učiliště a vyučit se v oboru kuchař. 

Dann war es mir klar, was ich 

studieren will. I:ch wollte unbedingt 

das Kochen studieren. 

Als ich im Alter von fünfzehn 

Jahren die Schule a- auswählen 

sollte, es war klar, was ich machen 

wollte. Ich wollte eine Köchin 

werden, ich wollte diese Lehre zu 

absolvieren. 

Als ich älter wurde, wusste ich das 

immer noch. Ich wusste, dass ich 

auf jeden Fall eine Lehre beginnen 

w-wollen würde, und zwar im 

Kochen. 

B1 B2 B3 

Wenn ich mit fünfzehn [eee] dann 

mich entschieden hab’, [ee] was ich 

lernen möchte, dann war ich mir 

sicher, dass ich eine Ausbildung zur 

Köchin machen möchte. 

Als ich dann mit fünfzehn eine 

Schule aussuchen sollte, wusste ich 

genau, was ich machen soll; 

nämlich eine Ausbildung; (e) zu 

Köchin. 

Als ich mit fünfzehn Jahren mir 

die Schule ausgesucht habe, war 

ich mir sicher, dass ich (e) mich-, 

dass ich eine Kochausbildung 

machen möchte. 

K7 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Moje první práce byla tenkrát v restauraci U Bílého 

čápa, která se specializovala na českou kuchyni. 

Tehdy jsem byla ještě úplný nováček, vedení 

restaurace a všichni moji nadřízení se mnou měli 

svatou trpělivost.  

Meine erste Arbeit war in einem 

Restaurant, di- dass(e) sich für 

das(e)- für die tschechische Küche 

spezialisiert hat. Damals war ich 

wirklich ein Neu-ling und alle 

waren sehr nett. 

Damals arbeitete ich- (.) begann ich 

(em) im Restaurant Beim Weißen 

Storch zu abreiten. Ich war ein 

Anfänger damals. Meine 

Vorgesetzen hatten eine (wirklich) 

große Geduld mit mir. 

 

  

Meinen ersten Job hatte ich im 

Restaurant Zum weißen Storch. 

Dieses Restaurant spezialisierte 

sich auf die tschechische- 

böhmische Küche. Damals war ich 

noch ein Neuling. Das Führen 

eines Restaurants (.) war für mich 

etwas ganz Neues und meine 

Vorgesetzen hatten große Geduld 

mit mir. 

B1 B2 B3 

Meine erste Arbeit [ee] war damals 

im Restaurant Zum weißen Storch; 

und diese:- [eee] dieses Restaurant 

[ee] hat sich auf die tschechische 

Küche spezialisiert. Alle meine: [e] 

Vorgesetzten hatten sehr viel 

Geduld mit mir. 

 

Meine erste Arbeit war damals in 

einem Restaurant Bei dem weißen 

Storch; diese haben sich 

spezialisiert auf die tschechische 

Küche; und da war ich komplett als 

Neuanfänger; alle in dieser Re- (e) 

in diesem Restaurant hatten ganz 

viel Geduld mit mir 

Meine erste Arbeit war damals in 

einer Restaurant Beim weißen [ee] 

S- S- Strauß ge- bei- auch genannt 

Bílé čáp, dort, wo ich [ee], w- wo 

sich die Res- das Restaurant hat 

sich auf die tschechische Küche 

konzentriert und ich war noch 
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eine- ein Neuling, aber jeder hatte 

Geduld mit mir gehabt. 

 

 

 

 

 

K8 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Bylo to pro mne tehdy dost tvrdé, žila jsem daleko 

od rodiny v nevelkém pokojíku, který měl asi deset 

metrů čtverečních. Byla jsem v novém městě, ale 

nikdo se se mnou nebavil, prostě mi dali do ruky 

mapu a musela jsem se zorientovat sama. A 

orientace není zrovna moje silná stránka. 

Die Arbeit war ziemlich hart für 

mich. Ich war [err] fern von meiner 

Familie oder weit von meiner 

Familie und ich hatte nur ein kleines 

Zimmer, dass circa zehn[e] 

Quadratmeter (e) groß war. Ich war 

in ein- in einer neuen Stadt und 

niemand hat mi-t mir gesprochen. 

Ich hab’ nur eine Karte bekommen 

und ich musste mich selbst 

orientieren und die Orientation ist 

nicht meine starke Seite. 

Es war wirklich hart für mich. Ich 

lebte von meiner Familen- Familie 

entfernt in einem kleinen Zimmer. 

Ich war in einer neuen Stadt und 

niemand sprach mit mir. (I mu-) Ich 

musste mich einfach selbst 

orientieren und die Orientierung ist- 

gehört nicht zu meinen stärken 

Seiten. 

Das war ein großer Schritt. Ich 

habe- (.) [emm] ich bin von meiner 

Familie ausgezogen und habe in 

einem kleinen zehn Quadratmeter 

großem Zimmer gewohnt. Ich war 

in einer neuen Stadt und niemand 

sprach mit mir. Ich habe einfach 

eine Karte in die Hand bekommen 

und musste mich alleine 

orientieren. Orientieren ist 

allerdings nicht unbedingt meine 

Stärke. 

B1 B2 B3 

Es war sehr hart für mich diese 

Ausbildung damals. Ich war weit 

entfernt von meiner: Familie, hatte 

ein kleines Zimmer mit ungefähr 

zehn Quadratmetern, ich war in 

einer neuen Stadt und niemand unt- 

hat sich mit mir unterhalten. Ich 

bekam eine Karte in die Hand und 

ich musste mich orientieren in der 

neuen Stadt. Und Orientierung ist 

wirklich nicht gerade meine (st-) 

[ee] starke Seite. 

und für mich war das (r-) ziemlich 

schwer damals; ich hab’ damals in 

’ner kleinen Wohnung gewohnt, 

weit von der Familie und in einer 

neuen Stadt und keiner hat mit mir 

reden wollen. Sie haben mir einfach 

eine Karte gegeben und ich musste 

mich selbst irgendwie orientieren 

können. Und das ist nicht gerade 

eine Stärke von mir. 

Für mich war es damals sehr 

schwierig. Ich habe lang- weit von 

der Familie gewohnt, i- ich hatte 

ein kleines Zimmer mit zehn 

Quadratmetern, ich war in einer 

neuen Stadt, aber keiner hatte Lust 

sich mit mir zu unterhalten. Ich 

hatte eine Mappe bekommen und 

jeder hat mir gesagt ich sollte mich 

alleine k- orientieren und so 

musste ich mich selber orientieren, 

obwohl Orientation nicht meine 

starke Seite war. (…) 

K9 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 
Naučila jsem se tehdy naprosté preciznosti, práci v 

kuchyni přeplněné lidmi i úctě k produktům. 

Aber ich hab’ gelern präzis zu 

arbeiten. Auch habe ich [eee] mit 

Ich lernte damals eine große 

Präzision. Die Arbeit in der Küche, 

wo viele Menschen sind. 

Damals habe ich gelernt sehr 

genau zu gehen- (e) zu s- zu sein. 

Das (.) betraf vor allem den 
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den Menschen gearbeitet und mit 

verschiedenen Waren. 

Umgang mit Lebensmitteln und 

Produkten. 

B1 B2 B3 

Ich hab’ viel gelernt, sehr präzis 

gearbeitet, habe in einer Küche 

gearbeitet [ee], die [ee] überfüllt war 

von Leuten und mit vielen 

Produkten. 

Ich hab’ damals Präzision gelernt in 

einer Küche voller mit Menschen 

und auch eine gewisse- (..) 

- 

K10 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Potom jsem pracovala ještě v několika dalších 

restauracích a asi po 10 letech praxe se mi splnil 

můj sen stát se kuchařkou ve své vlastní restauraci, 

a to sice když jsem si otevřela svou první restauraci 

ve Švýcarsku, za což mohu poděkovat i 

skutečnosti, že jsem se učila od těch nejlepších z 

nejlepších, třeba od Adriena Bonnetta. 

Danach hab’ ich in anderen Kü- [e] 

Küchen oder Restaurants gearbeitet 

und nach zehn Jahren habe ich mein 

eigenes Restaurant geöffnet. Ich 

hab’ mein erstes Restaurant in der 

Schweiz geöffnet. Das war auch 

dank der Tatsache, dass die Besten 

mich[eee] [e]mir [e] k- kochen 

beigebracht haben. 

Dann arbeitete ich in weiteren 

Restaurants. Nach zehn Jahren von 

Praxis erfüllte ich meinen Traum. 

Ich wurde zu einer selbstständigen 

Köchin. Ich eröffnete mein eigenes 

Restaurant in der Schweiz. Ich kann 

dankbar sein, dass ich von den 

Besten gelernt habe, zum Beispiel 

von Adrien Monet. 

Nach zehn Jahren Erfahrung a- 

habe ich mir dann meinen Traum 

erfüllt und zwar Köchin im 

eigenen Restaurant zu sein. So 

habe ich meine ers- mein erstes 

Restaurant in tsch- (e) in tsch- der 

Schweiz eröffnet. Mein Vorteil 

war, dass ich wirklich von den 

Besten der Besten lernen konnte, 

so zum Beispiel von Adriana 

Mometo, von Adrian Mome-to. 

B1 B2 B3 

Nachher habe ich noch in vielen 

anderen Restaurants gearbeitet und 

ungefähr nach zehn Jahren Praxis-

Erfahrung [eee] ist mein Traum 

erfüllt- hat sich mein Traum erfüllt 

und ich wurde Köchin in meiner 

eigenen- in meinem eigenen 

Restaurant. Dafür, dass das alles 

[eee] geklappt hat, ist die Tatsache 

verantwortlich, dass ich von den 

Allerbesten ge- gelernt habe, zum 

Beispiel von Adrian Monet. (.) 

Ich hab’ dann auch in weiteren 

Restaurants (pra-) gearbeitet und 

ungefähr nach zehn Jahren Praxis 

hat mi- hat sich mein Traum erfüllt 

und ich habe ein eigenes Restaurant 

gehabt, (m-) wo ich dann Köchin 

war. In der Schweiz hab’ ich dann 

mein erstes Restaurant aufgemacht 

und das dank dessen, dass ich von 

den Besten der Besten gelernt habe, 

zum Beispiel von Ejdrien Moné; 

Dann habe ich auch noch in (’nem) 

weiteren Restaurants gearbeitet. 

Und nach zehn Jahren Praxis ist 

mein Traum endlich i-n Erfüllung 

gegangen (e) Köchin zu sein, in 

meinem eigenen Restaurant. Und 

das, als ich mir mein erstes 

Restaurant in der Schweiz eröffnet 

hab’. Das hab’ ich der Tatsache zu 

verdanken, dass ich von den 

Besten der Besten gelernt habe. 

Zum Beispiel von Adrien Bonett. 

K11 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 V jejich stínu se mi povedlo rychle vyrůst, a když 

jsem se stala šéfkuchařkou, tak jsem všechny 

nabrané zkušenosti využila, protože jak ráda říkám, 

důležité je se neustále zdokonalovat a být osobitá, 

Ich hab’ mich se- sehr schnell 

verbessert und als ich Köchin 

geworden bin, hab’ ich alle 

Erfahrungen benutzt. Weil: das, was 

Ich wuchs professionell sehr schnell 

und als ich zu(m:) Chefköchin 

wurde, dann nutzte ich alle 

Erfahrungen. Wie ich gerne sage, 

Als ich dann selbst Chef-Köchin 

geworden bin, konnte ich alle 

gesammelten Erfahrungen v- 

verwenden. Denn das Wichtige ist, 
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jelikož všichni sice pracujeme se stejnými 

surovinami, ale každý kuchař by měl jídlu dodat 

individuální styl. 

wichtig ist, ist[e] immer besser 

werden und originell zu sein. Wir 

alle arbeiten mit[ee] denselben 

Lebensmitteln, aber jeder Koch 

sollte: dem Essen ein original- ein 

originales Stil geben. 

am wichtigsten sei sich immer zu 

verbessern. Obwohl wir alle mit den 

gleichen Zutaten arbeiten, dann 

sollen wir sowieso etwas 

Individuelles dem Essen verleihen. 

dass man immer be- besser wird 

und immer weiter an sich arbeitet. 

Wir alle arbeiten nämlich mit den 

gleichen Zutaten, allerdings sollte 

jeder Koch seinem Essen einen 

individuellen Stil verleihen. (..) 

B1 B2 B3 

Als ich also Chefkochin wurde, (.) 

konnte ich alle: [eee] 

Praxiserfahrungen, die ich [eee] mir 

angeeignet habe ein- einsetzen. Ich 

habe gelernt [ee] mich immer weiter 

zu verbessern und persönlich zu 

sein. Jeder Koch arbeitet [eee] von 

den gleichen [ee] Zutaten, aber [eee] 

der individuelle Stil ist wichtig. 

In deren [ee] Schatten bin ich sehr 

schnell gewachsen und als ich dann 

Chefköchin wurde, hab’ ich all 

diese Erfahrungen genutzt. Ich sag’ 

immer gerne, dass [e] sehr wichtig 

ist, sich immer zu verbessern u- und 

s- selbst treu sein. Wir- wir arbeiten 

alle mit den gleichen Ingredienzen, 

aber- ((smích)) 

Ich habe durch sie gelernt schnell 

s- a- Sachen zu lernen und ich 

habe alle meine Erfahrungen 

ausgenutzt. Denn wie ich gerne 

sage, das Wichtige ist sich immer 

zu verbessern und selbstständig zu 

sein, denn jeder arbeitet mit 

gleichen Zutaten, aber jeder Koch 

sollte z- dem Essen sein 

individuellen Stil beitragen. 

K12 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Hodně mě toho naučila jedna japonská kuchařka, 

Kaan Baiová. Nevlastní žádnou luxusní restauraci, 

má vyhlášený bufet na ulici, ale o to pro mě ta 

práce u ní byla zajímavější. 

Ich hab’ [eee] eine-  etwas sehr 

Interessantes von einem: 

japanischen von einer a- japanischen 

Köchin gelernt. Sie hat[e] kein 

luxuriöses[e] Restaurant, aber desto 

(e) interessanter war es für mich. 

Ich habe viel von einer japanischen 

Köchin gelernt. Diese japanische 

Köchin hat kein luxuriöses 

Restaurant, sie hat ein Buffet a-an 

der Straße, aber das machte die 

Arbeit interessanter. 

Ein (.) Luxusrestaurant bei dem ich 

einmal arbeitete bei einer 

japanischen-n Köchin [emm] 

(betrieb) sogar ein[e(m)] Bistro auf 

der Straße. 

B1 B2 B3 

Zum Beispiel eine (e) japanische 

Köchin [eee] Taa Bai hat mir sehr 

viel gelernt. Sie hat kein luxuriöses 

Restaurant, sondern ein [eee] 

weitbekanntes- [e] bekannten Imbiss 

auf der Straße. Und umso 

interessanter ist es. 

Ich habe viel von einer japanischen 

Köchin gelernt. Sie hat keine l- kein 

Luxusrestaurant, sondern nur ein 

Imbiss auf der Straße, aber dieser ist 

sehr bekannt und umso wichtiger 

war diese Erfahrung bei ihr; 

Viel dabei hat mir Kaan Baiová- 

(e) Baiá beigebracht, eine 

japanische Köchin. Sie hat keine j- 

sie hat kein luxuriöses Restaurant, 

aber (e) eine- ein 

Straßenrestaurant. Und es war sehr 

interessant. 

K13 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 
Nejde tolik o recepty, ale o styl práce, o to zjistit, 

jak mají praco- práci rozdělenu v kuchyni jinde, 

jak zacházejí se surovinami, jaké používají 

kuchařské metody a techniky. 

Es geht nicht nur um die Rezepte, es 

geht auch darüber, wie die[e] 

Menschen arbeiten, wie sie mit den 

Lebensmitteln umgehen, welche 

Es geht nicht um die Rezepte, es 

geht um die Arbeitsweise, es geht 

um die Techniken, es geht um den 

Umgang mit den Zutaten, um die 

Methoden und so weiter. 

Dieser Fang war für mich wichtig, 

gerade weil es darum ging, eine 

andere Kochkultur kennen zu 

lernen, wie (e) sie funktioniert, 
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Methoden und Techniken sie 

benutzen. 

welche Techniken und Methoden 

sie benutzen. 

B1 B2 B3 

Es geht nicht wirklich um die 

Rezepte, sondern um die Arbeit, 

[eee] um die Feststellung oder- 

rauszufinden, wie andere 

Restaurants funktionieren, wie läuft 

es dort, [eee] welche Techniken 

haben sie, welche Rezepte. 

Es geht nicht so um- darum wi- was 

im Rezept steht, sondern was man 

selbst damit macht, wie man sich (.) 

damit zu helfen weiß. 

 

Es geht nicht um Rezepte, sondern 

darum die Stärke der Arbeit (e) 

und so zu s- beobachten, wie jeder 

eingeteilt ist, welche Zutaten 

benutzt werden, welche k- [ee] 

Methoden benutzt werden beim 

Kochen und Techniken. 

K14 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Lidé se mě občas ptají na můj pracovní den. Jako 

šéfkuchařka musím být ve své restauraci přítomna 

v podstatě neustále. Probíhá to ale zhruba takto. 

Einige Menschen fragen mich(e) 

oft, wie mein Alltag aussieht. Als 

Köchin muss ich immer im 

Restaurant [e] sein. Wie sieht es 

aus? 

Menschen fragen mich oft nach 

meinem Arbeitstag. Wie eine 

Chefköchin muss ich immer in der 

Küche anwesend sein. Es verläuft 

so. 

Oft werde ich nach meinem Alltag 

gefragt. In meinem Restaurant 

muss ich im Grunde immer 

anwesend sein. Das sieht so aus. 

B1 B2 B3 

Manchmal werde ich nach meinem 

Arbeitstag gefragt. Als Chefköchin 

muss ich in meinem Restaurant 

wirklich immer da sein. Aber es 

sieht ungefähr so aus. 

Menschen fragen mich oft, wie 

mein Tagesablauf ist. (e) (Weil) als 

Köchin muss ich quasi immer in 

diesem Restaurant sein, denken sie. 

Ich werde oft gefragt, wie mein 

Arbeitsalltag aussieht. Als 

Chefköchin muss ich in meiner 

Res- muss ich in meinem 

Restaurant stets anwesend sein. Es 

f- geht ungefähr so. 

K15 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Začínám kolem osmé ráno, kdy přivážejí zboží. Za 

větší firmy zboží přivážejí dealeři. Velké várky 

k nám někdy přivážejí kamionem. 

Es beginnt um acht Uhr; Zu dieser 

Zeit bekommen wir die Waren. Für 

die größeren Firmen [e] bekommen 

wir die Waren von Dealers oder 

auch Pek- [e] LKWs. 

Ich beginne um acht Uhr morgen, 

wo die Lieferung kommt. Dealers 

bringen die Zutaten und die großen 

Lieferungen werden mit einem 

LKW geliefert. 

Ich beginn’ u- gegen ach- [e] acht 

Uhr morgens meinen Arbeitstag. 

(.) (a:us)Unsere Firma wird von 

[eem] unter(ge)schiedlichen 

Lieferanten gebracht, manchmal 

m:it LKWs manchmal auch mit 

kleineren Autos. 

B1 B2 B3 

Ich beginne um acht Uhr am 

Morgen, da [eee] kommen die 

Lebensmittel. (..) Manchmal 

kommen ganze LKWs an. 

Ich fang’ ungefähr um zehn Uhr 

frühs an, da bringen sie die [emm] 

(…) 

 

Ich fange ungefähr ab ech- acht 

Uhr an, wo das Essen geliefert 

wird. Bei großen Firmen wird das 

Essen von Dealern gebracht. Das 

kommt meistens in Kami- in 

LKWs. 
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Dělají se přípravné práce, myjí se ryby, připravuje 

se maso, připravuje se zelenina, začíná se 

s omáčkami, pečou se dezerty. 

Wir machen- oder wir wir bereiten 

alles vor. Zum Beispiel Gemüse, 

Fleisch, Saucen, Desserten und so 

weiter. 

Es geht um die Vorbereitung, das 

Fleisch, die Fische werden 

vorbereitet, man beginnt mit der 

Zubereitung von Saucen und 

Zubereitung mit den Desserten. 

M- [ee] Man beginnt das Fleisch, 

den Fisch zu vorzubereiten, 

Saucen zu kochen und andere 

Dinge vorzubereiten. 

B1 B2 B3 

Und [eee] ich bereite alles vor:, 

[eee] das Fleisch, den Fisch, das 

Gemüse, die Saucen und auch die 

Desserts. 

Man macht die 

Vorbereitungsarbeiten, wäscht die 

Fische zum Beispiel, oder v- 

bereitet das Gemüse und das Fleisch 

vor, macht die Saucen und v- bäckt 

die Desserts. 

Es w- wi- di- die Sachen werden 

vorbereitet, die Fische werden 

gewaschet, die Saucen werden 

zugebereitet und Weiteres. 

K17 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

To trvá přibližně do jedenácti, do půl dvanácté. Pak 

se najíme a v poledne musíme být připraveni na 

příchod zákazníků. Přibližně do půl třetí až do tří 

se pracuje. 

Das dauert circa bis elf oder: halb[e] 

zwölf. Dann essen wir und um 

zwölf müssen wir f- für unsere 

Kunden bereit sein. Wir arbeiten 

bis(e) halb drei oder bis drei Uhr. 

Dies dauert bis elf Uhr, dann essen 

wir selber und am Mittag müssen- 

müssen wir auf die Kunden 

vorbereitet werden. Bis halb drei 

oder drei arbeitet man, 

Das dauert ungefähr bis elf Uhr. 

Danach essen wir; und 

anschließend müssen wir uns auf 

das Ankommen der Gäste 

vorbereiten. Bis um drei arbeiten 

wir daran, 

B1 B2 B3 

Das dauert ungefähr bis um elf oder 

auch bis halb zwölf, dann essen wir 

und [eee] zum Mittag müssen wir 

vorbereitet sein auf die Gäste. 

Ungefähr bis halb drei oder bis um 

drei arbeiten wir dann. 

Das dauert ungefähr bis um elf, halb 

zwölf, danach essen wir und Mittag 

rum müssen wir vorbereitet sein, 

dass die Gäste kommen. Ungefähr 

bis um halb drei, um drei, wird 

gearbeitet; 

Der ganze Prozess dauert ungefähr 

bis elf, halb zwölf, dann wird 

gegessen und am Mittag müssen 

wir bereit sein da- bis die (Kli-) 

[ee] die Kunden kommen. 

Ungefähr bis halb drei, drei wird 

gearbeitet, 

K18 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Pak je pauza a na sedmou zase musíme být 

připraveni, to začínají lidé přicházet na večeře. 

Podle počtu zákazníků pak záleží, v kolik jdeme 

domů. 

Dann haben wir ’ne kurze Pause 

oder eine Pause und um sieben m- 

müssen wir immer bereit sein. Zu 

dieser Zeit kommen die Menschen: 

Abendessen zu essen. Und es hängt 

davon ab, wie viele Menschen 

kommt, [e] wann wir nach Hause 

gehen können. 

 

dann kommt eine Pause und um 

sieben Uhr müssen wir 

(be)vorbereitet werden, weil die 

Menschen zu Abend kommen. Dann 

hängt es von der Zahl der Kunden, 

wenn wir (.) nach Hause gehen. 

dann ist wieder Pause und für 

neunzehn Uhr müssen wir dann (e) 

bereit sein, weil dann die Gäste 

zum Abendessen kommen. Je 

nachdem, wie viele: Kunden wir 

haben, gehen wir früher oder 

später nach Hause. 



IX 

B1 B2 B3 

Dann gibt es eine Pause und um 

sieben müssen wir wieder 

vorbereitet sein, [eee] weil die 

neuen Gäste f-zum Abendbrot 

kommen. Je nach Anzahl der Gäste 

[eee] ist dann auch unser-e 

Feierabend gestaltet. 

und dann ist erstmal Pause; und um 

sieben müssen wir wieder 

vorbereitet sein, dann kommen die 

Menschen für die Abendessen. Je 

nachdem wie viele m- m- Menschen 

da sind, Gäste, daran wird dann 

festgemacht das v- wann wir nach 

Hause gehen können. 

dann gibt es eine Pause und um 

sieben Uhr müssen wir wieder 

bereit sein, denn dann kommen die 

Gäste zum Abendessen. Je nach 

der Anzahl der Gäste kommt es 

darauf a-an, wann wir dann 

Feierabend haben. 
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Někdy si také musím udělat čas na administrativní 

práci, například na placení faktur. Starám se kromě 

toho někdy také o rezervace, o rezervace stolů 

v restauraci; Hosté volají každou chvíli a dělají 

rezervace. 

Ab und zu muss ich zum Beispiel 

verschiedene Rechnungen bezahlen. 

Ich kümmere mich auch um die 

Reservationen; die Kunden: 

(e)rufen: uns oft an und sie machen 

die Reservationen und so weiter. 

Und ich muss auch eine Zeit für die 

Administrative nehmen, zum 

Beispiel für die Überweisungen und 

ihre Erledigung. Ich kümmere mich 

uch- auch um die Buchung der 

Tische im Restaurant, denn die 

Menschen rufen ständig an und 

wollen Buchungen. 

Natürlich hängt auch 

administrative Arbeit mit dem 

Restaurant zusammen. Daneben 

müssen wir uns auch mi- über 

Reser-vierungen kümmen- 

kümmern und [emm] zum Beispiel 

Reser-vierungsanfragen 

beantworten. 

B1 B2 B3 

Manchmal müssen wir auch [eee] 

uns um die [eee] Administrative 

kümmern, zum Beispiel 

Rechnungen bezahlen, also 

kümmer’ ich mich auch manchmal 

um die Reservierungen, die 

Tischreservierungen, weil ständig 

[e] Gäste anrufen und neue 

Reservierungen machen. 

Manchmal muss ich auch Zeit 

haben für die Administrative, die 

Zahlung der Rechnungen, dann 

manchmal kümmer’ ich mich auch 

um die Reservierungen; und 

reservieren jederzeit [em] st- 

Tische. 

Manchmal muss ich mir auch Zeit 

für die administrative Arbeit 

geben. Zum Beispiel [eee] die 

Belege zu s- (e) um die Belege 

festzuklären. Ich kümmere mich 

auch um die Reserv-vierung der 

Plätze, ich werde stets von Gästen 

gerufen; 

K20 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 
Kdo ale chce být úspěšný kuchař, musí se smířit 

s tím, že je to náročné, jednak časově a jednak 

psychicky, neboť je to jedno z mála povolání, kde 

jste neustále vystaveni kritice. Dvacet lidí Vás 

zkritizuje v poledne a dalších dvacet váš pokrm 

pomluví večer. 

Wer aber elfor- erfolgreich sein wi- 

will, der muss einfach[e] au- [e] 

annehmen oder akzeptieren, dass es 

sehr anspruchsvoll ist, physisch und 

psychisch. In diesem Beruf sind Sie 

immer kritisiert. Und zwar je- den 

ganzen Tag. 

Wer aber ein erfolgreicher Koch 

sein möchte, dann muss man 

wirklich damit rechnen, dass es 

etwas wirklich anstrengend, 

psychisch anstrengend ist. Denn 

Kritik ist überall in diesem Bereich. 

Zwanzig Menschen kritisieren Sie 

Me- wer erfolgreicher Koch sein 

möchte, muss (.) sich darauf 

einstellen, dass das anstrengend ist, 

sowohl körperlich als auch 

psychisch. Es ist ein(e) Beruf, in 

dem Sie ständig Kritik ausgesetzt 

sind. Einige werden Ihr Essen 
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am Morgen und nächste zwanzig 

Menschen kritisieren Sie am Abend. 

loben, andere werden noch am 

gleichen Abend über Ihr Essen 

herziehen. 

B1 B2 B3 

Wer aber [eee] erfolgreich sein will 

als Koch, muss [ee] sich damit [eee] 

abkommen, dass e:s anstrengend ist, 

physisch und auch psychisch. Es ist 

nur einer der wenigen Berufe, wo 

man [eee] immer der Kritik 

ausgesetzt ist. Zwanzig Leute [ee] 

kritisieren das Mittagessen und [ee] 

weitere zwanzig [eee] tun das auch 

beim Abendessen. 

Wer erfolgreich sein will als Koch, 

muss natürlich sich bewusst sein, 

dass es zeitlich und physisch sehr 

anstrengend ist, da es eines der 

wenigen- (e) m- de- einer der 

wenigen Job ist- Jobs ist, der- wo 

die Leute ständig Kritik ausüben 

(und)- (..) 

aber wer [eee] ein erfolgreicher 

Koch sein will, der muss sich 

damit abfinden, dass es eine sehr 

aufwendige Arbeit ist, sowohl 

physisch als auch psychisch. Denn 

es ist eine der wenigen Arbeiten, 

wo ihr immer kf- der Kritik [eem] 

ausgesetzt seid. Ihr werdet 

entweder direkt von den Gästen 

kritisiert, oder nach der Arbeit. 

K21 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Zajímá Vás, jak se stát úspěšným kuchařem? 

Nemám na to jasnou radu, ani jasnou odpověď, ale 

občas to přirovnávám ke sportu – abyste byli 

úspěšným sportovcem, musíte vystoupit ze své 

komfortní zóny, v podstatě se musíte týrat a je 

třeba se překonávat a to prostě často bolí. 

Interessiert es Sie oder sind Sie 

dafür interes-siert, wie man ein 

erfolgreicher Koch werden kann? 

Man kann es mit dem Sport 

vergleichen, obwohl ich nicht(e) 

genau weiß, was ich Ihnen jetzt rat- 

beraten sollte. Sie müssen immer 

hart arbeiten und das[e] tut ab und 

zu weh. 

Ich habe keinen gewissen Rat, wie 

man zu einem Koch wird, aber ich 

vergleiche diese Branche mit Sport. 

Wenn Sie ein erfolgreicher Sportler 

sein möchten, dann müssen Sie aus 

der- aus der bequemen Zone 

austreten und es schmerzt. 

Ist es eine gute Idee Koch zu 

werden? Ich habe keine eindeutige 

Antwort auf diese Frage, aber ich 

vergleich’ das gern mit dem Sport. 

Wenn Sie ein guter Sportler sein 

möchten, müssen Sie aus Ihrer 

Komfortzone herauskommen. Sie 

müssen: gewillt sein sich immer 

wieder zu übertreffen und das kann 

auch mal wehtun. 

B1 B2 B3 

Interessiert Sie vielleicht, wie man 

ein erfolgreicher Koch werden 

kann? Das kann ich Ihnen nicht 

sagen. Es gibt [ee] keine klare 

Antwort. Manchmal ver(br)gleiche 

es mit dem Sport. Wenn Sie 

erfolgreich sein wollen, dann [ee] 

müssen Sie aus Ihrer Komfortzone 

herausgehen. Sie müssen [eee] über 

Ihre Grenzen- über Ihren Schatten 

springen und das tut weh 

 

Manchmal ist Koch sein wie ein 

guter Sportler. Man muss aus seiner 

Komfortzone rauskommen und sich 

quasi quälen und immer wieder 

über-treffen; (.) 

Es interessiert euch, wie man zu 

einem erfolgreichen Koch (w-) 

sein möchte? 

Ich kann das so mit dem Sport 

vergleichen. Wenn man ein 

erfolgreicher Sportler sein will, 

muss man aus seiner Komfortzone 

aussteigen. Man muss immer an 

die Grenzen gelangen und sich 

selber [em] (.) überschreiten. 
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Popohání a stimuluje mě adrenalin. 

Adrenalin ist sehr wichtig auch. Und Adrenalin treibt mich weiter. Ganz oft haben sie einen a- od- 

hohen Adrenalinspiegel. 

B1 B2 B3 

und manchmal [eee] braucht man 

auch viel Adrenalin dazu. 

und darin hilft meistens Adrenalin; Aber das stimuliert mich mit 

Adrenalin. 

K23 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Já v současné době nepodnikám v České republice, 

takže nemám na místním trhu tolik zkušeností; ale 

hodně jsem toho o zdejší situaci slyšela.  

Ich unternehme in Tschechien jetzt 

nicht, also habe ich nicht so viel 

Erfahrungen auf dem tschechischen 

Markt, aber ich hab’ davon viel 

gehört. 

Ich bin unter- nicht in Tschechien 

unternehmerisch tätig. Ich hab’ 

nicht so viele Erfahrungen mit dem 

Markt in Tschechien, aber ich h-ab’ 

vieles gehört. 

Ich habe mit dem tschechischen 

Arbeitsmarkt nicht so viel 

Erfahrung, weil ich hier nicht 

gearbeitet habe, aber ich habe viel 

dafür g-ehört. 

 

B1 B2 B3 

Ich bin im Moment nicht in der 

Tschechischen Republik, [eee] kann 

also nichts über: [eee] den 

derzeitigen Markt sagen, aber ich 

habe viel darüber gehört. 

Ich arbeite zurzeit nicht in der 

Tschechischen Republik, also habe 

ich keine- nicht so große 

Erfahrungen da, aber ich hab’ viel 

davon gehört. 

Gerade: bin ich nicht in der 

Tschechischen Republik tätig, also 

habe ich im lokalen [e]Markt nicht 

( ) viel Erfahrungen, aber ich habe 

viel gehört. 

K24 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Lidé dnes obědvají mnohem častěji v restauraci 

než dříve. Pokud se tedy Češi na něčem snaží 

ušetřit, výdaje za stravování to rozhodně nejsou. 

Die Menschen [emm] essen das 

Mittagessen v- viel öfter im 

Restaurant, als früher. Falls[ee] die 

Tschechen also: ein Bisschen sparen 

wollen, dann [e] sparen sie nicht[e] 

am Essen. 

Die Menschen essen öfter in 

Restaurants, als je zuvor. Also wenn 

die Menschen in Tschechien sparen 

wollen, dann machen sie das nicht 

im Bereich vom Essen. 

Hier essen Menschen, also in 

Tschechien, sehr viel öfter in 

Restaurants als früher. 

 

 

 

B1 B2 B3 

Die Menschen [ee] bestellen [eee]- 

(..) 

Menschen arbeiten- Menschen 

essen jetzt mehr Mittag in den 

Restaurants und falls also die 

Menschen in Tschechien an 

irgendwas sparen wollen, dann ist es 

auf jeden Fall nicht am Essen. 

Es wird viel öfter hierzulande 

mehr in Restaurants gegessen als 

davor. Wenn man sparen will, 

dann trifft es aber keinerl-lei 

Restaurants, aber die Tschechen- 

(…) 

 

K25 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 I když, záleží, jak se to vezme. Češi totiž 

v restauraci nejčastěji vybírají jídlo ze 

Aber wir müssen auch sagen, dass 

die Tschechen am meisten das 

Aber es stimmt sowieso, dass die 

Menschen in Tschechien das 

Tschechen (.) essen in: [ee] den 

Restaurants meistens das 
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zvýhodněného poledního menu, takže možná přeci 

jen šetří. 

billigste Essen kaufen oder 

bestellen. 

ermäßigtes- das ermäßigte Essen 

vom Menu auswählen. 

Tagesmenü, was etwas günstiger 

ist. 

B1 B2 B3 

Die Tschechen (.) suchen [eee] im 

Restaurant [e] am meisten aus dem 

Mittagsmenü [eee] aus, um zu 

sparen, um weniger Geld 

auszugeben. 

Denn- aber andererseits- 

andererseits essen sie dann meistens 

auch ’was aus dem günstigeren 

Menü, also vielleicht sparen sie 

doch. (…) 

 

Aber oft wird Essen [ee] aus dem 

(e) Mittagsangebot gesucht. (…) 

 

K26 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Místní klientela je například zajímavá v tom, že 

když jí přistane na stole v restauraci pokrm 

nevábné vůně, vzhledu a chuti, zpravidla ho 

zaplatí, a ještě dá obsluze spropitné. 

D- Tschechen sind auch[e] 

interessant, weil falls das Gericht, 

dass sie bekommen nicht[ee] gut ist, 

dann bezahlen Sie es und[e] geben 

noch [e] den Kölnern das Trinkgeld. 

 

 

 

 

Die Klienten (.) hier sind dadurch 

bekannt, dass: sie alles bezahlen, 

obwohl das Essen nicht so(e) gut 

war und sie (geben) auch T- 

Trinkgeld. 

Etwas (..) Interessantes (.) hängt 

auch damit zusammen, dass in 

Tschechien (e) die Gäste sich 

meistens an dem Geruch 

orientieren und ihr- ihr Feedback 

meistens mit dem Trinkgeld 

ausdrücken. 

B1 B2 B3 

Die tschechischen Kunden sind [e] 

interessant; (.) denn [eee] jedes [eee] 

Essen, was sie auf den Tisch 

bekommen, das werden sie auch 

bezahlen, 

- Auch wenn das Essen nicht gut 

aussieht oder Ähnliches wird 

immer noch bezahlt, 

K27 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

V mé restauraci ve Švýcarsku, tam když se hostům 

něco nelíbí, hned se to dozvím. Může se stát, že 

hostovi jídlo nechutná, to je v pořádku. Důležité 

ale je, aby host na chybu upozornil okamžitě, když 

ji odhalí. 

Falls das in der Schweiz passiert, 

dann(e) sagt es[e] der Kunde immer. 

Es ist richtig, falls[e] es dem 

Kunden nicht schmeckt, aber es ist 

wichtig, dass d- de- die Person es 

sofort sagt. 

Aber in der Schweiz gilt es nicht so. 

Es kann sein, dass der Gast das 

Essen nicht mag, aber wichtig ist, 

dass der Kunde auf den Fehler 

zeitnah hinweist. 

In der Schweiz ist das ganz anders. 

Wenn jemand bei uns das Essen 

nicht geschmeckt hat, dann merke 

ich das sofort. 

B1 B2 B3 

[emm] im Gegensatz zur Schweiz, 

ist es so [eee], wenn es den 

Menschen nicht schmeckt, dann 

bekomme ich das [e] sofort als 

Rückmeldung. Es kann passieren, 

In meinem Restaurant in der 

Schweiz, wenn die Gäste etwas 

nicht mögen, dann weiß ich das 

sofort. Es kann sein, dass die Gäste 

den Geschmack nicht toll finden, 

[e] aber in der Schweiz sowohl (e) 

auch wenn das Essen nicht gut 

aussieht wird das sofort kritisiert. 

Aber in der Tschechischen 

Republik ist das nicht so. Wenn 
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dass es dem Kunden nicht schmeckt, 

dem Gast und [eee] es ist wichtig, 

dass er mich gleich darauf 

aufmerksam macht, wenn er das [ee] 

Essen sieht. 

aber wichtig ist es, dass die Gäste 

uns darauf natürlich aufmerksam 

machen, 

das Essen nicht schmeckt, ist das 

kein Problem, aber wichtig ist es, 

dass man dann [eem] das k- Essen 

sofort kritisiert. 

K28 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Sníst celé jídlo a potom si obsluze stěžovat na jeho 

nedostatky, je špatně a je logické, že restaurace 

chce potom konzumaci zaplatit. Ale i s tím se jako 

majitelé restaurace setkáte. 

Falls man das Essen isst und danach 

sich beschwert, [ee] dann ist es nicht 

richtig und es ist klar, dass das 

Restaurant verlangt, dass[e] der 

Kunde das Gericht bezahlt. 

Es ist schlecht, wenn diese 

Beschwerden n- später kommen. (.) 

Aber das trifft man wie: (e)ein 

Besitzer eines Restaurants sehr oft. 

(..) 

Ich finde aber, dass (.) Essen (e) zu 

bestellen, aufzuessen und dann 

sich zu beschweren und nicht 

bezahlen zu wollen, das ist nicht 

gut. 

 

 

B1 B2 B3 

Es ist schlecht, wenn das erst 

passiert, wenn er schon angefangen 

hat zu essen und es ist logisch, dass 

[eee] er dann im Restaurant auch 

bezahlen muss. Aber das passiert 

Ihnen auch als Inhaber eines 

Restaurants. 

andersrum, wenn man’s erst 

gegessen hat und dann sich 

beschwert, dann ist das keine gute 

Lösung, weil natürlich muss man 

das dann bezahlen. 

Wenn man das Essen aber dann 

erst im Nachhinein kritisiert, dann 

ist das natürlich nicht wirklich 

hilfreich. (…) 
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Zase tak jednoduché to ale s tou tolerancí Čechů 

vůči nekvalitnímu jídlu, respektive k jídlu, které by 

jim nechutnalo, nebude. Na to je na českém trhu 

moc velká nabídka. K počtům restaurací si něco 

řekneme za okamžik. 

Aber so einfach ist es auch nicht. 

Die Tschechen sind nicht so 

tolerant, was[e] das Essen betrifft. 

Auf dem tschechischen Markt 

gibt’s[e] nämlich [e] eine gro- ein 

großes Angebot. 

Aber in Tschechien ist es eine- es ist 

etwas Unterschiedliches. 

Gleichzeitig muss man auch sagen 

die Tschechen, die haben zwar 

eine höhere Toleranz zu 

schlechtem Essen, aber (.) das 

kann auch sein, dass dadurch die 

Qualität der Restaurants leidet, 

B1 B2 B3 

Aber so einfach ist es auch nicht in 

Tschechien, dass alle: [eee] so 

tolerant [ee] gegenüber [eee] Essen 

sind, dass ihnen nicht schmeckt. Es 

gibt[e] sehr großes Angebot in 

Tschechien. Und [eee] gleich sagen 

wir uns noch was [ee] zur Anzahl 

der Restaurants in Tschechien. 

 

So einfach ist es mit der Toleranz 

der Tschechen gegenüber 

schlechtem Essen nicht so. Dafür 

gibt es ein zu großes Angebot. 

Die Toleranz der Tschechen 

gegenüber des Essens, welches 

nicht [eee] gut ist, ist (.) nicht 

((seh- smích))- 
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K30 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Místní kuchaři a restaurace se musí opravdu snažit. 

Jen ti nejlepší získají prestižní ocenění, takzvaného 

gastronomického Zlatého lva. 

Die tschechischen Restaurant und 

(e) Arbeiter müssen sich wirklich 

bemühen und die besten bekommen 

einen goldenen Löwen. 

Die hiesigen Köche und Restaurants 

müssen wirklich sich- müssen sich 

wirklich bemühen. Nur die Besten 

bekommen den gastronomischen 

goldenen Bären, (e-)einen Preis. 

denn in der Schweiz müssen die 

Restaurants sich wirklich sehr 

stark bemühen. Ein Preis, den man 

hier gewinnen kann, ist der 

sogenannte Löwe. 

 

 

 

B1 B2 B3 

Die Köche müssen sich wirklich sta- 

sehr bemühen, denn nur die 

allerbesten [ee] bekommen den [ee] 

Gastronomischen goldenen Löwen 

in Tschechien. (.) 

Die hiesigen (ts-) Restaurants und 

Köche müssen sich wirklich 

bemühen, weil nur die besten 

bekommen dann diese- (…) 

 

 

- 

K31 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Hodně kuchařů v České republice usiluje o získání 

tohoto ocenění; chtějí být na špičce. Je to ocenění 

pro kuchaře, respektive pro restaurace. Získat 

takové ocenění je obrovské privilegium. 

Viele Koche in[e] Tschechien 

wollen diesen Preis. Es ist eine 

Aufza- ei- Auszeichnung für [e] die 

Arbeiter, aber auch für die 

Restaurant. Und es ist[ee] (.) (e) 

etwas sehr Wichtiges. 

Viele tschechischen Köche und 

Restaurants wollen diesen Preis 

bekommen. So einen Preis zu 

gewinnen ist ein große Privileg. 

Viele Restaurants bewerben sich 

um diesen Preis und versuchen ihn 

zu bekommen. Einen solchen Preis 

zu erlangen ist ein großes Privileg. 

B1 B2 B3 

Viele [ee] möchten dieses-n Preis 

erreichen, denn es ist sehr [ee] 

prestigeträchtig. Es ist ein großes 

Privileg so einen Preis [ee] zu 

erhalten; 

Viele Köche in der Tschechischen 

Republik (e) wo- möchten natürlich 

diese- diesen Preis; es ist für die 

Restaurants, beziehungsweise direkt 

für die Köche. Es:- (…) 

Viele Köche in der Tschechischen 

Republik (e) möchten diesen Preis 

erlangen. Sie wollen an der Spitze 

sein. Es ist ein-e Auszeichnung für 

Köche und auch für Restaurants. 

So eine Auszeichnung zu 

bekommen ist ein großes Privileg. 

K32 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 Probíhá to tak, že mnoho nezávislých hodnotitelů 

pravidelně navštěvuje nejlepší restaurace, na 

základě jednotné metodiky pak hodnotí podniky z 

pohledu kvality a estetiky nabízených pokrmů, 

úrovně obsluhy, útulnosti, originality, vybavenosti 

interiéru a dalších důležitých atributů. 

Wie sieht es aus? Unabhängige (.) 

Menschen, unabhängige Abh-[e] 

Arbeiter besuchen die Restaurant 

und[e] und die Bars und [emm] 

evaluieren. Und es häng zum 

Beispiel von dem Essen von[eem] 

Es verläuft so, dass viele 

unabhängige (.) Jurys die besten 

Restaurants besuchen; sie haben 

eine Methodik, sie beurteilen die 

Restaurants im- im Bereich f-wie: 

Ästhetik oder Angebot, sie 

Das sieht wie folgt aus. Eine Reihe 

von Testern geht regelmäßig in 

ausgewählte Restaurants und 

bewerten sie aufgrund einer (e) 

eigenen Methodik. Sie testen 

sowohl die Speisen als auch die 
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dem Interieur und von anderen 

Sachen ab. 

beurteilen auch die Originalität, den 

Innenraum und weitere Aspekte des 

Restaurants. 

Bedienung, das Interieur und 

unterschiedliche weitere Attribute. 

B1 B2 B3 

Es funktioniert so, dass [ee] viele 

unabhängige [ee] Jury [ee] die 

besten Restaurants besuchen und 

[ee] anhand einer einheitlichen 

Methodik beurteilen sie [eee] die-, 

dass die Qualität der- [eeem] der 

Kellner und Kellnerinnen, [e] das 

Interieur und natürlich auch den 

Geschmack. 

 

- Es läuft so ab. Dass f- viele 

unabhängige Tester die 

Restaurants besuchen und dann die 

Unternehmen nach Qualität und 

Ästhetik der: angebotenen Essen 

[ee] des Niveaus der: [em] (.) des- 

des Interieurs und weitere 

Attribute bewerten. 

K33 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Tři Zlatí lvi jsou zárukou neobyčejného zážitku, 

dva lvi slibují gastronomii na vysoké úrovni a 

jeden lev výbornou kuchyni a obsluhu. 

Falls[e] das Restaurant drei Löwe-n 

bekommt, dann ist die Qualität sehr 

gut. Ein Löwe heißt, dass:(e) die 

Küche und die Bestellung sehr gut 

sind. 

 

 

Drei golden Bäre sind ein Gewähr 

für etwas Einzigartiges, zwei Bären 

sagen, dass die Gastronomie 

wirklich gut ist, und ein Bär, dass 

die Bedienung hervorragend ist. 

Die drei sogenannten goldenen 

Löwen bedeuten e:-ein 

hervorragendes Niveau, zwei 

Löwen sind a- f- für eine sehr gute 

Küche und ein Löwe für 

überdurchschnittliche Küche. 

B1 B2 B3 

Drei goldene Löwen [eee] zeigen, 

dass es wirklich ein 

Geschmackserlebnis war, zwei 

Löwen [eee] zeigen, dass es eine [e] 

gute Qualität ist und ein Löwe zeigt 

[ee] gute Küche. 

Drei der deutschen- der- dieser- 

goldenen Löwen sind- (…) 

Drei goldene Löwen ha- sind- sind 

unheimlich gut. Zwei (e) Löwen 

sind gut (ab-) und ein Löwe ist- 

steht für gute [eem]- (..) ((smích)) 

 

K34 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Pro rok 2020 získalo tuto cenu, tedy Zlatého lva, 

107 restaurací. Tři Zlaté lvy obdrželo ale pouze 22 

podniků, dva lvy 42 podniků a jednoho lva 43 

podniků. 

In dem letzten Jahr haben(e) ein 

hundert[e] (.) [e]sieben Restaurant 

die Löwen bekommen. Zwei Löwen 

haben nur [ee] zweiundvierzig[e] 

Restaurant bekommen und einen 

Löwen[e] dreiund(e)vierzig. 

 

 

Dieses Jahr erhielten 

einhundertsieben Restaurants diesen 

Bären. Aber nur zweiundzwanzig 

Restaurants erhielten (.) die drei 

Bären. 

Hundertsieben Restaurants haben 

wenigstens ein [e] Löwen 

bekommen, zweiunddreißig drei 

Löwen (.) 
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B1 B2 B3 

Einhundertsieben Restaurants haben 

den [ee] goldenen Löwen erhalten, 

aber nur zweiundzwanzig [eee] der 

Gaststätten haben drei Löwen 

bekommen. Und vierundvierzig [ee] 

haben einen Löwen bekommen. 

Für das Jahr zweitausendzwanzig 

haben diesen Preis hundert s- sieben 

Restaurants bekommen. Drei davo- 

erhielten aber nur zweiundzwanzig 

dieser Restaurants, zwei v- 

zweiundvierzig und einen der Rest. 

((smích)) 

Drei goldene Löwen haben bloß z- 

zweiundzwanzig [ee] Firmen und 

zwei Löwen-; (.) und einen Löwen 

v- dreiundvierzig Firmen. 

K35 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Konkurence v České republice je obrovská. Počet 

restaurací v Česku se za posledních devět let 

zdvojnásobil. V roce 2016 bylo založeno v Česku 

2471 firem, které podnikají ve stravování a 

pohostinství, tedy restaurací. 

Die Kon- die [mm] Wettbewerb in 

Tschechien ist sehr groß und es gibt 

immer me:hr Restaurant. 

Zweitausendsechszehn hat [e] 

wurden: 

zweitausend(e)vierhunderteinundsie

bzig(e) Firmen in der Gastronomie 

ged-gründet (worden). 

Die Wettbewerb- der Wettbewerb in 

Tschechien ist wirklich groß. Die 

Anzahl des- der Restaurants in 

Tschechien verdoppelte sich in den 

letzten neun Jahren. 

Zweitausendsechzehn wurden zwei 

h-

tausend(fünf)hunderteinundsiebzig 

Restaurants in Tschechien 

gegründet. (..) 

und das zeigt, dass die Konkurrenz 

in Tschechien, wo dieser Löwe 

verliehen wird, sehr hoch ist. 

Zweitausendsechzehn wurden in 

Tschechien zweitausend (e) 

vierhunderteinundsiebzig [eemm] 

gastronomische Firmen gegründet. 

B1 B2 B3 

Die Anzahl der Restaurants in 

Tschechien hat sich in den letzten 

neun Jahren verdoppelt. 

Zweitausendundsechszehn wurden 

in Tschechien 

zweitausendvierhunderteinundsiebzi

g Firmen gegründet; [eee] was die 

Verpflegung betrifft, also 

Restaurants. 

Die Konkurrenz ist riesig. Der A- 

die Anzahl der Restaurants in 

Tschechien ha- ist sehr gestiegen. 

Zweitausendsechzehn wurden 

zweitausendvierhundertsiebzig 

Restaurants eröffnet; 

Die Konkurrenz in der 

Tschechischen Republik ist 

riesengroß. Die Anzahl der 

Restaurants in der Tschechischen 

Republik hat sich in den letzten 

neun Jahren verdoppelt. Im Jahr 

zweitausendsechzehn wurde in der 

Tschechischen Republik 

z:weitausendv:ierhundertdreiundsi

ebzig Firmen [eem]- (..) 

K36 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

V roce 2017 vzniklo 2050 restaurací a rok nato 

1613. Také v roce 2017 začal 31. května platit v 

restauracích absolutní zákaz kouření. 

Zweitausend(e)siebzehn ging’s um 

zweitausendfünfzig; und[e] im Jahre 

zweitausendsiebzehn [ee] ist das 

Verbot von Rauchen in Kraft 

getreten. 

Auch im Jahre zweitausendsiebzehn 

begann am einunddreißigsten Mai 

ein absolutes Rauchenverbot (.) zu 

gelten. 

Zweitausendsiebzehn gab es 

zweitausendfünfhundert neue Rets- 

Restaurants und 

dreitausendsechzehn sind ei-

eingegangen. Ab ersten fünften im 

selben Jahr begann auch das 

allgemeine Rauchverbot zu gelten. 
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B1 B2 B3 

Zweitausendsiebzehn entstanden 

zweitausendfünfzig Restaurants und 

das Jahr darauf [ee] 

tausendsechshundertdreizehn. [em] 

Zweitausendsiebzehn hat im 

einunddreißigsten Mai [eee] die- das 

Rauchverbot begonnen 

und im Jahr zweitausendsiebzehn 

sind zweitausendfünfzig esch- 

entstanden und 

tausendsechshundertdreizehn 

waren’s ein Jahr später. In zwei tau- 

(…) 

Im Jahr zweitausendsiebzehn 

waren es zweitausendfünfzig 

Restaurants und (ein) Jahr(n) 

später:- (.) Auch im Jahr 

zweitausendv-siebzehn wurde am 

einunddreißigsten fünften das 

absolute [ee] Rauchverbot a-

eingetreten. (..) 

K37 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Podle jedné ankety klesla kvůli protikuřáckému 

zákonu, tedy kvůli zákazu kouření, návštěvnost u 

36 procent restaurací, 8 procentům podniků naopak 

zákaz kouření pomohl. Respondenti v této anketě 

odpovídali písemně a tito respondenti zastupovali 

restaurace z celé České republiky. 

Und (.) [e] sechsunddreißig 

Prozent[e] der Restaurant sagen, 

dass sie weniger Kunden haben, 

aber [e]bei acht Prozenten der 

Restaurant war es umgekehrt. Die: 

[e] Te- die Teilnehmer an dieser 

Umfrage waren aus dem ganzen 

Land. 

Bei sechsunddreißig Prozent der 

Restaurants h-hat die- haben die 

Besucher- haben die wa- haben 

wenige Besucher aufgrund dieses 

Verbots. Aber anderen Restaurants 

wurde geholfen. Die Respondents 

waren aus der ganzen 

Tschechischen Republik. 

Aufgrund des Rauchverbotes ist 

die Besucherrate um 

sechsunddreißig Prozent 

zurückgegangen. Es gab aber auch 

Restaurantbesucher, denen dieses 

Verbot half. 

B1 B2 B3 

und nach einer Umfrage [eee] sank 

aufgrund dieses Gesetzes die 

Besucherzahl [eee] de- bei 

sechsunddreißig Prozent der 

Restaurants. Acht Prozent der [eee] 

Restaurants hat dieses Verbot 

allerdings [ee] geholfen. (..) 

Laut einer Umfrage ist durch das 

Verbot von Rauchen bei 

sechsunddreißig Prozent der 

Restaurant die- (..) die- 

Das hatte zu Folge, dass 

sechsunddreißig Prozent der 

Besucher dann nicht mehr in die 

Restaurants gegangen ist. Anderen 

Restaurants hat dieses Verbot aber 

bei-getragen. (..) 

K38 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Na závěr si ještě dovolím oponovat jednomu 

slavnému citátu, který kdysi pronesl Hippokratés. 

Ten citát zní: „Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys 

jedl“. 

Noch zum Schluss möchte ich[e] 

etwas sehr Wichtiges sagen. Und 

zwar ein Zitat von Hippokrates. 

Beziehungsweise denke ich, dass sie 

dieses Zitat schon kennen. Es geht 

um das Essen (und) das Leben. 

Zum Schluss möchte ich einem 

berühmten Zitat opponier- 

Opponentur machen. Sokrates sagte, 

iss, um zu leben, nicht umgekehrt. 

Zum Schluss möchte ich noch ein 

Zitat (erwehren-) erwähnen, dass 

von Hippokrates stammt. Das Zitat 

lautet wie folgt. Iss damit du lebst 

und nicht um zu essen. 

 

B1 B2 B3 

Zum Ende möcht’ ich [ee] gern’ 

noch ein Zitat anführen, dass von [e] 

Hypota- ha- Hippokrates kam; 

Zum Schluss m- möchte ich noch 

ein Zitat (.) nennen. Iss um zu leben 

und nicht- und lebe nicht, um zu 

essen. 

(e) Z- zum Ende möchte ich mich 

[e] zu dem- möchte ich das Zitat 

von Hippokrates erwähnen. Du 
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bist deshalb, weil du l:ebst, aber 

lebe nicht, damit du isst. 

 

K39 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Asi Vás nepřekvapí, že si dovolím s tímto 

nesouhlasit, protože mojí vášní je vařit, aby ostatní 

mohli dobře jíst, ať už to jsou gurmáni, nebo ne. 

Ich denke, dass wir alle im- in 

unserem Leben gut essen sollten. 

Aber ich stimme diesem Zitat nicht 

zu. Meine Leidenschaft (ist) zu 

kochen, damit die anderen gut essen 

können, egal, ob sie (Gourmet) sind 

oder nicht. 

Ich stimme damit natürlich nicht 

ei- überein, denn (.) ich koche um- 

damit die Menschen essen können, 

egal, ob sie wollen, oder nicht. 

B1 B2 B3 

[e]Es überrascht sie vielleicht nicht, 

dass ich damit nicht [e] 

übereinstimme; (..). 

 

 

 

 

Und ich würde das- (e) da nicht 

zustimmen, denn mein Leben 

besteht daraus [e] sich darum zu 

kümmern, dass die Leute gut essen 

können. 

Wahrscheinlich überrascht et 

euch(s) nicht, dass ich mit diesem 

Zitat nicht zufrieden bin. 

K40 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Milí přátelé, možná i budoucí kolegové, pokud se 

Vám můj projev líbil, budu ráda, když se 

zaregistrujete na můj seminář vaření. 

Meine Damen und Herren, falls Sie 

meine Rede [ee], fa- [e] falls Ihnen 

meine Rede gefallen hat, dann 

können Sie sich[e] an meinem 

Seminar, Kochsem- Kochenseminar 

anmelden. 

 

 

 

Liebe Freunde, falls Sie meine Rede 

mögen, dann bin ich sehr froh, falls 

Sie sich zu meinem Kochseminar 

anmelden.  

Ich hoffe, dass Ihnen meine Rede 

gefallen hat; (.) und wenn Sie 

Interesse haben, können Sie an 

meinem Kochseminar teilnehmen. 

B1 B2 B3 

Liebe Freunde, liebe Kollegen 

vielleicht in Zukunft, wenn Ihnen 

[ee] mein Vortrag ge-fallen hat, 

dann freu’ ich mich, wenn Sie an 

meinem Kochkurs teilnehmen 

möchten; 

Liebe Gäste, vielleicht auch 

zukünftige Kollegen, falls Ihnen 

dieses Projekt- (Pro-) (gefall-) 

 

Falls Ihnen mein Beitrag gefallen 

hat, würde ich mich freuen, falls 

Sie sich auf mein Sem- bei 

meinem Seminar anmelden 

(würden). 

K41 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 Registrace je zdarma a seminář se bude konat 

později odpoledne. Po registraci obdržíte kód. 

Aktivace kódu proběhne automaticky. 

Nach der Registrierung bekommen 

Sie einen Code und der Code wird 

automatisch aktiviert. 

Das Seminar beginnt später am 

Nach- am Nachmittag. Sie erhalten 

bei der Anmeldung einen Code. 

Es wird nachmittags stattfinden. 

Nach der Anmeldung erhalten Sie 
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einen Code und diesen- dieser wird 

automatisch aktiviert.  

B1 B2 B3 

Es ist [e] kostenlos und es wird am 

Nachmittag stattfinden. Nach der 

Registrierung erhalten Sie einen 

Code und die Aktivierung des 

Codes erfolgt automatisch. 

Nach der Einschreibung erhalten Sie 

einen Code und die Aktivierung 

dieses Codes beste- (.) erfolgt 

automatisch 

Die Registrierung ist umsonst und 

das Seminar findet s- am späteren 

Nachmittag (e) statt. Nach der 

Registrierung bekommt ihr ein 

Code; die Aktivierung dieses 

Codes findet automatisch statt. 

K42 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

A více informací o semináři se případně dozvíte na 

stránkách www.seminářvaření.cz. 

Mehr Informationen[e] finden Sie 

auf der Webseite w w w dublwe 

dublwe bud- dublwe Punkt seminar 

vare- vareni Punkt cz. 

Und mehrere Auskünften finden Sie 

auf der Seite f- w w w 

seminarvareni Punkt cz. 

Mehr Informationen zum Kochen 

erhalten Sie auf der Seite w w w 

seminářvaření also Kochseminar 

Punkt cz. 

B1 B2 B3 

Mehr Infos zum [ee] Seminar 

bekommen Sie unter w w w seminar 

vareni Punkt cz. 

und mehr erfahren Sie unter w w w 

Punkt (e) Seminar- seminář vaření 

Punkt c- cz. 

Mehr Informationen über das 

Seminar kriegen Sie auf der Seite 

w w w Kochseminar Punkt d((e 

smích)). 

K43 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Já se s Vámi pro tuto chvíli loučím a přeji Vám 

ještě pěkný zbytek dne. Děkuji za pozornost. 

Ich danke Ihnen. Ich bedanke mich für die 

Aufmerksamkeit und wünsche 

Ihnen einen schönen Tag. 

 

Ich wünsche Ihnen noch einen 

schönen Tag, vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

B1 B2 B3 

Und bis dahin verabschiede ich 

mich von Ihnen und wünsche Ihnen 

(noch) einen schönen restlichen 

Tag. Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und 

einen schönen restlichen Tag. 

(.) ((smích)) 

Ich- ich danke mich- ich bedanke 

mich, auf Wiederhören. ((šeptem: 

bože)) 
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Příloha 2 – Transkript tlumočení z němčiny do češtiny – Text Krankenschwester 

 

Z1 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 
Meine Damen und Herren, 

 

Dámy a pánové, Dámy a pánové, Dámy a pánové, 

B1 B2 B3 

Vážené dámy a pánové, Dámy a pánové, Vážené dámy a pánové, 

Z2 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

wir alle wissen, wer eine Krankenschwester ist. 

Aber wissen wir alle, was es wirklich bedeutet, 

eine Krankenschwester zu sein? Wie sieht ein 

typischer Tag einer Krankenschwester aus. 

 

my všichni víme, kdo je zdravotní 

sestra, ale víme všechno, co to 

vlastně z- všichni co to vlastně 

znamená být zdravotní sestra? Jak 

vypadá (e) typický den zdravotní 

sestry? 

všichni víme, kdo je c- zdravotní 

sestra (a) co je zdravotní sestra, ale 

víme, co to vůbec znamená? Jak 

vypadá typický den zdravotní 

sestry. 

všichni víme, kdo je to zdravotní 

sestra. Ale: doopravdy víme:, co to 

znamená, když je člověk zdravotní 

sestra? Jak vůbec vypadá(e) 

každodenní život zdravotní sestry. 

B1 B2 B3 

všichni víme [ee] kdo nebo co je 

zdravotní sestra, ale víme všichni, 

co to opravdu znamená být 

zdravotní sestrou? Jak vypadá 

typický den zdravotní sestry? 

všichni víme, kdo je zdravotní 

sestra, ale víme také vš-, co to 

vlastně znamená? Jak z- vypadá 

typický den [e] zdravotní sestry. 

 

  

všechny víme, co to znamená být 

zdravotnic- vá- v- z- víme, co to 

znamená být zdravotní sestrou? 

Jak vypadá každodenní život 

zdravotní sestry. 

Z3 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Schauen wir uns einen typischen Tag von Erika 

Hoffmann an, einer Krankenschwester, die in einer 

berühmten medizinischen Einrichtung arbeitet, und 

zwar in einem privaten Krankenhaus in Potsdam. 

Podívej-me se tedy na: typický den 

Eriky Hoffmanové. Je to zdravotní 

sestra, která pracuje ve známém 

zdravotnickém zařízení. Konkrétně 

v soukromé(e) nemocnici v- (e) 

Postu- v Potsdamu. 

Podívejme se na: typický den Eriky 

Hoffmanové. Je to zdravotní sestra, 

která pracuje v jednom slavném 

zdravotnickém zařízení, a sice 

v Postupimi. 

Podívejme se teď na normální 

den(e) paní Eriky Hoffmanové, 

která pracuje f- [e] v známém 

lékařském zařízení, a sice v- v 

soukromé (e) nemocnici 

v Postupimi. 

B1 B2 B3 

Podívejme se na klasický den Eriky 

Hoffmanové, zdravotní sestry, která 

pracuje [ee] v populární [eee] 

zdravotní nemocnici v Potsdamu. 

Podíváme se na typický den Eriky 

Hoffmanové. Zdravotní sestra, která 

pracuje v- v- (e) z- známém zařízení 

v soukromé nemocnici v Potsdamu. 

Podívejme se na typický den od 

paní Eriky Hoffman, která je 

zdravotní sestra, která pracuje ve 

slavné soukromé nemocnici 

v Potsdamo. 

Z4 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 Die 25-Jährige arbeitet seit zwei Jahren Vollzeit als 

Krankenpflegerin auf der Intensivstation in einem 

Tato žena (e) pracuje již(e) dva roky 

na plný úvazek na intenzivní [e] 

Tato žena, které je pětadvacet let, 

pracuje už dva roky jako 

Pracuje již dvacet let jakožto 

zdravotní sestra na intenzivní 
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Klinikum. Sie kümmert sich also um Menschen, 

die schwer erkrankt sind, an Organen wie Leber, 

Lunge oder Nieren, aber darüber werde ich später 

noch etwas mehr sagen. 

péči. Stará se o: lidi, kteří trpí 

závažným onemocněním. Například 

onemocněními ledvinam- ledvin, 

nebo [e] nebo podo- nebo 

podobnými. Ale o tom budu hovořit 

později. 

ošetřovatelka na klinice. Stará se o 

lidi, kteří mají těžké onemocnění, 

například onemocnění ledvin, jater, 

a tak dále. Ale o tom budu hovořit 

ještě až později. 

stanici. Zname- znamená to, že se 

stará o:(e) těžko onemocněních 

lidech [em], k- kteří například trpí 

uměc- onemocněními (e) plic, 

ledvin a tak dále. 

B1 B2 B3 

Pětadvacetiletá žena pracuje již dva 

roky [ee] na plným úvazku na: jipce: 

v klinice. Stará se o lidi, kteří mají 

[ee] těžké onemocnění třeba [e] 

orgánů, jako [ee] ledvin. Ale k tomu 

ještě pak něco řeknu. 

Pětadvacetiletá sestřička pracuje: už 

dva roky v in- na intenzivním 

oddělení v kliniku. (e) Stará se tedy 

o lidi, které s- kteří jsou těžce 

nemocní, třeba s pli-ce-m-i 

((váhávě, smích)). 

 

Dvacetipětiletá pracuje již dvacet 

let [ee] na plný úvazek na 

intenzivní s- stanice v kliniku. 

Stará se o lidi, kteří jsou těžce 

nemocné. Například [eem] 

onemocnění plíc a další. 

Z5 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Erikas Wecker klingelt jeden Morgen um Viertel 

nach fünf. Zur Arbeit fährt Sie mit dem Fahrrad; 

das macht sie wach und dadurch ist sie dann auch 

frisch und munter, wenn sie ins Krankenhaus 

kommt. 

Každopádně tato žena vstává každý 

den v pět, ve třičtvrtě na pět, jede na 

kole do: (e)- do práce a: to jí ráno 

probudí. 

Erika jde do práce brzy ráno. Do 

práce jede na kole, což ji probudí, a 

poté, když doradí- d- dorazí, je 

připravena pracovat. 

Budík zvoní každý den v pět 

hodin. Do práce jezdí na kole, 

protože to jí pomáhá [e] probudit 

se, a:by byla čerstvá až s-e dostane 

do nemocnice. 

B1 B2 B3 

Budík jí zvoní(e) každý ráno ve 

čtvrt na pět; Na kole jede do práce, 

protože se hezky probudí a je 

vzhůru, když se: [e] dostane do 

nemocnice. 

Každé ráno vstává čtv- ve čtvrt n- 

na šest. Do práce jezdí na kole, aby 

se vzbudila a zahřála a začala den 

fi-t. 

 

 

 

Erikas Wecker- er- erikový budík 

zvoní každý den v pět hodin. Do 

práce jezdí [ee] kolem, to jí dává 

energii na to, aby nas- nazač- aby 

začala pracovat; 

 

 

 

Z6 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 
Sie parkt ihr Fahrrad vor dem Krankenhaus und 

geht dann über den Hintereingang zu den 

Umkleiden, wo sie ihre Arbeitskleidung anzieht, 

und zwar ist das ein Arbeitshemd und eine 

Arbeitshose, die eine spezifische Farbe haben, 

denn Hemd- und Hosenfarbe muss für alle auf der 

Své kolo zaparkuje před nemocnicí 

a pak[ee] se: zadním vchodem 

dostane do: šatny, kde se: převlékne. 

Navlékne si [e]pracovní kalhoty a 

košili, které mají velmi specifickou 

barvu, protože: všechny- všichni 

pracovníci na intenzivní péči musí 

mít tu samou barvu, proto mají- [ee] 

Zaparkuje své auto před nemocnicí 

a j-de se převlíct- převléci. Tam si 

vezme své pracovní oděvy a (.) to 

jsou její pracovní kalhoty, které 

mají s- specifickou barvu, a to se 

týká i košile, musí mít všichni jeden 

specifický oděv, který má s- 

Pak jde do šatny, kde se převleče 

(.) a: [e] vezme si tedy oblečení[e] 

s- [e] se specifickou barvou, 

jelikož pracovní oblečení musí být 

pro všechny (e) stejné. To 

znamená, že i lékaři i ostatní 

zaměstnanci nosí královskou 

modrou. 
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Intensivstation gleich sein, deswegen tragen 

sowohl die Krankenschwestern als auch die Ärzte 

ein leuchtendes Königsblau. 

všichni, jak zdravotní sestry, tak 

lékaři modrý oblek. 

specifickou barvu, kterou musí nosit 

jak zdravotní sestry, tak i doktoři. 

B1 B2 B3 

Kolo nechá před nemocní a: 

zadníma dveřma se dostane do 

šaten, kde se oblíkne pracovní 

oblečení. Jedná se o košili a kalhoty, 

[ee] který maj’ specifickou barvu, 

protože všichni na jipce musí mít 

[ee] stejnou barvu na sobě. 

Zdravotní sestry i lékaře [ee] mají 

na sobě: modrou barvu, aby [ee] se 

k sobě hodili. 

((Zapark- smích)) kolo nechává 

před [ee] nemocnicí a: zadním 

vchodem se dostane do- (e) (..) 

Doktoři i sestry, všichni nosí [eem] 

modrý ob- oblek. 

Naparkuje [eem] kolo v park- [ee] 

v pozadí a oblékne si potom 

pracovní uniformu, které maj’ 

specifickou barvu, totiž pro 

všechny na stanice musí uniforma 

vypadat stejně. Tím pádem 

současně nosej’ i: [ee] zdravotní 

sestry i doktoři s- modrou 

uniformu. 

 

Z7 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Danach geht sie ins Schwesternzimmer. Einige 

ihrer Kolleginnen sind schon da-, sind schon da, 

sitzen am Tisch und trinken Kaffee. Man kann den 

Sonnenaufgang aus dem Fenster beobachten. Erika 

trinkt schnell ihren Kaffee aus und macht sich an 

die Arbeit. Um Viertel nach sechs beginnt ihre 

Schicht, also der Frühdienst. 

Pak jde na:- do sesterny. Někteří- 

některé její kolegyně jsou již tady. 

Sedí u stolu a pijí kávu. Dokonce 

můžou(e) pozorovat východ slunce. 

Naše [e] zdravotní sestra rychle 

vypije svou kávu a začne pracovat. 

Ve čtvrt na sedm začíná ranní š- [ee] 

ranní směna. 

Poté jde na sesternu. Některé 

kolegyně už tam jsou, sedí u stolu a 

pijí kávu. Můžete se dívat při tomto 

na východ slunce. Vypije si kávu a 

jít do práce. Ve třičtvrtě na sedm- ve 

č- ve čtvrt na- na- na sedm začíná 

její- ve čtvrt na- na osm začíná její 

práce. 

Někteří (e) jejch- je- její kolegové 

už jsou na stanici a dávají si čaj či 

kávu. Rychle svoji kávu vypije 

a:[ee] začne s práci- prací. V šest 

hodin(e) začíná (e)v-ranní směna, 

tedy [em] práce. 

B1 B2 B3 

Potom se vydá [ee] do místnosti pro 

sestry a: už tam sedí kolegové, pijí 

kávu a: sledujou [e] východ slunce. 

Erika vypije rychle svou kávu a 

vydá se [ee] do práce. Ve čtvrt na 

sedm [ee] začíná- [eee] (za)číná její 

směna; 

Někteří kolegové už tam jsou a: pijí 

kávu. Vždy pozorují [e] z okna 

východ s- slunce:; Rychle- Erika 

rychle vypije svou kávu a začne 

s prací. V čt- ve čtvrt na sedm 

začíná [ee] ranní-; 

Některé její kolegy už tam jsou a 

pijou si například kávu. Dá se 

pozorovat [ee] s- slu- ((slunce, 

smích)). Vypije svoji kávu a 

připraví se na práci. V šest patnáct 

začíná její práce; 

Z8 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Erika muss heute einen Patienten mehr betreuen. 

Normalerweise kümmern sich fünf 

Krankenschwestern um zehn Patienten, heute sind 

es nur vier. 

(e)Naše zdravotní sestra má o: 

jednoho pacienta ví- (e) pacienta 

více. Kl- klasicky je to tak, že na 

pět[e] zdravotních sester vychází 

deset pacientů. Dnes je však sester 

pouze- jsou jenom čtyři. 

 

Normálně se pět sester stará o deset 

pacientů, ovšem dnes tu jsou pouze 

čtyři pacienti. 

Normálně se pět zdravotních sester 

stará o p- deseti [e] to- deset 

pacien-tů. Dnes je jich ovšem 

jenom- jsou jich jenom čtyři. 
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B1 B2 B3 

a dneska má o jednoho pacienta víc. 

Normálně se stará [ee] pět sester o 

deset pacientů, dneska jsou ale jen 

ve čtyřech. 

Normálně se stará (e) pět sestřiček o 

deset pacientů, dnes jsou však jen 

čtyři. 

 

Dnes se musí věnovat intenzivně 

jednoho- jednomu pacientu. 

Obvykle je to tak, že se pět [ee] 

ses-tr s- schová o deset pacientů, 

dneska jsou jenom čtyři. 

Z9 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Die Krankenschwester wird von einem Arzt der 

Nachtschicht, meistens von Dr. Langhammer, über 

den Zustand der Patienten informiert. Gleichzeitig 

gibt er ihr eine lange Liste voller Aufgaben. 

Většinou [e] se sestra informuje o:- 

od lékaře, (e) který měl noční 

službu, o tom[e], jak[e]- jaký je 

stav[e] pacienta. Zároveň také 

dostane seznam úkolů. 

Zdravotní sestra je informovaná o 

zdravotním stavu pacienta od 

doktora. Zároveň dostane seznam 

plný úkolů. 

(e) Po noční směně [ee] dostávají 

informace od doktora 

Langhammera o stavu pracien- 

pacientů, stejně jako (e)seznam 

úkolů. 

B1 B2 B3 

Zdravotní sestra (e) (.) dostane 

informace: od [ee] lékaře, který vedl 

v noci, a dá jí dlouhý seznam [e] 

s úkoly. 

Od doktora z noční směny dostanou 

informace o všech pacientech a 

současně i: seznam úkolů. (.) 

O: [emm]- její kolega [emm] ji 

informuje o: [emm] situace 

pacientů. 

 

Z10 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 
Worum geht es an diesem Tag. 

 

O co jde dnes? O co jde. O co j- půjde během tohoto dne. 

B1 B2 B3 

Co bude obsahem tohoto dne? - - 

Z11 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Es geht unter anderem um verschlechterte 

Leberwerte eines Patienten, um eine Frau mit 

Schwierigkeiten nach einer Stammzellentherapie 

oder darum, dass Angehörige eines anderen 

Patienten kaum Interesse an seinem Befinden 

hätten und nicht zu Besuch kämen. 

Jde mezi jiné- mimo jiné také o tom, 

že se zhoršily ledvin- [e] zhoršil 

ledvinový obraz jedné ženy. Ta 

byla(e) po transplantaci (kos-) [ee] 

kmenových buněk. A: (e) (.) tato 

žena má nyní problémy. 

Jde o horší hodnoty jaterních testů j- 

jedné ženy, který prodělala 

buněčnou terapii t-[e-e] terapii 

kmenových buněk. (.) 

Například se jednomu pacientovi 

zhrošily (mm) hodnoty ledviny a: 

další pacient prošel [em] terapií [e] 

s kmenovými buňkami. Další 

pacient [ee] má problém s tim, 

že:(e) známí se vůbec nezajímají o 

jeho stav. 

B1 B2 B3 

Jde hlavně o špatné [eee] výsledky 

jater nebo o ženu, která [eee] má 

špatné výsledky z terapie. Anebo že 

jiné blízký pacienta nepřichází na 

návštevu a nemají zájem [eee] o 

návštěvu. 

 

 

(e) 

((hluboký výdech)) 

(...) 

Jedná se například o: potíže-; (…) 

((nádech, výdech)) 
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Z12 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Darüber wundert sich Erika. Der Arzt gibt ihr 

einen medizinischen Bericht über jeden Patienten. 

Der Bericht ist voller medizinischer Begriffe, diese 

bringen die Krankenschwester allerdings nicht in 

Verwirrung. 

Toto [e-ee] naši zdravotní sestru 

poměrně překvapilo, protože [ee] 

dostala její lékařskou zprávu a v této 

zprávě [ee] je opravdu h- mnoho 

termínu. Každopádně (na-) Erika se 

tím vel-(e) s tím velmi dobře 

vypořádává. 

A Erika si říká- (.) Doktor jí dal 

zprávu o každém pacientovi. Tento- 

(tato) zpráva je plná m- 

medicínských výrazů, ale sestra 

neví, o co se jedná. 

Lékař [e] tedy podává (mm) 

zprávu o všech pacientech. Tyto 

zprávy jsou plné medicínských 

pojmů, ovšem zdravotní sestry [ee] 

s tím nemají vůbec žádný problém. 

B1 B2 B3 

Lékař jí předá [ee] zprávu o každém 

pacientovi. Lékař obsahuje spoustu- 

[eee] spoustu pojmů odborných, ale 

[ee] to Erice nevadí. 

- To Eriku diví. Doktor jí dá [ee] 

protokol o každém pacientu. 

Protokol je plný terminologi-, ale 

tady ty t- termíny sestru 

nerozhoděj’. 

Z13 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Die Krankenschwester geht durch die Station und 

prüft den Zustand der Patienten. Mithilfe 

medizinischer Geräte misst sie Blutdruck, Puls und 

Körpertemperatur und erkundigt sich nach dem 

allgemeinen Befinden. Danach begleitet Erika die 

Ärzte auf die Visite. Das findet sie immer 

interessant.  

Obchází pacienty a: kontroluje 

jejich stav. Měří puls, měří(e) tlak, 

teplotu a: obecně se informuje o 

tom, jak se: pacienti cítí. Dále Erika 

doprovází(e) lékaře během vizity. 

To je pro ni vždy zajímavé. 

(e) Sestra jde zařízením a dívá se na 

pacienty. Díky zařízením měří 

tělesné hodnoty pacientů a poměřuje 

je. Poté jde Erika s lékaři na vizitu, 

to je pro ní velice zajímavé. 

 

Poté tedy paní Hofmannová(e) 

projde stanicí a: měří krevní plak- 

[e] tlak [e] srdeční tep, tep- teplo-

ty a: tak dále, stejně tak [em] jako 

se ptá (e) na- pacientů na: [e] 

současný stav. Poté doprovází 

lékaře na [e] vizitu. 

B1 B2 B3 

Prochází [eee] s- celou jipku a: zjistí 

stav pacientů. Má různé stroje, 

kterým [ee] třeba měří i tep anebo 

tlak a zeptá se, [eee] jak se mají 

pacienty. Erika pak doprovází lékaře 

[ee] na vizi. To ji vždycky hodně 

zajímá. 

Pomocí m- (..) 

Potom doprovází Erika doktory na 

vizitu. To je vždy velmi zajímavé. 

Sestra (e) jde- [eem] (.) měří 

pomocí [ee]- (..) 

Potom Erika doprovod-zuje 

doktoři na vizitu. To jí vždy baví. 

Z14 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Dann teilen die Krankenschwestern das Frühstück 

aus und helfen Patienten, die nicht alleine essen 

können. 

Dále [ee] zdravotní sestry roznáší 

snídani a pomáhají těm pacientům, 

kteří se sami nenají. 

 

 

 

 

Poté roznáší(e) snídani a pomáhá 

pacientům, kteří se nemohou sami 

najíst. 

Následuje snídaně, kterou rozdává 

a stejně tak také pomáhá(e) 

pacienty, [eu] pacientům, kteří 

sami nedokážou jíst. 
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B1 B2 B3 

Potom zdravotní sestry rozdávají 

snídani a pomáhaj’ pacientům, kteří 

se nemůžou najíst sami. 

Potom vy- rozdají snídani a 

pomáhají pacientům, kteří nes-

mohou jíst sami. 

Potom vydá jídlo a pomůže 

pacientům, kteří nejsou schopné 

jíst sami. 

Z15 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Erika unterstützt Patienten, die ihre Hilfe brauchen. 

Etwa beim Waschen, beim Zähneputzen, beim 

Einnehmen der Medikamente, oder sie wechselt 

Verbände, analysiert Wunden und überwacht die 

Herztätigkeit der Patienten. 

Erika podporuje všechny pacienty a 

pomáhá jim, kteří potřebují. 

Například u (vy)čištění zubů, u 

mytí, nebo když si berou léky. Také 

jim mění obvazy, analyzuje to, jak 

vypadají jejich rány, a také pozoruje 

srdeční aktivitu. 

Erika podporuje pacienty, které její 

pomoc potřebují; U hygieny, u 

přijímání různých medikamentů, 

nebo mění obvazy, dívá se na rány a 

také s- pozoruje kardiovaskulární 

systém pacientů. 

Někteří pacienti tak potřebují 

pomoct [eem] na toaletu či [em] 

s léky anebo s převazem vran. 

B1 B2 B3 

Erika podporuje pacienty, kteří 

potřebují její pomoc, třeba když si 

[ee] vyčistí zuby a:nebo [ee] musí si 

brát léky. [ee] Taky vymění třeba 

[ee] závazy. 

Erika podporuje všechny pacienty, 

které potřebují pomoc při mytí nebo 

z- čištění zubů nebo vy- vyměňuje 

obvazy a (.) pozoruje práci srdce 

((smích)). 

Erika podpořuje pacienty, kteří 

potřebují její pomoc. Například [e] 

u sprchování(e), [ee] j- 

medikamentů anebo vyměňuje 

[emm] náplasti, pozoruje [ee] 

srdce a další. 

Z16 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Sie leistet auch beim Auftragen heilender Creme 

Hilfe. Außerdem wird Fieber gemessen. 

Erika [e]také nanáší léčivé masti, 

kromě toho také měří teplotu. 

Mimo to se měří i teplota. Zdravotní sestra pomáhá také [em] 

s krémy či s [em] měřením teploty. 

B1 B2 B3 

Erika taky [eee] namaže mastičky 

nebo teplo- měří teplotu; 

Také pomáhá při- (..) 

 

Taky pomáhá [emm] při natřením 

[eee] mastí a: měří [eee] teplotu. 

Z17 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Zur Mittagszeit gehen die Krankenschwestern 

erneut in alle Zimmer und teilen das Essen aus. Sie 

stellen den Patienten Fragen und führen mit ihnen 

Gespräche, sodass die Patienten auf andere 

Gedanken kommen. 

Kolem oběda jdou zdravotní 

(e)sestry (e)znovu do všech(e) 

pokojů a rozdávají obědy. Ptají se 

pacientů, jak se mají, povídají si 

s nimi, a: to z toho důvodu, aby: tito 

pacienti přišli také na jiné myšlenky. 

Kolem oběda jde praco- jde 

zdravotní sestra opět do sesterny a 

(v ní) má oběd. Také s pacienty 

hovoří, aby pacienti měli jiné 

myšlenky. 

Oběd rozdávají také zdravotní 

sestry. Klady- (e) kladou otázky a 

snaží se, aby [e] pacienti: mohli m-

yslet i na něco jiného. 

B1 B2 B3 

Kolem oběda [ee] se všichni 

zdravotní sestry vydaj’ do pokojů a: 

dávaj’ pacientům obědy. Baví se 

s nimi, aby se pacienti dostali [ee] 

na jiné myšlenky. 

V poledne také všechny sestřičky 

jdou do pokojů a rozdají obědy; 

Ptají se [ee] na různé věci a- (.) 

 

Po vizitě se sestři vrátěj’ domu [e] 

((ne domu, smích [ee])) do- [emm] 

(o-) 
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Z18 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Anschließend ist es Zeit, einen Bericht zu erstellen, 

in dem dokumentiert wird, was gemacht wurde. 

Beim Dokumentieren zieht man den kompletten 

Zustand der Patienten in Erwägung; das heißt nicht 

nur die gemessenen Werte, sondern auch, wie sich 

der Patient fühlt. 

(e) Potom dojde na to, že (e) sestry 

sestavují zprávu o tom, co samy 

dělaly. Zde popíšou kompletní(e) 

stav pacienta. To znamená nejen to, 

co naměřily, ale také to, jak se 

pacient cítí. 

Pak přichází čas, aby sepsala zprávu 

o tom, co dělala. Tato zpráva bere 

v potaz stav pacienta, nejen (.) to, 

jaké hodnoty pacient má, ale jak se 

cítí. 

Poté je čas na (e) zprávu, tedy na 

dokument, který vypovídá o tom, 

co se:(e) stalo. [ee] V tomto 

dokumentu se vyskytují nen- nejen 

[e]hodnoty pacientů, ale i: [em] to, 

jak se pacienti cítí. 

B1 B2 B3 

Potom je čas [ee] vytvořit zprávu, 

který- která [ee] obsahuje informace 

o tom, co se dělo během dne. Celý 

stav pacienta [ee] se zahrnuje do té 

zprávy, nejen [e] údaje, [ee] který 

naměřili, ale taky, jak se pacient cítí, 

Na konci musí napsat vše, co za 

celý den dělala; a posuzuje celkové- 

celkový stav pacientů, nejen 

zdravotní, ale i pocit a (.)  

 

Potom nastane čas [ee] napsat 

protokol o tom, co se dělalo. 

V dokumentu je vidět- [ee] dá se 

pozorovat celý- [emm] (.) celé 

hodnoty nejenom, ale i [ee] 

medicínské faktory, ale i tak, jak se 

například cítí pacient. 

Z19 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Es erfolgt die Übergabe an den Spätdienst, also 

kann Erika Hoffmann Feierabend machen. 

Dále [ee] předá své [e] povinnosti 

(e) slu- další službě, která ji 

vystřídá, a může jít domů. 

Poté předá tyto informace další 

službě. 

[em] Poté tedy všechno předávají 

na- [e] t-o další z- směně a 

znamená to, že (e) paní 

Hoffmannová může jít domů. 

B1 B2 B3 

který se předávaj’ [eee] další směně. 

Erika může jít domů. 

poté předají [emm]- 

 

- 

Z20 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Das Gehalt für Krankenschwestern auf 

Intensivstationen ist höher als auf normalen 

Stationen. Durchschnittlich verdient man in diesem 

Job 2000 bis 2300 € netto. 

(e) Sester je na tomto oddělení více 

než na normálních odděleních. Je 

zde- (e) [ee] výdělek je zde asi dva 

tisíce až dva tisíce tři sta eur čistého 

Plat sestry na intenzivní péči je 

vyšší než na jiných zařízeních. 

Průměrně s(i) vydělává mezi dva 

tisíci a dva tisíce tři sta padesáti 

eury čistého. 

Pracovní zátěž na intenzivních 

stanicích (e) je vyšší než jinde. 

Také díky tomu vydělávají víc sice 

až- [e] a sice až tři tisíc eur. 

B1 B2 B3 

Zdravotní sestry na jipce [eee] maj’ 

víc peněz než [ee] na ostatních [ee] 

odděleních nemocnice. Dva tisíce až 

[ee] dva tisíce tři sta korun [eee] 

čistýho dostávaj’ zdravotní sestry. 

 

 

 

Plat sestřiček na intenzivním 

oddělení je trochu vyšší než 

normálních; (..) 

 

Plat pro: [ee] zdravotní sestry na 

intenzivní s- stanici je vyšší než [e] 

na oblykých stanic. Průměrně se 

daj’ v- [ee] vy:- vydělat dva tisíc 

až dva tisíc pět set eur [eee] bez 

daní. 
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Erika gibt sich mit ihrem Job richtig Mühe. Ihre 

Arbeit gilt als sehr anspruchsvoll. Man könnte sich 

fragen, ob die Krankenschwestern überhaupt Zeit 

haben, ihr Geld auszugeben und falls ja, wofür. 

a Erika se ve své práci opravdu 

snaží. P- její práce je velmi náročná. 

Mohli bychom si klást otázku, zda: 

(e) zdravotní sestry vůbec mají(e) 

čas na to, aby své peníze nějak[ee] 

utratily, případně na co, 

Erika má velice těžkou práci. 

Můžeme se ptát, jestli mají 

zdravotní sestry vůbec čas své 

peníze utrácet a za co je utrácejí, 

Paní Hoffmanová [eem] (.) 

opravdu se se snaží, protože: na 

jich- [e] na její práci jí záleží. 

Mohli bychom se tedy ptát, 

jestli:(e) zdravotní sestry vůbec j-

eště mají čas na (m) na to (mm) 

[ee] utratit svoje peníze. 

 

B1 B2 B3 

Erika se hodně snaží, [eee] její práce 

je velmi náročná. Můžeme se zeptat 

(e) [ee], jestli zdravotní sestry maj’ 

vůbec čas na to pak utrácet ty 

peníze, který si vydělávaj’. 

- Její práce je velice náročná a:- (.) 

(e) nastane otázka, zda zdravotní 

sestry vůbec maj’ čas (e)vytrácet 

její peníze, anebo zda: jsou příliš 

přepracované. 
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Aber zurück zur Intensivstation. Hier werden Tag 

und Nacht ununterbrochen Patienten mit hohem 

Betreuungsbedarf behandelt und überwacht, die an 

lebensbedrohlichen Erkrankungen leiden. 

ale podívejme se znovu na: jednotku 

intenzivní péče. Zde (e) se: [ee] 

sestry ne- neustále starají a- o 

pacienty a po- pozorují je. Jde o 

pacienty, kteří mají těžká 

onemocnění. 

ale zpět k intenzivní péči. Na 

intenzivní péči se neustále den i 

nocí- dnem i nocí pacienti 

opečovávají. Pacienti, kteří trpí 

těžkými nemocemi. 

 

Na této stanici, kde prací-(e) 

pracuje paní Hoffmannová [e] se 

nachází pacienti, kteří jsou [emm] 

těžce onemocnění. 

B1 B2 B3 

Ale zpátky na jipku. Tady: v den i 

v noci [ee] se stará o ty pacienty a 

sleduje- [eee] sledujou se jejich [ee] 

stav. 

Tady se (e)v- přes den i noc vši- 

hlídají pacienti, kteří mají životě- 

životu nebezpečné nemoci. 

 

((nádech)) 
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Lebenswichtige Funktionen ihres Körpers sind 

stark gefährdet, geschwächt oder gestört. Die 

Konsequenzen ihrer Erkrankungen können sehr 

schwer sein. 

[e] Také [e] je- (e) jsou to pacienti, 

jejichž životní [ee] podmínky jsou 

velmi náročné. 

Jejich životní funkce jsou silně 

ohroženy, jsou oslabeny. Důsledky 

těchto nemocí mohou být těžké. 

To z- to znamená, že: základní 

funkce jejich těl [eem] jsou 

ohrožení (e-) a-u- ohrožené. 

B1 B2 B3 

Životu důležité [ee] funkce jejich 

těla [ee] jsou porušení a 

konsekvence jejich onemocnění 

může být velmi vážné. 

 

- Konsekvence její onemocnic (e) 

dokážou být velice těžce. 
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Die Arbeit auf der Intensivstation wäre ohne 

medizinische Geräte kaum noch denkbar, also gibt 

es dort eine Grundausstattung von Apparaten, um 

die zuverlässige Versorgung sicherzustellen. 

Práce na: intenzivní(e)- [eem] 

stanici intenzivní péče bez 

medicínských [ee] přístrojů by 

nebyla možná. Proto také je třeba 

zajistit to, aby všechny přístroje 

fungovaly. 

Bez (e) medicínských přístrojů by 

nebyla péče na těchto stanicích 

možná. (.) 

A: bez medicínských přístrojů by 

někteří z ní nejspíš zemřeli. To 

znamená, že na stanici je základní 

vybavení (e) nů- rejnů- 

nejrůznějšími (stroji). 

B1 B2 B3 

Práce na jipce by: bez [eee] (strojů) 

nebyla možná. Proto tam je [eee] 

spousta strojů, který podporuje 

životní- [ee] (.) 

Práce na intenzivním oddělení by 

bez (.) prostředků- bez- (hm) 

 

Práce na intenzivní stanice bez 

[eee] technologie by n- bylo 

((nádech)) nemožné. (.) 
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Die Geräte reagieren mit sicht- und hörbarem 

Alarm; Oft bedeutet dies keine unmittelbare 

Gefahr, sondern soll nur die Aufmerksamkeit auf 

eine bestimmte Situation richten. 

Tito- Tyto přístroje [ee] často [eem] 

sdělují, že: (e) je třeba se zaměřit na 

nějakou situaci. To znamená, když 

se spustí alarm, neznamená to, že to 

musí být něco závažného. 

Přístroje reagují (.) alarm- alarmem, 

ale to neznamená (e) nutně, že se 

děje něco hrozného, je to pouze 

upozornění na změnu. (..) 

Tyto přístroje [e] [mm] [mmm] 

signalizují, pokud se nějaký stav 

zhoršuje. 

 

B1 B2 B3 

Stroje [eee] vydávaj’ zvuky, když 

[ee] je speciální situace u jednoho 

z pacientů. 

((nádech, výdech)) (…) Instrumenty reagujou- (e) 
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Welche konkreten Gesundheitsbeschwerden haben 

die Patienten auf einer Intensivstation. 

Jaké (e) potíže můžou mít takoví 

pacienti? 

Jaké problémy se řeší na těchto 

intenzivních péčích. 

Jaké [e] problémy zav- zdravotní 

problémy mají pacienti; 

B1 B2 B3 

Jaké konkrétní [ee] potíže maj’ [ee] 

pacienty na jipce? 

Jaké konkrétní nemoci se tady tedy 

[ee] nas- vyskytují. 

Jaké potíže maj’ [ee] pacienty na 

intenzivní stanice. 

Z27 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 
Oft handelt es sich um Probleme mit Herz-

Kreislauf-Erkrankungen. Zur Überwachung des 

Herzens dient zum Beispiel ein 

Elektrokardiogramm, also ein EKG. Zum Abhören 

des Herzens können Ärzte auch ein klassisches 

Stethoskop benutzen. 

Často jde o: (e) kardiovaskulární 

nemoci. Zde je třeba sledovat srdce 

a k tomu se používá například[e]- 

například takzvané EKG. Lékaři 

také mohou používat [e] klasický 

stetoskop. 

 

 

 

Jedná se například o: problémy 

s kardiovaskulárním systémem. 

Například(e) se zde měří pomocí 

EKG. Ovšem může se používat i 

klasický s- stetoskop. 

Často se:(e) jedná o 

kardiovaskulární nemoci. 

Takzvaný elektrokardiogram (e) 

v tomto případě kontroluje: srdeční 

tep. Lékaři ovšem n- na to také 

mohou použít klasický stetoskop. 
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B1 B2 B3 

Často se jedná o problémy srdcem; 

(.) Na odposlech srdce můžou lékaři 

využít taky klasický stetoskop. 

Často jsou to problémy s- se srdcem 

nebo- (e) 

(...) 

Často se jedná o problémy [ee] ze- 

s- [ee] srdcem. (e) K tomu může 

poks- poskytovat EKG 

elektrokardiogam [ee] k- na 

analýzu srdce anebo se dá použít i 

stetoskop. 

Z28 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Weiter handelt es sich um Patienten, die Probleme 

mit dem Atmen und mit dem Essen haben. 

Kranken fehlt häufig die Kraft zum Atmen oder die 

Lunge ist direkt geschädigt. Hier hilft ein 

Beatmungsgerät. 

Dále jde o p- také o pacienty, kteří 

mají problémy s dýcháním a 

s jídlem. Často nemají vůbec[ee] 

sílu dýchat, případně mají velmi 

poškozené plíce. V takovém případě 

je potřeba dýchací přístroj. 

Dále se jedná o pacienty, kteří mají 

problémy s dýcháním a 

s přijímáním stravy. Například 

mohou mít poškozené plíce. Zde 

pomáhá dýchací přístroj. 

Dále se vyskytují (e) nemoci 

v souvislosti [ee] s (.) plícemi 

anebo [emm] i s jinými orgány. 

Často jsou plíce(e) poškozeny, a to 

znamená, že pacienti mají 

problémy s dechem. 

B1 B2 B3 

Dále se jedná o pacienti, kteří maj’ 

problém s dýcháním a s jídlem. 

Nemocným často chybí síla na 

dýchání anebo plícně jsou [e] 

poškodění. Tomu- při tom pomůže 

(stroj) na dech. 

Dále jsou tu pacienti, kteří mají po- 

problémy s dýcháním nebo s jídlem; 

Některým chybí síla k- k dýchání 

nebo mají rovnou poškozený- [e] 

poškozené plíce; 

Dále se jedná o pacienty, které 

maj’ problémy s dýcháním anebo s 

jídlem. Nemocné maj’ často potíže 

[eee] s dýcháním anebo maj’ 

součas- anebo maj’ [ee] problémy 

s plíci. 
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Die meisten Schwerkranken müss- können oder 

dürfen nicht essen, also muss die Ernährung auf 

andere Weise künstlich sichergestellt werden, zum 

Beispiel durch Infusionen. 

Ti p(e)- většina těchto- takovýchto: 

těžce nemocných pacientů nemůže 

samo- [e] sa- nemůžou sami jíst, 

proto jsou odkázaní na 

nejrůznější(e) přístroje, případně 

dostávají jídlo přes infuze. 

Většina těžce nemocných nemůže 

jíst. A: proto se jim musí potrava 

dávat jiným způsobem, uměle, 

například pomocí infuzí. 

Někdy také(e) nemohou jíst. To 

znamená, že [emm] výživa musí 

být zajištěna jiný- jiným způsobem 

například [e] skrze infuzí. 

B1 B2 B3 

Většina pacientů [ee] nemůže nebo 

nesmí jíst a musí být [eee] proto 

uměle z- zdraveni. 

Většina těchto pacientů nesmí jíst a 

na- dostanou například infuzi, která 

nahradí- (e) 

 

Většina nemocných nedo- 

nemůžou anebo nesměj’ jíst. Tím 

pádem se musí jídlo [ee] se mus-sí 

[eee] (.) přes infuzi. 
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 Komplikationen können auch auftreten, wenn die 

Nieren oder die Leber geschädigt sind. Ist die 

Můžou se také nastat komplikace. 

Například, když jsou poškozené 

ledviny nebo játra. Pokud [ee] je 

Také se mohou objevit komplikace, 

pokud jsou poškozeny ledviny. 

Pokud je funkce ledvin nebo jater 

Pokud jsou poškozeny ledviny 

nebo játra, může se stát, že:(e) se 

v krvi vyskytují(e) jedovité [mm] 



XXX 

Funktion der Nieren oder Leber gestört, können 

sich giftige Stoffe im Blut sammeln. Um dies zu 

verhindern, wird das Blut des Patienten künstlich 

gefiltert. 

jejich funkce ohrožená, pak se do 

krve vypla- vyplaví škodlivé látky a 

aby se toto nestalo, tak v tak- v tak- 

[ee] je krev pacientů neustále 

testována. 

poškozená, dochází k problémům. 

Aby se tomu vyhnulo, (p)ak je (e) 

krev pacientů čištěna uměle. (..) 

 

 

 

látky a to znamená, že tito pacienti 

potřebují [e] umělé filtrování krve. 

B1 B2 B3 

Komplikace se mů-můžou taky 

nastat, když [ee] ledviny anebo játra 

jsou poškození. Pokud [ee] ledviny 

nebo játra jsou poškození, tak se 

dostanou škodlivé látky do krve (.) 

a: pak je ta krev filtrovaná, aby se 

pacientovi nic nestalo. 

Komplikace se vyskytnou i kdyby 

byla poškozená játra nebo- (…) 

 

Kompli-kace taky mm- ((nádech, 

výdech)) (.) 

Aby se to:- 

Z31 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Um noch konkreter zu sagen, wer zum Beispiel auf 

einer Intensivstation liegen könnte, möchte ich eine 

bekannte Erkrankung erwähnen, den Herzinfarkt. 

Beim Herzinfarkt wird zuerst der Notarzt gerufen 

und hier gilt „Jede Minute zählt!“ oder sogar „Jede 

Sekunde zählt!“. 

Abychom byli ještě konkrétnější, 

kdo by tak zde ještě mohl ležet? 

[e]Zde bych ráda zmínila velmi 

známou nemoc, infarkt, srdeční 

infarkt. (e) K takové nemoci se 

nejdříve volá záchranka. Každá 

minuta se počítá, nebo dokonce 

každá sekunda. 

Chtěla bych zmínit ještě jedno 

známé onemocnění, které je velice 

časté na těchto stanicích, a je to 

infarkt myokardu. K infarktu se volá 

záchranka a každá minuta se počítá. 

Anebo dokonce každá sekunda. 

Také bych chtěla ještě [eee] zmínit 

jednu(e) známou nemoc, a s- sice 

srdeční infarkt. Pokud dojde 

k srdečnímu infarktu; [e] počítá se 

opravdu každá sekund-a, každá 

minuta, a hned(e) se volá(e) lékař. 

 

B1 B2 B3 

Aby to bylo ještě konkrétnější; (.) 

[ee] na jipce taky [e] žijou lidi, co 

[ee] zažili infarkt. Když [ee] někdo 

má infarkt, tak se nejdřív zavolá 

[eee] lékař a: pak jde o každou 

vteřinu, o každou minutu. 

U infarktu se nejprve zavolá (e) 

sanitka a každá vteřina se počítá. 

A kdo by například mohl být na 

intenzivní sta- stanice. Například 

pacienty se srdečním infarkty. 

Když (e) srdeční inf- během 

infarkty platí každá vteřina; 
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Nach einem Herzinfarkt wird man noch mindestens 

für zwei bis drei Tage auf der Intensivstation 

überwacht. Es gibt verschiedene Ursachen für 

einen Herzinfarkt. 

Po: srdečním infa-farktu člověk 

zůstane dva nebo tři dny na 

pozorování na: jednotce intenzivní 

péče. Pro toto onemocnění je 

několik příčin. 

 

 

Po infarktu myokardu je člověk dva 

až tři dny umístěn a pozorován na 

intenzivní péči. Pro infarkt jsou 

různé příčiny. 

Po infarktu je- zůstane pacient na: 

intenzivní stanici aspoň tři dny. 
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B1 B2 B3 

Když někdo má infarkt, tak musí 

zůstat [ee] minimálně dva až tři dny 

na jipce; Jsou různý [eee] důvody, 

proč může nastat infarkt. 

Po infarktu (e) minimálně (e) jeden 

dv- nebo dva dny ležíte na 

intenzivním oddělení a má to více- 

několik [ee] příčin. 

Po infarktu [eem] (e)je důležité, 

aby pacient ještě zůstal ještě den 

nebo tři- až tři dny na stanice. 
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Ein paar Fakten, die aus dem Jahr 2016 stammen. 

Im Jahr 2016 starben deutschlandweit 440 Frauen 

im Alter von 55 bis 60 Jahren an den Folgen eines 

Herzinfarkts. 

Podívejme se na pár údajů z roku 

dva tisíce šestnáct. V roce dv- dva 

tisíce šestnáct v Německu (.) [e] 

zemřelo [e] v tomto roce čtyři sta 

čtyřicet žen v- mezi lety padesát pět 

a šedesát let. 

Několik skutečností z roku dva 

tisíce šestnáct. V roce dva tisíce 

šestnáct zemřelo v Německu čtyři 

sta čtyřicet (e) žen na infarkt. (.) 

Nyní [emm] řeknu některá fakta 

z roku dva tisíce šestnáct. 

V Německu zemřelo čtyři sta 

čtyřicet procent [e-ew] žen čtyři 

sta čtyřicet pr- žen ve věku 

padesáti let. 

B1 B2 B3 

[ee] Z roku dva tisíce ses- šestnáct 

[ee] máme několik informací. 

Během toho roka [eee] umřelo: čtyři 

sta čtyřicet žen [eee] v:- (.) 

S- s- v roce dva tisíce šestnáct 

v celém Německu zemřelo- (.) 

 

V- [eem] (.) v roku dva tisíc 

šestnáct zemřeli čtyřis- v padesát 

pět až šedesát let [ee] na 

konsekvencích [ee] z infarktu. 

Z34 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

In der gleichen Altersgruppe lag die Zahl 

verstorbener Männer bei 1.820 Verstorbenen, also 

mehr als viermal so hoch. 

Co se týče mužů v tomto věku, jde 

o: osm set- (.) [ee] jde o tisíc osm 

set dvacet mužů. 

A mužů (e) zemřelo přes osmnáct 

set. Takže čtyřikrát více než žen. 

[e] U [e] mužů tento počet byl 

[em] čtyřikrát vyšší. (..) 

B1 B2 B3 

Muži mezi- (..) Ve stejném věkovém- vě- ve stejné 

věkové kategorii zemřelo tisíc osm 

set dvacet mužů. 

 

[ee] V se- v stejný věkový 

kategorie [emm] byla čtyřikrát 

vyšší. 

Z35 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Von den insgesamt in Deutschland in diesem Jahr 

an einem Herzinfarkt Verstorbenen entfielen 

28.130 Todesfälle auf Männer und 20.539 auf 

Frauen. 

V tomto roce zemřelo [em] poměrně 

více mu- [ee] mužů na infarkt než 

žen. 

Celkově (e) zemřelo: v Německo (.) 

několik tisíc lidí na infarkt 

myokardu. 

Všechny úmr- [e] všechna úmrtí 

u:(e) mužů byly i všeobecně vyšší 

než u žen. 

B1 B2 B3 

Z celkově v Německu: u- 

zemřelých- (...) 

(C-) ((výdech)) 

(A) dvacet tisíc pět set devadesát na 

ženy. 

(e)V Německu [emm] tent- letos 

[emm]- (.) 

číslo [eee] mužů bylo vyšší než 

žen ((smích)). 

Z36 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 Zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht für 

Sie. Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland 

Na závěr mám ještě dobrou zprávu. 

Kardiovaskulární onemocnění v 

Na konci bych ale chtěla říct jednu 

dobrou zprávu. Kardiovaskulární 

Kardiovaskulární (e)nemoci tak 

jsou v Něme- [ee]  v Německu 
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sind zwar nach wie vor Todesursache Nummer 

eins, allerdings ist die Sterblichkeit aufgrund von 

Herzinfarkten seit Jahren rückläufig. 

Německu jsou(e) sice pří- 

nejčastější příčinou smrti, avšak[e] 

úmrtnost je [ee]- již několik let 

klesá. 

onemocnění (e)v Německu jsou sice 

neustále hlavní příčinou úmrtí, (.) 

ale za poslední léta se postupně 

snižuje, minimálně co se infarktu 

týká. 

ještě nejčas-tější příčinou úmrtí, 

ovšem už několik let jsou [emm] 

na ústupu. 

B1 B2 B3 

Nakonec mám ještě jednu dobrou 

zprávu. (...) 

Nakonec mám ještě dobrou zprávu. 

Potíže s (e) srdečním koloběhem 

jsou stále problémy na prvním 

místě, ale úmrtnost klesá. 

[ee] Ke konci ještě dobrou zprávu. 

[emm] Srdečné onemocnění 

v Německu bývaj’ již [ee] 

nejvyšším [emm] nej- nemocí, ale 

mm- 

((nádech, výdech)) 

(..) 

Z37 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Die Mortalitätsrate sank von 151 Todesfällen je 

100.000 Einwohnern im Jahr 1991 auf 54,5 im Jahr 

2016. 

A to [e] z: ((smích)) z- a to z sto 

padesáti jedna případů na sto tisíc 

obyvatel na menší počet. 

Od roku devatenáct set (e) 

devadesát devět (e) se toto číslo 

snížilo na úroveň čtyři sta lidí na 

tisíc obyva- na deset tisíc obyvatel. 

V roce devatenáct set devadesát 

jedna klesalo [em] úmrtnost (.) v-

ve značné míře, 

B1 B2 B3 

- ((smích)) - 

Z38 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Gründe für den Rückgang der Mortalität sind 

Fortschritte in Diagnostik und Therapie, aber der 

Rückgang basiert auch auf gesellschaftlichen 

Veränderungen wie einer gesünderen Lebensweise. 

((nádech, ze kterého je slyšet, že 

proband se usmívá/směje)) (e) Ve- 

[e] proč [e-e] klesá smrtelnost?- 

nebo úmrtnost? Je to kvůli vě- [e] 

medicínskému lékařskému postupu, 

ale také se mění [e] společenská 

situace, například lidé žijí 

(e)zdravěji. 

Taky je to díky lepší diagnostice, 

ovšem souvisí to i s:- se změnou 

životního stylu. 

a to díky [em] pokrokům 

v medicíně, ale také díky 

[e]změnám ve společnosti, jako je 

například zdravější(e) životní styl. 

B1 B2 B3 

Důvody [eee] pro snížení [eee] 

těchto počtů [ee] jsou poch- 

pokroky v terapie, ale taky [eee] 

kvůli společenským změnám, jako 

třeba zdravějším [ee] životním 

stylem- stylu. 

 

 

Důvodem jsou pok- pokroky 

v diagnóze a v léčení, ale také to je 

(e) (.) zdravějším životním stylem. 

 

((Důsled-, smích)) (.) 

Ale [ee] jeden z d- [ee] z důvodů je 

i: z- zdravější každodenní život. 
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Z39 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Außerdem haben wir diese gute Nachricht 

bestimmt auch den vielen Krankenschwestern zu 

verdanken, die, wie Erika, alles dafür tun, um die 

Patienten wieder auf die Beine zu bringen. 

Kromě (e) toho [e]- to- za to také 

vděčíme: zdravotním sestrám, které 

stejně jako Erika dě- dělají všechno 

pro to, aby (e)se pacienti znovu 

mohli postavit na nohy. 

A také za to vděčíme zdravotním 

sestrám, jako Erike- jako Erika, 

protože pomáhají pacientům 

postavit se znovu na nohy. 

Také za tuto dobrou zprávu asi 

vděčíme zdravotním sestrům, 

protože: dělají opravdu vše, aby: 

[e]pacienty znovu postavily na 

nohy. 

B1 B2 B3 

[ee] Tato dobrá zpráva [eee] určitě 

souvisí taky [ee] s prací zdravotních 

sester jako Erika, protože dělaj’ 

opravdu všechno pro to, aby 

pacienti se uzdravili. 

A samozřejmě (tomu) vděčíme také 

zdravotním sestrám, kteří pomáhají 

pacientům (s-) vrátit se zpět do 

života. 

 

A:le tady ty výsledky i máme 

[emm] i v dí- v dí- (ble ble ble) 

 

Z40 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Sie kämpfen für die Gesundheit der Patienten und 

glauben fest an die schnelle Heilung. Die 

Krankenschwestern leisten zur Verbesserung der 

Dinge einen großen Beitrag. 

(e) Pomáhají pacientům a věří, že se 

rychle uzdraví. Zdravotní sestry 

velmi [e] přispívají k dobrému 

zdravotnímu stavu společnosti. 

Zdravotní sestry mají velký přínos 

pro zlepšení stavu pacientů. 

(e) Bojují o zdraví pacientů a věří 

[e]v to, že to [ew]- že se to zase 

zlepší. Značně tedy k tomu 

přispívají. 

B1 B2 B3 

Bojují pro zdraví pacientů a: věří 

[ee] v rychlém [ee] vyléčení. 

Zdravotní sestry [ee] maj’ velký 

podíl na: vylepšení této situaci. 

Zdravotní sestry- [e] 

 

Zdravotní sestry jako Erika 

bojujou pro zdravost [ee] pacientů 

a věřej’ [ee] v- (.) v- 

 

Z41 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Zweifeln wir also nicht daran, dass sich Dinge 

verbessern können.  

- Není pochyb o tom, že stav zlepšují. Proto bychom neměli pochybovat, 

že:(e) se věci (m) opravdu mohou 

zlepšit. 

B1 B2 B3 

Takže věřme tomu, že se všecko 

zlepší. 

Nezoufejme tedy- ((smích)) 

 

- 

Z42 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Meine Damen und Herren, hier geht meine Rede 

langsam zu Ende; Ich verabschiede mich von Ihnen 

und hoffe, dass Sie meinen Vortrag interessant 

fanden und dass sie etwas Neues erfahren haben. 

 

Dámy a pánové, už se blížím ke 

konci. (e) Ráda bych se s Vámi 

rozloučila a: doufám, (e) že Vám 

můj příspěvek přišel žají- zajímavý 

a že jste se dozvěděli něco nového. 

Dámy a pánové, zde můj projev 

končí. Já Vám děkuji za pozornost a 

doufám, že Vám můj příspěvek 

přišel zajímavý a: že jste se dozvě- 

dozvěděli něco nového. 

Dámy a pánové, tím se dostávám 

ke konci svého příspěvku, [em] 

doufám(e), že: můj příspěv- pro 

Vás byl zajímavý a že jste se 

dozvěděli něco zajm- zajímavého. 

B1 B2 B3 

Vážené dámy a pánové, rozloučím 

se s Vámi [eee] můj projev tímto 

Dámy a pánové, tímto můj projev 

končí, loučím se s Vámi a doufám, 

Dámy a ((páni, smích)), tady už se 

blíží můj projev konci, rozlučuji se 
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končí a doufám, že [eee] Vám přišel 

zajímavý a že jste z- získali nové 

informace. 

že Vás to zajímalo, že jste se 

dozvěděli něco nového. 

od Vás a doufám, že Vás [ee] 

zaujal můj projev a doufám, že jste 

se něco nového naučili. 

Z43 ORIGINÁL A1 A2 A3 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte 

Sie jetzt, an der Diskussion teilzunehmen, denn es 

stehen viele medizinische Themen zur Debatte. 

 

Děkuji za pozornost a: (e) p- prosím 

Vás, abyste: se nyní účastnili: 

diskuze, protože budeme hovořit o 

mnoha lékařských tématech. 

Děkuji Vám za pozornost a (p-) 

prosím Vás, abyste se účastnili 

diskuze, protože(e) je to zajímavé 

téma medicínské, které se musí 

proje- projednat. Děkuji za 

pozornost. 

Děkuji Vám za pozornosti a nyní 

Vás prosím, abyste se zúčastnili 

diskuze, protože: [e] tu máme 

celou řadu medicínských témat, u 

kterých se můžeme bavit. 

B1 B2 B3 

Děkuju Vám za pozornost a: prosím 

Vás, abyste se účastnili: [eee] 

debaty [eee] o- 

Děkuji za pozornost a poprosím Vás 

účastnit se diskuze, protože máme 

hodně témat, které potřebujem’ 

probrat. ((smích)) 

 

Děkuju Vám za Vaši pozornost a: 

ráda bych se (.) m- 
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Příloha 3 – Analýza salámové techniky (a souvisejících aspektů) 

 

Tlumočení z češtiny do němčiny (Kuchařka) 

K5 ORIGINÁL 

 
Když ale maminka doma vařila, hodně jsem jí v kuchyni pomáhala. Byla jsem taková její asistentka a 

ona mi už tenkrát říkala, že když to tak pozoruje, jednou bude ve vaření třeba asistovat ona mě. 

 

K5 A1 / - A2 A3 

Když ale maminka doma 

vařila, 

 

 

Aber immer, wenn meine 

Mama (e) zu Hause 

gekocht hat, 

Aber als m- meine 

Mutter gekocht hat, 

Wenn meine Mutter zu 

Hause kochte, 

B1 / - B2 B3 

Als meine- oder immer, 

wenn meine Mutter aber 

zu Hause gekocht hab’, 

Als die Mutti aber zu 

Hause gekocht hat, 

Aber als meine Mama zu 

Hause gekocht hat, 

U A1 vidíme přidání Aber immer, což konstrukci učiňuje spíše složitější. Podobná konstrukce (immer, wenn) 

se vyskytuje také u B1 (zde ještě předchází falešný začátek). 

hodně jsem jí v kuchyni 

pomáhala. 

A1 A2 A3 / - 

habe ich:[e] ihr geholfen. ich habe ihr geholfen. 
habe ich ihr dabei immer 

sehr (viel) geholfen. 

B1 B2 B3 / - 

hab’ ich ihr viel 

geholfen, 

hab’ ich ihr viel in der 

Küche geholfen; 

habe ich ihr oft und (o-) 

häufig in der Köch- 

Koch- [e] in der Küche 

geholfen. 

Větná konstrukce u A3 je složitější než v originále (kvůli dabei)*. B3 obsahuje redundance (oft und häufig). 

Byla jsem taková její 

asistentka 

A1 A2 A3 

Ich war etwas wie ihre 

Assistentin 
Ich war ihre Assistentin. 

Ich war (al)so ihre 

Assistentin. 

B1 B2 / - B3 

ich war quasi ihre 

Assistentin ((odkašlání)). 

und hab’ quasi 

Assistentin gemacht. 
Ich war ihre Assistentin. 

Zde můžeme pozorovat jeden případ „řetězení“ a sice u B2. Vidíme zde navázání pomocí spojky und, a navíc 

při předchozí promluvě nedošlo k (možná očekávanému) klesnutí hlasem (geholfen;). Bylo by také možné 

spekulovat o relativní syntaktické složitosti řešení etwas wie (tedy doslova něco jako) u probanda1 A1 oproti 

originálnímu taková, ale rozhodli jsme se to negativně nehodnotit. 

a ona mi už tenkrát 

říkala, 

A1 A2 A3 / + 

und sie hat mir immer 

gesagt, 

Und sie sagte mir 

damals, 

Sie hatte damals schon 

gesagt, 

B1 B2 / + B3 

Und sie hat mir schon 

damals gesagt, 

Sie hat mir damals schon 

erzählt, 
Und sie sagte mir,  

Zde vidíme, že A3 nepoužil spojku und ani v tomto úseku, ani v předchozím, což hodnotíme kladně. Und 

nevidíme ani u B2, proto hodnotíme kladně. 

že když to tak pozoruje, 

A1 / - A2 / - A3 

dass wenn sie mich beim 

Kochen sieht, 

wenn ich- dass wenn ich- 

wenn sie mich sehe, 

dass wenn sie mich so 

sieht, 

B1 / - B2 B3 

wenn sie mich so dabei 

beobachtet, 

wie s- wenn sie sich das 

so anguckt, 
dass wenn sie mich sieht, 

 
* Vysvětlivka k tomuto symbolu, který jsme v tabulkách použili několikrát, je k nalezení na konci této přílohy. 
1 Pro zjednodušení  zápisu a zachování anonymity uvádíme v rámci celé analýzy jako podmět podstatné jméno 
v mužském tvaru, tedy „proband“, a slovesa též v mužském rodě. Gramatický rod zvolený pro účely analýzy 
však nemusí odpovídat genderu probanda či probandky.  
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Správná analýza v tomto úseku očividině neproběhla u A2, u kterého došlo ke dvěma falešným začátkům, 

k jednomu kvůli použití nesprávného zájmena, které interpretujeme jako špatnou prvotní analýzu. A1 přidal 

oproti originálu beim Kochen*  a B1 přidal dabei*. 

jednou bude ve vaření 

třeba asistovat ona mě. 

A1 / + / - / - A2 / - A3 

dann denkt sie, dass[ee] 

wir die Rollen in der 

Zukunft tauschen werden 

oder wechseln werden. 

dann sagte sie, dass 

einmal sie zu meiner 

Assistentin werde. 

dann (.)2 könnte sie 

vielleicht später mir beim 

Kochen assistieren. 

B1 / - B2 B3 / - 

dann wird es vielleicht 

mal dazu kommen, dass 

sie beim Kochen meine 

Assistentin ist. 

dann könnte sie vielleicht 

irgendwann mal 

Assistentin für mich sein. 

werde ich- wer- wird sie 

mir beim Kochen 

assistieren. 

Vidíme, že k dobré analýze došlo v případě A1, kdy se proband pokusil konstrukci originálu nahradit 

souslovím die Rollen tauschen (+), nicméně se vzápětí opravil a původní sloveso nahradil slovesem wechseln, 

což považujeme za redundantní (-). Zajímavé je přidání dann denkt sie, dass a dann sagte sie, dass v případě 

probandů A1 a A2, sloužící zřejmě k jakémusi zlogičtění, které však způsobilo vznik vedlejší věty navíc (-). 

B1 zachoval smysl sdělení, avšak zvolená konstrukce dann wird es vielleicht mal dazu kommen není příliš 

ekonomická. U B3 došlo k několika falešným začátkům/přeřekům, zřejmě kvůli zvolení špatné slovesné 

osoby, které interpretujeme jako špatnou prvotní analýzu. 

 

 

K8 ORIGINÁL 

 Bylo to pro mne tehdy dost tvrdé, žila jsem daleko od rodiny v nevelkém pokojíku, který měl asi deset 

metrů čtverečních. Byla jsem v novém městě, ale nikdo se se mnou nebavil, prostě mi dali do ruky 

mapu a musela jsem se zorientovat sama. A orientace není zrovna moje silná stránka. 

 

K8 A1 / - A2 A3 

Bylo to pro mne tehdy 

dost tvrdé, 

 

Die Arbeit war ziemlich 

hart für mich. 

Es war wirklich hart für 

mich. 

Das war ein großer 

Schritt. 

B1 / - B2 / - B3 

Es war sehr hart für mich 

diese Ausbildung 

damals. 

und für mich war das (r-) 

ziemlich schwer damals; 

Für mich war es damals 

sehr schwierig. 

U A1 vidíme přidání podmětu Arbeit, který v originále není*. Poměrně obšírný způsob zlogičtění vidíme u 

B1. B2 zbytečně navázal na předchozí větu pomocí und, namísto zahájení nové věty. 

žila jsem daleko od 

rodiny v nevelkém 

pokojíku, 

 

A1 / + A2 A3 / + / - / + 

Ich war [err] fern von 

meiner Familie oder weit 

von meiner Familie und 

ich hatte nur ein kleines 

Zimmer, 

Ich lebte von meiner 

Familen- Familie 

entfernt in einem kleinen 

Zimmer. 

Ich habe- (.) [emm] ich 

bin von meiner Familie 

ausgezogen und habe in 

einem kleinen zehn 

Quadratmeter großem 

Zimmer gewohnt. 

B1 / + B2 B3 / + 

Ich war weit entfernt von 

meiner: Familie, hatte 

ein kleines Zimmer 

ich hab’ damals in ’ner 

kleinen Wohnung 

gewohnt, weit von der 

Familie 

Ich habe lang- weit von 

der Familie gewohnt, i- 

ich hatte ein kleines 

Zimmer 

U probandů A1, A3, B1 a B3 došlo k rozdělení do dvou vět. To je z hlediska salámové techniky opodstatněný 

krok, proto hodnotíme kladně. Negativně hodnotíme A3 z důvodu složitější konstrukce se slovesem 

ausziehen**, ale zároveň hodnotíme kladně zapracování velikosti pokoje, tedy úseku, který bude teprve 

následovat (zřejmě dobrá analýza). 

 

 

 

 
2 O relativní složitosti celkové konstrukce potenciálně vypovídá tato krátká pauza (.) u A3. 
** Vysvětlivka k tomuto symbolu, který jsme v tabulkách použili několikrát, je k nalezení na konci této přílohy. 
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který měl asi deset metrů 

čtverečních. 

 

A1 A2 A3 

dass circa zehn[e] 

Quadratmeter (e) groß 

war. 

× 

× (informace obsažena v 

předešlém úseku, 

nezapočítáváme tedy do 

chybějících úseků) 

B1 / + B2 B3 / + 

mit ungefähr zehn 

Quadratmetern, 
× mit zehn Quadratmetern, 

Zde kladně hodnotíme B2 a B3 za zjednodušení syntaktické konstrukce. 

Byla jsem v novém 

městě, 

 

A1 A2 A3 

Ich war in ein- in einer 

neuen Stadt  

Ich war in einer neuen 

Stadt 

Ich war in einer neuen 

Stadt 

B1 B2 / - B3 

ich war in einer neuen 

Stadt 
und in einer neuen Stadt 

ich war in einer neuen 

Stadt, 

Zde negativně hodnotíme B2 kvůli spojce und na začátku věty, která způsobuje řetězení na předchozí úsek. 

ale nikdo se se mnou 

nebavil, 

 

A1 A2 A3 

und niemand hat mi-t mir 

gesprochen. 

und niemand sprach mit 

mir. 

und niemand sprach mit 

mir. 

B1 B2 B3 / - 

und niemand unt- hat 

sich mit mir unterhalten. 

und keiner hat mit mir 

reden wollen. 

aber keiner hatte Lust 

sich mit mir zu 

unterhalten. 

Negativně hodnotíme B3 kvůli komplikovanější konstrukci. 

prostě mi dali do ruky 

mapu 

 

A1 A2 A3 

Ich hab’ nur eine Karte 

bekommen 
× 

Ich habe einfach eine 

Karte in die Hand 

bekommen 

B1 B2 B3 

Ich bekam eine Karte in 

die Hand 

Sie haben mir einfach 

eine Karte gegeben 

Ich hatte eine Mappe 

bekommen 

× 

a musela jsem se 

zorientovat sama. 

 

A1 A2 A3 

und ich musste mich 

selbst orientieren 

(I mu-) Ich musste mich 

einfach selbst orientieren 

und musste mich alleine 

orientieren. 

B1 / - B2 B3 / - 

und ich musste mich 

orientieren in der neuen 

Stadt. 

und ich musste mich 

selbst irgendwie 

orientieren können. 

und jeder hat mir gesagt 

ich sollte mich alleine k- 

orientieren und so musste 

ich mich selber 

orientieren, 

Zde negativně hodnotíme B1 za dovysvětlování* (in der neuen Stadt) a B3 za přidání celé nadbytečné věty 

(jeder hat mir gesagt ich sollte mich alleine k- orientieren). A2 sice nezačal úsek pomocí spojky und, nicméně 

u tohoto probanda chybí předchozí úsek, proto necháváme bez kladného hodnocení. 

A orientace není zrovna 

moje silná stránka. 

 

A1 A2 / - A3 / + 

und die Orientation ist 

nicht meine starke Seite. 

und die Orientierung ist- 

gehört nicht zu meinen 

stärken Seiten. 

Orientieren ist allerdings 

nicht unbedingt meine 

Stärke. 

B1 B2 B3 / - 

Und Orientierung ist 

wirklich nicht gerade 

meine (st-) [ee] starke 

Seite. 

Und das ist nicht gerade 

eine Stärke von mir. 

obwohl Orientation nicht 

meine starke Seite war. 

(…) 

A2 hodnotíme negativně za složitější konstrukci (gehören zu), než je v originále** (místo slovesa sein bylo 

použito sloveso vyžadující předložku). A3 hodnotíme kladně za odstranění spojky und na začátku, tedy za 

rozdělení do dvou samostatných vět. Negativně hodnotíme B3, protože cílová konstrukce je složitější než 

výchozí (v tlumočení zbytečně vznikla vedlejší věta). 
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K10 ORIGINÁL 

 
Potom jsem pracovala ještě v několika dalších restauracích a asi po 10 letech praxe se mi splnil můj sen 

stát se kuchařkou ve své vlastní restauraci, a to sice když jsem si otevřela svou první restauraci ve 

Švýcarsku, za což mohu poděkovat i skutečnosti, že jsem se učila od těch nejlepších z nejlepších, třeba 

od Adriena Bonnetta. 

 

K10 A1 A2 A3 

Potom jsem pracovala 

ještě v několika dalších 

restauracích 

Danach hab’ ich in 

anderen Kü- [e] Küchen 

oder Restaurants 

gearbeitet 

Dann arbeitete ich in 

weiteren Restaurants. 

 

× 

B1 B2 B3 

Nachher habe ich noch in 

vielen anderen 

Restaurants gearbeitet 

Ich hab’ dann auch in 

weiteren Restaurants 

(pra-) gearbeitet 

Dann habe ich auch noch 

in (’nem) weiteren 

Restaurants gearbeitet. 

× 

a asi po 10 letech praxe 

se mi splnil můj sen 

A1 A2 / + A3 

und nach zehn Jahren 

Nach zehn Jahren von 

Praxis erfüllte ich 

meinen Traum. 

Nach zehn Jahren 

Erfahrung a- habe ich 

mir dann meinen Traum 

erfüllt 

B1 B2 B3 

und ungefähr nach zehn 

Jahren Praxis-Erfahrung 

[eee] ist mein Traum 

erfüllt- hat sich mein 

Traum erfüllt 

und ungefähr nach zehn 

Jahren Praxis hat mi- hat 

sich mein Traum erfüllt 

Und nach zehn Jahren 

Praxis ist mein Traum 

endlich i-n Erfüllung 

gegangen 

A2 hodnotíme kladně za zahájení nové věty bez použití spojky und (salámová technika). V případě A3 to 

kladně nehodnotíme, jelikož chybí předcházející replika. 

stát se kuchařkou ve své 

vlastní restauraci, 

A1 A2 / + A3 

habe ich mein eigenes 

Restaurant geöffnet. 

Ich wurde zu einer 

selbstständigen Köchin. 

und zwar Köchin im 

eigenen Restaurant zu 

sein. 

B1 B2 / - B3 

und ich wurde Köchin in 

meiner eigenen- in 

meinem eigenen 

Restaurant. 

und ich habe ein eigenes 

Restaurant gehabt, (m-) 

wo ich dann Köchin war. 

(e) Köchin zu sein, in 

meinem eigenen 

Restaurant. 

A2 hodnotíme opět kladně za zahájení nové věty (salámová technika). B2 hodnotíme záporně za vytvoření 

nadbytečné vedlejší věty (wo ich dann Köchin war). 

a to sice když jsem si 

otevřela svou první 

restauraci ve Švýcarsku, 

A1 / + A2 / + A3 / + 

Ich hab’ mein erstes 

Restaurant in der 

Schweiz geöffnet. 

Ich eröffnete mein 

eigenes Restaurant in der 

Schweiz. 

So habe ich meine ers- 

mein erstes Restaurant in 

tsch- (e) in tsch- der 

Schweiz eröffnet. 

B1 B2 / + B3 

× 

In der Schweiz hab’ ich 

dann mein erstes 

Restaurant aufgemacht 

Und das, als ich mir 

mein erstes Restaurant in 

der Schweiz eröffnet 

hab’. 

A1, A2, A3 a B2 získávají kladné hodnocení za zahájení nové věty bez použití spojky und (salámová 

technika), přestože jsme si vědomi, že napojení myšlenek není optimální. 

za což mohu poděkovat i 

skutečnosti, 

A1 / + A2 / + A3 / + 

 

 

Das war auch dank der 

Tatsache, 

 

Ich kann dankbar sein,  Mein Vorteil war, 
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B1 / - B2 B3 / + 

Dafür, dass das alles 

[eee] geklappt hat, ist die 

Tatsache verantwortlich, 

und das dank dessen,  
Das hab’ ich der 

Tatsache zu verdanken, 

Všechny probandy kromě B1 a B2 hodnotíme kladně za zahájení hlavní větou (salámová technika). B1 

hodnotíme záporně, jelikož zde dochází ke vkládání nadbytečné vedlejší věty (dass alles geklappt hat)*. 

že jsem se učila od těch 

nejlepších z nejlepších, 

A1 A2 A3 

dass die Besten 

mich[eee] [e]mir [e] k- 

kochen beigebracht 

haben. 

dass ich von den Besten 

gelernt habe, 

dass ich wirklich von den 

Besten der Besten lernen 

konnte, 

B1 / + B2 B3 

dass ich von den 

Allerbesten ge- gelernt 

habe 

dass ich von den Besten 

der Besten gelernt habe, 

dass ich von den Besten 

der Besten gelernt habe. 

B1 hodnotíme kladně kvůli ekonomickému výběru slova Allerbesten. 

třeba od Adriena 

Bonnetta. 

A1 A2 A3 

× 
zum Beispiel von Adrien 

Monet. 

so zum Beispiel von 

Adriana Mometo, von 

Adrian Mome-to. 

B1 B2 B3 

zum Beispiel von Adrian 

Monet. (.) 

zum Beispiel von Ejdrien 

Moné; 

Zum Beispiel von Adrien 

Bonett. 

× 
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K11 ORIGINÁL 

 V jejich stínu se mi povedlo rychle vyrůst, a když jsem se stala šéfkuchařkou, tak jsem všechny nabrané 

zkušenosti využila, protože jak ráda říkám, důležité je se neustále zdokonalovat a být osobitá, jelikož 

všichni sice pracujeme se stejnými surovinami, ale každý kuchař by měl jídlu dodat individuální styl. 

 

K11 A1 A2 A3 

V jejich stínu se mi 

povedlo rychle vyrůst, 

Ich hab’ mich se- sehr 

schnell verbessert 

Ich wuchs professionell 

sehr schnell 

× 

B1 B2 B3 / - 

× In deren [ee] Schatten 

bin ich sehr schnell 

gewachsen 

Ich habe durch sie 

gelernt schnell s- a- 

Sachen zu lernen 

Zde hodnotíme záporně B3 za komplikované a redundantní vyjádření. 

a když jsem se stala 

šéfkuchařkou, 

A1 A2 A3 

und als ich Köchin 

geworden bin, 

und als ich zu(m:) 

Chefköchin wurde, 

Als ich dann selbst Chef-

Köchin geworden bin, 

B1 B2 B3 

Als ich also Chefkochin 

wurde, (.) 

und als ich dann 

Chefköchin wurde, 
× 

A3 a B1 sice nezačíná spojkou und, nicméně u obou případů chybí předcházející úsek, proto necháváme bez 

hodnocení. 

tak jsem všechny 

nabrané zkušenosti 

využila, 

A1 A2 A3 

hab’ ich alle Erfahrungen 

benutzt. 

dann nutzte ich alle 

Erfahrungen. 

konnte ich alle 

gesammelten 

Erfahrungen v- 

verwenden. 

B1 / - B2 B3 

konnte ich alle: [eee] 

Praxiserfahrungen, die 

ich [eee] mir angeeignet 

habe ein- einsetzen. 

hab’ ich all diese 

Erfahrungen genutzt. 

und ich habe alle meine 

Erfahrungen ausgenutzt. 

B1 hodnotíme záporně kvůli neekonomickému přidání vedlejší věty (die ich mir angeeignet habe). 

protože jak ráda říkám, 

A1 A2 / + A3 

Weil: Wie ich gerne sage, Denn 

B1 B2 / + B3 

× Ich sag’ immer gerne, Denn wie ich gerne sage, 

A2 a B2 hodnotíme kladně, jelikož zde aplikovali salámovou techniku – zahájili novou (hlavní) větou, 

přestože v originále byla spojka protože (vedlejší věta). 

důležité je se neustále 

zdokonalovat a být 

osobitá, 

A1 / - A2 A3 / - 

das, was wichtig ist, 

ist[e] immer besser 

werden und originell zu 

sein. 

am wichtigsten sei sich 

immer zu verbessern. 

das Wichtige ist, dass 

man immer be- besser 

wird und immer weiter 

an sich arbeitet. 

B1 B2 / - B3 

Ich habe gelernt [ee] 

mich immer weiter zu 

verbessern und 

persönlich zu sein. 

dass [e] sehr wichtig ist, 

sich immer zu verbessern 

u- und s- selbst treu sein. 

das Wichtige ist sich 

immer zu verbessern und 

selbstständig zu sein, 

A1 a A3 hodnotíme negativně za vložení nadbytečné vedlejší věty (das, was wichtig ist a das Wichtige ist, 

dass) B2 hodnotíme záporně rovněž kvůli přidání vedlejší věty (dass sehr wichtig ist). 

 

 

jelikož všichni sice 

pracujeme se stejnými 

surovinami, 

A1 / + A2 A3 / + 

Wir alle arbeiten mit[ee] 

denselben Lebensmitteln, 

 

 

Obwohl wir alle mit den 

gleichen Zutaten 

arbeiten, 

 

Wir alle arbeiten nämlich 

mit den gleichen Zutaten, 
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B1 / + B2 / + B3 

Jeder Koch arbeitet [eee] 

von den gleichen [ee] 

Zutaten, 

Wir- wir arbeiten alle mit 

den gleichen 

Ingredienzen, aber- 

((smích)) 

denn jeder arbeitet mit 

gleichen Zutaten, 

A1, A3, B1 a B2 hodnotíme kladně na základě aplikace salámové techniky (nezačali spojkou, nýbrž zahájili 

novou větu). 

ale každý kuchař by měl 

jídlu dodat individuální 

styl. 

A1 A2 A3 

aber jeder Koch sollte: 

dem Essen ein original- 

ein originales Stil geben. 

dann sollen wir sowieso 

etwas Individuelles dem 

Essen verleihen. 

allerdings sollte jeder 

Koch seinem Essen einen 

individuellen Stil 

verleihen. (..) 

B1 B2 B3 

aber [eee] der 

individuelle Stil ist 

wichtig. 

× 

aber jeder Koch sollte z- 

dem Essen sein 

individuellen Stil 

beitragen. 

× 
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Tlumočení z němčiny do češtiny (Krankenschwester) 

Z6 ORIGINÁL 

 Sie parkt ihr Fahrrad vor dem Krankenhaus und geht dann über den Hintereingang zu den Umkleiden, 

wo sie ihre Arbeitskleidung anzieht, und zwar ist das ein Arbeitshemd und eine Arbeitshose, die eine 

spezifische Farbe haben, denn Hemd- und Hosenfarbe muss für alle auf der Intensivstation gleich sein, 

deswegen tragen sowohl die Krankenschwestern als auch die Ärzte ein leuchtendes Königsblau. 

 

Z6 A1 A2 A3 

Sie parkt ihr Fahrrad vor 

dem Krankenhaus 

Své kolo zaparkuje před 

nemocnicí 

Zaparkuje své auto před 

nemocnicí 

× 

B1 B2 B3 

Kolo nechá před 

nemocní 

((Zapark- smích)) kolo 

nechává před [ee] 

nemocnicí 

Naparkuje [eem] kolo 

v park- [ee] v pozadí 

× 

und geht dann über den 

Hintereingang zu den 

Umkleiden, 

A1 A2 A3 

a pak[ee] se: zadním 

vchodem dostane do: 

šatny, 

a j-de se převlíct- 

převléci. 

Pak jde do šatny, kde se 

převleče (.) 

B1 B2 B3 

a: zadníma dveřma se 

dostane do šaten, 

a: zadním vchodem se 

dostane do- (e) (..) 
× 

A3 v tomto případě sice nezačíná úsek spojkou und, nicméně chybí předchozí úsek, nelze tedy hodnotit. 

wo sie ihre 

Arbeitskleidung anzieht, 

A1 A2 / + A3 / + 

kde se: převlékne. 
Tam si vezme své 

pracovní oděvy 

a: [e] vezme si tedy 

oblečení[e] 

B1 B2 B3 / + 

kde se oblíkne pracovní 

oblečení. 
× 

a oblékne si potom 

pracovní uniformu, 

A2 hodnotíme kladně kvůli zahájení úseku novou větou (salámová technika), i když si uvědomujeme, že to 

v návaznosti na předchozí úsek není koherentní (zájmeno Tam nemá kam odkazovat). U probandů A3 a B3 

došlo k rozdělení do dvou hlavních vět (namísto podřadného souvětí). To je z hlediska salámové techniky 

opodstatněný krok, přestože optimální by bylo začít úplně novou větou. Protože ale došlo ke zjednodušení ze 

souvětí na dvě hlavní věty, hodnotíme kladně. 

und zwar ist das ein 

Arbeitshemd und eine 

Arbeitshose,  

A1 / + A2 A3 

Navlékne si [e]pracovní 

kalhoty a košili, 

a (.) to jsou její pracovní 

kalhoty, 
× 

B1 / + B2 B3 

Jedná se o košili a 

kalhoty, 
× × 

A1 i B1 hodnotíme kladně, jelikož použili salámovou techniku (nezačali úsek spojkou a). 

die eine spezifische 

Farbe haben, 

A1 A2 A3 / + 

které mají velmi 

specifickou barvu, 

které mají s- specifickou 

barvu, 

s- [e] se specifickou 

barvou, 

B1 B2 B3 

[ee] který maj’ 

specifickou barvu, 
× 

které maj’ specifickou 

barvu, 

U A3 kladně hodnotíme absenci vedlejší věty, přestože konstrukce se specifickou barvou je stylisticky 

neobratná. 

denn Hemd- und 

Hosenfarbe muss für alle 

auf der Intensivstation 

gleich sein, 

A1 / - A2 A3 

protože: všechny- 

všichni pracovníci na 

intenzivní péči musí mít 

tu samou barvu, 

a to se týká i košile, musí 

mít všichni jeden 

specifický oděv, 

jelikož pracovní oblečení 

musí být pro všechny (e) 

stejné. 

B1 B2 B3 

protože všichni na jipce 

musí mít [ee] stejnou 

barvu na sobě. 

× 

totiž pro všechny na 

stanice musí uniforma 

vypadat stejně. 
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A1 hodnotím negativně za chybnou prvotní analýzu, a tedy použití nesprávného zájmena. 

deswegen tragen sowohl 

die Krankenschwestern 

als auch die Ärzte ein 

leuchtendes Königsblau. 

A1 / - A2 / - / - A3 / + 

proto mají- [ee] všichni, 

jak zdravotní sestry, tak 

lékaři modrý oblek. 

který má s- specifickou 

barvu, kterou musí nosit 

jak zdravotní sestry, tak i 

doktoři. 

To znamená, že i lékaři i 

ostatní zaměstnanci nosí 

královskou modrou. 

B1 / - / + B2 B3 / + 

Zdravotní sestry i lékaře 

[ee] mají na sobě: 

modrou barvu, aby [ee] 

se k sobě hodili. 

Doktoři i sestry, všichni 

nosí [eem] modrý ob- 

oblek. 

Tím pádem současně 

nosej’ i: [ee] zdravotní 

sestry i doktoři s- 

modrou uniformu. 

A1 hodnotíme negativně za redundantní vložení slova všichni*. U probanda A2 záporně hodnotíme kumulaci 

vedlejších vět vztažných. Kromě toho hodnotíme záporně také údaj o specifické barvě, jelikož byl již jednou 

zmíněn, a je tedy redundantní. U A3 a B3 hodnotíme kladně salámovou techniku, tedy zahájení úseku novou 

větou. U B1 hodnotíme záporně neekonomičnost způsobenou dovysvětlováním (aby se k sobě hodili), kladně 

u tohoto probanda hodnotíme začátek novou větou. 

 

 

Z18 ORIGINÁL 

 Anschließend ist es Zeit, einen Bericht zu erstellen, in dem dokumentiert wird, was gemacht wurde. 

Beim Dokumentieren zieht man den kompletten Zustand der Patienten in Erwägung; das heißt nicht 

nur die gemessenen Werte, sondern auch, wie sich der Patient fühlt. 

 

Z18 A1 / - A2 / - A3 

Anschließend ist es Zeit, 

einen Bericht zu 

erstellen, 

(e) Potom dojde na to, že 

(e) sestry sestavují 

zprávu 

Pak přichází čas, aby 

sepsala zprávu 

Poté je čas na (e) zprávu, 

B1 B2 B3 

Potom je čas [ee] 

vytvořit zprávu, 

Na konci musí napsat 

vše, 

Potom nastane čas [ee] 

napsat protokol 

A1 hodnotíme záporně kvůli složité konstrukci (dojde na to, že). A2 hodnotíme rovněž záporně, kvůli vložení 

vedlejší věty (aby sepsala zprávu). 

in dem dokumentiert 

wird, 

A1 / + A2 / + A3 / - 

o tom, o tom, 
tedy na dokument, který 

vypovídá o tom, 

B1 B2 B3 / + 

který- která [ee] obsahuje 

informace o tom, 
× o tom, 

A1, A2 a B3 hodnotíme kladně za zkrácení vedlejší věty na pouhé o tom (a tedy přidání k předchozí větě – 

syntaktické zjednodušení konstrukce). A3 hodnotíme negativně kvůli redundanci (na zprávu, tedy na 

dokument). 

was gemacht wurde. 

A1 A2 A3 

co samy dělaly. co dělala. co se:(e) stalo. 

B1 / - B2 / - B3 

co se dělo během dne. co za celý den dělala; co se dělalo. 

B1 a B2 hodnotíme záporně kvůli přidání informace / dovysvětlování*. 

Beim Dokumentieren 

zieht man den 

kompletten Zustand der 

Patienten in Erwägung; 

A1 A2 A3 

Zde popíšou 

kompletní(e) stav 

pacienta. 

Tato zpráva bere v potaz 

stav pacienta, 

[ee] V tomto dokumentu 

se vyskytují  

B1 B2 / - B3 

Celý stav pacienta [ee] se 

zahrnuje do té zprávy, 

a posuzuje celkové- 

celkový stav pacientů, 

V dokumentu je vidět- 

[ee] dá se pozorovat 

celý- [emm] (.) celé 

hodnoty nejenom, 

B2 hodnotíme záporně kvůli navázání spojkou a (zbytečné „řetězení“). 
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das heißt nicht nur die 

gemessenen Werte, 

A1 / - A2 / - / - A3 

To znamená nejen to, co 

naměřily, 

nejen (.) to, jaké hodnoty 

pacient má, 

nen- nejen [e]hodnoty 

pacientů, 

B1 / - B2 B3 

nejen [e] údaje, [ee] 

který naměřili, 
nejen zdravotní, 

ale i [ee] medicínské 

faktory, 

A1, A2 a B1 hodnotíme záporně kvůli vložení vedlejší věty (stačilo by adjektivum naměřený). A2 hodnotíme 

záporně dvakrát, kvůli opakování slova pacient*. Slovo pacientů se vyskytuje i u A3, ale u tohoto probanda 

není přítomné v předcházejícím úseku, proto nehodnotíme jako redundanci. 

sondern auch, wie sich 

der Patient fühlt. 

A1 A2 A3 

ale také to, jak se pacient 

cítí. 
ale jak se cítí. 

ale i: [em] to, jak se 

pacienti cítí. 

B1 B2 / - B3 / - 

ale taky, jak se pacient 

cítí, 
ale i pocit a (.) 

ale i tak, jak se například 

cítí pacient. 

B3 hodnotíme záporně za vložení slova například, které je v tomto případě nadbytečné. B2 hodnotíme 

záporně za navázání spojkou a, na konci úseku, přestože poté následuje krátká pauza, a dochází tak k řetězení. 
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Z24 ORIGINÁL 

 
Die Arbeit auf der Intensivstation wäre ohne medizinische Geräte kaum noch denkbar, also gibt es dort 

eine Grundausstattung von Apparaten, um die zuverlässige Versorgung sicherzustellen. 

 

Z24 A1 A2 A3 

Die Arbeit auf der 

Intensivstation wäre  

Práce na: intenzivní(e)- 

[eem] stanici intenzivní 

péče 

× (informace obsažena v 

následujícím úseku, 

nezapočítáváme tedy do 

chybějících úseků) 

× 

B1 / + B2 B3 

Práce na jipce by: Práce na intenzivním 

oddělení 

Práce na intenzivní 

stanice 

B1 hodnotíme kladně za použití běžné zkratky (ekonomičnost), byť to může působit stylisticky o něco níže. 

ohne medizinische 

Geräte kaum noch 

denkbar, 

A1 A2 A3 

bez medicínských [ee] 

přístrojů by nebyla 

možná. 

Bez (e) medicínských 

přístrojů by nebyla péče 

na těchto stanicích 

možná. (.) 

A: bez medicínských 

přístrojů by někteří z ní 

nejspíš zemřeli. 

B1 B2 B3 

bez [eee] (strojů) nebyla 

možná. 

by bez (.) prostředků- 

bez- (hm) 

bez [eee] technologie by 

n- bylo ((nádech)) 

nemožné. (.) 

× 

also gibt es dort eine 

Grundausstattung von 

Apparaten, 

A1 A2 A3 / - 

Proto také je třeba zajistit 

to, 
× 

To znamená, že na 

stanici je základní 

vybavení (e) nů- rejnů- 

nejrůznějšími (stroji). 

B1 B2 B3 

Proto tam je [eee] 

spousta strojů, 
× × 

A3 hodnotíme záporně kvůli přidání To znamená, a tedy kvůli vzniku nadbytečné vedlejší věty. 

um die zuverlässige 

Versorgung 

sicherzustellen. 

A1 A2 A3 

aby všechny přístroje 

fungovaly. 
× × 

B1 B2 B3 

který podporuje životní- 

[ee] (.) 
× × 

× 
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Z39 ORIGINÁL 

 
Außerdem haben wir diese gute Nachricht bestimmt auch den vielen Krankenschwestern zu 

verdanken, die, wie Erika, alles dafür tun, um die Patienten wieder auf die Beine zu bringen. 

 

Z39 A1 / + A2 / - / + A3 

Außerdem haben wir 

diese gute Nachricht 

bestimmt auch den vielen 

Krankenschwestern zu 

verdanken, 

Kromě (e) toho [e]- to- 

za to také vděčíme: 

zdravotním sestrám, 

A také za to vděčíme 

zdravotním sestrám, 

Také za tuto dobrou 

zprávu asi vděčíme 

zdravotním sestrům, 

B1 B2 / - B3 

[ee] Tato dobrá zpráva 

[eee] určitě souvisí taky 

[ee] s prací zdravotních 

sester 

A samozřejmě (tomu) 

vděčíme také zdravotním 

sestrám, 

A:le tady ty výsledky i 

máme [emm] i v dí- v dí- 

(ble ble ble) 

 

A2 a B2 hodnotíme záporně za začátek pomocí spojky a, který způsobuje efekt řetězení a jde tak proti principu 

salámové techniky. Z hlediska ekonomičnosti hodnotíme kladně A1 a A2, a sice za použití zájmena to (dobrou 

zprávu)*. 

die, wie Erika, 

A1 / - A2 / + A3 

které stejně jako Erika jako Erike- jako Erika, × 

B1 / + B2 B3 

jako Erika, × ×3 

A1 hodnotíme záporně za neekonomické přidání slova stejně. A2 a B1 hodnotíme kladně za syntaktické 

zjednodušení konstrukce. 

alles dafür tun, 

A1 A2 / + A3 / + / - 

dě- dělají všechno pro to, 
protože pomáhají 

pacientům 

protože: dělají opravdu 

vše, 

B1 / - B2 / + B3 

protože dělaj’ opravdu 

všechno pro to, 
kteří pomáhají × 

Dílčí úseky probandů A2 a B2 hodnotíme kladně, jelikož (společně s následujícím úsekem) tvoří infinitivní 

konstrukci, a vyhýbají se tak vedlejší větě. A3 hodnotíme kladně za zjednodušení konstrukce (díky vynechání 

pro to). Zároveň ale u A3 a B1 negativně hodnotíme nadbytečné vložení slova opravdu. 

um die Patienten wieder 

auf die Beine zu bringen. 

A1 A2 A3 

aby (e)se pacienti znovu 

mohli postavit na nohy. 

postavit se znovu na 

nohy. 

aby: [e]pacienty znovu 

postavily na nohy. 

B1 B2 B3 

aby pacienti se uzdravili. 
pacientům (s-) vrátit se 

zpět do života. 
× 

× 

 

Vysvětlení použitých symbolů: 

* Uvědomujeme si, že někdy mohou být slova do tlumočení vkládána úmyslně pro lepší 

koherenci celkového tlumočení, aby se cílový posluchač v projevu lépe orientoval. Nejedná se 

tedy a priori o chybu. V rámci této analýzy se však soustředíme na to, zda je tlumočení 

syntakticky náročnější než originál, a dovysvětlování či zlogičťování větnou stavbu může 

komplikovat. 

** Jsme si vědomi, že používání pestřejí slovní zásoby, resp. gramatických konstrukcí, není a 

priori chyba, naopak díky tomu může znít projev tlumočníka lépe. V rámci této analýzy se 

však soustředíme na to, zda je tlumočení syntakticky složitější než originál.  

 
3 Tato informace je obsažena v následujícím úseku Z40, který však není předmětem analýzy, započítáváme tedy 
pro účely této analýzy do chybějících úseků. 
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Příloha 4 – Analýza interferencí 

Tlumočení z češtiny do němčiny (Kuchařka) 

Lexikální interference 

 

• kancelář 

Navrhované vhodné4 řešení: Büro 

Potenciální interference5: Kanzlei6 

• jako 

Navrhované vhodné řešení: als (v tomto kontextu) 

Potenciální interference: wie 

 

 
K4 ORIGINÁL A1 / × / VŘ-NŘ A2 / VŘ-NŘ / I A3 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ 

 

Je to zajímavé, 

protože žádnou 

rodinnou 

kuchařskou 

tradici jsme 
neměli. Táta byl 

taxikář a máma 

pracovala 
v kanceláři 

jako sekretářka. 

Das ist ziemlich interessant, weil 

wir keine: [e] Familientradition in 
dieser Weise haben. Mein Papa 

war ein Taxifahrer und meine 

Mama hat als Sekretärin 
gearbeitet. 

Es ist interessant, denn wir haben 

keine solche Tradition in meiner 
Familie. Mein Vati war ein 

Taxifahrer und meine Mutter 

arbeitete in einer Büro w- wie eine 
Sekretärin. 

Das ist interessant, denn bei uns in 

der Familie gibt es keine Köch- 
Kochtradition. Mein Vater war 

Taxifahrer und meine Mutter 

(antwo-) [e] (b-)arbeitete in einem 
Büro als Sekretärin. 

B1 / × / VŘ-NŘ B2 / × / × B3 / I / VŘ-NŘ 

Das ist interessant, denn bei uns in 
der Familie gibt es keine Tradition 

als Koch oder Köchin. Mein Vater 

war Taxifahrer und meine Mutter 
arbeitete als [eee] Sekretärin. 

Es ist interessant, weil (wir-) das 
liegt nicht in unserer Familie. 

Mein Vater ist ein Taxifahrer und 

meine Mutter [e] Sekretärin. 

Es ist sehr interessant, denn w- wir 
hatten in der Familie keine 

Kochtradition. Mein Vater war 

Taxifahrer und meine Mama hat in 
der: [ee] Kanzlei als Sekretärin 

gearbeitet. 

 

K14 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / I A3 / × 

 Lidé se mě 

občas ptají na 

můj pracovní 
den. Jako 

šéfkuchařka 

musím být ve 

své restauraci 

přítomna 

v podstatě 
neustále. 

Probíhá to ale 

zhruba takto. 

Einige Menschen fragen mich(e) 

oft, wie mein Alltag aussieht. Als 
Köchin muss ich immer im 

Restaurant [e] sein. Wie sieht es 

aus? 

Menschen fragen mich oft nach 

meinem Arbeitstag. Wie eine 
Chefköchin muss ich immer in 

der Küche anwesend sein. Es 

verläuft so. 

Oft werde ich nach meinem Alltag 

gefragt. In meinem Restaurant 
muss ich im Grunde immer 

anwesend sein. Das sieht so aus. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ B3 / VŘ-NŘ 

Manchmal werde ich nach meinem 

Arbeitstag gefragt. Als Chefköchin 

muss ich in meinem Restaurant 
wirklich immer da sein. Aber es 

sieht ungefähr so aus. 

Menschen fragen mich oft, wie 

mein Tagesablauf ist. (e) (Weil) 

als Köchin muss ich quasi immer 
in diesem Restaurant sein, denken 

sie. 

Ich werde oft gefragt, wie mein 

Arbeitsalltag aussieht. Als 

Chefköchin muss ich in meiner 
Res- muss ich in meinem 

Restaurant stets anwesend sein. Es 

f- geht ungefähr so. 

 

K28 ORIGINÁL A1 / × A2 / I A3 / × 

 Sníst celé jídlo 
a potom si 

obsluze stěžovat 

na jeho 
nedostatky, je 

špatně a je 

logické, že 
restaurace chce 

Falls man das Essen isst und 
danach sich beschwert, [ee] 

dann ist es nicht richtig und es 

ist klar, dass das Restaurant 
verlangt, dass[e] der Kunde das 

Gericht bezahlt. 

 
 

Es ist schlecht, wenn diese 
Beschwerden n- später kommen. 

(.) Aber das trifft man wie: (e)ein 

Besitzer eines Restaurants sehr 
oft. (..) 

Ich finde aber, dass (.) Essen (e) 
zu bestellen, aufzuessen und dann 

sich zu beschweren und nicht 

bezahlen zu wollen, das ist nicht 
gut. 

 

 

 
4 Zde je potřeba dodat, že o „vhodnosti“ námi navrhovaných řešení rozhodujeme na základě vlastního úsudku. 
Vhodnost těchto řešení tedy může být relativní, navíc námi „navrhované vhodné řešení“ jistě nemusí být 
jediným „správným řešením“. Tato poznámka pod čarou platí pro všechna námi „navrhovaná vhodná řešení“ 
v této kapitole. 
 
5 O možné interferenci zde rozhodujeme na základě vlastního subjektivního úsudku a v podstatě i hypotetických 
úvah typu „toto by probanda mohlo zmást a přimět ho k tomuto (poněkud neidiomatickému a zvláštnímu) 
řešení. Tato poznámka pod čarou platí pro všechny „Potenciální interference“ uvedené v této kapitole. 
 
6 Kanzlei = „Behörde eines Regenten oder einer Stadt, der die Ausfertigung von Urkunden und die 
Durchführung des Schriftverkehrs obliegen“; „Büro eines Rechtsanwalts oder einer Behörde“ 
Duden [online]. [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.duden.de/rechtschreibung/Kanzlei 
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potom 

konzumaci 

zaplatit. Ale i s 
tím se jako 

majitelé 

restaurace 
setkáte. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / × B3 / × 

Es ist schlecht, wenn das erst 

passiert, wenn er schon 
angefangen hat zu essen und es 

ist logisch, dass [eee] er dann im 

Restaurant auch bezahlen muss. 
Aber das passiert Ihnen auch als 

Inhaber eines Restaurants. 

andersrum, wenn man’s erst 

gegessen hat und dann sich 
beschwert, dann ist das keine gute 

Lösung, weil natürlich muss man 

das dann bezahlen. 

Wenn man das Essen aber dann 

erst im Nachhinein kritisiert, dann 
ist das natürlich nicht wirklich 

hilfreich. (…) 

 

• česká kuchyně 

Navrhované vhodné řešení: böhmische Küche 

Potenciální interference: tschechische Küche7 

 
K7 ORIGINÁL A1 / I A2 / × A3 / VŘ-NŘ * 

 

Moje první 
práce byla 

tenkrát v 

restauraci U 
Bílého čápa, 

která se 

specializovala 
na českou 

kuchyni. 
Tehdy jsem 

byla ještě úplný 

nováček, 
vedení 

restaurace a 

všichni moji 
nadřízení se 

mnou měli 

svatou 

trpělivost.  

Meine erste Arbeit war in einem 

Restaurant, di- dass(e) sich für 

das(e)- für die tschechische 

Küche spezialisiert hat. Damals 

war ich wirklich ein Neu-ling und 

alle waren sehr nett. 

Damals arbeitete ich- (.) begann 

ich (em) im Restaurant Beim 

Weißen Storch zu abreiten. Ich 

war ein Anfänger damals. Meine 

Vorgesetzen hatten eine 

(wirklich) große Geduld mit mir. 
 

  

Meinen ersten Job hatte ich im 

Restaurant Zum weißen Storch. 

Dieses Restaurant spezialisierte 

sich auf die tschechische- 

böhmische Küche. Damals war 

ich noch ein Neuling. Das Führen 
eines Restaurants (.) war für mich 

etwas ganz Neues und meine 

Vorgesetzen hatten große Geduld 
mit mir. 

 

 
 

 

 
 

 

B1 / I B2 / I B3 / I 

Meine erste Arbeit [ee] war 
damals im Restaurant Zum 

weißen Storch; und diese:- [eee] 

dieses Restaurant [ee] hat sich auf 

die tschechische Küche 

spezialisiert. Alle meine: [e] 

Vorgesetzten hatten sehr viel 
Geduld mit mir. 

Meine erste Arbeit war damals in 
einem Restaurant Bei dem weißen 

Storch; diese haben sich 

spezialisiert auf die tschechische 

Küche; und da war ich komplett 

als Neuanfänger; alle in dieser 

Re- (e) in diesem Restaurant 
hatten ganz viel Geduld mit mir 

Meine erste Arbeit war damals in 
einer Restaurant Beim weißen 

[ee] S- S- Strauß ge- bei- auch 

genannt Bílé čáp, dort, wo ich 

[ee], w- wo sich die Res- das 

Restaurant hat sich auf die 

tschechische Küche konzentriert 
und ich war noch eine- ein 

Neuling, aber jeder hatte Geduld 

mit mir gehabt. 

 

 

• mapa 

Navrhované vhodné řešení: die Karte 

Potenciální interference: die Mappe 

 
K8 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / × A3 / VŘ-NŘ 

 Bylo to pro mne 

tehdy dost 

tvrdé, žila jsem 

daleko od 

rodiny 

v nevelkém 
pokojíku, který 

měl asi deset 

metrů 
čtverečních. 

Byla jsem 

v novém městě, 
ale nikdo se se 

mnou nebavil, 

Die Arbeit war ziemlich hart für 

mich. Ich war [err] fern von meiner 
Familie oder weit von meiner 

Familie und ich hatte nur ein 
kleines Zimmer, dass circa zehn[e] 

Quadratmeter (e) groß war. Ich war 

in ein- in einer neuen Stadt und 
niemand hat mi-t mir gesprochen. 

Ich hab’ nur eine Karte bekommen 

und ich musste mich selbst 
orientieren und die Orientation ist 

nicht meine starke Seite. 

Es war wirklich hart für mich. Ich 

lebte von meiner Familen- Familie 
entfernt in einem kleinen Zimmer. 

Ich war in einer neuen Stadt und 
niemand sprach mit mir. (I mu-) 

Ich musste mich einfach selbst 

orientieren und die Orientierung 
ist- gehört nicht zu meinen stärken 

Seiten. 

Das war ein großer Schritt. Ich 

habe- (.) [emm] ich bin von 
meiner Familie ausgezogen und 

habe in einem kleinen zehn 
Quadratmeter großem Zimmer 

gewohnt. Ich war in einer neuen 

Stadt und niemand sprach mit 
mir. Ich habe einfach eine Karte 

in die Hand bekommen und 

musste mich alleine orientieren. 
Orientieren ist allerdings nicht 

unbedingt meine Stärke. 

 
7 Jsme si vědomi, že označení „tschechische Küche“ není špatně, jen ho považujeme za doslovnější překlad. 
„Böhmische Küche“ považujeme za idiomatičtější označení. 
 
* Vysvětlivka k tomuto symbolu, který jsme v tabulkách použili několikrát, je k nalezení na konci této přílohy. 
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prostě mi dali 

do ruky mapu a 

musela jsem se 
zorientovat 

sama. A 

orientace není 
zrovna moje 

silná stránka. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ B3 / I 

Es war sehr hart für mich diese 
Ausbildung damals. Ich war weit 

entfernt von meiner: Familie, hatte 

ein kleines Zimmer mit ungefähr 
zehn Quadratmetern, ich war in 

einer neuen Stadt und niemand unt- 

hat sich mit mir unterhalten. Ich 
bekam eine Karte in die Hand und 

ich musste mich orientieren in der 

neuen Stadt. Und Orientierung ist 
wirklich nicht gerade meine (st-) 

[ee] starke Seite. 

und für mich war das (r-) ziemlich 
schwer damals; ich hab’ damals in 

’ner kleinen Wohnung gewohnt, 

weit von der Familie und in einer 
neuen Stadt und keiner hat mit mir 

reden wollen. Sie haben mir 

einfach eine Karte gegeben und 
ich musste mich selbst irgendwie 

orientieren können. Und das ist 

nicht gerade eine Stärke von mir. 

Für mich war es damals sehr 
schwierig. Ich habe lang- weit 

von der Familie gewohnt, i- ich 

hatte ein kleines Zimmer mit 
zehn Quadratmetern, ich war in 

einer neuen Stadt, aber keiner 

hatte Lust sich mit mir zu 
unterhalten. Ich hatte eine 

Mappe bekommen und jeder hat 

mir gesagt ich sollte mich alleine 
k- orientieren und so musste ich 

mich selber orientieren, obwohl 
Orientation nicht meine starke 

Seite war. (…) 

 

• bufet 

Navrhované vhodné řešení: der Imbiss, das Bistro, das Straßenrestaurant 

Potenciální interference: das Buffet8 

 
K12 ORIGINÁL A1 / × A2 / I A3 / VŘ-NŘ 

 

Hodně mě 

toho naučila 
jedna 

japonská 

kuchařka, 
Kaan Baiová. 

Nevlastní 

žádnou 
luxusní 

restauraci, má 

vyhlášený 

bufet na ulici, 

ale o to pro 

mě ta práce u 
ní byla 

zajímavější. 

Ich hab’ [eee] eine-  etwas sehr 

Interessantes von einem: 

japanischen von einer a- 
japanischen Köchin gelernt. Sie 

hat[e] kein luxuriöses[e] 

Restaurant, aber desto (e) 
interessanter war es für mich. 

 

 
 

 

 

Ich habe viel von einer 

japanischen Köchin gelernt. Diese 

japanische Köchin hat kein 
luxuriöses Restaurant, sie hat ein 

Buffet a-an der Straße, aber das 

machte die Arbeit interessanter. 

Ein (.) Luxusrestaurant bei dem 

ich einmal arbeitete bei einer 

japanischen-n Köchin [emm] 
(betrieb) sogar ein[e(m)] Bistro 

auf der Straße. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ B3 / VŘ-NŘ 

Zum Beispiel eine (e) japanische 

Köchin [eee] Taa Bai hat mir sehr 

viel gelernt. Sie hat kein 
luxuriöses Restaurant, sondern ein 

[eee] weitbekanntes- [e] 

bekannten Imbiss auf der Straße. 
Und umso interessanter ist es. 

Ich habe viel von einer 

japanischen Köchin gelernt. Sie 

hat keine l- kein Luxusrestaurant, 
sondern nur ein Imbiss auf der 

Straße, aber dieser ist sehr bekannt 

und umso wichtiger war diese 
Erfahrung bei ihr; 

Viel dabei hat mir Kaan Baiová- 

(e) Baiá beigebracht, eine 

japanische Köchin. Sie hat keine j- 
sie hat kein luxuriöses Restaurant, 

aber (e) eine- ein 

Straßenrestaurant. Und es war 
sehr interessant. 

 

• dealer 

Navrhované vhodné řešení: Lieferant, Händler9 

Potenciální interference: der Dealer10 

 
K15 ORIGINÁL A1 / I A2 / I A3 / VŘ-NŘ 

 Začínám 

kolem osmé 

ráno, kdy 

přivážejí 
zboží. Za větší 

firmy zboží 

přivážejí 

Es beginnt um acht Uhr; Zu dieser 

Zeit bekommen wir die Waren. 

Für die größeren Firmen [e] 

bekommen wir die Waren von 
Dealers oder auch Pek- [e] LKWs. 

Ich beginne um acht Uhr morgen, 

wo die Lieferung kommt. Dealers 

bringen die Zutaten und die 

großen Lieferungen werden mit 
einem LKW geliefert. 

Ich beginn’ u- gegen ach- [e] acht 

Uhr morgens meinen Arbeitstag. 

(.) (a:us)Unsere Firma wird von 

[eem] unter(ge)schiedlichen 
Lieferanten gebracht, manchmal 

m:it LKWs manchmal auch mit 

kleineren Autos. 

 
8 V Dudenu se vyskytuje slovo Buffet i Büffet, ale nikoli ve smyslu „pouličního bistra“ (za nejbližší tomuto 
významu považujeme význam „Bahnhofsrestaurant“, který je však typický pro švýcarskou němčinu: 
Duden [online]. [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.duden.de/rechtschreibung/Buefett 
9 U těchto dvou navržených překladů se jedná spíše o jiná/možná řešení než vyloženě o správná řešení. 
 
10 Dealer = „männliche Person, die mit Rauschgift handelt“; „männliche Person, die an der Börse handelt“ 
Duden [online]. [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.duden.de/rechtschreibung/Dealer 
 



L 

dealeři. Velké 

várky k nám 

někdy 
přivážejí 

kamionem. 

B1 / × B2 / × B3 / I 

Ich beginne um acht Uhr am 

Morgen, da [eee] kommen die 
Lebensmittel. (..) Manchmal 

kommen ganze LKWs an. 

Ich fang’ ungefähr um zehn Uhr 

frühs an, da bringen sie die [emm] 
(…) 

 

Ich fange ungefähr ab ech- acht 

Uhr an, wo das Essen geliefert 
wird. Bei großen Firmen wird das 

Essen von Dealern gebracht. Das 

kommt meistens in Kami- in 
LKWs. 

 

• faktura 

Navrhované vhodné řešení: die Rechnung 

Potenciální interference: die Faktur(a)11 

 

K19 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-O A3 / × 

 

Někdy si také 

musím udělat 
čas na 

administrativní 

práci, například 
na placení 

faktur. Starám 

se kromě toho 
někdy také o 

rezervace, o 

rezervace stolů 
v restauraci; 

Hosté volají 

každou chvíli a 
dělají rezervace. 

Ab und zu muss ich zum 

Beispiel verschiedene 
Rechnungen bezahlen. Ich 

kümmere mich auch um die 

Reservationen; die Kunden: 
(e)rufen: uns oft an und sie 

machen die Reservationen und 

so weiter. 

Und ich muss auch eine Zeit für 

die Administrative nehmen, zum 
Beispiel für die Überweisungen 

und ihre Erledigung. Ich kümmere 

mich uch- auch um die Buchung 
der Tische im Restaurant, denn die 

Menschen rufen ständig an und 

wollen Buchungen. 

Natürlich hängt auch 

administrative Arbeit mit dem 
Restaurant zusammen. Daneben 

müssen wir uns auch mi- über 

Reser-vierungen kümmen- 
kümmern und [emm] zum Beispiel 

Reser-vierungsanfragen 

beantworten. 
 

 

 
 

 
 

 

 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ B3 / VŘ-O 

Manchmal müssen wir auch 
[eee] uns um die [eee] 

Administrative kümmern, zum 

Beispiel Rechnungen bezahlen, 
also kümmer’ ich mich auch 

manchmal um die 

Reservierungen, die 
Tischreservierungen, weil 

ständig [e] Gäste anrufen und 

neue Reservierungen machen. 

Manchmal muss ich auch Zeit 
haben für die Administrative, die 

Zahlung der Rechnungen, dann 

manchmal kümmer’ ich mich auch 
um die Reservierungen; und 

reservieren jederzeit [em] st- 

Tische. 

Manchmal muss ich mir auch Zeit 
für die administrative Arbeit 

geben. Zum Beispiel [eee] die 

Belege zu s- (e) um die Belege 
festzuklären. Ich kümmere mich 

auch um die Reserv-vierung der 

Plätze, ich werde stets von Gästen 
gerufen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Slovo Faktur je obsaženo v Dudenu, avšak u hesla je poznámka o zastaralosti („Kaufmannssprache 
veraltend“). Heslo Faktura je rovněž označeno jako zastaralé, nejedná-li se o rakouskou či švýcarskou variantu. 
Z těchto důvodů jsme se rozhodli vnímat die Rechnung jako idiomatičtější řešení.  
Duden [online]. [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.duden.de/rechtschreibung/Faktur  
Duden [online]. [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.duden.de/rechtschreibung/Faktura 



LI 

• anketa 

Navrhované vhodné řešení: die Umfrage 

Potenciální interference: die Ankette12 

• respondent 

Navrhované vhodné řešení: 

die Befragten 

Potenciální interference: die Respondenten13, 

die Respondents 

 

K37 ORIGINÁL A1 / × / VŘ-O / VŘ-NŘ / × A2 / × / I / × / × A3 / × / × / × / × 

 

Podle jedné ankety 

klesla kvůli 

protikuřáckému 
zákonu, tedy kvůli 

zákazu kouření, 
návštěvnost u 36 

procent restaurací, 8 

procentům podniků 

naopak zákaz 

kouření pomohl. 

Respondenti v této 
anketě odpovídali 

písemně a tito 

respondenti 
zastupovali 

restaurace z celé 

České republiky. 

Und (.) [e] sechsunddreißig 
Prozent[e] der Restaurant 

sagen, dass sie weniger 

Kunden haben, aber [e]bei 
acht Prozenten der 

Restaurant war es 
umgekehrt. Die: [e] Te- die 

Teilnehmer an dieser 

Umfrage waren aus dem 
ganzen Land. 

Bei sechsunddreißig Prozent der 
Restaurants h-hat die- haben die 

Besucher- haben die wa- haben 

wenige Besucher aufgrund dieses 
Verbots. Aber anderen Restaurants 

wurde geholfen. Die Respondents 
waren aus der ganzen 

Tschechischen Republik. 

Aufgrund des Rauchverbotes ist 
die Besucherrate um 

sechsunddreißig Prozent 

zurückgegangen. Es gab aber auch 
Restaurantbesucher, denen dieses 

Verbot half. 

B1 / VŘ-NŘ / × / × / × B2 / VŘ-NŘ / × / × / × B3 / × / × / × /× 
und nach einer Umfrage 

[eee] sank aufgrund dieses 
Gesetzes die Besucherzahl 

[eee] de- bei 

sechsunddreißig Prozent der 
Restaurants. Acht Prozent 

der [eee] Restaurants hat 

dieses Verbot allerdings 
[ee] geholfen. (..) 

Laut einer Umfrage ist durch das 

Verbot von Rauchen bei 
sechsunddreißig Prozent der 

Restaurant die- (..) die- 

Das hatte zu Folge, dass 

sechsunddreißig Prozent der 
Besucher dann nicht mehr in die 

Restaurants gegangen ist. Anderen 

Restaurants hat dieses Verbot aber 
bei-getragen. (..) 

 

Interference z hlediska syntaxe (mj. předložkové vazby) 

• mít radost, že… 

Námi navrhované vhodné řešení: sich freuen, dass…, froh sein, dass… 

Potenciální interference: Freude haben, dass… 

 

K2 ORIGINÁL A1 / VŘ-O A2 / VŘ-NŘ A3 / VŘ-NŘ 

 

mám velikou 

radost, že 
Vám, kteří 

zde jste, dnes 

mohu 
vyprávět svůj 

příběh. Příběh 

o tom, jak 
jsem se stala 

profesionální 

kuchařkou. 
 

es freut mich, dass Sie, die jetzt 

hier sind, meine Geschichte heute 
hören werden. Es ist eine 

Geschichte über mich, über (.) 

meine: [ee] über meinen Weg, wie 
ich Köchin(e) geworden bin. 

ich bin sehr froh, dass ich Ihnen, 

die hier anwesend sind, eine 
Geschichte erzählen könnte. 

Meine Geschichte. Eine 

Geschichte darüber, wie ich zu 
einer professionellen Köchin 

geworden bin. 

 

ich freu’ mich, dass ich Ihnen, die 

Sie hier anwesend sind, [ee] meine 
Geschichte erzählen kann. Meine 

Geschichte handelt davon, wie ich 

professionelle Köchin geworden 
bin. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ B3 / VŘ-NŘ 

ich freue mich sehr, dass ich 

Ihnen heute hier meine Geschichte 
erzählen kann. Es ist eine 

Geschichte darüber, wie ich zur 

professionellen Köchin geworden 
bin. 

ich freue mich sehr, dass ich 

Ihnen, die hier sind, meine 
Geschichte erzählen kann. Eine 

Geschichte darüber, wie ich mich- 

wie ich zu einer professionellen 
Köchin geworden bin. 

ich möchte m- ich freue mich, 

dass ich Ihnen meine Geschichte 
erzählen kann, eine Geschichte 

darüber, wie ich zu einer 

professionellen Köchin wurde. 

 

 

 

 

 

 
12 Tato potenciální interference vznikla na základě úvahy, že by dané slovo mohlo být vnímáno jako jistý 
„internacionalismus“. 
 
13 Duden sice uvádí sloveso respondieren ve významu antworten, avšak toto slovo je označeno jako zastaralé. 
Duden [online]. [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.duden.de/rechtschreibung/respondieren 



LII 

• zajímat se o… 

Navrhované vhodné řešení: sich 

interessieren für… 

Potenciální interference: sich interessieren 

über/von/um… 

• v sedmi, osmi letech… 

Navrhované vhodné řešení: mit sieben, acht 

Jahren… 

Potenciální interference: in sieben, acht 

Jahren… 

 

K3 ORIGINÁL A1 / VŘ-O / VŘ-O A2 / VŘ-O / VŘ-O A3 / VŘ-O / VŘ-O 

 
Začnu úplně 

od začátku. 
Vždycky 

jsem se 

zajímala o 
vaření, už 

když jsem byl 

malá holka. 
Už v 

nějakých 

sedmi, osmi 

letech jsem 

pořád tvrdila, 

že jednou 
chci být 

kuchařkou. 

Das Kochen hat mich immer 
interessiert. Als ich sieben oder 

acht Jahre alt war, behauptete 

ich immer, dass(e) ich in der 
Zukunft Köchin würde. 

Ich war immer am Kochen 
interessin- interessiert. Als ich 

ein kleines Mädchen war, im 

Alter von sieben oder acht 

Jahren, sagte ich immer, dass ich 

einmal eine Köchin möchten 
werde. 

Ich beginne ganz von Anfang an. 
Ich hatte schon immer Interesse 

am Kochen. Das schon als kleines 

Kind. Als ich sieben oder acht 

Ja-ahre alt war, wusste ich 

bereits, dass ich eines Tages 
Köchin sein möchte. 

B1 / VŘ-O / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ * B3 / I / VŘ-O 

Ich beginn’ ganz von Anfang an. 

Ich habe schon immer großes 

Interesse am Kochen gehabt 

schon als ich ein kleines Kind war. 

Bereits mit sieben acht Jahren 

hab’ ich immer gesagt ich möchte 

irgendwann mal Köchin werden. 

 
 

Ich fang’ ganz von vorne an. Ich 

hab’ mich schon immer für 

kochen interessiert; schon als ich 

ein kleines Kind war; bereits in 

ungefähr sieben- mit sieben 

(oder) acht Jahren, hab’ ich 

behauptet, dass ich Köchin werden 

möchte. 

Ich fange damit an, dass ich mich 

immer f- über’s Kochen 

interessiert habe. Auch schon als 

ich ein kleines Mädchen war. Seit 

ich ungefähr sieben acht Jahre 

alt war, hab’ ich immer 

behauptet, dass ich eines Tages 

Köchin sein werde. 

 

Morfologické interference 

• orientace 

Navrhované vhodné řešení: Orientierung 

Potenciální interference: Orientation 

 
K8 ORIGINÁL A1 / I A2 / VŘ-NŘ A3 / VŘ-O 

 

Bylo to pro 
mne tehdy 

dost tvrdé, 

žila jsem 
daleko od 

rodiny 

v nevelkém 
pokojíku, 

který měl asi 

deset metrů 
čtverečních. 

Byla jsem 

v novém 
městě, ale 

nikdo se se 

mnou nebavil, 
prostě mi dali 

do ruky mapu 

a musela jsem 
se zorientovat 

sama. A 

orientace 
není zrovna 

moje silná 

stránka. 

Die Arbeit war ziemlich hart für 

mich. Ich war [err] fern von 

meiner Familie oder weit von 
meiner Familie und ich hatte nur 

ein kleines Zimmer, dass circa 

zehn[e] Quadratmeter (e) groß 
war. Ich war in ein- in einer neuen 

Stadt und niemand hat mi-t mir 

gesprochen. Ich hab’ nur eine 
Karte bekommen und ich musste 

mich selbst orientieren und die 

Orientation ist nicht meine starke 
Seite. 

Es war wirklich hart für mich. Ich 

lebte von meiner Familen- Familie 

entfernt in einem kleinen Zimmer. 
Ich war in einer neuen Stadt und 

niemand sprach mit mir. (I mu-) 

Ich musste mich einfach selbst 
orientieren und die Orientierung 

ist- gehört nicht zu meinen stärken 

Seiten. 

Das war ein großer Schritt. Ich 

habe- (.) [emm] ich bin von 

meiner Familie ausgezogen und 
habe in einem kleinen zehn 

Quadratmeter großem Zimmer 

gewohnt. Ich war in einer neuen 
Stadt und niemand sprach mit mir. 

Ich habe einfach eine Karte in die 

Hand bekommen und musste mich 
alleine orientieren. Orientieren ist 

allerdings nicht unbedingt meine 

Stärke. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / × B3 / I 

Es war sehr hart für mich diese 

Ausbildung damals. Ich war weit 
entfernt von meiner: Familie, hatte 

ein kleines Zimmer mit ungefähr 

zehn Quadratmetern, ich war in 
einer neuen Stadt und niemand 

unt- hat sich mit mir unterhalten. 

Ich bekam eine Karte in die Hand 
und ich musste mich orientieren in 

der neuen Stadt. Und 

Orientierung ist wirklich nicht 
gerade meine (st-) [ee] starke 

Seite. 

und für mich war das (r-) ziemlich 

schwer damals; ich hab’ damals in 
’ner kleinen Wohnung gewohnt, 

weit von der Familie und in einer 

neuen Stadt und keiner hat mit mir 
reden wollen. Sie haben mir 

einfach eine Karte gegeben und 

ich musste mich selbst irgendwie 
orientieren können. Und das ist 

nicht gerade eine Stärke von mir. 

Für mich war es damals sehr 

schwierig. Ich habe lang- weit von 
der Familie gewohnt, i- ich hatte 

ein kleines Zimmer mit zehn 

Quadratmetern, ich war in einer 
neuen Stadt, aber keiner hatte Lust 

sich mit mir zu unterhalten. Ich 

hatte eine Mappe bekommen und 
jeder hat mir gesagt ich sollte 

mich alleine k- orientieren und so 

musste ich mich selber orientieren, 
obwohl Orientation nicht meine 

starke Seite war. (…) 

 

 

 

 

 



LIII 

• rezervace 

Navrhované vhodné řešení: Reservierung 

Potenciální interference: Reservation14 

 

K19 ORIGINÁL A1 / I / × / I A2 / × / VŘ-O / VŘ-O A3 / VŘ-NŘ / × / VŘ-O 

 

Někdy si také 

musím udělat 

čas na 
administrativní 

práci, například 

na placení 
faktur. Starám 

se kromě toho 

někdy také o 
rezervace, o 

rezervace stolů 

v restauraci; 
Hosté volají 

každou chvíli a 

dělají 
rezervace. 

Ab und zu muss ich zum 

Beispiel verschiedene 

Rechnungen bezahlen. Ich 
kümmere mich auch um die 

Reservationen; die Kunden: 

(e)rufen: uns oft an und sie 
machen die Reservationen und 

so weiter. 

Und ich muss auch eine Zeit für 

die Administrative nehmen, zum 

Beispiel für die Überweisungen 
und ihre Erledigung. Ich kümmere 

mich uch- auch um die Buchung 

der Tische im Restaurant, denn 
die Menschen rufen ständig an 

und wollen Buchungen. 

Natürlich hängt auch 

administrative Arbeit mit dem 

Restaurant zusammen. Daneben 
müssen wir uns auch mi- über 

Reser-vierungen kümmen- 

kümmern und [emm] zum Beispiel 
Reser-vierungsanfragen 

beantworten. 

B1 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ / × / VŘ-O B3 / VŘ-NŘ / × / × 

Manchmal müssen wir auch 

[eee] uns um die [eee] 

Administrative kümmern, zum 

Beispiel Rechnungen bezahlen, 

also kümmer’ ich mich auch 
manchmal um die 

Reservierungen, die 

Tischreservierungen, weil 
ständig [e] Gäste anrufen und 

neue Reservierungen machen. 

Manchmal muss ich auch Zeit 

haben für die Administrative, die 

Zahlung der Rechnungen, dann 

manchmal kümmer’ ich mich auch 

um die Reservierungen; und 
reservieren jederzeit [em] st- 

Tische. 

Manchmal muss ich mir auch Zeit 

für die administrative Arbeit 

geben. Zum Beispiel [eee] die 

Belege zu s- (e) um die Belege 

festzuklären. Ich kümmere mich 
auch um die Reserv-vierung der 

Plätze, ich werde stets von Gästen 

gerufen; 

 

• registrace 

Navrhované vhodné řešení: Registrierung 

Potenciální interference: Registration 

• aktivace 

Navrhované vhodné řešení: Aktivierung 

Potenciální interference: Aktivation15 

 

K41 ORIGINÁL A1 / × / VŘ-NŘ / VŘ-O A2 / × / VŘ-O / × A3 / × / VŘ-O / VŘ-O 

 Registrace je 

zdarma a 
seminář se 

bude konat 

později 
odpoledne. Po 

registraci 

obdržíte kód. 
Aktivace 

kódu 

proběhne 
automaticky. 

Nach der Registrierung 

bekommen Sie einen Code und 
der Code wird automatisch 

aktiviert. 

Das Seminar beginnt später am 

Nach- am Nachmittag. Sie 
erhalten bei der Anmeldung einen 

Code. 

Es wird nachmittags stattfinden. 

Nach der Anmeldung erhalten Sie 
einen Code und diesen- dieser 

wird automatisch aktiviert.  

B1 / × / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ B2 / × / VŘ-O / VŘ-NŘ B3 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ 

Es ist [e] kostenlos und es wird am 
Nachmittag stattfinden. Nach der 

Registrierung erhalten Sie einen 

Code und die Aktivierung des 
Codes erfolgt automatisch. 

Nach der Einschreibung erhalten 
Sie einen Code und die 

Aktivierung dieses Codes beste- 

(.) erfolgt automatisch 

Die Registrierung ist umsonst 
und das Seminar findet s- am 

späteren Nachmittag (e) statt. 

Nach der Registrierung bekommt 
ihr ein Code; die Aktivierung 

dieses Codes findet automatisch 

statt. 

 

  

 
14 V Dudenu je uvedena mj. varianta Reservation ve smyslu Reservierung, ale jedná se o švýcarskou variantu. 
Duden [online]. [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.duden.de/rechtschreibung/Reservation 
 
15 Duden zná slovo Aktivation, ale jako slovo z lékařského prostředí (v kontextu nervového systému): 
Duden [online]. [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.duden.de/rechtschreibung/Aktivation 
 



LIV 

Člen 

• ta kancelář 

Navrhované vhodné řešení: das Büro 

Potenciální interference: die Büro 

 
K4 ORIGINÁL A1 / × A2 / I A3 / VŘ-NŘ 

 

Je to zajímavé, 

protože žádnou 
rodinnou 

kuchařskou 

tradici jsme 
neměli. Táta byl 

taxikář a máma 

pracovala 
v kanceláři 

jako sekretářka. 

Das ist ziemlich interessant, weil 

wir keine: [e] Familientradition in 
dieser Weise haben. Mein Papa 

war ein Taxifahrer und meine 

Mama hat als Sekretärin 
gearbeitet. 

Es ist interessant, denn wir haben 

keine solche Tradition in meiner 
Familie. Mein Vati war ein 

Taxifahrer und meine Mutter 

arbeitete in einer Büro w- wie 
eine Sekretärin. 

Das ist interessant, denn bei uns in 

der Familie gibt es keine Köch- 
Kochtradition. Mein Vater war 

Taxifahrer und meine Mutter 

(antwo-) [e] (b-)arbeitete in einem 
Büro als Sekretärin. 

B1 / × B2 / × B3 / VŘ-O 

Das ist interessant, denn bei uns in 

der Familie gibt es keine Tradition 

als Koch oder Köchin. Mein Vater 
war Taxifahrer und meine Mutter 

arbeitete als [eee] Sekretärin. 

Es ist interessant, weil (wir-) das 

liegt nicht in unserer Familie. 

Mein Vater ist ein Taxifahrer und 
meine Mutter [e] Sekretärin. 

Es ist sehr interessant, denn w- wir 

hatten in der Familie keine 

Kochtradition. Mein Vater war 
Taxifahrer und meine Mama hat in 

der: [ee] Kanzlei als Sekretärin 

gearbeitet. 

 

• ta restaurace 

Navrhované vhodné řešení: das Restaurant 

Potenciální interference: die Restauration16, die Restaurant 

 
K7 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ / × A2 / VŘ-NŘ / × A3 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ 

 

Moje první 

práce byla 
tenkrát v 

restauraci U 

Bílého čápa, 

která se 

specializovala 

na českou 
kuchyni. 

Tehdy jsem 

byla ještě 
úplný 

nováček, 

vedení 
restaurace a 

všichni moji 

nadřízení se 
mnou měli 

svatou 

trpělivost.  

Meine erste Arbeit war in einem 

Restaurant, di- dass(e) sich für 
das(e)- für die tschechische Küche 

spezialisiert hat. Damals war ich 

wirklich ein Neu-ling und alle 
waren sehr nett. 

Damals arbeitete ich- (.) begann 

ich (em) im Restaurant Beim 
Weißen Storch zu abreiten. Ich 

war ein Anfänger damals. Meine 

Vorgesetzen hatten eine (wirklich) 
große Geduld mit mir. 

 

  

Meinen ersten Job hatte ich im 

Restaurant Zum weißen Storch. 
Dieses Restaurant spezialisierte 

sich auf die tschechische- 

böhmische Küche. Damals war ich 
noch ein Neuling. Das Führen 

eines Restaurants (.) war für 

mich etwas ganz Neues und meine 

Vorgesetzen hatten große Geduld 

mit mir. 

 
 

 

B1 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ * B2 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ * B3 / I / VŘ-NŘ * 

Meine erste Arbeit [ee] war 
damals im Restaurant Zum 

weißen Storch; und diese:- [eee] 

dieses Restaurant [ee] hat sich 
auf die tschechische Küche 

spezialisiert. Alle meine: [e] 

Vorgesetzten hatten sehr viel 
Geduld mit mir. 

 

Meine erste Arbeit war damals in 

einem Restaurant Bei dem 

weißen Storch; diese haben sich 

spezialisiert auf die tschechische 
Küche; und da war ich komplett 

als Neuanfänger; alle in dieser 

Re- (e) in diesem Restaurant 
hatten ganz viel Geduld mit mir 

Meine erste Arbeit war damals in 

einer Restaurant Beim weißen 

[ee] S- S- Strauß ge- bei- auch 

genannt Bílé čáp, dort, wo ich 
[ee], w- wo sich die Res- das 

Restaurant hat sich auf die 

tschechische Küche konzentriert 
und ich war noch eine- ein 

Neuling, aber jeder hatte Geduld 

mit mir gehabt. 
 

 

 

 
16 Může dle Dudenu znamenat také podnik v oblasti gastronomie, ale v tomto významu je to slovo knižní, 
zastaralé (regionálně ale stále užívané) („gehoben veraltet, noch landschaftlich“). 
Jinak má slovo die Restauration ještě další významy: „das Restaurieren“; „Wiederherstellung früherer (z. B. 
durch eine Revolution beseitigter) gesellschaftlicher, politischer Verhältnisse [und Wiedereinsetzung einer 
abgesetzten Regierung, Dynastie o. Ä.]“. 
Duden [online]. [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Restauration_Restaurant_Lokal 
Duden [online]. [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Restauration_Erneuerung_Wiederherstellung 
 



LV 

K10 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ A2 / × / VŘ-NŘ A3 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ 

 Potom jsem 

pracovala 

ještě 
v několika 

dalších 

restauracích a 
asi po 10 

letech praxe 

se mi splnil 
můj sen stát 

se kuchařkou 

ve své vlastní 
restauraci, a 

to sice když 
jsem si 

otevřela svou 

první 
restauraci ve 

Švýcarsku, za 

což mohu 

poděkovat i 

skutečnosti, 

že jsem se 
učila od těch 

nejlepších z 

nejlepších, 
třeba od 

Adriena 

Bonnetta. 

Danach hab’ ich in anderen Kü- 

[e] Küchen oder Restaurants 

gearbeitet und nach zehn Jahren 
habe ich mein eigenes Restaurant 

geöffnet. Ich hab’ mein erstes 

Restaurant in der Schweiz 
geöffnet. Das war auch dank der 

Tatsache, dass die Besten 

mich[eee] [e]mir [e] k- kochen 
beigebracht haben. 

Dann arbeitete ich in weiteren 

Restaurants. Nach zehn Jahren 

von Praxis erfüllte ich meinen 
Traum. Ich wurde zu einer 

selbstständigen Köchin. Ich 

eröffnete mein eigenes 

Restaurant in der Schweiz. Ich 

kann dankbar sein, dass ich von 

den Besten gelernt habe, zum 
Beispiel von Adrien Monet. 

Nach zehn Jahren Erfahrung a- 

habe ich mir dann meinen Traum 

erfüllt und zwar Köchin im 

eigenen Restaurant zu sein. So 

habe ich meine ers- mein erstes 

Restaurant in tsch- (e) in tsch- 
der Schweiz eröffnet. Mein 

Vorteil war, dass ich wirklich von 

den Besten der Besten lernen 
konnte, so zum Beispiel von 

Adriana Mometo, von Adrian 

Mome-to. 

B1 / VŘ-NŘ * / × B2 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ B3 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ 

Nachher habe ich noch in vielen 

anderen Restaurants gearbeitet 

und ungefähr nach zehn Jahren 
Praxis-Erfahrung [eee] ist mein 

Traum erfüllt- hat sich mein 

Traum erfüllt und ich wurde 
Köchin in meiner eigenen- in 

meinem eigenen Restaurant. 

Dafür, dass das alles [eee] 
geklappt hat, ist die Tatsache 

verantwortlich, dass ich von den 

Allerbesten ge- gelernt habe, zum 
Beispiel von Adrian Monet. (.) 

Ich hab’ dann auch in weiteren 

Restaurants (pra-) gearbeitet und 

ungefähr nach zehn Jahren Praxis 
hat mi- hat sich mein Traum 

erfüllt und ich habe ein eigenes 

Restaurant gehabt, (m-) wo ich 
dann Köchin war. In der Schweiz 

hab’ ich dann mein erstes 

Restaurant aufgemacht und das 
dank dessen, dass ich von den 

Besten der Besten gelernt habe, 

zum Beispiel von Ejdrien Moné; 

Dann habe ich auch noch in 

(’nem) weiteren Restaurants 

gearbeitet. Und nach zehn Jahren 
Praxis ist mein Traum endlich i-n 

Erfüllung gegangen (e) Köchin zu 

sein, in meinem eigenen 

Restaurant. Und das, als ich mir 

mein erstes Restaurant in der 

Schweiz eröffnet hab’. Das hab’ 
ich der Tatsache zu verdanken, 

dass ich von den Besten der 

Besten gelernt habe. Zum Beispiel 
von Adrien Bonett. 

 

K12 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-NŘ A3 / VŘ-NŘ 

 Hodně mě 

toho naučila 
jedna 

japonská 

kuchařka, 
Kaan Baiová. 

Nevlastní 

žádnou 
luxusní 

restauraci, 

má vyhlášený 
bufet na ulici, 

ale o to pro 

mě ta práce u 
ní byla 

zajímavější. 

Ich hab’ [eee] eine-  etwas sehr 

Interessantes von einem: 
japanischen von einer a- 

japanischen Köchin gelernt. Sie 

hat[e] kein luxuriöses[e] 

Restaurant, aber desto (e) 

interessanter war es für mich. 

Ich habe viel von einer 

japanischen Köchin gelernt. Diese 
japanische Köchin hat kein 

luxuriöses Restaurant, sie hat ein 

Buffet a-an der Straße, aber das 
machte die Arbeit interessanter. 

Ein (.) Luxusrestaurant bei dem 

ich einmal arbeitete bei einer 
japanischen-n Köchin [emm] 

(betrieb) sogar ein[e(m)] Bistro 

auf der Straße. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ * B3 / VŘ-NŘ * 

Zum Beispiel eine (e) japanische 

Köchin [eee] Taa Bai hat mir sehr 

viel gelernt. Sie hat kein 

luxuriöses Restaurant, sondern 

ein [eee] weitbekanntes- [e] 

bekannten Imbiss auf der Straße. 
Und umso interessanter ist es. 

Ich habe viel von einer 

japanischen Köchin gelernt. Sie 

hat keine l- kein 

Luxusrestaurant, sondern nur ein 

Imbiss auf der Straße, aber dieser 

ist sehr bekannt und umso 
wichtiger war diese Erfahrung bei 

ihr; 

Viel dabei hat mir Kaan Baiová- 

(e) Baiá beigebracht, eine 

japanische Köchin. Sie hat keine 

j- sie hat kein luxuriöses 

Restaurant, aber (e) eine- ein 

Straßenrestaurant. Und es war sehr 
interessant. 

 

K14 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-O A3 / VŘ-NŘ 

 Lidé se mě 

občas ptají na 

můj pracovní 
den. Jako 

šéfkuchařka 

musím být ve 

své 

restauraci 

přítomna 
v podstatě 

neustále. 

Probíhá to ale 
zhruba takto. 

Einige Menschen fragen mich(e) 

oft, wie mein Alltag aussieht. Als 

Köchin muss ich immer im 

Restaurant [e] sein. Wie sieht es 

aus? 

Menschen fragen mich oft nach 

meinem Arbeitstag. Wie eine 

Chefköchin muss ich immer in 

der Küche anwesend sein. Es 

verläuft so. 

Oft werde ich nach meinem Alltag 

gefragt. In meinem Restaurant 

muss ich im Grunde immer 
anwesend sein. Das sieht so aus. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ B3 / VŘ-NŘ * 

Manchmal werde ich nach 
meinem Arbeitstag gefragt. Als 

Chefköchin muss ich in meinem 

Restaurant wirklich immer da 
sein. Aber es sieht ungefähr so 

aus. 

Menschen fragen mich oft, wie 
mein Tagesablauf ist. (e) (Weil) 

als Köchin muss ich quasi immer 

in diesem Restaurant sein, 
denken sie. 

Ich werde oft gefragt, wie mein 
Arbeitsalltag aussieht. Als 

Chefköchin muss ich in meiner 

Res- muss ich in meinem 

Restaurant stets anwesend sein. 

Es f- geht ungefähr so. 

 

K19 ORIGINÁL A1 / × A2 / VŘ-NŘ A3 / × 

 Někdy si také 

musím udělat 

čas na 
administrativní 

práci, například 

na placení 

Ab und zu muss ich zum 

Beispiel verschiedene 

Rechnungen bezahlen. Ich 
kümmere mich auch um die 

Reservationen; die Kunden: 

(e)rufen: uns oft an und sie 

Und ich muss auch eine Zeit für 

die Administrative nehmen, zum 

Beispiel für die Überweisungen 
und ihre Erledigung. Ich kümmere 

mich uch- auch um die Buchung 

der Tische im Restaurant, denn 

Natürlich hängt auch 

administrative Arbeit mit dem 

Restaurant zusammen. Daneben 
müssen wir uns auch mi- über 

Reser-vierungen kümmen- 

kümmern und [emm] zum Beispiel 



LVI 

faktur. Starám 

se kromě toho 

někdy také o 
rezervace, o 

rezervace stolů 

v restauraci; 
Hosté volají 

každou chvíli a 

dělají rezervace. 

machen die Reservationen und 

so weiter. 

die Menschen rufen ständig an 

und wollen Buchungen. 

Reser-vierungsanfragen 

beantworten. 

B1 / × B2 / × B3 / × 

Manchmal müssen wir auch 

[eee] uns um die [eee] 

Administrative kümmern, zum 
Beispiel Rechnungen bezahlen, 

also kümmer’ ich mich auch 

manchmal um die 
Reservierungen, die 

Tischreservierungen, weil 

ständig [e] Gäste anrufen und 
neue Reservierungen machen. 

Manchmal muss ich auch Zeit 

haben für die Administrative, die 

Zahlung der Rechnungen, dann 
manchmal kümmer’ ich mich auch 

um die Reservierungen; und 

reservieren jederzeit [em] st- 
Tische. 

Manchmal muss ich mir auch Zeit 

für die administrative Arbeit 

geben. Zum Beispiel [eee] die 
Belege zu s- (e) um die Belege 

festzuklären. Ich kümmere mich 

auch um die Reserv-vierung der 
Plätze, ich werde stets von Gästen 

gerufen; 

 

K24 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-O A3 / VŘ-O 

 

Lidé dnes 
obědvají 

mnohem častěji 

v restauraci 
než dříve. 

Pokud se tedy 

Češi na něčem 
snaží ušetřit, 

výdaje za 

stravování to 
rozhodně 

nejsou. 

Die Menschen [emm] essen das 
Mittagessen v- viel öfter im 

Restaurant, als früher. Falls[ee] 

die Tschechen also: ein 
Bisschen sparen wollen, dann 

[e] sparen sie nicht[e] am Essen. 

Die Menschen essen öfter in 

Restaurants, als je zuvor. Also 

wenn die Menschen in Tschechien 

sparen wollen, dann machen sie 
das nicht im Bereich vom Essen. 

Hier essen Menschen, also in 
Tschechien, sehr viel öfter in 

Restaurants als früher. 

 
 

 

 
 

 

B1 / × B2 / VŘ-O B3 / VŘ-O 

Die Menschen [ee] bestellen 
[eee]- (..) 

Menschen arbeiten- Menschen 
essen jetzt mehr Mittag in den 

Restaurants und falls also die 

Menschen in Tschechien an 
irgendwas sparen wollen, dann ist 

es auf jeden Fall nicht am Essen. 

Es wird viel öfter hierzulande 
mehr in Restaurants gegessen als 

davor. Wenn man sparen will, 

dann trifft es aber keinerl-lei 
Restaurants, aber die Tschechen- 

(…) 

K25 ORIGINÁL A1 / × A2 / × A3 / VŘ-O 

 I když, záleží, 
jak se to vezme. 

Češi totiž v 
restauraci 

nejčastěji 

vybírají jídlo ze 
zvýhodněného 

poledního 

menu, takže 
možná přeci jen 

šetří. 

Aber wir müssen auch sagen, 
dass die Tschechen am meisten 

das billigste Essen kaufen oder 

bestellen. 

Aber es stimmt sowieso, dass die 
Menschen in Tschechien das 

ermäßigtes- das ermäßigte Essen 

vom Menu auswählen. 

Tschechen (.) essen in: [ee] den 

Restaurants meistens das 

Tagesmenü, was etwas günstiger 

ist. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / × B3 / × 

Die Tschechen (.) suchen [eee] 
im Restaurant [e] am meisten 

aus dem Mittagsmenü [eee] aus, 

um zu sparen, um weniger Geld 
auszugeben. 

Denn- aber andererseits- 
andererseits essen sie dann 

meistens auch ’was aus dem 

günstigeren Menü, also vielleicht 
sparen sie doch. (…) 

 

Aber oft wird Essen [ee] aus dem 
(e) Mittagsangebot gesucht. (…) 

 

K26 ORIGINÁL A1 / × A2 / × A3 / × 

 Místní klientela 
je například 

zajímavá v tom, 

že když jí 
přistane na 

stole v 

restauraci  
pokrm nevábné 

vůně, vzhledu a 

chuti, zpravidla 
ho zaplatí, a 

ještě dá obsluze 

spropitné. 

D- Tschechen sind auch[e] 
interessant, weil falls das 

Gericht, dass sie bekommen 

nicht[ee] gut ist, dann bezahlen 
Sie es und[e] geben noch [e] den 

Kölnern das Trinkgeld. 

Die Klienten (.) hier sind dadurch 
bekannt, dass: sie alles bezahlen, 

obwohl das Essen nicht so(e) gut 

war und sie (geben) auch T- 
Trinkgeld. 

Etwas (..) Interessantes (.) hängt 
auch damit zusammen, dass in 

Tschechien (e) die Gäste sich 

meistens an dem Geruch 
orientieren und ihr- ihr Feedback 

meistens mit dem Trinkgeld 

ausdrücken. 

B1 / × B2 / × B3 / × 

Die tschechischen Kunden sind 

[e] interessant; (.) denn [eee] 

jedes [eee] Essen, was sie auf 
den Tisch bekommen, das 

werden sie auch bezahlen, 

- Auch wenn das Essen nicht gut 

aussieht oder Ähnliches wird 

immer noch bezahlt, 

K27 ORIGINÁL A1 / × A2 / × A3 / × 

 V mé 

restauraci ve 

Švýcarsku, tam 
když se hostům 

něco nelíbí, 

hned se to 
dozvím. Může 

se stát, že 

Falls das in der Schweiz 
passiert, dann(e) sagt es[e] der 

Kunde immer. Es ist richtig, 

falls[e] es dem Kunden nicht 
schmeckt, aber es ist wichtig, 

dass d- de- die Person es sofort 

sagt. 

Aber in der Schweiz gilt es nicht 
so. Es kann sein, dass der Gast das 

Essen nicht mag, aber wichtig ist, 

dass der Kunde auf den Fehler 
zeitnah hinweist. 

In der Schweiz ist das ganz 
anders. Wenn jemand bei uns das 

Essen nicht geschmeckt hat, dann 

merke ich das sofort. 

B1 / × B2 / VŘ-NŘ B3 / × 
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hostovi jídlo 

nechutná, to je v 

pořádku. 
Důležité ale je, 

aby host na 

chybu upozornil 
okamžitě, když 

ji odhalí. 

[emm] im Gegensatz zur 

Schweiz, ist es so [eee], wenn es 

den Menschen nicht schmeckt, 
dann bekomme ich das [e] 

sofort als Rückmeldung. Es 

kann passieren, dass es dem 
Kunden nicht schmeckt, dem 

Gast und [eee] es ist wichtig, 

dass er mich gleich darauf 
aufmerksam macht, wenn er das 

[ee] Essen sieht. 

In meinem Restaurant in der 

Schweiz, wenn die Gäste etwas 

nicht mögen, dann weiß ich das 
sofort. Es kann sein, dass die 

Gäste den Geschmack nicht toll 

finden, aber wichtig ist es, dass die 
Gäste uns darauf natürlich 

aufmerksam machen, 

[e] aber in der Schweiz sowohl (e) 

auch wenn das Essen nicht gut 

aussieht wird das sofort kritisiert. 
Aber in der Tschechischen 

Republik ist das nicht so. Wenn 

das Essen nicht schmeckt, ist das 
kein Problem, aber wichtig ist es, 

dass man dann [eem] das k- Essen 

sofort kritisiert. 

K28 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ / × A2 / × / VŘ-NŘ A3 / × / × 

 
Sníst celé jídlo 

a potom si 
obsluze stěžovat 

na jeho 

nedostatky, je 
špatně a je 

logické, že 

restaurace chce 

potom 

konzumaci 

zaplatit. Ale i s 
tím se jako 

majitelé 

restaurace 
setkáte. 

Falls man das Essen isst und 

danach sich beschwert, [ee] 

dann ist es nicht richtig und es 
ist klar, dass das Restaurant 

verlangt, dass[e] der Kunde das 

Gericht bezahlt. 

Es ist schlecht, wenn diese 

Beschwerden n- später kommen. 

(.) Aber das trifft man wie: (e)ein 
Besitzer eines Restaurants sehr 

oft. (..) 

Ich finde aber, dass (.) Essen (e) 

zu bestellen, aufzuessen und dann 

sich zu beschweren und nicht 
bezahlen zu wollen, das ist nicht 

gut. 

 
 

B1 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ B2 / × / × B3 / × / × 

Es ist schlecht, wenn das erst 

passiert, wenn er schon 
angefangen hat zu essen und es 

ist logisch, dass [eee] er dann 

im Restaurant auch bezahlen 
muss. Aber das passiert Ihnen 

auch als Inhaber eines 

Restaurants. 

andersrum, wenn man’s erst 

gegessen hat und dann sich 
beschwert, dann ist das keine gute 

Lösung, weil natürlich muss man 

das dann bezahlen. 

Wenn man das Essen aber dann 

erst im Nachhinein kritisiert, dann 
ist das natürlich nicht wirklich 

hilfreich. (…) 

 

  



LVIII 

Tlumočení z němčiny do češtiny (Krankenschwester) 

Lexikální interference 

• medizinisch 

Navrhované vhodné řešení: lékařský, zdravotnický 

Potenciální interference: medicínský 
 

Z3 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-NŘ A3 / VŘ-NŘ 

 Schauen wir uns 

einen typischen Tag 
von Erika Hoffmann 

an, einer 

Krankenschwester, 
die in einer 

berühmten 

medizinischen 

Einrichtung arbeitet, 

und zwar in einem 

privaten 
Krankenhaus in 

Potsdam. 

Podívej-me se tedy na: typický 
den Eriky Hoffmanové. Je to 

zdravotní sestra, která pracuje 

ve známém zdravotnickém 
zařízení. Konkrétně 

v soukromé(e) nemocnici v- (e) 

Postu- v Potsdamu. 

Podívejme se na: typický den 
Eriky Hoffmanové. Je to 

zdravotní sestra, která pracuje 

v jednom slavném 
zdravotnickém zařízení, a sice 

v Postupimi. 

Podívejme se teď na normální 
den(e) paní Eriky Hoffmanové, 

která pracuje f- [e] v známém 

lékařském zařízení, a sice v- v 
soukromé (e) nemocnici 

v Postupimi. 

B1 / VŘ-O B2 / × B3 / × 

Podívejme se na klasický den 
Eriky Hoffmanové, zdravotní 

sestry, která pracuje [ee] 

v populární [eee] zdravotní 
nemocnici v Potsdamu. 

Podíváme se na typický den 
Eriky Hoffmanové. Zdravotní 

sestra, která pracuje v- v- (e) z- 

známém zařízení v soukromé 
nemocnici v Potsdamu. 

Podívejme se na typický den od 
paní Eriky Hoffman, která je 

zdravotní sestra, která pracuje 

ve slavné soukromé nemocnici 
v Potsdamo. 

 

Z12 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ / × A2 / × / I A3 / × / I 

 
Darüber wundert 
sich Erika. Der Arzt 

gibt ihr einen 

medizinischen 
Bericht über jeden 

Patienten. Der 

Bericht ist voller 
medizinischer 

Begriffe, diese 

bringen die 

Krankenschwester 

allerdings nicht in 

Verwirrung. 

Toto [e-ee] naši zdravotní sestru 

poměrně překvapilo, protože 

[ee] dostala její lékařskou 
zprávu a v této zprávě [ee] je 

opravdu h- mnoho termínu. 

Každopádně (na-) Erika se tím 
vel-(e) s tím velmi dobře 

vypořádává. 

A Erika si říká- (.) Doktor jí dal 

zprávu o každém pacientovi. 

Tento- (tato) zpráva je plná m- 
medicínských výrazů, ale sestra 

neví, o co se jedná. 

Lékař [e] tedy podává (mm) 

zprávu o všech pacientech. Tyto 

zprávy jsou plné medicínských 
pojmů, ovšem zdravotní sestry 

[ee] s tím nemají vůbec žádný 

problém. 

B1 / × / VŘ-O B2 / × / × B3 / × / × 

Lékař jí předá [ee] zprávu o 

každém pacientovi. Lékař 

obsahuje spoustu- [eee] spoustu 

pojmů odborných, ale [ee] to 
Erice nevadí. 

((hluboký výdech)) 

(..) 

To Eriku diví. Doktor jí dá [ee] 

protokol o každém pacientu. 

Protokol je plný terminologi-, 

ale tady ty t- termíny sestru 
nerozhoděj’. 

Z13 ORIGINÁL A1 / × A2 / × A3 / × 

 Die 

Krankenschwester 
geht durch die 

Station und prüft 

den Zustand der 
Patienten. Mithilfe 

medizinischer 
Geräte misst sie 

Blutdruck, Puls und 

Körpertemperatur 
und erkundigt sich 

nach dem 

allgemeinen 
Befinden. Danach 

begleitet Erika die 

Ärzte auf die Visite. 
Das findet sie immer 

interessant.  

Obchází pacienty a: kontroluje 

jejich stav. Měří puls, měří(e) 
tlak, teplotu a: obecně se 

informuje o tom, jak se: pacienti 

cítí. Dále Erika doprovází(e) 
lékaře během vizity. To je pro ni 

vždy zajímavé. 

(e) Sestra jde zařízením a dívá 

se na pacienty. Díky zařízením 
měří tělesné hodnoty pacientů a 

poměřuje je. Poté jde Erika 

s lékaři na vizitu, to je pro ní 
velice zajímavé. 

 

Poté tedy paní Hofmannová(e) 

projde stanicí a: měří krevní 
plak- [e] tlak [e] srdeční tep, 

tep- teplo-ty a: tak dále, stejně 

tak [em] jako se ptá (e) na- 
pacientů na: [e] současný stav. 

Poté doprovází lékaře na [e] 
vizitu. 

B1 / × B2 / × B3 / × 

Prochází [eee] s- celou jipku a: 

zjistí stav pacientů. Má různé 
stroje, kterým [ee] třeba měří i 

tep anebo tlak a zeptá se, [eee] 

jak se mají pacienty. Erika pak 

doprovází lékaře [ee] na vizi. To 

ji vždycky hodně zajímá. 

Pomocí m- (..) 

Potom doprovází Erika doktory 
na vizitu. To je vždy velmi 

zajímavé. 

Sestra (e) jde- [eem] (.) měří 

pomocí [ee]- (..) 
Potom Erika doprovod-zuje 

doktoři na vizitu. To jí vždy 

baví. 

 

 

 

 

 

 



LIX 

• medizinisch 

Navrhované vhodné řešení: lékařský, zdravotnický 

Potenciální interference: medicínský 
 

• Apparat 

Navrhované vhodné řešení: přístroj 

Potenciální interference: aparát 
 

 

Z2417 ORIGINÁL A1 / I / VŘ-NŘ A2 / I / × A3 / I / VŘ-O 

 Die Arbeit auf der 

Intensivstation 
wäre ohne 

medizinische 

Geräte kaum noch 
denkbar, also gibt 

es dort eine 

Grundausstattung 
von Apparaten, 

um die 

zuverlässige 

Versorgung 

sicherzustellen. 

Práce na: intenzivní(e)- [eem] 

stanici intenzivní péče bez 
medicínských [ee] přístrojů by 

nebyla možná. Proto také je 

třeba zajistit to, aby všechny 
přístroje fungovaly. 

Bez (e) medicínských přístrojů 

by nebyla péče na těchto 
stanicích možná. (.) 

A: bez medicínských přístrojů 

by někteří z ní nejspíš zemřeli. 
To znamená, že na stanici je 

základní vybavení (e) nů- rejnů- 

nejrůznějšími (stroji). 

B1 / × / VŘ-O B2 / × / × B3 / × / × 

Práce na jipce by: bez [eee] 

(strojů) nebyla možná. Proto 
tam je [eee] spousta strojů, 

který podporuje životní- [ee] (.) 

Práce na intenzivním oddělení 

by bez (.) prostředků- bez- (hm) 
 

Práce na intenzivní stanice bez 

[eee] technologie by n- bylo 
((nádech)) nemožné. (.) 

 

 

Z43 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / I A3 / I 

 
Ich danke Ihnen für 

Ihre 

Aufmerksamkeit 
und bitte Sie jetzt, 

an der Diskussion 

teilzunehmen, denn 
es stehen viele 

medizinische 
Themen zur 

Debatte. 

 

Děkuji za pozornost a: (e) p- 
prosím Vás, abyste: se nyní 

účastnili: diskuze, protože 

budeme hovořit o mnoha 
lékařských tématech. 

Děkuji Vám za pozornost a (p-) 
prosím Vás, abyste se účastnili 

diskuze, protože(e) je to 

zajímavé téma medicínské, 
které se musí proje- projednat. 

Děkuji za pozornost. 

Děkuji Vám za pozornosti a 
nyní Vás prosím, abyste se 

zúčastnili diskuze, protože: [e] 

tu máme celou řadu 
medicínských témat, u kterých 

se můžeme bavit. 

B1 / × B2 / × B3 / × 

Děkuju Vám za pozornost a: 
prosím Vás, abyste se účastnili: 

[eee] debaty [eee] o- 

Děkuji za pozornost a poprosím 
Vás účastnit se diskuze, protože 

máme hodně témat, které 

potřebujem’ probrat. ((smích)) 
 

Děkuju Vám za Vaši pozornost 
a: ráda bych se (.) m- 

 

• die 25-jährige 

 

Navrhované vhodné řešení: pětadvacetiletá (/dvacetipětiletá) žena (/sestřička) 

Potenciální interference: pětadvacetiletá, dvacetipětiletá 

Z4 ORIGINÁL A1 / VŘ-O A2 / VŘ-O A3 / VŘ-O 

 Die 25-jährige 
arbeitet seit zwei 

Jahren Vollzeit als 

Krankenpflegerin 
auf der 

Intensivstation in 
einem Klinikum. Sie 

kümmert sich also 

um Menschen, die 
schwer erkrankt 

sind, an Organen 

wie Leber, Lunge 
oder Nieren, aber 

darüber werde ich 

später noch etwas 
mehr sagen. 

Tato žena (e) pracuje již(e) dva 
roky na plný úvazek na intenzivní 

[e] péči. Stará se o: lidi, kteří trpí 

závažným onemocněním. 
Například onemocněními 

ledvinam- ledvin, nebo [e] nebo 

podo- nebo podobnými. Ale o 
tom budu hovořit později. 

Tato žena, které je pětadvacet 

let, pracuje už dva roky jako 

ošetřovatelka na klinice. Stará 

se o lidi, kteří mají těžké 
onemocnění, například 

onemocnění ledvin, jater, a tak 

dále. Ale o tom budu hovořit 
ještě až později. 

Pracuje již dvacet let jakožto 
zdravotní sestra na intenzivní 

stanici. Zname- znamená to, že 

se stará o:(e) těžko 
onemocněních lidech [em], k- 

kteří například trpí uměc- 

onemocněními (e) plic, ledvin a 
tak dále. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ B3 - I 

Pětadvacetiletá žena pracuje již 

dva roky [ee] na plným úvazku 
na: jipce: v klinice. Stará se o lidi, 

kteří mají [ee] těžké onemocnění 

třeba [e] orgánů, jako [ee] ledvin. 
Ale k tomu ještě pak něco řeknu. 

Pětadvacetiletá sestřička 

pracuje: už dva roky v in- na 
intenzivním oddělení v kliniku. 

(e) Stará se tedy o lidi, které s- 

kteří jsou těžce nemocní, třeba 
s pli-ce-m-i ((váhávě, smích)). 

 

Dvacetipětiletá pracuje již 

dvacet let [ee] na plný úvazek 
na intenzivní s- stanice 

v kliniku. Stará se o lidi, kteří 

jsou těžce nemocné. Například 
[eem] onemocnění plíc a další. 

  

 
17 V úseku Z24 vidíme ve všech případech u Skupiny A použití spojení „medicínské přístroje“ (i u probandů, kteří 
jinde pro tlumočení „medizinisch“ použili např. adjektivum „lékařský“). Pro účely této analýzy to klasifikujeme 
jako interferenci, ale je otázka, do jaké míry je v tomto případě použití adjektiva „medicínský“ vhodné či 
nevhodné. Vždy jde hlavně o srozumitelné zprostředkování komunikace. Je pravděpodobné, že právě v případě 
„medicínských přístrojů“ je použití tohoto adjektiva vhodnější než v jiných slovních spojeních. 
 



LX 

• Schicht 

Navrhované vhodné řešení: směna 

Potenciální interference: šichta18 

• Liste 

Navrhované vhodné řešení: seznam 

Potenciální interference: list 

 

Z719 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-O A3 / VŘ-NŘ 

 
Danach geht sie ins 

Schwesternzimmer. 

Einige ihrer 
Kolleginnen sind 

schon da-, sind 

schon da, sitzen am 
Tisch und trinken 

Kaffee. Man kann 

den Sonnenaufgang 
aus dem Fenster 

beobachten. Erika 

trinkt schnell ihren 

Kaffee aus und 

macht sich an die 

Arbeit. Um Viertel 
nach sechs beginnt 

ihre Schicht, also 

der Frühdienst. 

Pak jde na:- do sesterny. 

Někteří- některé její kolegyně 
jsou již tady. Sedí u stolu a pijí 

kávu. Dokonce můžou(e) 

pozorovat východ slunce. Naše 
[e] zdravotní sestra rychle 

vypije svou kávu a začne 

pracovat. Ve čtvrt na sedm 
začíná ranní š- [ee] ranní 

směna20. 

 

Poté jde na sesternu. Některé 

kolegyně už tam jsou, sedí u 
stolu a pijí kávu. Můžete se 

dívat při tomto na východ 

slunce. Vypije si kávu a jít do 
práce. Ve třičtvrtě na sedm- ve 

č- ve čtvrt na- na- na sedm 

začíná její- ve čtvrt na- na osm 
začíná její práce. 

Někteří (e) jejch- je- její 

kolegové už jsou na stanici a 
dávají si čaj či kávu. Rychle 

svoji kávu vypije a:[ee] začne 

s práci- prací. V šest hodin(e) 
začíná (e)v-ranní směna, tedy 

[em] práce. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-O B3 / VŘ-O 

Potom se vydá [ee] do místnosti 

pro sestry a: už tam sedí 
kolegové, pijí kávu a: sledujou 

[e] východ slunce. Erika vypije 

rychle svou kávu a vydá se [ee] 
do práce. Ve čtvrt na sedm [ee] 

začíná- [eee] začíná její směna 

Někteří kolegové už tam jsou a: 

pijí kávu. Vždy pozorují [e] 
z okna východ s- slunce:; 

Rychle- Erika rychle vypije 

svou kávu a začne s prací. V čt- 
ve čtvrt na sedm začíná [ee] 

ranní-; 

Některé její kolegy už tam jsou 

a pijou si například kávu. Dá se 
pozorovat [ee] s- slu- ((slunce, 

smích)). Vypije svoji kávu a 

připraví se na práci. V šest 
patnáct začíná její práce; 

 

Z9 ORIGINÁL A1 / VŘ-O / VŘ-NŘ A2 / × / VŘ-NŘ A3 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ 

 Die 

Krankenschwester 
wird von einem Arzt 

der Nachtschicht, 

meistens von Dr. 
Langhammer, über 

den Zustand der 

Patienten informiert. 
Gleichzeitig gibt er 

ihr eine lange Liste 

voller Aufgaben. 

Většinou [e] se sestra informuje 

o:- od lékaře, (e) který měl 
noční službu, o tom[e], jak[e]- 

jaký je stav[e] pacienta. Zároveň 

také dostane seznam úkolů. 

Zdravotní sestra je informovaná 

o zdravotním stavu pacienta od 
doktora. Zároveň dostane 

seznam plný úkolů. 

(e) Po noční směně [ee] 

dostávají informace od doktora 
Langhammera o stavu pracien- 

pacientů, stejně jako (e)seznam 

úkolů. 

B1 / VŘ-O / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ B3 / × / × 

Zdravotní sestra (e) (.) dostane 

informace: od [ee] lékaře, který 

vedl v noci, a dá jí dlouhý 

seznam [e] s úkoly. 

Od doktora z noční směny 

dostanou informace o všech 

pacientech a současně i: seznam 

úkolů. (.) 

O: [emm]- její kolega [emm] ji 

informuje o: [emm] situace 

pacientů. Jedná se například o: 

potíže-; (…) 

 

 

• Station 

Navrhované vhodné řešení: jednotka (v tomto kontextu, Intensivstation – jednotka intenzivní 

péče, JIPka), oddělení21 

Potenciální interference: stanice, štace 

Z4 ORIGINÁL A1 / VŘ-O A2 / × A3 / I 

 Die 25-Jährige 

arbeitet seit zwei 

Jahren Vollzeit als 
Krankenpflegerin 

auf der 

Intensivstation in 
einem Klinikum. Sie 

kümmert sich also 

Tato žena (e) pracuje již(e) dva 

roky na plný úvazek na 

intenzivní [e] péči. Stará se o: 
lidi, kteří trpí závažným 

onemocněním. Například 

onemocněními ledvinam- 
ledvin, nebo [e] nebo podo- 

Tato žena, které je pětadvacet 

let, pracuje už dva roky jako 

ošetřovatelka na klinice. Stará 
se o lidi, kteří mají těžké 

onemocnění, například 

onemocnění ledvin, jater, a tak 
dále. Ale o tom budu hovořit 

ještě až později. 

Pracuje již dvacet let jakožto 

zdravotní sestra na intenzivní 

stanici. Zname- znamená to, že 
se stará o:(e) těžko 

onemocněních lidech [em], k- 

kteří například trpí uměc- 
onemocněními (e) plic, ledvin a 

tak dále. 

 
18 V kontextu tlumočení považujeme za stylisticky nevhodné. V Internetové jazykové příručce SSČ a SSJČ 
označuje jako „expresivní“, pokud se nejedná o kontext továrnen či hornictví:  
Internetová jazyková příručka: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. [online]. [cit. 2021-7-14]. 
Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C5%A1ichta 
 
19 V úseku Z7 u některých probandů není jasné, zda jde o tlumočení slova „Schicht“ nebo „Frühdienst“. Pro 
účely analýzy tak se všemi překlady zacházíme, jako by vztahovaly ke slovu „Schicht“.  
 
20 Předcházel falešný začátek „š-“. Je možné, že to byl právě náběh na interferenci, který proband detekoval, a 
tak se opravil. 
 



LXI 

um Menschen, die 

schwer erkrankt 

sind, an Organen 
wie Leber, Lunge 

oder Nieren, aber 

darüber werde ich 
später noch etwas 

mehr sagen. 

nebo podobnými. Ale o tom 

budu hovořit později. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-O B3 / I 

Pětadvacetiletá žena pracuje již 

dva roky [ee] na plným úvazku 
na: jipce: v klinice. Stará se o 

lidi, kteří mají [ee] těžké 

onemocnění třeba [e] orgánů, 
jako [ee] ledvin. Ale k tomu 

ještě pak něco řeknu. 

Pětadvacetiletá sestřička 

pracuje: už dva roky v in- na 
intenzivním oddělení v kliniku. 

(e) Stará se tedy o lidi, které s- 

kteří jsou těžce nemocní, třeba 
s pli-ce-m-i ((váhávě, smích)). 

 

Dvacetipětiletá pracuje již 

dvacet let [ee] na plný úvazek 
na intenzivní s- stanice 

v kliniku. Stará se o lidi, kteří 

jsou těžce nemocné. Například 
[eem] onemocnění plic a další. 

 

Z6 ORIGINÁL A1 / VŘ-O A2 / × A3 / × 

 

Sie parkt ihr Fahrrad 

vor dem 
Krankenhaus und 

geht dann über den 

Hintereingang zu 
den Umkleiden, wo 

sie ihre 

Arbeitskleidung 
anzieht, und zwar ist 

das ein Arbeitshemd 

und eine 
Arbeitshose, die 

eine spezifische 

Farbe haben, denn 
Hemd- und 

Hosenfarbe muss für 

alle auf der 
Intensivstation 

gleich sein, 
deswegen tragen 

sowohl die 

Krankenschwestern 

als auch die Ärzte 

ein leuchtendes 

Königsblau. 

Své kolo zaparkuje před 
nemocnicí a pak[ee] se: zadním 

vchodem dostane do: šatny, kde 

se: převlékne. Navlékne si 

[e]pracovní kalhoty a košili, 

které mají velmi specifickou 

barvu, protože: všechny- všichni 
pracovníci na intenzivní péči 

musí mít tu samou barvu, proto 

mají- [ee] všichni, jak zdravotní 
sestry, tak lékaři modrý oblek. 

Zaparkuje své auto před 
nemocnicí a j-de se převlíct- 

převléci. Tam si vezme své 

pracovní oděvy a (.) to jsou její 

pracovní kalhoty, které mají s- 

specifickou barvu, a to se týká i 

košile, musí mít všichni jeden 
specifický oděv, který má s- 

specifickou barvu, kterou musí 

nosit jak zdravotní sestry, tak i 
doktoři. 

 

 
 

 

 

Pak jde do šatny, kde se 
převleče (.) a: [e] vezme si tedy 

oblečení[e] s- [e] se specifickou 

barvou, jelikož pracovní 

oblečení musí být pro všechny 

(e) stejné. To znamená, že i 

lékaři i ostatní zaměstnanci nosí 
královskou modrou. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / × B3 / I 

Kolo nechá před nemocní a: 

zadníma dveřma se dostane do 

šaten, kde se oblíkne pracovní 
oblečení. Jedná se o košili a 

kalhoty, [ee] který maj’ 

specifickou barvu, protože 

všichni na jipce musí mít [ee] 

stejnou barvu na sobě. 

Zdravotní sestry i lékaře [ee] 
mají na sobě: modrou barvu, 

aby [ee] se k sobě hodili. 

((Zapark- smích)) kolo nechává 

před [ee] nemocnicí a: zadním 

vchodem se dostane do- (e) (..) 
Doktoři i sestry, všichni nosí 

[eem] modrý ob- oblek. 

Naparkuje [eem] kolo v park- 

[ee] v pozadí a oblékne si potom 

pracovní uniformu, které maj’ 
specifickou barvu, totiž pro 

všechny na stanice musí 

uniforma vypadat stejně. Tím 

pádem současně nosej’ i: [ee] 

zdravotní sestry i doktoři s- 

modrou uniformu. 

 

Z13 ORIGINÁL A1 / × A2 / VŘ-O A3 / I 

 Die 
Krankenschwester 

geht durch die 

Station und prüft 
den Zustand der 

Patienten. Mithilfe 

medizinischer 
Geräte misst sie 

Blutdruck, Puls und 

Körpertemperatur 
und erkundigt sich 

nach dem 

allgemeinen 
Befinden. Danach 

begleitet Erika die 

Ärzte auf die Visite. 
Das findet sie immer 

interessant.  

Obchází pacienty a: kontroluje 
jejich stav. Měří puls, měří(e) 

tlak, teplotu a: obecně se 

informuje o tom, jak se: pacienti 
cítí. Dále Erika doprovází(e) 

lékaře během vizity. To je pro ni 

vždy zajímavé. 

(e) Sestra jde zařízením a dívá 
se na pacienty. Díky zařízením 

měří tělesné hodnoty pacientů a 

poměřuje je. Poté jde Erika 
s lékaři na vizitu, to je pro ní 

velice zajímavé. 

 

Poté tedy paní Hofmannová(e) 
projde stanicí a: měří krevní 

plak- [e] tlak [e] srdeční tep, 

tep- teplo-ty a: tak dále, stejně 
tak [em] jako se ptá (e) na- 

pacientů na: [e] současný stav. 

Poté doprovází lékaře na [e] 
vizitu. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / × B3 / × 

Prochází [eee] s- celou jipku22 

a: zjistí stav pacientů. Má různé 

stroje, kterým [ee] třeba měří i 

tep anebo tlak a zeptá se, [eee] 

jak se mají pacienty. Erika pak 
doprovází lékaře [ee] na vizi. To 

ji vždycky hodně zajímá. 

Pomocí m- (..) 

Potom doprovází Erika doktory 

na vizitu. To je vždy velmi 

zajímavé. 

Sestra (e) jde- [eem] (.) měří 

pomocí [ee]- (..) 

Potom Erika doprovod-zuje 

doktoři na vizitu. To jí vždy 

baví. 

 

 

 
22 Předcházel falešný začátek „s-“, je možné, že to byl právě náběh na interferenci, který proband detekoval, a 
tak se opravil. 



LXII 

 

Z20 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ A2 / VŘ-O / VŘ-O A3 / I / × 

 Das Gehalt für 

Krankenschwestern 

auf 

Intensivstationen 

ist höher als auf 

normalen 

Stationen. 

Durchschnittlich 

verdient man in 

diesem Job 2000 bis 

2300 € netto. 

(e) Sester je na tomto oddělení 

více než na normálních 
odděleních. Je zde- (e) [ee] 

výdělek je zde asi dva tisíce až 

dva tisíce tři sta eur čistého 

Plat sestry na intenzivní péči je 

vyšší než na jiných zařízeních. 
Průměrně s(i) vydělává mezi 

dva tisíci a dva tisíce tři sta 

padesáti eury čistého. 

Pracovní zátěž na intenzivních 

stanicích (e) je vyšší než jinde. 
Také díky tomu vydělávají víc 

sice až- [e] a sice až tři tisíc eur. 

B1 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ B2 / VŘ-O / × B3 / I / I 

Zdravotní sestry na jipce [eee] 

maj’ víc peněz než [ee] na 

ostatních [ee] odděleních 
nemocnice. Dva tisíce až [ee] 

dva tisíce tři sta korun [eee] 

čistýho dostávaj’ zdravotní 
sestry. 

Plat sestřiček na intenzivním 

oddělení je trochu vyšší než 

normálních; (..) 
 

Plat pro: [ee] zdravotní sestry na 

intenzivní s- stanici je vyšší 

než [e] na oblykých stanic. 
Průměrně se daj’ v- [ee] vy:- 

vydělat dva tisíc až dva tisíc pět 

set eur [eee] bez daní. 

 

Z22 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-O A3 / I 

 Aber zurück zur 

Intensivstation. 

Hier werden Tag 

und Nacht 

ununterbrochen 

Patienten mit hohem 

Betreuungsbedarf 

behandelt und 

überwacht, die an 

lebensbedrohlichen 

Erkrankungen 

leiden. 

ale podívejme se znovu na: 

jednotku intenzivní péče. Zde 

(e) se: [ee] sestry ne- neustále 
starají a- o pacienty a po- 

pozorují je. Jde o pacienty, kteří 
mají těžká onemocnění. 

ale zpět k intenzivní péči. Na 

intenzivní péči se neustále den i 

nocí- dnem i nocí pacienti 
opečovávají. Pacienti, kteří trpí 

těžkými nemocemi. 
 

Na této stanici, kde prací-(e) 

pracuje paní Hoffmannová [e] se 

nachází pacienti, kteří jsou 
[emm] kteří jsou těžce 

onemocnění. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / × B3 / × 

Ale zpátky na jipku. Tady: 

v den i v noci [ee] se stará o ty 
pacienty a sleduje- [eee] 

sledujou se jejich [ee] stav. 

Tady se (e)v- přes den i noc vši- 

hlídají pacienti, kteří mají 
životě- životu nebezpečné 

nemoci. 

 

((nádech)) 

 

 

Z24 ORIGINÁL A1 / I A2 / I A3 / I 

 Die Arbeit auf der 

Intensivstation 

wäre ohne 

medizinische Geräte 

kaum noch denkbar, 

also gibt es dort eine 
Grundausstattung 

von Apparaten, um 

die zuverlässige 
Versorgung 

sicherzustellen. 

Práce na: intenzivní(e)- [eem] 

stanici intenzivní péče bez 

medicínských [ee] přístrojů by 

nebyla možná. Proto také je 

třeba zajistit to, aby všechny 

přístroje fungovaly. 

Bez (e) medicínských přístrojů 

by nebyla péče na těchto 

stanicích možná. (.) 

A: bez medicínských přístrojů 

by někteří z ní nejspíš zemřeli. 

To znamená, že na stanici je 

základní vybavení (e) nů- rejnů- 

nejrůznějšími (stroji). 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-O B3 / I 

Práce na jipce by: bez [eee] 

(strojů) nebyla možná. Proto 

tam je [eee] spousta strojů, který 
podporuje životní- [ee] (.) 

Práce na intenzivním oddělení 

by bez (.) prostředků- bez- (hm) 

 

Práce na intenzivní stanice bez 

[eee] technologie by n- bylo 

((nádech)) nemožné. (.) 
 

 

Z26 ORIGINÁL A1 / × A2 / VŘ-O A3 / × 

 Welche konkreten 

Gesundheits-

beschwerden haben 

die Patienten auf 

einer 

Intensivstation. 

Jaké (e) potíže můžou mít 

takoví pacienti? 

Jaké problémy se řeší na těchto 

intenzivních péčích. 

Jaké [e] problémy zav- 

zdravotní problémy mají 
pacienti; 

B1 / VŘ-NŘ B2 / × B3 / I 

Jaké konkrétní [ee] potíže maj’ 

[ee] pacienty na jipce? 

Jaké konkrétní nemoci se tady 

tedy [ee] nas- vyskytují. 

Jaké potíže maj’ [ee] pacienty 

na intenzivní stanice. 

 

Z31 ORIGINÁL A1 / × A2 / I A3 / × 

 Um noch konkreter 

zu sagen, wer zum 
Beispiel auf einer 

Intensivstation 

liegen könnte, 
möchte ich eine 

bekannte 

Erkrankung 
erwähnen, den 

Herzinfarkt. Beim 

Herzinfarkt wird 
zuerst der Notarzt 

gerufen und hier gilt 

„Jede Minute zählt!“ 

Abychom byli ještě 

konkrétnější, kdo by tak zde 

ještě mohl ležet? [e]Zde bych 
ráda zmínila velmi známou 

nemoc, infarkt, srdeční infarkt. 

(e) K takové nemoci se nejdříve 
volá záchranka. Každá minuta 

se počítá, nebo dokonce každá 
sekunda. 

Chtěla bych zmínit ještě jedno 

známé onemocnění, které je 

velice časté na těchto stanicích, 
a je to infarkt myokardu. 

K infarktu se volá záchranka a 

každá minuta se počítá. Anebo 
dokonce každá sekunda. 

Také bych chtěla ještě [eee] 

zmínit jednu(e) známou nemoc, 

a s- sice srdeční infarkt. Pokud 
dojde k srdečnímu infarktu; [e], 

počítá se opravdu každá sekund-

a, každá minuta, a hned(e) 
se volá(e) lékař. 

 

B1 / VŘ-NŘ B2 / × B3 / I 

Aby to bylo ještě konkrétnější; 

(.) [ee] na jipce taky [e] žijou 
lidi, co [ee] zažili infarkt. Když 

[ee] někdo má infarkt, tak se 

U infarktu se nejprve zavolá (e) 

sanitka a každá vteřina se 
počítá. 

A kdo by například mohl být na 

intenzivní sta- stanice. 
Například pacienty se srdečním 

infarkty. Když (e) srdeční inf- 
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oder sogar „Jede 

Sekunde zählt!“. 

nejdřív zavolá [eee] lékař a: pak 

jde o každou vteřinu, o každou 

minutu. 

během infarkty platí každá 

vteřina; 

 

 

Z32 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-O A3 / I 

 Nach einem 

Herzinfarkt wird 

man noch 

mindestens für zwei 

bis drei Tage auf der 

Intensivstation 

überwacht. Es gibt 

verschiedene 

Ursachen für einen 

Herzinfarkt. 

Po: srdečním infa-farktu člověk 
zůstane dva nebo tři dny na 

pozorování na: jednotce 

intenzivní péče. Pro toto 

onemocnění je několik příčin. 

Po infarktu myokardu je člověk 
dva až tři dny umístěn a 

pozorován na intenzivní péči. 
Pro infarkt jsou různé příčiny. 

Po infarktu je- zůstane pacient 
na: intenzivní stanici aspoň tři 

dny. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-O B3 / I 

Když někdo má infarkt, tak 
musí zůstat [ee] minimálně dva 

až tři dny na jipce; Jsou různý 

[eee] důvody, proč může nastat 
infarkt. 

Po infarktu (e) minimálně (e) 
jeden dv- nebo dva dny ležíte na 

intenzivním oddělení a má to 

více- několik [ee] příčin. 

Po infarktu [eem] (e)je důležité, 
aby pacient ještě zůstal ještě den 

nebo tři- až tři dny na stanice. 

 

• netto 

Navrhované vhodné řešení: čistého 

Potenciální interference: netto 
 

Z20 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-NŘ A3 / × 

 

Das Gehalt für 

Krankenschwestern 

auf Intensivstationen 

ist höher als auf 

normalen Stationen. 

Durchschnittlich 

verdient man in 

diesem Job 2000 bis 

2300 € netto. 

(e) Sester je na tomto oddělení 

více než na normálních 

odděleních. Je zde- (e) [ee] 
výdělek je zde asi dva tisíce až 

dva tisíce tři sta eur čistého 

Plat sestry na intenzivní péči je 

vyšší než na jiných zařízeních. 

Průměrně s(i) vydělává mezi 
dva tisíci a dva tisíce tři sta 

padesáti eury čistého. 

 
 

 

Pracovní zátěž na intenzivních 

stanicích (e) je vyšší než jinde. 

Také díky tomu vydělávají víc 
sice až- [e] a sice až tři tisíc eur. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / × B3 / VŘ-O 

Zdravotní sestry na jipce [eee] 

maj’ víc peněz než [ee] na 

ostatních [ee] odděleních 

nemocnice. Dva tisíce až [ee] 
dva tisíce tři sta korun [eee] 

čistýho dostávaj’ zdravotní 

sestry. 

Plat sestřiček na intenzivním 

oddělení je trochu vyšší než 

normálních; (..) 

 

Plat pro: [ee] zdravotní sestry na 

intenzivní s- stanici je vyšší než 

[e] na oblykých stanic. 

Průměrně se daj’ v- [ee] vy:- 
vydělat dva tisíc až dva tisíc pět 

set eur [eee] bez daní. 

 

• ausgeben für 

Navrhované vhodné řešení: utratit za 

Potenciální interference: utratit pro, vydat 
 

Z21 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ / VŘ-O A2 / VŘ-NŘ / VŘ-NŘ A3 / VŘ-NŘ / × 

 Erika gibt sich mit 

ihrem Job richtig 

Mühe. Ihre Arbeit 

gilt als sehr 

anspruchsvoll. Man 

könnte sich fragen, 

ob die 

Krankenschwestern 

überhaupt Zeit 

haben, ihr Geld 

auszugeben und 

falls ja, wofür. 

a Erika se ve své práci opravdu 
snaží. P- její práce je velmi 

náročná. Mohli bychom si klást 

otázku, zda: (e) zdravotní sestry 
vůbec mají(e) čas na to, aby své 

peníze nějak[ee] utratily, 

případně na co, 

Erika má velice těžkou práci. 
Můžeme se ptát, jestli mají 

zdravotní sestry vůbec čas své 

peníze utrácet a za co je 
utrácejí, 

Paní Hoffmanová [eem] (.) 
opravdu se se snaží, protože: na 

jich- [e] na její práci jí záleží. 

Mohli bychom se tedy ptát, 
jestli:(e) zdravotní sestry vůbec 

j-eště mají čas na (m) na to 

(mm) [ee] utratit svoje peníze. 
 

B1 / VŘ-NŘ / × B2 / × / × B3 / I23 / × 

Erika se hodně snaží, [eee] její 

práce je velmi náročná. Můžeme 
se zeptat (e) [ee], jestli zdravotní 

sestry maj’ vůbec čas na to pak 

- Její práce je velice náročná a:- 

(.) (e) nastane otázka, zda 
zdravotní sestry vůbec maj’ čas 

(e)vytrácet její peníze, anebo 

zda: jsou příliš přepracované. 

 
23 V tomto případě sice nebylo přetlumočeno slovem „vydat“, což považujeme za kalk k „ausgeben“, nicméně 
slovo „utrácet“ bylo zaměněno za „vytrácet“ a předpona „vy-“ mohla být právě interferencí z německého  
„aus-“. 
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utrácet ty peníze, který si 

vydělávaj’. 

 

 

• Konsequenzen 

Navrhované vhodné řešení: následky, důsledky 

Potenciální interference: konsekvence 

 

Z23 ORIGINÁL A1 / × A2 / VŘ-NŘ  A3 / × 

 Lebenswichtige 

Funktionen ihres 

Körpers sind stark 

gefährdet, 

geschwächt oder 

gestört. Die 

Konsequenzen ihrer 

Erkrankungen 

können sehr schwer 

sein. 

[e] Také [e] je- (e) jsou to 
pacienti, jejichž životní [ee] 

podmínky jsou velmi náročné. 

Jejich životní funkce jsou silně 
ohroženy, jsou oslabeny. 

Důsledky těchto nemocí mohou 

být těžké. 

To z- to znamená, že: základní 
funkce jejich těl [eem] jsou 

ohrožení (e-) a-u- ohrožené. 

B1 / I B2 / × B3 /I 

Životu důležité [ee] funkce 

jejich těla [ee] jsou porušení a 

konsekvence jejich 
onemocnění může být velmi 

vážné. 

- Konsekvence její onemocnic 

(e) dokážou být velice těžce. 

 

• Notarzt 

Navrhované vhodné řešení: pohotovost 

Potenciální interference: nouzový lékař 

 
Z31 ORIGINÁL A1 / VŘ-O A2 / VŘ-O A3 / VŘ-O 

 

Um noch konkreter 

zu sagen, wer zum 
Beispiel auf einer 

Intensivstation 

liegen könnte, 
möchte ich eine 

bekannte 

Erkrankung 
erwähnen, den 

Herzinfarkt. Beim 

Herzinfarkt wird 
zuerst der Notarzt 

gerufen und hier gilt 

„Jede Minute zählt!“ 
oder sogar „Jede 

Sekunde zählt!“. 

Abychom byli ještě 
konkrétnější, kdo by tak zde 

ještě mohl ležet? [e]Zde bych 

ráda zmínila velmi známou 
nemoc, infarkt, srdeční infarkt. 

(e) K takové nemoci se nejdříve 

volá záchranka. Každá minuta 
se počítá, nebo dokonce každá 

sekunda. 

 
 

 

Chtěla bych zmínit ještě jedno 
známé onemocnění, které je 

velice časté na těchto stanicích, 

a je to infarkt myokardu. 
K infarktu se volá záchranka a 

každá minuta se počítá. Anebo 

dokonce každá sekunda. 

Také bych chtěla ještě [eee] 
zmínit jednu(e) známou nemoc, 

a s- sice srdeční infarkt. Pokud 

dojde k srdečnímu infarktu; [e], 
počítá se opravdu každá sekund-

a, každá minuta, a hned(e) 

se volá(e) lékař. 
 

B1 / VŘ-O B2 / VŘ-O B3 / × 

Aby to bylo ještě konkrétnější; 
(.) [ee] na jipce taky [e] žijou 

lidi, co [ee] zažili infarkt. Když 

[ee] někdo má infarkt, tak se 
nejdřív zavolá [eee] lékař a: pak 

jde o každou vteřinu, o každou 

minutu. 

U infarktu se nejprve zavolá (e) 
sanitka a každá vteřina se 

počítá. 

A kdo by například mohl být na 
intenzivní sta- stanice. 

Například pacienty se srdečním 

infarkty. Když (e) srdeční inf- 
během infarkty platí každá 

vteřina; 

 

 

• basieren 

Navrhované vhodné řešení: zakládat se na 

Potenciální interference: bazírovat 
 

Z38 ORIGINÁL A1 / × A2 / VŘ-O A3 / × 

 
Gründe für den 

Rückgang der 
Mortalität sind 

Fortschritte in 

Diagnostik und 
Therapie, aber der 

Rückgang basiert 

auch auf 
gesellschaftlichen 

Veränderungen wie 

((nádech, ze kterého je slyšet, že 
proband se usmívá/směje)) (e) 

Ve- [e] proč [e-e] klesá 

smrtelnost?- nebo úmrtnost? Je 
to kvůli vě- [e] medicínskému 

lékařskému postupu, ale také se 

mění [e] společenská situace, 
například lidé žijí (e)zdravěji. 

 

 
 

Taky je to díky lepší 
diagnostice, ovšem souvisí to i 

s:- se změnou životního stylu. 

a to díky [em] pokrokům 
v medicíně, ale také díky 

[e]změnám ve společnosti, jako 

je například zdravější(e) životní 
styl. 
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einer gesünderen 

Lebensweise. 

B1 / × B2 / × B3 / × 

Důvody [eee] pro snížení [eee] 

těchto počtů [ee] jsou poch- 
pokroky v terapie, ale taky [eee] 

kvůli společenským změnám, 

jako třeba zdravějším [ee] 
životním stylem- stylu. 

Důvodem jsou pok- pokroky 

v diagnóze a v léčení, ale také to 
je (e) (.) zdravějším životním 

stylem. 

((Důsled-, smích)) 

Ale [ee] jeden z d- [ee] 
z důvodů je i: z- zdravější 

každodenní život. 

 

 

Interference z hlediska syntaxe (mj. předložkové vazby) 

• Tag von Erika 

Navrhované vhodné řešení: den Eriky 

Potenciální interference: den od Eriky 

 

 
Z3 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-NŘ A3 / VŘ-NŘ 

 
Schauen wir uns 

einen typischen Tag 

von Erika 

Hoffmann an, einer 

Krankenschwester, 
die in einer 

berühmten 

medizinischen 
Einrichtung arbeitet, 

und zwar in einem 

privaten 
Krankenhaus in 

Potsdam. 

Podívej-me se tedy na: typický 

den Eriky Hoffmanové. Je to 

zdravotní sestra, která pracuje 
ve známém zdravotnickém 

zařízení. Konkrétně 

v soukromé(e) nemocnici v- (e) 
Postu- v Potsdamu. 

Podívejme se na: typický den 

Eriky Hoffmanové. Je to 

zdravotní sestra, která pracuje 
v jednom slavném 

zdravotnickém zařízení, a sice 

v Postupimi. 

Podívejme se teď na normální 

den(e) paní Eriky Hoffmanové, 

která pracuje f- [e] v známém 
lékařském zařízení, a sice v- v 

soukromé (e) nemocnici 

v Postupimi. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ B3 / I 

Podívejme se na klasický den 

Eriky Hoffmanové, zdravotní 

sestry, která pracuje [ee] 

v populární [eee] zdravotní 
nemocnici v Potsdamu. 

Podíváme se na typický den 

Eriky Hoffmanové. Zdravotní 

sestra, která pracuje v- v- (e) z- 

známém zařízení v soukromé 
nemocnici v Potsdamu. 

Podívejme se na typický den od 

paní Eriky Hoffman, která je 

zdravotní sestra, která pracuje ve 

slavné soukromé nemocnici 
v Potsdamo. 

 

• einen Patienten mehr betreuen 

Navrhované vhodné řešení: starat se navíc o jednoho pacienta, opečovávat jednoho pacienta 

navíc 

Potenciální interference: starat (se) navíc jednoho pacienta 

 

Z8 ORIGINÁL A1 / VŘ-O A2 / × A3 / × 

 

Erika muss heute 

einen Patienten 

mehr betreuen. 

Normalerweise 

kümmern sich fünf 
Krankenschwestern 

um zehn Patienten, 

heute sind es nur 

vier. 

(e)Naše zdravotní sestra má o: 

jednoho pacienta ví- (e) 

pacienta více. Kl- klasicky je to 

tak, že na pět[e] zdravotních 

sester vychází deset pacientů. 
Dnes je však sester pouze- jsou 

jenom čtyři. 

Normálně se pět sester stará o 

deset pacientů, ovšem dnes tu 
jsou pouze čtyři pacienti. 

Normálně se pět zdravotních 

sester stará o p- deseti [e] to- 
deset pacien-tů. Dnes je jich 

ovšem jenom- jsou jich jenom 

čtyři. 

B1 / VŘ-O B2 / × B3 / VŘ-O 

a dneska má o jednoho 

pacienta víc. Normálně se stará 
[ee] pět sester o deset pacientů, 

dneska jsou ale jen ve čtyřech. 

Normálně se stará (e) pět 

sestřiček o deset pacientů, dnes 
jsou však jen čtyři. 

 

Dnes se musí věnovat 

intenzivně jednoho- jednomu 

pacientu. Obvykle je to tak, že 

se pět [ee] ses-tr s- schová o 

deset pacientů, dneska jsou 
jenom čtyři. 
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• sich wundern über 

Navrhované vhodné řešení: divit se něčemu 

Potenciální interference: divit se o něčem 

Z12 ORIGINÁL A1 / VŘ-O A2 / VŘ-O A3 / × 

 

Darüber wundert 

sich Erika. Der Arzt 

gibt ihr einen 

medizinischen 

Bericht über jeden 

Patienten. Der 

Bericht ist voller 

medizinischer 

Begriffe, diese 

bringen die 

Krankenschwester 

allerdings nicht in 

Verwirrung. 

Toto [e-ee] naši zdravotní 

sestru poměrně překvapilo, 

protože [ee] dostala její 
lékařskou zprávu a v této 

zprávě [ee] je opravdu h- 

mnoho termínu. Každopádně 
(na-) Erika se tím vel-(e) s tím 

velmi dobře vypořádává. 

 
 

 

 
 

A Erika si říká- (.) Doktor jí dal 

zprávu o každém pacientovi. 

Tento- (tato) zpráva je plná m- 
medicínských výrazů, ale sestra 

neví, o co se jedná. 

Lékař [e] tedy podává (mm) 

zprávu o všech pacientech. Tyto 

zprávy jsou plné medicínských 
pojmů, ovšem zdravotní sestry 

[ee] s tím nemají vůbec žádný 

problém. 

B1 / × B2 / × B3 / I 24 

Lékař jí předá [ee] zprávu o 

každém pacientovi. Lékař 
obsahuje spoustu- [eee] spoustu 

pojmů odborných, ale [ee] to 

Erice nevadí. 

- To Eriku diví. Doktor jí dá [ee] 

protokol o každém pacientu. 
Protokol je plný terminologi-, 

ale tady ty t- termíny sestru 

nerozhoděj’. 

 

• kämpfen für 

Navrhované vhodné řešení: bojovat za 

Potenciální interference: bojovat pro 

• glauben an 

Navrhované vhodné řešení: věřit v (v tomto 

kontextu) 

Potenciální interference: věřit na 

 

Z40 ORIGINÁL A1 / VŘ-O / VŘ-O A2 / × / × A3 / VŘ-O / VŘ-NŘ 

 Sie kämpfen für die 

Gesundheit der 

Patienten und 
glauben fest an die 

schnelle Heilung. 

Die 
Krankenschwestern 

leisten zur 

Verbesserung der 
Dinge einen großen 

Beitrag. 

(e) Pomáhají pacientům a věří, 

že se rychle uzdraví. Zdravotní 

sestry velmi [e] přispívají 
k dobrému zdravotnímu stavu 

společnosti. 

Zdravotní sestry mají velký 

přínos pro zlepšení stavu 

pacientů. 

(e) Bojují o zdraví pacientů a 

věří [e]v to, že to [ew]- že se to 

zase zlepší. Značně tedy k tomu 
přispívají. 

B1 / I / VŘ-NŘ B2 / × / × B3 / I / VŘ-NŘ 

Bojují pro zdraví pacientů a: 
věří [ee] v rychlém [ee] 

vyléčení. Zdravotní sestry [ee] 

maj’ velký podíl na: vylepšení 
této situaci. 

Zdravotní sestry- [e] 
 

Zdravotní sestry jako Erika 
bojujou pro zdravost [ee] 

pacientů a věřej’ [ee] v- (.) v- 

 

 

• zweifeln an 

Navrhované vhodné řešení: pochybovat o 

Potenciální interference: pochybovat na 

 

Z41 ORIGINÁL A1 / × A2 / VŘ-O A3 / VŘ-O 

 

Zweifeln wir also 

nicht daran, dass 

sich Dinge 

verbessern können.  

- Není pochyb o tom, že stav 

zlepšují. 

Proto bychom neměli 

pochybovat, že:(e) se věci (m) 

opravdu mohou zlepšit. 

B1 / VŘ-O B2 / VŘ-O B3 / × 

Takže věřme tomu, že se 

všecko zlepší. 

Nezoufejme tedy- ((smích)) 

 

- 

 

 
24 Toto je specifický případ, kdy nenastala možná doslovná interference („divit se o něčem“). Konstrukci „To 
Eriku diví“ zde však označujeme jako interferenci, protože se domníváme, že mohla vzniknout z německé 
konstrukce „Das wundert Erika“, která sice v originále nebyla, ale která má stejný význam jako „Darüber 
wundert sich Erika“. „To Eriku diví“ je chybná gramatická struktura v češtině. Správně by pro takovou konstrukci 
muselo být zvoleno sloveso „udivuje“. 
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• sich verabschieden von 

Navrhované vhodné řešení: (roz)loučit se s 

Potenciální interference: rozloučit se z/od 

Z42 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / × A3 / × 

 Meine Damen und 

Herren, hier geht 

meine Rede langsam 

zu Ende; Ich 

verabschiede mich 

von Ihnen und 

hoffe, dass Sie 

meinen Vortrag 

interessant fanden 

und dass sie etwas 

Neues erfahren 

haben. 

Dámy a pánové, už se blížím ke 
konci. (e) Ráda bych se s Vámi 

rozloučila a: doufám, (e) že 

Vám můj příspěvek přišel žají- 
zajímavý a že jste se dozvěděli 

něco nového. 

Dámy a pánové, zde můj projev 
končí. Já Vám děkuji za 

pozornost a doufám, že Vám 

můj příspěvek přišel zajímavý a: 
že jste se dozvě- dozvěděli něco 

nového. 

Dámy a pánové, tím se 
dostávám ke konci svého 

příspěvku, [em] doufám(e), že: 

můj příspěv- pro Vás byl 
zajímavý a že jste se dozvěděli 

něco zajm- zajímavého. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ B3 / I 

Vážené dámy a pánové, 

rozloučím se s Vámi [eee] můj 
projev tímto končí a doufám, že 

[eee] Vám přišel zajímavý a že 

jste z- získali nové informace. 

Dámy a pánové, tímto můj 

projev končí, loučím se s Vámi 
a doufám, že Vás to zajímalo, že 

jste se dozvěděli něco nového. 

Dámy a ((páni, smích)), tady už 

se blíží můj projev konci, 
rozlučuji se od Vás a doufám, 

že Vás [ee] zaujal můj projev a 

doufám, že jste se něco nového 
naučili. 

• danken für 

Navrhované vhodné řešení: děkovat za 

Potenciální interference: děkovat pro 

Z43 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-NŘ A3 / S VŘ-NŘ 

 Ich danke Ihnen für 

Ihre 

Aufmerksamkeit 

und bitte Sie jetzt, 

an der Diskussion 

teilzunehmen, denn 

es stehen viele 

medizinische 

Themen zur 

Debatte. 

 

Děkuji za pozornost a: (e) p- 

prosím Vás, abyste: se nyní 

účastnili: diskuze, protože 
budeme hovořit o mnoha 

lékařských tématech. 

Děkuji Vám za pozornost a (p-) 

prosím Vás, abyste se účastnili 

diskuze, protože(e) je to 
zajímavé téma medicínské, které 

se musí proje- projednat. Děkuji 

za pozornost. 

Děkuji Vám za pozornosti a 

nyní Vás prosím, abyste se 

zúčastnili diskuze, protože: [e] 
tu máme celou řadu 

medicínských témat, u kterých 

se můžeme bavit. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ B3 / VŘ-NŘ 

Děkuju Vám za pozornost a: 
prosím Vás, abyste se účastnili: 

[eee] debaty [eee] o- 

Děkuji za pozornost a poprosím 
Vás účastnit se diskuze, protože 

máme hodně témat, které 

potřebujem’ probrat. ((smích)) 
 

Děkuju Vám za Vaši pozornost 
a: ráda bych se (.) m- 

 

 

Člen 

• das Krankenhaus 

Navrhované vhodné řešení: ta nemocnice 

Potenciální interference: to nemocnice 

• das Klinkum 

Navrhované vhodné řešení: ta klinika 

Potenciální interference: to klinika 

 

Z3 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / × A3 / VŘ-NŘ 

 

Schauen wir uns 
einen typischen Tag 

von Erika Hoffmann 

an, einer 
Krankenschwester, 

die in einer 

berühmten 
medizinischen 

Einrichtung arbeitet, 

und zwar in einem 
privaten 

Krankenhaus in 

Potsdam. 

Podívej-me se tedy na: typický 

den Eriky Hoffmanové. Je to 

zdravotní sestra, která pracuje 

ve známém zdravotnickém 

zařízení. Konkrétně 
v soukromé(e) nemocnici v- (e) 

Postu- v Potsdamu. 

Podívejme se na: typický den 

Eriky Hoffmanové. Je to 

zdravotní sestra, která pracuje 

v jednom slavném 

zdravotnickém zařízení, a sice 
v Postupimi. 

Podívejme se teď na normální 

den(e) paní Eriky Hoffmanové, 

která pracuje f- [e] v známém 

lékařském zařízení, a sice v- v 

soukromé (e) nemocnici 
v Postupimi. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / VŘ-NŘ B3 / VŘ-NŘ 

Podívejme se na klasický den 

Eriky Hoffmanové, zdravotní 
sestry, která pracuje [ee] 

v populární [eee] zdravotní 

nemocnici v Potsdamu. 
 

 

 
 

 

 
 

Podíváme se na typický den 

Eriky Hoffmanové. Zdravotní 
sestra, která pracuje v- v- (e) z- 

známém zařízení v soukromé 

nemocnici v Potsdamu. 

Podívejme se na typický den od 

paní Eriky Hoffman, která je 
zdravotní sestra, která pracuje 

ve slavné soukromé nemocnici 

v Potsdamo. 
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Z4 ORIGINÁL A1 / × A2 / VŘ-NŘ A3 / × 

 

Die 25-Jährige 

arbeitet seit zwei 
Jahren Vollzeit als 

Krankenpflegerin 
auf der 

Intensivstation in 

einem Klinikum. 
Sie kümmert sich 

also um Menschen, 

die schwer erkrankt 
sind, an Organen 

wie Leber, Lunge 

oder Nieren, aber 
darüber werde ich 

später noch etwas 

mehr sagen. 

Tato žena (e) pracuje již(e) dva 

roky na plný úvazek na 
intenzivní [e] péči. Stará se o: 

lidi, kteří trpí závažným 

onemocněním. Například 
onemocněními ledvinam- 

ledvin, nebo [e] nebo podo- 

nebo podobnými. Ale o tom 
budu hovořit později. 

Tato žena, které je pětadvacet 

let, pracuje už dva roky jako 
ošetřovatelka na klinice. Stará 

se o lidi, kteří mají těžké 

onemocnění, například 
onemocnění ledvin, jater, a tak 

dále. Ale o tom budu hovořit 

ještě až později. 

Pracuje již dvacet let jakožto 

zdravotní sestra na intenzivní 
stanici. Zname- znamená to, že 

se stará o:(e) těžko 

onemocněních lidech [em], k- 
kteří například trpí uměc- 

onemocněními (e) plic, ledvin a 

tak dále. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / I B3 / I 

Pětadvacetiletá žena pracuje již 

dva roky [ee] na plným úvazku 

na: jipce: v klinice. Stará se o 
lidi, kteří mají [ee] těžké 

onemocnění třeba [e] orgánů, 
jako [ee] ledvin. Ale k tomu 

ještě pak něco řeknu. 

Pětadvacetiletá sestřička 

pracuje: už dva roky v in- na 

intenzivním oddělení v kliniku. 
(e) Stará se tedy o lidi, které s- 

kteří jsou těžce nemocní, třeba 
s pli-ce-m-i ((váhávě, smích)). 

 

Dvacetipětiletá pracuje již 

dvacet let [ee] na plný úvazek 

na intenzivní s- stanice 
v kliniku. Stará se o lidi, kteří 

jsou těžce nemocné. Například 
[eem] onemocnění plíc a další. 

Z5 ORIGINÁL A1 / × A2 / × A3 / n.i. 

 Erikas Wecker 

klingelt jeden 

Morgen um Viertel 

nach fünf. Zur 

Arbeit fährt Sie mit 

dem Fahrrad; das 

macht sie wach und 

dadurch ist sie dann 

auch frisch und 

munter, wenn sie ins 

Krankenhaus 

kommt. 

Každopádně tato žena vstává 

každý den v pět, ve třičtvrtě na 

pět, jede na kole do: (e)- do 

práce a: to jí ráno probudí. 

 

 

 

Erika jde do práce brzy ráno. Do 

práce jede na kole, což ji 

probudí, a poté, když doradí- d- 

dorazí, je připravena pracovat. 

Budík zvoní každý den v pět 

hodin. Do práce jezdí na kole, 

protože to jí pomáhá [e] 

probudit se, a:by byla čerstvá až 

s-e dostane do nemocnice. 

B1 / n.i. B2 / × B3 / × 

Budík jí zvoní(e) každý ráno ve 

čtvrt na pět; Na kole jede do 

práce, protože se hezky probudí 

a je vzhůru, když se: [e] dostane 

do nemocnice. 

Každé ráno vstává čtv- ve čtvrt 

n- na šest. Do práce jezdí na 

kole, aby se vzbudila a zahřála a 

začala den fi-t. 

Erikas Wecker- er- erikový 

budík zvoní každý den v pět 

hodin. Do práce jezdí [ee] 

kolem, to jí dává energii na to, 

aby nas- nazač- aby začala 

pracovat; 

 

Z6 ORIGINÁL A1 / n.i. A2 / n.i. A3 / × 

 Sie parkt ihr Fahrrad 

vor dem 

Krankenhaus und 

geht dann über den 

Hintereingang zu 

den Umkleiden, wo 

sie ihre 

Arbeitskleidung 

anzieht, und zwar ist 

das ein Arbeitshemd 

und eine 

Arbeitshose, die 

eine spezifische 

Farbe haben, denn 

Hemd- und 

Hosenfarbe muss für 

alle auf der 

Intensivstation 

gleich sein, 

deswegen tragen 

sowohl die 

Krankenschwestern 

als auch die Ärzte 

ein leuchtendes 

Königsblau. 

Své kolo zaparkuje před 

nemocnicí a pak[ee] se: zadním 

vchodem dostane do: šatny, kde 

se: převlékne. Navlékne si 

[e]pracovní kalhoty a košili, 

které mají velmi specifickou 

barvu, protože: všechny- všichni 

pracovníci na intenzivní péči 

musí mít tu samou barvu, proto 

mají- [ee] všichni, jak zdravotní 

sestry, tak lékaři modrý oblek. 

Zaparkuje své auto před 

nemocnicí a j-de se převlíct- 

převléci. Tam si vezme své 

pracovní oděvy a (.) to jsou její 

pracovní kalhoty, které mají s- 

specifickou barvu, a to se týká i 

košile, musí mít všichni jeden 

specifický oděv, který má s- 

specifickou barvu, kterou musí 

nosit jak zdravotní sestry, tak i 

doktoři. 

 

 

Pak jde do šatny, kde se 

převleče (.) a: [e] vezme si tedy 

oblečení[e] s- [e] se specifickou 

barvou, jelikož pracovní 

oblečení musí být pro všechny 

(e) stejné. To znamená, že i 

lékaři i ostatní zaměstnanci nosí 

královskou modrou. 

B1 / n.i.25 B2 / n.i. B3 / × 

Kolo nechá před nemocní a: 

zadníma dveřma se dostane do 

šaten, kde se oblíkne pracovní 

oblečení. Jedná se o košili a 

kalhoty, [ee] který maj’ 

specifickou barvu, protože 

všichni na jipce musí mít [ee] 

stejnou barvu na sobě. 

Zdravotní sestry i lékaře [ee] 

mají na sobě: modrou barvu, 

aby [ee] se k sobě hodili. 

((Zapark- smích)) kolo nechává 

před [ee] nemocnicí a: zadním 

vchodem se dostane do- (e) (..) 

Doktoři i sestry, všichni nosí 

[eem] modrý ob- oblek. 

Naparkuje [eem] kolo v park- 

[ee] v pozadí a oblékne si potom 

pracovní uniformu, které maj’ 

specifickou barvu, totiž pro 

všechny na stanice musí 

uniforma vypadat stejně. Tím 

pádem současně nosej’ i: [ee] 

zdravotní sestry i doktoři s- 

modrou uniformu. 

 

 

 

 
25 Chybný tvar „nemocní“ zde považujeme za přeřeknutí, nikoli za záměnu rodu. 
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• die Creme 

Navrhované vhodné řešení: ten krém 

Potenciální interference: ta krém 

Z16 ORIGINÁL A1 / VŘ-O A2 / × A3 / VŘ-O 

 

Sie leistet auch beim 
Auftragen heilender 

Creme Hilfe. 

Außerdem wird 
Fieber gemessen. 

Erika [e]také nanáší léčivé 

masti, kromě toho také měří 
teplotu. 

Mimo to se měří i teplota. Zdravotní sestra pomáhá také 

[em] s krémy či s [em] měřením 
teploty. 

B1 / VŘ-O B2 / × B3 / VŘ-O 

Erika taky [eee] namaže 

mastičky nebo teplo- měří 
teplotu; 

Také pomáhá při- (.) 

 

Taky pomáhá [emm] při 

natřením [eee] mastí a: měří 
[eee] teplotu. 

 

• das Stethoskop 

Navrhované vhodné řešení: ten stetoskop 

Potenciální interference: to stetoskop 

Z27 ORIGINÁL A1 / VŘ-NŘ A2 / VŘ-NŘ A3 / VŘ-NŘ 

 Oft handelt es sich um 

Probleme mit Herz-

Kreislauf-

Erkrankungen. Zur 

Überwachung des 

Herzens dient zum 

Beispiel ein 

Elektrokardiogramm, 

also ein EKG. Zum 

Abhören des Herzens 

können Ärzte auch ein 

klassisches 

Stethoskop benutzen. 

Často jde o: (e) 
kardiovaskulární nemoci. Zde 

je třeba sledovat srdce a 

k tomu se používá 
například[e]- například 

takzvané EKG. Lékaři také 

mohou používat [e] klasický 

stetoskop. 

Jedná se například o: problémy 
s kardiovaskulárním systémem. 

Například(e) se zde měří 

pomocí EKG. Ovšem může se 
používat i klasický s- 

stetoskop. 

Často se:(e) jedná o 
kardiovaskulární nemoci. 

Takzvaný elektrokardiogram (e) 

v tomto případě kontroluje: 
srdeční tep. Lékaři ovšem n- na 

to také mohou použít klasický 

stetoskop. 

B1 / VŘ-NŘ B2 / × B3 / n.i.26 

Často se jedná o problémy 

srdcem; (.) Na odposlech 
srdce můžou lékaři využít 

taky klasický stetoskop. 

Často jsou to problémy s- se 

srdcem nebo- (e) 
(...) 

Často se jedná o problémy [ee] 

ze- s- [ee] srdcem. (e) K tomu 
může poks- poskytovat EKG 

elektrokardiogam [ee] k- na 

analýzu srdce anebo se dá 
použít i stetoskop. 

 

Vysvětlení použitých symbolů: 

* Interference sice nastala, avšak vzápětí byla opravena. Tyto opravené interference nejsou do 

hodnocení započítány. 

 

 
26 Slovo „stetoskop“ se v tlumočení probanda B3 sice vyskytuje, ale kvůli chybějícímu adjektivu „klasický“ nelze 
určit zamýšlený rod. Předpokládáme, že u ostatních úseků označených „SŘ“ se jedná o mužský rod, nikoli o 
nespisovnou koncovku pro střední rod, zcela vyloučit to však nelze. 
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Příloha 5 – DOTAZNÍK č. 1 – Jazykový a tlumočnický profil 

Mockrát děkuji za Vaši účast na experimentu a ochotu vyplnit tento dotazník! 

 

RESPONDENT ___________________________________  č. kabiny: 

Věk: 

Pohlaví: žena / muž 

 

Mateřský jazyk 

1) V jakém jazyce si v duchu počítáte? Např. když potřebujete něco rychle sečíst (28+6) nebo 

vynásobit (5x6)? Můžete vybrat i více možností: 

□ česky 

□ německy 

□ podle situace 

□ nevím, nemohu posoudit (prostor pro komentář): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

□ jiný jazyk, prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________ 

 

2) V jakém jazyce přemýšlíte? Můžete vybrat i více možností: 

□ česky 

□ německy 

□ podle situace 

□ nevím, nemohu posoudit (prostor pro komentář): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

□ jiný jazyk, prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________ 

 

3) V jakém jazyce/v jakých jazycích I) se Vám zdají sny, II) vyjadřujete vztek, III) Vám byly 

v dětství čteny pohádky? 

I) 

 

 

II) 

 

 

III) 
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4) Jaký jazyk je Váš mateřský jazyk? (případně jaké jazyky) 

□ čeština 

□ němčina 

□ čeština i němčina 

□ jiný jazyk, prosím specifikujte: ________________________________________ 

 

5) Používáte-li češtinu i němčinu od dětského věku (0–12 let), specifikujte prosím, odkdy jste 

daným jazykům vystaveni:  

 

 

Další jazyky 

1) Jaké jazyky (kromě mateřského/mateřských) nebo dialekty dále ovládáte? (Natolik, abyste 

v nich mohl(/a) vést běžnou každodenní komunikaci.) 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

2) Kolik Vám bylo let, když jste si osvojil(/a) Vámi ovládané další jazyky? Prosím uveďte 

odpovědi ke každému jazyku zvlášť a vycházejte přitom z pořadí, které jste uvedl(/a) 

v předchozí otázce. 

a) 

tento jazyk jsem se začal(/a) učit, když mi 

bylo:     

□ 0–5 let  

□ 6–15 let 

□ 16–19 let 

□ 20 let a více 

 

tento jazyk jsem se začal(/a) učit: 

 

□ ve škole 

□ doma (od rodiny) 

□ od okolí 

□ jiné, prosím specifikujte: 

_______________________________ 

 
27 odkdy Vy sám/sama čtete v daném jazyce 

Jazyk 

Věk, kdy jsem byl(/a) poprvé vystaven(/a) tomuto 

jazyku / kdy jste si jazyk začal(/a) osvojovat: 

Specifikujte, v jaké situaci jste 

byl(/a) jazyku vystaven(/a) –  

škola/rodina/okolí/… 

mluvení poslouchání čtení27 psaní  

čeština   

   

němčina    
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b) 

tento jazyk jsem se začal(/a) učit, když mi 

bylo:     

□ 0–5 let  

□ 6–15 let 

□ 16–19 let 

□ 20 let a více 

 

tento jazyk jsem se začal(/a) učit: 

 

□ ve škole 

□ doma (od rodiny) 

□ od okolí 

□ jiné, prosím specifikujte: 

_______________________________ 

 

c) 

tento jazyk jsem se začal(/a) učit, když mi 

bylo:     

□ 0–5 let  

□ 6–15 let 

□ 16–19 let 

□ 20 let a více 

 

tento jazyk jsem se začal(/a) učit: 

 

□ ve škole 

□ doma (od rodiny) 

□ od okolí 

□ jiné, prosím specifikujte: 

_______________________________ 

 

d) 

tento jazyk jsem se začal(/a) učit, když mi 

bylo:     

□ 0–5 let   

□ 6–15 let 

□ 16–19 let 

□ 20 let a více 

 

tento jazyk jsem se začal(/a) učit: 

 

□ ve škole 

□ doma (od rodiny) 

□ od okolí 

□ jiné, prosím specifikujte: 

_______________________________ 

 

3) V jakém jazyce jste si nejjistější? To znamená, že kdybyste měl(/a) mít veřejný projev, v 

jakém jazyce byste nejraději přednášel(/a)? 

□ česky 

□ německy 

□ podle situace 

□ nevím, nemohu posoudit (prostor pro komentář): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

□ jiný jazyk, prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________ 

 

4) V jakém jazyce se Vám nejpohodlněji komunikuje? 

□ česky 

□ německy 

□ podle situace 

□ nevím, nemohu posoudit (prostor pro komentář): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

□ jiný jazyk, prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________ 
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5) V jaké zemi žijete? 

□ Česká republika 

□ Německo 

□ žiji střídavě v České republice a v Německu (případně prosím specifikujte): 

__________________________________________________________________ 

□ jiné, prosím specifikujte: ______________________________________________ 

 

6) Absolvoval(/a) jste někdy delší (alespoň 2 týdny) zahraniční (jazykový/pracovní/studijní) 

pobyt? Pokud ano, v jaké zemi a jak dlouho tento pobyt trval? Musel(/a) jste v rámci tohoto 

pobytu používat cizí (příp. Vámi do té doby méně používaný) jazyk? 

 

 

 

 

7) Stěhovala jste se někdy během života z České republiky do Německa (nebo naopak)? Pokud 

ano, uveďte prosím, kolik Vám bylo let: 

□ ano, z ______________________ do ___________________, když mi bylo _____ let 

□ ne 

 

Škola a vzdělání / práce 

1) Kde (v jakém státě) jste navštěvoval(/a) základní školu (věk cca 6–15 let)? V jakém jazyce 

probíhala výuka? 

□ Česká republika, výuka v češtině 

□ Česká republika, výuka v němčině 

□ Česká republika, výuka střídavě v češtině i v němčině 

 

□ Německo, výuka v němčině 

□ Německo, výuka v češtině 

□ Německo, výuka střídavě v češtině i v němčině 

 

□ jiné, prosím specifikujte: ______________________________________________ 

 

2) Kde (v jakém státě) jste navštěvoval(/a) střední školu (věk cca 15–19 let)? V jakém jazyce 

probíhala výuka? 

□ Česká republika, výuka v češtině 

□ Česká republika, výuka v němčině 

□ Česká republika, výuka střídavě v češtině i v němčině 

 

□ Německo, výuka v němčině 

□ Německo, výuka v češtině 

□ Německo, výuka střídavě v češtině i v němčině 

 

□ jiné, prosím specifikujte: ______________________________________________ 
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3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Pokud jde o vysokoškolské vzdělání, uveďte 

prosím i obor, ve kterém jste tohoto vzdělání dosáhl(/a). 

□ středoškolské vzdělání – maturita 

□ vyšší odborné vzdělání 

□ vysoká škola – bakalářský titul, ________________________________________ 

□ vysoká škola – magisterský titul, _______________________________________ 

□ jiné, prosím specifikujte: ______________________________________________ 

 

4) Co právě studujete a kde? V jakém jazyce probíhá výuka? Pokud nestudujete, přeskočte 

prosím tuto otázku. 

 

 

5) Využíváte v práci/v rámci brigády různé jazyky? Pokud ano, jaké? Pokud nepracujete, 

přeskočte prosím tuto otázku. 

 

 

 

Dětství a rodina 

1) Kde (v jakém státě) jste navštěvoval(/a) školku/jesle (věk cca 1–6 let)? Jakým jazykem se 

tam mluvilo? 

□ Česká republika, česky 

□ Česká republika, německy 

□ Česká republika, střídavě česky i německy 

 

□ Německo, německy 

□ Německo, česky 

□ Německo, střídavě česky i německy 

 

□ jiné, prosím specifikujte: ______________________________________________ 

 

2) Jaký je mateřský jazyk Vašich rodičů? 

Mateřský jazyk matky: 

□ čeština 

□ němčina 

□ jiné, prosím specifikujte: ______________________________________________ 

Mateřský jazyk otce: 

□ čeština 

□ němčina 

□ jiné, prosím specifikujte: ______________________________________________ 
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3) Liší se Váš mateřský jazyk od mateřského jazyka Vašich rodičů? 

□ ne, neliší (moji rodiče mají stejný mateřský jazyk jako já) 

□ ano, liší (oba rodiče mají jiný mateřský jazyk než já) 

□ ano, liší (jen jeden z rodičů má jiný mateřský jazyk než já) 

Pokud jste odpověděl(/a) ano, liší prosím vysvětlete, zda Vaši rodiče / Váš rodič ovládá Váš 

mateřský jazyk (zda v něm s Vámi dovede komunikovat): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Liší se Váš mateřský jazyk od mateřského jazyka Vašich prarodičů nebo jiných blízkých 

příbuzných, kteří s Vámi komunikují od dětství? 

□ ne, neliší (moji prarodiče a blízcí příbuzní mají stejný mateřský jazyk jako já) 

□ ano, liší (někteří moji prarodiče nebo blízcí příbuzní mají jiný mateřský jazyk než 

já) 

Pokud jste odpověděl(/a) ano, liší prosím vysvětlete, o jaký jazyk se jedná a zda Vaši příbuzní 

ovládají i Váš mateřský jazyk (zda v něm s Vámi dovedou komunikovat): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Jakým jazykem na Vás mluvili rodiče, když jste byl(/a) dítě? 

□ česky 

□ německy 

□ každý rodič jinak, prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

□ jiné, prosím specifikujte: ______________________________________________ 

6) Jakým jazykem na Vás mluvili prarodiče, když jste byl(/a) dítě? 

□ česky 

□ německy 

□ každý prarodič jinak, prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

□ jiné, prosím specifikujte: ______________________________________________ 

 

7) Byl jazyk, jakým jste v dětství mluvili doma, zároveň jazyk okolní společnosti (tzn. stejný 

jazyk, jakým mluvili děti ve školce/ve škole, lidé v obchodě, na úřadě apod.)? 

□ ano, doma jsme mluvili stejným jazykem jako okolní společnost, byl to jazyk: 

__________________________________________________________________ 

□ ne, jazyky se lišily. Prosím specifikujte tuto situaci: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Tlumočení obecně 

1) Máte nějaké zkušenosti s tlumočením obecně? 

□ Ano, zkušenost mám s následujícími druhy tlumočení (prosím zaškrtněte konkrétní 

druhy): 

□ Konsekutivní tlumočení28 

□ Bilaterální/doprovodné tlumočení29 

□ Simultánní tlumočení30 

□ Šušotáž31 

□ Tlumočení z listu32 

□ Ne, nemám zkušenost s žádným druhem tlumočení 

 

2) Pokud jste odpověděl(/a) ano, odkud máte zkušenosti s tlumočením? 

□ Konsekutivní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

□ jiné (např. z domova), prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

□ Bilaterální/doprovodné tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

□ jiné (např. z domova), prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

□ Simultánní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

□ jiné (např. z domova), prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

□ Šušotáž: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

□ jiné (např. z domova), prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
28 tlumočník si dělá zápis, počká až rečník dohovoří, poté začne tlumočit 
29 tlumočení rozhovoru (může se jednat i o neformální situaci) 
30 tlumočení typicky v kabině, tlumočník poslouchá do sluchátek a zároveň projev rovnou tlumočí do mikrofonu 
31 tlumočník poslouchá a zároveň polohlasem rovnou tlumočí svému klientovi, aby nerušil ostatní, případně 

používá speciální technologii pro šušotáž (šeptací zařízení) 
32 tlumočník má před sebou psaný text a jeho obsah tlumočí (tedy mluveným slovem) do jiného jazyka 
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□ Tlumočení z listu: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

□ jiné (např. z domova), prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Simultánní tlumočení / šušotáž 

1) Pokud jste uvedl(/a), že máte zkušenosti se simultánním tlumočením nebo šušotáží, 

specifikujte prosím, jak moc jste se tomuto druhu tlumočení věnoval(/a). Můžete vybrat i více 

možností: 

Zkušenosti se simultánním tlumočením/šušotáží mám: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ v rámci školy simultánně tlumočím 1–2 týdně nebo i častěji 

□ v rámci školy jsme měli možnost simultánní tlumočení (nebo šušotáž) 

vyzkoušet, ale netlumočíme takto pravidelně (uveďte zhruba kolikrát jste 

měl(/a) možnost si simultánní tlumočení vyzkoušet): 

____________________________________________________________ 

□ jiné, prosím specifikujte: 

____________________________________________________________ 

 

□ z pracovního trhu 

□ simultánně tlumočím na pracovním trhu jen velmi příležitostně (celkem 

jsem takto tlumočil(/a) zhruba 1–4krát) 

□ simultánně tlumočím na pracovním trhu občas (celkem jsem takto 

tlumočil(/a) zhruba 5–10krát a více) 

□ simultánně tlumočím na pracovním trhu často (celkem jsem takto 

tlumočil(/a) zhruba 11krát a více) 

□ jiné, prosím specifikujte: 

____________________________________________________________ 

 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

 

□ jiné (např. z domova), prosím specifikujte: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2) Účastnil(/a) jste se někdy výuky zaměřené na simultánní tlumočení (nebo šušotáž)? 

Např. semináře simultánního tlumočení v rámci VŠ nebo nějakého kurzu? Můžete vybrat i 

více možností: 

 

□ ano 

□ navštěvoval(/a) jsem v rámci VŠ seminář, který byl zaměřený přímo na 

simultánní tlumočení 

□ navštěvovala jsem kurz zaměřený na simultánní tlumočení 

□ jiné, prosím specifikujte: 

_________________________________________________________ 

 

□ ne, nenavštěvoval(/a) jsem žádný kurz/seminář, který by byl zaměřený přímo 

na simultánní tlumočení/šušotáž 

 

Obecné a prostor pro Vaše komentáře 

1) Vyhovovalo by Vám více, kdyby byl tento dotazník v němčině? 

□ ano, více by mi vyhovovalo, kdyby tento dotazník byl v němčině 

□ ne 

□ jiné, prosím specifikujte: ______________________________________________ 

 

2) Myslíte si, že byste odpovídal(/a) jinak, kdyby byl tento dotazník v němčině? 

□ ano, odpovídal(/a) bych jinak, kdyby byl tento dotazník v němčině 

prosím specifikujte, v čem by se Vaše odpovědi lišily: ______________________ 

__________________________________________________________________ 

□ ne 

 

Považujete-li něco dalšího z hlediska Vašeho jazykového a tlumočnického profilu za 

relevantní, prosím uveďte tuto skutečnot zde: 
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Příloha 6 – DOTAZNÍK č. 2 – Subjektivní hodnocení výchozího projevu a 

tlumočnického výkonu 

Mockrát děkuji za Vaši účast na experimentu a ochotu vyplnit tento dotazník! 

 

RESPONDENT _________________________________________   č. kabiny: 

Projev 1 – ST z češtiny do němčiny (Kuchařka) 

Projev: 

1) Znáte řečníka? 

□ ano 

□ ne 

2) Měl(/a) jste problém s porozuměním řečníkovi? 

ne spíše ne nevím spíše ano ano 

     

 

3) Měl(/a) jste problém s porozuměním obsahu projevu? 

ne spíše ne nevím spíše ano ano 

     

 

 

4) Z hlediska rychlosti Vám výchozí projev připadal: 

pomalý spíše pomalý průměrný spíše rychlý rychlý 

     

 

 

5) Z hlediska délky Vám výchozí projev připadal: 

krátký spíše krátký průměrný spíše dlouhý dlouhý 

     

 

 

6) Z hlediska slovní zásoby Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 

     

 

 

7) Z hlediska množství informací a jejich hustoty Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 

     

 

 

8) Z hlediska celkové náročnosti pro tlumočení Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 
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Tlumočení: 

1) Projev se Vám tlumočil celkově: 

dobře spíše dobře průměrně spíše špatně špatně 

     

 

2) Byla v projevu nějaká pasáž, která se Vám tlumočila výrazně hůř než zbytek projevu? 

Pokud ano, jaká to byla pasáž? Proč si myslíte, že se Vám daná pasáž tlumočila hůř a co Vám 

dělalo potíže? Prosím vysvětlete: 

 

 

3) Byla v projevu nějaká pasáž, která se Vám tlumočila výrazně lépe než zbytek projevu? 

Pokud ano, jaká to byla pasáž? Proč si myslíte, že se Vám daná pasáž tlumočila lépe? Prosím 

vysvětlete: 

 

 

Další poznámky a komentáře 

Chcete-li výchozí projev nebo Vaše tlumočení ještě nějak okomentovat, zde je k tomu 

prostor: 
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Projev 2 – ST z němčiny do češtiny (Krankenschwester) 

 

Projev: 

1) Znáte řečníka? 

□ ano 

□ ne 

2) Měl(/a) jste problém s porozuměním řečníkovi? 

ne spíše ne nevím spíše ano ano 

     

 

3) Měl(/a) jste problém s porozuměním obsahu projevu? 

ne spíše ne nevím spíše ano ano 

     

 

 

4) Z hlediska rychlosti Vám výchozí projev připadal: 

pomalý spíše pomalý průměrný spíše rychlý rychlý 

     

 

 

5) Z hlediska délky Vám výchozí projev připadal: 

krátký spíše krátký průměrný spíše dlouhý dlouhý 

     

 

 

6) Z hlediska slovní zásoby Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 

     

 

 

7) Z hlediska množství informací a jejich hustoty Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 

     

 

 

8) Z hlediska celkové náročnosti pro tlumočení Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 
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Tlumočení: 

1) Projev se Vám tlumočil celkově: 

dobře spíše dobře průměrně spíše špatně špatně 

     

 

2) Byla v projevu nějaká pasáž, která se Vám tlumočila výrazně hůř než zbytek projevu? 

Pokud ano, jaká to byla pasáž? Proč si myslíte, že se Vám daná pasáž tlumočila hůř a co Vám 

dělalo potíže? Prosím vysvětlete: 

 

 

 

3) Byla v projevu nějaká pasáž, která se Vám tlumočila výrazně lépe než zbytek projevu? 

Pokud ano, jaká to byla pasáž? Proč si myslíte, že se Vám daná pasáž tlumočila lépe? Prosím 

vysvětlete: 

 

 

Další poznámky a komentáře 

Chcete-li výchozí projev nebo Vaše tlumočení ještě nějak okomentovat, zde je k tomu 

prostor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LXXXIII 

Srovnání obou projevů: 

 

1) Oba projevy mi z hlediska náročnosti na tlumočení připadaly: 

nesrovnatelné spíše nesrovnatelné nevím spíše srovnatelné srovnatelné 

     

 

Pokud Vám připadaly nesrovnatelné nebo spíše nesrovnatelné, pak 

náročnejší projev na tlumočení podle Vás byl projev: 

□ z češtiny do němčiny (Kuchařka) 

□ z němčiny do češtiny (Krankenschwester) 

 

2) Oba výchozí projevy mi z hlediska rychlosti připadaly: 

nesrovnatelné spíše nesrovnatelné nevím spíše srovnatelné srovnatelné 

     

 

Pokud Vám připadaly nesrovnatelné nebo spíše nesrovnatelné, pak 

rychlejší projev na tlumočení podle Vás byl projev: 

□ z češtiny do němčiny (Kuchařka) 

□ z němčiny do češtiny (Krankenschwester) 

 

3) Celkově lépe se mi tlumočil projev: 

□ z češtiny do němčiny (Kuchařka) 

□ z němčiny do češtiny (Krankenschwester) 

Pokud je nějaký jasný důvod, proč tomu tak bylo, 

prosím uveďte ho zde: ___________________________________________________ 

 

Další poznámky a komentáře 

Chcete-li výchozí projevy, jejich srovnání nebo Vaše tlumočení ještě nějak okomentovat, zde 

je k tomu prostor: 
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Obecné 

Myslíte si, že by Vaše tlumočení bylo jiné, kdyby byli v místnosti přítomní posluchači 

Vašeho tlumočení? 

□ ano 

□ ne 

Pokud jste odpověděl(/a) ano, v čem si myslíte, že by vaše tlumočení bylo jiné? 

Prosím vysvětlete: ______________________________________________________ 

 

Pociťoval(/a) jste při tlumočení stres? 

□ ano 

□ ne 

 

Myslíte si, že hrálo ve Vašem tlumočení nějakou roli vědomí, že je Vaše tlumočení 

nahráváno? 

□ ano 

□ ne 

Pokud jste odpověděl(/a) ano, v čem si myslíte, že to hrálo roli? 

Prosím vysvětlete: ______________________________________________________ 

 

Cítil(/a) jste se u druhého projevu unaveněji než u prvního? 

□ ano 

□ ne 

 

Myslíte si, že by Vaše výkony byly jiné, kdyby bylo pořadí projevů opačné? 

□ ano 

□ ne 

Pokud jste odpověděl(/a) ano, v čem si myslíte, že by opačné pořadí projevů hrálo 

roli? 

Prosím vysvětlete: ______________________________________________________ 

 

Tlumočilo se Vám do některého z jazyků lépe? 

□ ano 

□ ne 

Pokud jste odpověděl(/a) ano, proč si myslíte že tomu tak bylo? 

Prosím vysvětlete: ______________________________________________________ 
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Příloha 7 – Výsledky z dotazníků 

V následujících přehledech uvádíme konkrétní odpovědi jednotlivých probandů, jejich 

komentáře (v původní podobě) jsou uvedeny v poznámce pod čarou. Abychom však zajistili 

anonymitu, převedli jsme vše do generického maskulina (pomocí dvojtvaru s lomítkem, 

např. zvykl/a). 

Vzhledem k objemnosti dotazníků zde uvádíme vždy pouze jednotlivé otázky a odpovědi 

(nikoliv varianty na výběr). V kompletním znění jsou dotazníky umístěny v Příloze 5 a 6 této 

práce. 

Dotazník č. 1 – Jazykové a tlumočnické profily probandů 

Mateřský jazyk 

1) V jakém jazyce si v duchu počítáte? Např. když 

potřebujete něco rychle sečíst (28+6) nebo vynásobit 

(5x6)? Můžete vybrat i více možností: 

2) V jakém jazyce přemýšlíte? Můžete vybrat i více 

možností: 

Skupina A Skupina B Skupina A Skupina B 

A1: česky 

A2: česky 

A3: podle situace 

B1: podle situace 

B2: německy 

jiný jazyk, prosím 

specifikujte33 

B3: podle situace 

A1: podle situace34 

A2: podle situace35 

jiný36 

A3: podle situace37 

B1: česky, německy38 

B2: podle situace 

B3: jiný jazyk, prosím 

specifikujte39 

3) V jakém jazyce/v jakých jazycích I) se Vám zdají sny, 

II) vyjadřujete vztek, III) Vám byly v dětství čteny 

pohádky? 

4) Jaký jazyk je Váš mateřský jazyk? (případně jaké 

jazyky) 

A140: I) čeština; 

II) francouzština; 

III) němčina 

A2: I) cs, mimořádně de; 

II) cs; III) cs 

A3: I) de/cs/en; II) de; III) 

de 

B1: I) To je různé. A 

většinou to ani nevím. 

(Vždyť občas sám nevím, 

jakým jazyk jsem mluvil ;) 

); II) česky, ale taky podle 

prostředí. Citoslovce už 

používám spíš česky, i 

když jsem v německém 

prostředí.; III) německy 

B2: I) D, CZ, Eng podle 

kontextu a osob; II) EN, D, 

CZ -||-; III) CZ od rodiny, 

D ve školce 

B3: I) anglicky, 

konceptuálně; II) německy 

resp. anglicky; III) čeština 

A1: čeština 

A2: čeština 

A3: němčina 

B1: němčina 

B2: čeština 

B3: jiný jazyk, prosím 

specifikujte:41 

 
33 anglicky podle kontextu 
34 záleží na tom, jakým jazykem a jak intenzivně se zrovna zaobírám 
35 dle toho, jestli budu tlumočit / dle tématu (např.: o britské politice v EN) 
36 i anglicky 
37 podle okolí, ve kterém se nacházím 
38 Dříve mi přepínání mezi přemýšlením v ČJ/NJ trvalo cca. 3 dny (po změně prostředí), teď už je to rychlejší a 
souvisí hodně s okolím 
39 angličtina, konceptuálně 
40 podle toho, v jaké zemi se delší čas pohybuju 
41 čeština/slovenstina/němčina 
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5) Používáte-li češtinu i němčinu od dětského věku (0–12 let), specifikujte prosím, odkdy jste daným jazykům 

vystaveni:  

Skupina A Skupina B 

Čeština němčina čeština němčina 

A142:  

mluvení 0, poslouchání 0,  

čtení 6, psaní 5 

A243: 

mluvení 2–3, poslouchání 

0, čtení 6, psaní 6 

A3: 

- 

A144: 

mluvení 8, poslouchání 8, 

čtení 8, psaní 8 

A245: 

mluvení 13, poslouchání 

13, čtení 13, psaní 13 

A3: 

- 

B146: 

mluvení 10, poslouchání 

10, čtení 10, psaní 10 

B247: mluvení 0, 

poslouchání 0, čtení 5, 

psaní 6 

B348: mluvení 0, 

poslouchání 0, čtení 10, 

psaní 18 

B149: mluvení 0, 

poslouchání 0, čtení 0, 

psaní 0 

B250: mluvení 3, 

poslouchání 3, čtení 4, 

psaní 6 

B351: mluvení 5, 

poslouchání 5, čtení 6/7, 

psaní 6/7 

Další jazyky 

1) Jaké jazyky (kromě mateřského/mateřských) nebo 

dialekty dále ovládáte? (Natolik, abyste v nich mohl(/a) 

vést běžnou každodenní komunikaci.) 

+ 

2) Kolik Vám bylo let, když jste si osvojil(/a) Vámi 

ovládané další jazyky? Prosím uveďte odpovědi ke 

každému jazyku zvlášť a vycházejte přitom z pořadí, které 

jste uvedl(/a) v předchozí otázce. 

3) V jakém jazyce jste si nejjistější? To znamená, že 

kdybyste měl(/a) mít veřejný projev, v jakém jazyce byste 

nejraději přednášel(/a)? 

  

Skupina A Skupina B Skupina A Skupina B 

A1: 

a) němčina (ve věku 6–15 

let, ve škole) 

b) francouzština (ve věku 

6–15 let, ve škole) 

c) angličtina (ve věku 6–15 

let, ve škole) 

A2: 

a) en (ve věku 6–15 let, ve 

škole) 

b) de (-) 

A3: 

a) en (ve věku 6–15 let, ve 

škole; jiné52) 

b) es (ve věku 6–15 let, ve 

škole) 

B1: 

a) čeština (ve věku 6–15 

let, ve škole) 

b) dialekt Horní lužice 

(Oberlausitz) (ve věku 0–5 

let, doma (od rodiny)) 

c) angličtina (ve věku 6–15 

let, ve škole) 

B2: 

a) angličtina od 7 let53 (ve 

věku 6–15 let, ve škole) 

b) Erzgebirgisch (ve věku 

0–5 let, od okolí) 

B3: 

a) angličtina54 (ve věku 0–

5 let, ve škole) 

b) francouzština55 (ve věku 

6–15 let, ve škole; od 

okolí) 

A1: česky 

A2: česky 

A3: německy 

B1: německy 

B2: německy 

B3: podle situace59 

 
42 rodina, škola, okolí 
43 rodina, okolí 
44 hodiny němčiny 
45 škola 
46 škola 
47 rodina, okolí, hodiny češtiny 
48 doma jsme mluvili česky, ale nečetl/a /nepsal/a jsem 
49 rodina, okolí 
50 školka, škola, přátelé 
51 poprvé v přípravě na německou školu / ve škole 
52 pobyt v zahraničí v 16–17 letech 
53 7 let ve škole, 3/4 let okolí 
54 od 4 let, mateřská škola až dodnes, psané/mluvené 
55 od 11 let, 3 roky ve francii, rozumím bez problému C1, produkce ale hůř (chybí kontakt s jazykem) 
59 německy/anglicky 
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c) slovenština56 (ve věku 

0–5 let, doma (od rodiny)) 

d) ukrajinština57 (ve věku 

0–5 let, jiné, prosím 

specifikujte:58) 

4) V jakém jazyce se Vám nejpohodlněji komunikuje? 5) V jaké zemi žijete? 

A1: česky 

A2: česky 

A3: německy 

B1: podle situace 

B2: německy 

B3: německy 

A1: ČR 

A2: ČR 

A3: žiji střídavě v ČR a 

v Německu (případně 

prosím specifikujte)60 

B1: žiji střídavě v ČR a 

v Německu (případně 

prosím specifikujte)61 

B2: žiji střídavě v ČR a 

v Německu (případně 

prosím specifikujte)62 

B3: žiji střídavě v ČR a 

v Německu (případně 

prosím specifikujte) 

6) Absolvoval(/a) jste někdy delší (alespoň 2 týdny) 

zahraniční (jazykový/pracovní/studijní) pobyt? Pokud 

ano, v jaké zemi a jak dlouho tento pobyt trval? Musel(/a) 

jste v rámci tohoto pobytu používat cizí (příp. Vámi do té 

doby méně používaný) jazyk? 

7) Stěhovala jste se někdy během života z České 

republiky do Německa (nebo naopak)? Pokud ano, 

uveďte prosím, kolik Vám bylo let: 

A1: 

1. 2 týdny ve Francii → 

pouze francouzština 

2. 4 týdnu v Německu → 

pouze němčina 

3. 2 týdny v Berlíně → -||- 

4. 2 týdny v Anglii → 

pouze angličtina (2x) 

5. 2 semestry ve Francii 

6. 1 semestr v Německu 

A2: 

UK (en) – studijní pobyt 

D (de) – studijní pobyt 

A3: 

- 10 měsíců v USA, 

angličtinu jsem předtím 

v běžném životě nepoužil/a 

- 6 semestrů v ČR, VŠ 

studium v českém jazyce 

(převážně) 

B1: Studium probíhalo 2 

roky v Lipsku a 1 v Praze 

B2: Anglie 2x 2 týdny 

v rodině s dalšími 

zahraničními studenty 

B3: francie 3 roky za sebou 

„summer school“ à 8 týdnů 

A1: ne 

A2: ne 

A3: ano, z SRN do ČR, 

když mi bylo 21 let 

B1: ano, z Německa do 

Česka, když mi bylo 18 

let 

B2: ano, z Boží Dar do 

Lipsko, když mi bylo 20 

let 

B3: ano, z Česka do 

Německa, když mi bylo 4 

let 

Škola a vzdělání / práce 

1) Kde (v jakém státě) jste navštěvoval(/a) základní školu 

(věk cca 6–15 let)? V jakém jazyce probíhala výuka? 

2) Kde (v jakém státě) jste navštěvoval(/a) střední školu 

(věk cca 15–19 let)? V jakém jazyce probíhala výuka? 

A1: Česká republika, 

výuka v češtině 

A2: Česká republika, 

výuka v češtině 

A3: Německo, výuka v 

němčině 

B1: Německo, výuka v 

němčině 

B2: Německo, výuka v 

němčině 

B3: Německo, výuka 

v němčině; jiné prosím 

specifikujte:63 

A1: Česká republika, 

výuka v češtině 

A2: Česká republika, 

výuka v češtině 

A3: Německo, výuka v 

němčině 

B1: Německo, výuka v 

němčině 

B2: Německo, výuka v 

němčině 

B3: Německo, výuka v 

němčině 

 
56 (táta) 
57 (prarodiče) → rozumím ale nemluvím 
58 prarodiče/okolí 
60 převážně v Česku (v posledních 3 letech) 
61 V Německu mám trvalé bydliště, ale žiju spíš v ČR 
62 do 2017 CZ, 2 roky D, 1 rok Praha, D 
63 výuka v angličtině (system British school) 



LXXXVIII 

3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Pokud jde o 

vysokoškolské vzdělání, uveďte prosím i obor, ve kterém 

jste tohoto vzdělání dosáhl(/a). 

4) Co právě studujete a kde? V jakém jazyce probíhá 

výuka? Pokud nestudujete, přeskočte prosím tuto otázku. 

A1: vysoká škola – 

bakalářský titul64 

A2: vysoká škola – 

bakalářský titul65 

A3: vysoká škola – 

bakalářský titul66 

B1: středoškolské vzdělání 

– maturita67 

B2: středoškolské vzdělání 

– maturita68 

B3: středoškolské vzdělání 

– maturita69 

A1: tlumočnictví: FR, DE; 

záleží na vyučující 

A2: DE + EN tlumočnictví, 

FF UK Praha 

A3: nMgr překladatelství + 

tlumočnictví CS–DE, 

výuka probíhá v CS; DE, 

CS převáží 

B1: Interkulturelle 

Kommunikation und 

Translation Tschechisch–

Deutsch 

B2: D. D. CZ–D Lipsko-

Praha výuka oba jazyky 

B3:  

- B.A. Interkulturelle 

Kommunikation + 

Translation 

Tschechisch/Deutsch 

- bilingválně 

5) Využíváte v práci/v rámci brigády různé jazyky? Pokud 

ano, jaké? Pokud nepracujete, přeskočte prosím tuto 

otázku. 

A1: - 

A2: ano – EN/DE/CS 

A3: - 

B1: 

- tlumočení ČJ–NJ 

- práce v NGO v Ústí: 

hlavně ČJ, ale i NJ 

B2: V praci v německu, 

servírka (německy) 

B3: 

- angličtina 

 

 

Dětství a rodina 

1) Kde (v jakém státě) jste navštěvoval(/a) školku/jesle 

(věk cca 1–6 let)? Jakým jazykem se tam mluvilo? 

2) Jaký je mateřský jazyk Vašich rodičů? 

A1: ČR, česky 

A2: ČR, česky 

A3: Německo, německy 

B1: Německo, německy 

B2: Německo, německy 

B3: ČR, česky 

Mateřský jazyk matky: 

A1: čeština 

A2: čeština 

A3: němčina 

Mateřský jazyk otce: 

A1: čeština 

A2: čeština 

A3: němčina 

Mateřský jazyk matky: 

B1: němčina 

B2: čeština 

B3: čeština 

Mateřský jazyk otce: 

B1: němčina 

B2: čeština 

B3: jiné, prosím 

specifikujte:70 

3) Liší se Váš mateřský jazyk od mateřského jazyka 

Vašich rodičů? 

4) Liší se Váš mateřský jazyk od mateřského jazyka 

Vašich prarodičů nebo jiných blízkých příbuzných, kteří 

s Vámi komunikují od dětství? 

A1: ne, neliší (moji rodiče 

mají stejný mateřský jazyk 

jako já) 

A2: ne, neliší (moji rodiče 

mají stejný mateřský jazyk 

jako já) 

A3: ne, neliší (moji rodiče 

B1: ne, neliší (moji rodiče 

mají stejný mateřský jazyk 

jako já) 

B2: ne, neliší (moji rodiče 

mají stejný mateřský jazyk 

jako já) 

B3: ano, liší (jen jeden 

A1: ne, neliší (moji 

prarodiče a blízcí příbuzní 

mají stejný mateřský jazyk 

jako já) 

A2: ne, neliší (moji 

prarodiče a blízcí příbuzní 

mají stejný mateřský jazyk 

jako já) 

B1: ne, neliší (moji 

prarodiče a blízcí příbuzní 

mají stejný mateřský 

jazyk jako já) 

B2: ne, neliší (moji 

prarodiče a blízcí příbuzní 

mají stejný mateřský 

jazyk jako já) 

 
64 2017 
65 mezikulturní komunikace 
66 mezinárodní komunikace CS–DE 
67 (skoro hotový bakalářský titul Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch Deutsch) 
68 (B.A. 31.7.20) 
69 (BA, dokončuji studium) 
70 slovensky, ukrajinsky 
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mají stejný mateřský jazyk 

jako já) 

z rodičů má jiný mateřský 

jazyk než já) 

Pokud jste odpověděl(/a) 

ano, liší prosím vysvětlete, 

zda Vaši rodiče / Váš rodič 

ovládá Váš mateřský jazyk 

(zda v něm s Vámi dovede 

komunikovat):71 

 

A3: ne, neliší (moji 

prarodiče a blízcí příbuzní 

mají stejný mateřský jazyk 

jako já) 

B3: ano, liší (někteří moji 

prarodiče nebo blízcí 

příbuzní mají jiný 

mateřský jazyk než já) 

Pokud jste odpověděl(/a) 

ano, liší prosím 

vysvětlete, o jaký jazyk se 

jedná a zda Vaši příbuzní 

ovládají i Váš mateřský 

jazyk (zda v něm s Vámi 

dovedou komunikovat):72 

5) Jakým jazykem na Vás mluvili rodiče, když jste byl(/a) 

dítě? 

6) Jakým jazykem na Vás mluvili prarodiče, když jste 

byl(/a) dítě? 

A1: česky 

A2: česky 

A3: německy 

B1: německy 

B2: česky 

B3: každý rodič jinak, 

prosím specifikujte:73 

A1: česky 

A2: česky 

A3: německy 

B1: německy 

B2: česky 

B3: jiné, prosím 

specifikujte:74 

7) Byl jazyk, jakým jste v dětství mluvili doma, zároveň 

jazyk okolní společnosti (tzn. stejný jazyk, jakým mluvili 

děti ve školce/ve škole, lidé v obchodě, na úřadě apod.)? 

A1: ano, doma jsme 

mluvili stejným jazykem 

jako okolní společnost, byl 

to jazyk: čeština 

A2: ano, doma jsme 

mluvili stejným jazykem 

jako okolní společnost, byl 

to jazyk: cs 

A3: ano, doma jsme 

mluvili stejným jazykem 

jako okolní společnost, byl 

to jazyk: de 

B1: ano, doma jsme 

mluvili stejným jazykem 

jako okolní společnost, byl 

to jazyk: NJ 

B2: ano, doma jsme 

mluvili stejným jazykem 

jako okolní společnost, byl 

to jazyk: - 

B3: ne, jazyky se lišily. 

Prosím specifikujte tuto 

situaci:75 

 

Tlumočení obecně 

1) Máte nějaké zkušenosti s tlumočením obecně? 

Skupina A Skupina B 

A1: Ano, zkušenost mám s následujícími druhy tlumočení 

(prosím zaškrtněte konkrétní druhy): 

□ Konsekutivní tlumočení 

□ Bilaterální/doprovodné tlumočení 

□ Simultánní tlumočení 

□ Šušotáž 

□ Tlumočení z listu 

 

A2: Ano, zkušenost mám s následujícími druhy tlumočení 

(prosím zaškrtněte konkrétní druhy): 

□ Konsekutivní tlumočení 

□ Bilaterální/doprovodné tlumočení 

□ Simultánní tlumočení 

□ Šušotáž 

□ Tlumočení z listu 

B1: Ano, zkušenost mám s následujícími druhy 

tlumočení (prosím zaškrtněte konkrétní druhy): 

□ Konsekutivní tlumočení 

□ Bilaterální/doprovodné tlumočení 

□ Simultánní tlumočení 

□ Šušotáž 

□ Tlumočení z listu 

 

B2: Ano, zkušenost mám s následujícími druhy 

tlumočení (prosím zaškrtněte konkrétní druhy): 

□ Konsekutivní tlumočení 

□ Bilaterální/doprovodné tlumočení 

□ Simultánní tlumočení 

□ Tlumočení z listu 

 

B3: Ano, zkušenost mám s následujícími druhy 

tlumočení (prosím zaškrtněte konkrétní druhy): 

 
71 ano dokáže, ale dělá základní chyby 
72 ukrajinsky, slovensky, rozumím jim, ale nedokážu produkovat 
73 máma česky a německy, táta slovensky / chybná čeština 
74 ukrajinsky/slovensky; podle situace 
75 doma převážně česky, okolí německy 
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A3: Ano, zkušenost mám s následujícími druhy tlumočení 

(prosím zaškrtněte konkrétní druhy): 

□ Konsekutivní tlumočení 

□ Bilaterální/doprovodné tlumočení 

□ Simultánní tlumočení 

□ Šušotáž 

□ Tlumočení z listu 

 

□ Konsekutivní tlumočení 

□ Bilaterální/doprovodné tlumočení 

□ Simultánní tlumočení 

□ Tlumočení z listu 

 

2) Pokud jste odpověděl(/a) ano, odkud máte zkušenosti s tlumočením? 

A1: Konsekutivní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

Bilaterální/doprovodné tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

Simultánní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

Šušotáž: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

Tlumočení z listu: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

A2: Konsekutivní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

Bilaterální/doprovodné tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

Simultánní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

Šušotáž: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

Tlumočení z listu: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

A3: Konsekutivní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

Bilaterální/doprovodné tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ jiné (např. z domova), prosím specifikujte:76 

Simultánní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

Šušotáž: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

B1: Konsekutivní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

Bilaterální/doprovodné tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

□ z pracovního trhu 

Simultánní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

Šušotáž: 

□ z pracovního trhu 

Tlumočení z listu: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

 

B2: Konsekutivní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

Bilaterální/doprovodné tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z pracovního trhu 

□ jiné (např. z domova), prosím 

specifikujte:78 

Simultánní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

Tlumočení z listu: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ jiné (např. z domova), prosím 

specifikujte:79 

 

B3: Konsekutivní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ jiné (např. z domova), prosím 

specifikujte:80 

Bilaterální/doprovodné tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z pracovního trhu 

Simultánní tlumočení: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z pracovního trhu 

Tlumočení z listu: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□  

 

 
76 v rámci dobrovolných aktivit 
78 s prateli u rodiny a naopak, na oslavách 
79 rychle Formulař atd. rodičům, přatelum 
80 tlumočení pro kamarády 
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□ jiné (např. z domova), prosím specifikujte:77 

Tlumočení z listu: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

Simultánní tlumočení / šušotáž 

1) Pokud jste uvedl(/a), že máte zkušenosti se simultánním tlumočením nebo šušotáží, specifikujte prosím, jak moc 

jste se tomuto druhu tlumočení věnoval(/a). Můžete vybrat i více možností: 

A1: Zkušenosti se simultánním tlumočením/šušotáží mám: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ v rámci školy simultánně tlumočím 

1–2 týdně nebo i častěji 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

 

A2: Zkušenosti se simultánním tlumočením/šušotáží mám: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ v rámci školy simultánně tlumočím 

1–2 týdně nebo i častěji 

 

A3: Zkušenosti se simultánním tlumočením/šušotáží mám: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ v rámci školy simultánně tlumočím 

1–2 týdně nebo i častěji 

□ z pracovního trhu 

□ simultánně tlumočím na pracovním 

trhu jen velmi příležitostně (celkem 

jsem takto tlumočil(/a) zhruba 1–

4krát) 

□ z tlumočnické praxe jako součásti studia 

 

B1: Zkušenosti se simultánním tlumočením/šušotáží 

mám: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ v rámci školy jsme měli možnost 

simultánní tlumočení (nebo 

šušotáž) vyzkoušet, ale 

netlumočíme takto pravidelně 

(uveďte zhruba kolikrát jste 

měl(/a) možnost si simultánní 

tlumočení vyzkoušet): 1x 

□ z pracovního trhu 

□ simultánně tlumočím na 

pracovním trhu jen velmi 

příležitostně (celkem jsem takto 

tlumočil(/a) zhruba 1–4krát) 

 

B2: Zkušenosti se simultánním tlumočením/šušotáží 

mám: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ v rámci školy jsme měli možnost 

simultánní tlumočení (nebo 

šušotáž) vyzkoušet, ale 

netlumočíme takto pravidelně 

(uveďte zhruba kolikrát jste 

měl(/a) možnost si simultánní 

tlumočení vyzkoušet): - 

 

B3: Zkušenosti se simultánním tlumočením/šušotáží 

mám: 

□ ze školy, tlumočení bylo/je součástí studia 

□ z pracovního trhu 

□ jiné, prosím specifikujte:81 

2) Účastnil(/a) jste se někdy výuky zaměřené na simultánní tlumočení (nebo šušotáž)? Např. semináře simultánního 

tlumočení v rámci VŠ nebo nějakého kurzu? Můžete vybrat i více možností: 

A1:  

□ ano 

□ navštěvoval(/a) jsem v rámci VŠ seminář, který 

byl zaměřený přímo na simultánní tlumočení 

A2: 

□ ano 

□ navštěvoval(/a) jsem v rámci VŠ seminář, který 

byl zaměřený přímo na simultánní tlumočení 

A3: 

□ ano 

□ navštěvoval(/a) jsem v rámci VŠ seminář, který 

byl zaměřený přímo na simultánní tlumočení 

 

B1: 

□ ne, nenavštěvoval(/a) jsem žádný kurz/seminář, 

který by byl zaměřený přímo na simultánní 

tlumočení/šušotáž 

 

B2: - 

 

B3: 

□ ne, nenavštěvoval(/a) jsem žádný kurz/seminář, 

který by byl zaměřený přímo na simultánní 

tlumočení/šušotáž 

 

 

 

 

 
77 pro přátele 
81 praxe během školy, angličtina/němčina 



XCII 

Obecné a prostor pro Vaše komentáře 

1) Vyhovovalo by Vám více, kdyby byl tento dotazník 

v němčině? 

 

2) Myslíte si, že byste odpovídal(/a) jinak, kdyby byl 

tento dotazník v němčině? 

A1: ne 

A2: ne 

A3: ne 

B1: ne82 

B2: ano, více by mi 

vyhovovalo, kdyby tento 

dotazník byl v němčině 

B3: ne 

A1: ne 

A2: ne 

A3: ne 

B1: ne 

B2: ne 

B3: ne 

Považujete-li něco dalšího z hlediska Vašeho 

jazykového a tlumočnického profilu za relevantní, 

prosím uveďte tuto skutečnot zde: 

A1: - 

A2: - 

A3: - 

B1: - 

B2: - 

B3: - 

 

  

 
82 je mi to jedno ☺ 
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Dotazník č. 2 – Subjektivní hodnocení výchozího projevu a tlumočnického výkonu 

Text 1 – ST z češtiny do němčiny (Kuchařka) 

1) Znáte řečníka? 

Skupina A Skupina B 

A1: ano 

A2: ano 

A3: ne 

B1: ne 

B2: ne 

B3: ne 

 

2) Měl(/a) jste problém s porozuměním řečníkovi? 

ne spíše ne nevím spíše ano ano 

A1, A2, B2 A3, B1, B3    

 

3) Měl(/a) jste problém s porozuměním obsahu projevu? 

ne spíše ne nevím spíše ano ano 

A1, A2, B2 B1  A3, B3  

 

4) Z hlediska rychlosti Vám výchozí projev připadal: 

pomalý spíše pomalý průměrný spíše rychlý rychlý 

  A1, A2, A3, B2 B1, B3  

 

5) Z hlediska délky Vám výchozí projev připadal: 

krátký spíše krátký průměrný spíše dlouhý dlouhý 

   A1, A2, B1 A3, B2, B3 

 

6) Z hlediska slovní zásoby Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 

B1  A1, A2, A3, B2 B3  

 

7) Z hlediska množství informací a jejich hustoty Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 

   A2, A3, B1, B2 A1, B3 

 

8) Z hlediska celkové náročnosti pro tlumočení Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 

  A2, B1, B2 A1, A3 B3 

 

 

Tlumočení: 

1) Projev se Vám tlumočil celkově: 

dobře spíše dobře průměrně spíše špatně špatně 

 A2, B183, B2 B3 A1, A3, B184  

 

2) Byla v projevu nějaká pasáž, která se Vám tlumočila výrazně hůř než zbytek projevu? Pokud ano, jaká to byla 

pasáž? Proč si myslíte, že se Vám daná pasáž tlumočila hůř a co Vám dělalo potíže? Prosím vysvětlete: 

Skupina A Skupina B 

A1: Pasáž s čísly, která šla rychle za sebou, zejména 

když bylo třeba zvládnout si zapamatovat KOLIK lvů 

dostalo KOLIK procent. 

A2: pasáž s množstvím čísel – zahlcená kapacita 

pasáž s místním odkazováním (mluvila o rest. v CH 

(Švýc.)? X CZ?) 

A3: zlatí lvi → nebylo mi jasné, ve které zemi ta cena 

je, slova jako „místní“ jsem nedokázal/a správně 

B1: pasáž s citátem (na konci) 

B2: o vyznamenání restaurací 

B3: kolísání jmén, obsahová návaznost / švícarsko / zlaté 

lvy → čísla 

 
83 Pokud na to odpovím vzhledem na to, že nemám zkušenosti 
84 Jako hodnocení výsledku 
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vykládat; bylo matoucí, že řečnice byla češka, ale žila 

v zahraničí; všechna čísla byla na jednom místě → 

nestihla jsem je všechna 

3) Byla v projevu nějaká pasáž, která se Vám tlumočila výrazně lépe než zbytek projevu? Pokud ano, jaká to byla 

pasáž? Proč si myslíte, že se Vám daná pasáž tlumočila lépe? Prosím vysvětlete: 

A1: Všechny pasáže, kde hovořila spíše obecně, 

protože tempo bylo celkem pomalé – pokud šlo o 

obecné informace 

A2: vyprávěcí pasáže – dalo se vše dobře představit (tj. 

jak se k oboru dostala, jak v kariéře postupovala) 

A3: nevím 

B1: když vyprávěla o dětství → byl to příběh, tak to jde 

vždy líp 

B2: celý začátek 

B3: začatek lépe než konec, „kondice“ klesa 

Další poznámky a komentáře 

Chcete-li výchozí projev nebo Vaše tlumočení ještě nějak okomentovat, zde je k tomu prostor: 

A1: - 

A2: - 

A3: - 

B1: - 

B2: - 

B3: - 

 

Text 2 – ST z němčiny do češtiny (Krankenschwester) 

1) Znáte řečníka? 

Skupina A Skupina B 

A1: ano 

A2: ano 

A3: - 

B1: ne 

B2: ne 

B3: ne 

 

2) Měl(/a) jste problém s porozuměním řečníkovi? 

ne spíše ne nevím spíše ano ano 

A1, A2, B1, B2, B3 A3    

 

3) Měl(/a) jste problém s porozuměním obsahu projevu? 

ne spíše ne nevím spíše ano ano 

A1, B1, B2, B3 A2, A3    

 

4) Z hlediska rychlosti Vám výchozí projev připadal: 

pomalý spíše pomalý průměrný spíše rychlý rychlý 

  A2, A3, B1, B2, B3  A1 

 

5) Z hlediska délky Vám výchozí projev připadal: 

krátký spíše krátký průměrný spíše dlouhý dlouhý 

  A1, A2, A3, B1, 

B2 

B3  

 

6) Z hlediska slovní zásoby Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 

 A1  A2, A3, B1, B2 B3 

 

7) Z hlediska množství informací a jejich hustoty Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 

  B1, B3 A1, A2, A3, B2  

 

8) Z hlediska celkové náročnosti pro tlumočení Vám projev připadal: 

jednoduchý spíše jednoduchý průměrný spíše náročný náročný 

  B1 A1, A2, A3, B2, 

B3 

 

 

Tlumočení: 

1) Projev se Vám tlumočil celkově: 

dobře spíše dobře průměrně spíše špatně špatně 

 A1 A2, A3, B1 B3 B2 
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2) Byla v projevu nějaká pasáž, která se Vám tlumočila výrazně hůř než zbytek projevu? Pokud ano, jaká to byla 

pasáž? Proč si myslíte, že se Vám daná pasáž tlumočila hůř a co Vám dělalo potíže? Prosím vysvětlete: 

 

Skupina A Skupina B 

A1: Opět čísla, kde jsem se i rozesmál/a, jak strašně mi 

to nešlo. 

A2: konkrétní zmínky medicínských diagnóz, názvů 

výčty čísel → zahlcení procesní kapacity 

A3: číselné údaje, opět všechna čísla na jednom místě, 

i složité údaje (úmrtí za 100T   → vynechal/a jsem, 

protože jsem už nechtěl/a ztratit čas) 

B1: Rozhodil mě pojem Herz-Kreislauferkrankung a pak 

jsem se do toho už nedostal/a 

B2: celý projev už jsem se do toho nemohl/a dosta když 

jsem vypadl/a 

B3: terminologie/orgány; nástroje; nemoce 

3) Byla v projevu nějaká pasáž, která se Vám tlumočila výrazně lépe než zbytek projevu? Pokud ano, jaká to byla 

pasáž? Proč si myslíte, že se Vám daná pasáž tlumočila lépe? Prosím vysvětlete: 

A1: Kromě čísel mi přišlo, že jsem si na rychlost 

celkem zvykl/a a netlumočilo se mi špatně. 

A2: začátek – úvodní, obecná část 

A3: - 

B1: cesta Eriky do práce → zase to byl příběh 

B2: - 

B3: ne 

Další poznámky a komentáře 

Chcete-li výchozí projev nebo Vaše tlumočení ještě nějak okomentovat, zde je k tomu prostor: 

A1: - 

A2: - 

A3: někdy jsem se musel/a opravit, jazykové chyby 

B1: - 

B2: - 

B3: 1. projev delší, 2. projev náročnější 

 

Srovnání obou projevů: 

 

1) Oba projevy mi z hlediska náročnosti na tlumočení připadaly: 

nesrovnatelné spíše nesrovnatelné nevím spíše srovnatelné srovnatelné 

 B2  A1, A2, A3, B1, B3  

Pokud Vám připadaly nesrovnatelné nebo spíše nesrovnatelné, pak náročnejší projev na tlumočení podle Vás 

byl projev: 

□ z češtiny do němčiny (Kuchařka) (A1), (A3) 

□ z němčiny do češtiny (Krankenschwester) (B185), B2, (B3) 

2) Oba výchozí projevy mi z hlediska rychlosti připadaly: 

nesrovnatelné spíše nesrovnatelné nevím spíše srovnatelné srovnatelné 

   A1, A2, A3, B1, B2 B3 

Pokud Vám připadaly nesrovnatelné nebo spíše nesrovnatelné, pak rychlejší projev na tlumočení podle Vás byl 

projev: 

□ z češtiny do němčiny (Kuchařka) (A3), (B1) 

□ z němčiny do češtiny (Krankenschwester) (A1), (A2) 

 

3) Celkově lépe se mi tlumočil projev: 

□ z češtiny do němčiny (Kuchařka) A286, B187, B2, B388 

□ z němčiny do češtiny (Krankenschwester) A189, A390 

 

 

 

 
85 souvisí to s tím, že NJ je mateřština 
86 měl/a jsem lepší filtraci informací 
87 do NJ mi to jde vždy líp, ale taky mi přišlo, že ten český projev (Krankenschwester) byl víc odborný 
88 slovní zásoba 
89 Protože česky umím líp než německy. 
90 Obecně jsem na tento směr víc zvyklý/zvyklá, vím, o čem mluvím, i když forma v cílovém jazyce nemusí být 
zas tak dobrá. 
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Další poznámky a komentáře 

Chcete-li výchozí projev nebo Vaše tlumočení ještě nějak okomentovat, zde je k tomu prostor: 

A1: subjektivně delší mi přišel ten první (cs → de) 

A2: - 

A3: český příspěvek se mi zdal delší. 

B1: delší mi přišel 1. projev (kuchařka) 

B2: Delší mi přišel druhý projev 

B3: orgány neznal/a jsem v češtině → Herz-Kreislauf; 

čísla vypadli 

 

Obecné 

Myslíte si, že by Vaše tlumočení bylo jiné, kdyby byli 

v místnosti přítomní posluchači Vašeho tlumočení? 

Pociťoval(/a) jste při tlumočení stres? 

 

Skupina A Skupina B Skupina A Skupina B 

A1: ne 

A2: ano91 

A3: ne 

B1: ano92 

B2: ne 

B3: ne 

A1: ne 

A2: ne 

A3: ne 

B1: ano93 

B2: ano 

B3: ano 

Myslíte si, že hrálo ve Vašem tlumočení nějakou roli 

vědomí, že je Vaše tlumočení nahráváno? 

Cítil(/a) jste se u druhého projevu unaveněji než u 

prvního? 

A1: ne 

A2: ne 

A3: ne 

B1: ne 

B2: ne 

B3: ano94 

A1: ne 

A2: ano 

A3: ne 

B1: ano 

B2: ne 

B3: ano 

Myslíte si, že by Vaše výkony byly jiné, kdyby bylo 

pořadí projevů opačné? 

Tlumočilo se Vám do některého z jazyků lépe? 

 

A1: ne 

A2: ano95 

A3: ne 

B1: ano96 

B2: ne 

B3: ne 

A1: ano97 

A2: ano98 

A3: ano99 

B1: ano100 

B2: ano101 

B3: ano102 

  

 
91 reální posluchači = vyšší snaha 
92 Adrenalin hilft mir immer ☺ 
93 ale jen lehce 
94 100 % 
95 kapacita vydaná na porozumění je z DE vyšší – pokud bylo první z CS, úsilí na porozumění jsem mobilizova/a 
z DE méně 
96 je to dost možné, koncentrace přece jen klesla 
97 do češtiny, protože je to můj silnější jazyk. 
98 díky vysoké úrovni porozumění do DE 
99 spíše do češtiny 
100 do NJ 
101 do němčiny (nevzpomínal/a jsem si vůbec na slovíčka a už jsem se do toho nedostala) CZ 
102 do němčiny, větší sebejistota 
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Příloha 8 – Informovaný souhlas se zpracováním dat (vzor) 

Informovaný souhlas s účastí na experimentu 

Diplomová práce: 

Odkud se berou tlumočnické kompetence? 

Srovnání bilingvních jedinců a trénovaných studentů simultánního tlumočení 

 

Souhlasím, že se zúčastním experimentu, který bude součástí diplomové práce s názvem Odkud 

se berou tlumočnické kompetence? Srovnání bilingvních jedinců a trénovaných studentů 

simultánního tlumočení. Tuto diplomovou práci vypracovává Nella Nitrová (studentka oboru 

Tlumočnictví: čeština – němčina; Obecná lingvistika, Univerzita Karlova). 

Má účast na experimentu je dobrovolná a veškerá mnou poskytnutá data budou v diplomové 

práci anonymizována. 

Experiment spočívá v simultánním přetlumočení dvou nahrávek (z němčiny do češtiny a 

z češtiny do němčiny). V rámci experimentu budou dále vyplněny dotazníky. 

Tímto uděluji Nelle Nitrové souhlas se zpracováním dat, získaných během experimentu 

k diplomové práci. Jedná se o: 

- nahrávky tlumočení, které budou následně přepsány a analyzovány 

- informace vyplněné v dotazníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne _________________   Jméno a příjmení: ___________________ 

 

       Podpis: ___________________________ 

 

 


