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PŘÍLOHA 1 

 

Fotografie plakátů 

 

Tato příloha obsahuje fotografie plakátů, které jsem pořídil v letech 2001–2008 převážně 

v Praze (jedna fotografie je z Berlína, jedna z Manchesteru a jedna z rakouského 

Obertauernu). Na jedné fotografii je zachycen novinový článek z lokálního tisku. V níže 

uvedeném seznamu uvádím místo a čas snímku, příp. bližší specifikaci umístění 

fotografovaného objektu. 

 

Seznam 

 

Obr. 1.1: Praha, Krč, 20. 8. 2002, u autobusové zastávky Nemocnice Krč 

Obr. 1.2: Praha, Krč, 20. 8. 2002, u autobusové zastávky Nemocnice Krč 

Obr. 1.3: Praha, 2001, vnitřní prostor tramvaje (reklamní pás nad okny) 

Obr. 1.4: Praha, Malá Strana, 7. 2. 2007, zastávka tramvaje Malostranská 

Obr. 1.5: Praha, Malá Strana, 7. 2. 2007, zastávka tramvaje Malostranská 

Obr. 1.6: Praha, Dejvice, 2. 2. 2007, u zastávky metra Dejvická 

Obr. 1.7: Praha, Dejvice, 2. 2. 2007, u zastávky metra Dejvická 

Obr. 1.8: Praha, 31. 8. 2001, vnitřní prostor tramvaje (reklamní pás nad okny) 

Obr. 1.9: Praha, 31. 8. 2001, vnitřní prostor tramvaje (reklamní pás nad okny) 

Obr. 1.10: Praha, 31. 8. 2001, vnitřní prostor tramvaje (reklamní pás nad okny) 

Obr. 1.11: Praha, 2. 9. 2007, zastávka MHD 

Obr. 1.12: Praha, 2. 9. 2007, zastávka MHD 

Obr. 1.13: Praha, 9. 7. 2008, vnitřní prostor vozu metra (reklamní plocha nad okny) 

Obr. 1.14: Praha, Dejvice, 23. 10. 2004, Vítězné náměstí 

Obr. 1.15: Praha, Holešovice, 13. 2. 2007, nádražní hala Praha-Holešovice 

Obr. 1.16: Praha, Staré Město, 26. 5. 2003, Křižovnická ulice 

Obr. 1.17: Praha, Staré Město, 26. 5. 2003, Křižovnická ulice 

Obr. 1.18: Praha, Staré Město, 26. 5. 2003, Křižovnická ulice 

Obr. 1.19: Praha, Staré Město, 26. 5. 2003, Křižovnická ulice 

Obr. 1.20: Praha, Dejvice, 24. 8. 2005, Vítězné náměstí 
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Obr. 1.21: Praha, Dejvice, 24. 8. 2005, Vítězné náměstí 

Obr. 1.22: Praha, Dejvice, 24. 8. 2005, autobusová zastávka Dejvická 

Obr. 1.23: Praha, Sedlec, 26. 8. 2004, Kamýcká ulice, u autobusové zastávky Roztocká 

Obr. 1.24: Praha, Sedlec, 26. 8. 2004, Kamýcká ulice, u autobusové zastávky Roztocká 

Obr. 1.25: Praha, Holešovice, 13. 2. 2007, hala nádraží Praha-Holešovice 

Obr. 1.26: Praha, 2001, vnitřní prostor vozu metra (vnitřní strana dveří) 

Obr. 1.27: Praha, Staré Město, 12. 8. 2005, Kaprova ulice (u budovy FF UK) 

Obr. 1.28: Praha, Staré Město, 12. 8. 2005, Kaprova ulice (u budovy FF UK) 

Obr. 1.29: Praha, Libeň, 2001, u nádraží Praha-Libeň 

Obr. 1.30: Praha, Sedlec, 26. 8. 2004, Kamýcká, autobusová zastávka V Sedlci 

Obr. 1.31: Praha, Dejvice, 21. 2. 2004, podchod ve stanici metra Dejvická 

Obr. 1.32: Praha, Dejvice, 9. 8. 2005, u stanice metra Dejvická 

Obr. 1.33: Praha, Dejvice, 9. 8. 2005, zastávka tramvaje Podbaba 

Obr. 1.34: Praha, Dejvice, 9. 8. 2005, zastávka tramvaje Podbaba 

Obr. 1.35: Praha, Černý Most, 20. 6. 2001, u silnice Chlumecká (nedaleko stanice metra 

Černý Most) 

Obr. 1.36: Praha, 20. 6. 2001, ulice Kolbenova, sídliště Lehovec 

Obr. 1.37: Praha, Kačerov, 20. 8. 2002, Čerčanská ulice 

Obr. 1.38: Praha, Malá Strana, 2. 2. 2007, Klárov, u stanice metra Malostranská 

Obr. 1.39: Praha, Malá Strana, 2. 2. 2007, Klárov, u stanice metra Malostranská 

Obr. 1.40: Praha, Malá Strana, 2. 2. 2007, ulice U Lužického semináře 

Obr. 1.41: Praha, Malá Strana, 2. 2. 2007, ulice U Lužického semináře 

Obr. 1.42: Týdeník Ostrava, 12. 2. 2002, s. 3 

Obr. 1.43: Praha, Holešovice, 13. 2. 2007, hala nádraží Praha-Holešovice 

Obr. 1.44: Praha, Malá Strana, 5. 5. 2008, u Mánesova mostu 

Obr. 1.45: Praha, 18. 7. 2008, vnitřní prostor vozu metra (reklamní plocha vedle dveří) 

Obr. 1.46: Praha, Malá Strana, 5. 5. 2008, u Mánesova mostu 

Obr. 1.47: Praha, 31. 8. 2001 

Obr. 1.48: Praha, 25. 5. 2002, vnitřní prostor tramvaje (reklamní pás nad okny) 

Obr. 1.49: Praha, Staré Město, 8. 9. 2008, výstup ze stanice metra Staroměstská do 

Kaprovy ulice 

Obr. 1.50: Praha, Staré Město, 8. 9. 2008, výstup ze stanice metra Staroměstská do 

Kaprovy ulice 
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Obr. 1.51: Praha, 19. 1. 2002 

Obr. 1.52: Praha, srpen 2001 

Obr. 1.53: Německo, Berlín, 11. 10. 2003, Alexanderplatz 

Obr. 1.54: Praha, Černý Most, 2001, sídliště Černý Most 

Obr. 1.55: Velká Británie, Manchester, 3. 12. 2005, Oxford Road 

Obr. 1.56: Praha, Malá Strana, 22. 10. 2004, u Mánesova mostu 

Obr. 1.57: Praha, Malá Strana, 22. 10. 2004, u Mánesova mostu 

Obr. 1.58: Rakousko, Obertauern, 23. 3. 2008, nástupní hala lanovky 

Obr. 1.59: Praha, Staré Město, 24. 1. 2005, tramvajová zastávka Staroměstská 

Obr. 1.60: Praha, Dejvice, 6. 10. 2004, zádveří supermarketu  
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PŘÍLOHA 2 

 

Inzeráty použité při rekrutování účastníků diskusí 

 

Tato příloha obsahuje inzeráty, které jsem použil při rekrutování účastníků moderovaných 

skupinových diskusí. Znění i podoba inzerátů jsou autentické. Rozdíly mezi jednotlivými 

inzeráty jsou minimální. Distribuovány byly různou formou: byly vyvěšovány na 

nástěnkách, rozesílány elektronickou poštou, osobně předávány. 



 

 

ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 

o d d ě l e n í  s t y l i s t i k y  a  l i n g v i s t i k y  t e x t u  

 

 

 

HLEDÁM 

 

studentky humanitních a sociáln ěvědních obor ů, které mají chu ť 

diskutovat o spole čenských problémech, jak nám je 

zprost ředkovávají neziskové organizace ve svých billboardo vých 

kampaních, a p ředevším o t ěchto kampaních samotných, o 

plakátech, sloganech, obrázcích, o jejich vzájemném  vztahu, o 

stránce obsahové i formální apod. 

Diskutovat budeme ve skupin ě ( focus group). Diskuse bude 

trvat zhruba 90 min. a bude nahrávána na video. Nah rávka bude 

přepsána do slovní podoby. Všichni zú častn ění budou v p řepisu 

anonymizováni. Nahrávka i p řepis budou využity výlu čně 

k v ědeckým ú čel ům, tzn. p ředevším v mé diserta ční práci, která 

je v ěnována analýze diskurz ů neziskových organizací a rozboru 

sémiotických vztah ů mezi obrazem a textem.  

Co získáte? Získáte p řehled o názorech druhých. Ujasníte 

si vlastní názor. Poznáte zblízka sociáln ěvědní metodu focus 

group. Získáte odm ěnu 200 K č. Na záv ěr bude p řipraveno malé 

občerstvení. 

Na Vaše odpov ědi se t ěší 

 

 

Mgr. Petr Kaderka 

<kaderka@ujc.cas.cz> 

tel. 226 228 041  

mobil. tel. 737 880 731 (i SMS) 

V Praze dne 16. 5. 2005 

 

 



 

 

ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 

o d d ě l e n í  s t y l i s t i k y  a  l i n g v i s t i k y  t e x t u  

 

 

 

HLEDÁM 

 

muže, otce malých d ětí, kte ří mají chu ť diskutovat o 

spole čenských problémech, jak nám je zprost ředkovávají neziskové 

organizace ve svých billboardových kampaních, a p ředevším o 

t ěchto kampaních samotných, o plakátech, sloganech, o brázcích, o 

jejich p ůsobivosti apod. 

Diskutovat budeme ve skupin ě. Diskuse bude trvat zhruba 

90 min. a bude nahrávána na video. Nahrávka bude p řepsána do 

slovní podoby. Všichni zú častn ění budou v p řepisu anonymizováni. 

Nahrávka i p řepis budou využity výlu čně k v ědeckým ú čel ům, 

především v mé diserta ční práci, v níž se v ěnuji rozboru kampaní 

neziskových organizací.  

Co získáte? Získáte p řehled o názorech druhých. Ujasníte 

si vlastní názor. Získáte odm ěnu 200 K č. Na záv ěr bude 

připraveno malé ob čerstvení. 

Na Vaše odpov ědi se t ěší 

 

 

Mgr. Petr Kaderka 

<kaderka@ujc.cas.cz> 

tel. 226 228 041  

mobil. tel. 737 880 731 (i SMS) 

V Praze dne 16. 6. 2005 

 

 

 

 

 



 

 

ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 

o d d ě l e n í  s t y l i s t i k y  a  l i n g v i s t i k y  t e x t u  

 

 

 

HLEDÁM 

 

ženy a muže starší šedesáti let, kte ří mají chu ť diskutovat o 

spole čenských problémech, jak nám je zprost ředkovávají neziskové 

organizace ve svých reklamních kampaních, a p ředevším o t ěchto 

kampaních samotných, o plakátech, sloganech, obrázc ích, o jejich 

působivosti apod. 

Diskutovat budeme ve skupin ě. Diskuse bude trvat zhruba 

90 min. a bude nahrávána na video. Nahrávka bude p řepsána do 

slovní podoby. Všichni zú častn ění budou v p řepisu anonymizováni. 

Nahrávka i p řepis budou využity výlu čně k v ědeckým ú čel ům, 

především v mé doktorské práci, v níž se v ěnuji rozboru kampaní 

neziskových organizací.  

Co získáte? Získáte p řehled o názorech druhých. Ujasníte 

si vlastní názor. Získáte odm ěnu 200 K č. Na záv ěr je p řipraveno 

malé ob čerstvení. 

Na Vaše odpov ědi se t ěší 

 

 

Mgr. Petr Kaderka 

<kaderka@ujc.cas.cz> 

tel. 226 228 041  

mobil. tel. 737 880 731 (i SMS) 

V Praze dne 16. 5. 2005 

 

 

 

 

 



 

 

ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 

o d d ě l e n í  s t y l i s t i k y  a  l i n g v i s t i k y  t e x t u  

 

 

HLEDÁM 

 

ženy zam ěstnané v ekonomické oblasti, matky ve v ěku od 40 let,  

které mají chu ť diskutovat o spole čenských problémech, jak nám 

je zprost ředkovávají neziskové organizace ve svých 

billboardových kampaních, a p ředevším o t ěchto kampaních 

samotných, o plakátech, sloganech, obrázcích, o jej ich 

působivosti apod. 

Diskutovat budeme ve skupin ě. Diskuse bude trvat zhruba 

90 min. a bude nahrávána na video. Nahrávka bude p řepsána do 

slovní podoby. Všichni zú častn ění budou v p řepisu anonymizováni. 

Nahrávka i p řepis budou využity výlu čně k v ědeckým ú čel ům, 

především v mé doktorské práci, v níž se v ěnuji rozboru kampaní 

neziskových organizací.  

Co získáte? Získáte p řehled o názorech druhých. Ujasníte 

si vlastní názor. Získáte odm ěnu 200 K č.  Na záv ěr je p řipraveno 

malé ob čerstvení. 

Diskuse se bude konat ve čtvrtek 14. 7. 2005 v 18,30 hod. 

v Ústavu pro jazyk český AV ČR, Letenská 4, Praha 1 – Malá 

Strana (od stanice metra Malostranská dol ů na k řižovatku, na 

křižovatce doprava, zhruba po 50 metrech vpravo – viz  plánek). 

Náhradní termín diskuse je pátek 15. 7. 2005 v 17,0 0 hod. 

Na Vaše odpov ědi se t ěší 

 

Mgr. Petr Kaderka 

<kaderka@ujc.cas.cz> 

tel. 226 228 041  

mobil. tel. 737 880 731 (i SMS) 

V Praze dne 13. 7. 2005 
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PŘÍLOHA 3 

 

Kompletní přepis moderované skupinové diskuse EKONOMEK 

 

Tato příloha obsahuje kompletní přepis moderované skupinové diskuse EKONOMEK, 

která se konala v Ústavu pro jazyk český AV ČR v červenci 2005 ve večerních hodinách. 

Všichni s výjimkou moderátora a asistenta jsou v trankriptu anonymizováni. 

Podoba přepisu vychází z transkripčního systému, který byl popsán v manuálu pro 

přepis audiovizuálního záznamu rozhovoru (Kaderka – Svobodová, 2006). Tento 

transkripční systém je v zásadě kompatibilní se systémem, které se používá v konverzační 

analýze, interakční sociolingvistice aj.  

 

Seznam transkripčních značek 

 

MOD, OLG, TAN, ... ozna čení mluv čí/ho (MOD = moderátor, ...) 

XXX    ozna čení nerozpoznané/ho mluv čí/ho 

to já [nevím]  simultánn ě pro- 
      [v té] knize nesené pasáže 

=    okamžité navázání na p ředchozí repliku  

za se    zd ůrazn ění slabiky/slova 

a:le:    protažení hlásky 

e ee eee eh ehm em  hezita ční a re- 
hm mm mhm ehe e-e  sponzní zvuky  

(.)    krátká pauza 

(..)    delší pauza  

(...)    dlouhá pauza (delší než 1 sekunda) 

(5.3)    m ěřená pauza (v sekundách), zpravidla delší  
než 5 sekund 

?    vysoké stoupnutí hlasu 

,    mírné stoupnutí hlasu 

.    klesnutí hlasu  

mon-    nedokon čení slova 

<uhodil>   pasáž pronesená se smíchem 

(ale) p ředpokládaný, ne dob ře srozumitelný výraz 

(     )   nesrozumitelný výraz 

((sm ěje se))  komentá ř p řepisovatele 

...    vypušt ění části transkriptu 
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Schéma místnosti: rozmístění účastnic, výzkumníků a techniky 
 

 
 

Účastnice (anonymizovány):   Výzkumníci:  
OLG = Olga    MOD = moderátor (Petr Kaderka) 
TAN = Táňa     ASI = asistent (Martin Havlík) 
HAN = Hana 
SON = Soňa 
LID = Lída 

 
 
 
 

videokamera 

videokamera 

ASI 

  MOD 

nahrávací 
zařízení  
(audio) pr

om
ít

ac
í p

lo
ch

a 

OLG 

TAN 

HAN 

SON 

LID 
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Diskusní skupina: EKONOMKY 
Místo: ÚJ Č AV ČR, Letenská 4, Praha 1 
Datum: 14. 7. 2005 
Čas: 18.00 – 20.00 hod. 
Mluv čí: 
MOD = moderátor (Petr Kaderka) 
ASI = asistent(Martin Havlík) 
OLG = Olga, diskutující 
TAN = Tá ňa, diskutující 
HAN = Hana, diskutující 
SON = So ňa, diskutující 
LID = Lída, diskutující 
 
MOD: tak já bych vás cht ěl teda: všechny p řivítat (..) tady a z- na 

začátku musím všem pod ěkovat že ste p řišly (..) e (.) mockrát 
děkuju protože to (.) pro m ě je tady ta, tohleto už je jako 
čtvr tá diskuze v řadě už poslední a já se velmi t ěším na to že 
už nebudu muset, (.) ee f s- n ějak e shán ět lidi strašn ě 
složitym zpusobem, (.) takže ee mockrát d ěkuji že ste p řišly 
(a) že ste ochotny zú častnit se té diskuze: (.) a já se teda 
bych asi m ěl p ředstavit na za čátku tak já sem petr kaderka, 
pracuju tady v ústavu pro jazyk český, (..) a: mým dnešním 
úkolem bude moderovat tu diskuzi, (.) a spolu se mn ou je tady 
martin havlík který ee kolega taky z ústavu který b ude 
obsluhovat [tady ty p řístroje] 

                [((všechny ú častnice se sm ějí))] 
LID: <(taky) z ústavu>? ((obrací se k SON)) 
     [((všichni se sm ějí))] 
ASI: [(všichni) sme z ústavu no] 
     ((všichni se sm ějí)) [((smích))] 
XXX:                      [(       )] 
     ((všichni se sm ějí)) 
MOD: tak a te ďka já nevím jesi tomu dob ře rozumím vy se všichni 

znáte mezi sebou 
TAN: [ne:] 
MOD: [ne]bo [se] 
XXX:        [ne] 
MOD: ne[zná]te.  
XXX:   [ne] 
XXX: (      ) [(        )] 
MOD:          [ne jo: tak] 
HAN: ne 
XXX: tak 
XXX: [no] 
MOD: [tak] eee 
SON: my se známe složit ě vi ď, ((obrací se k LID)) 
MOD: v tom p ří[pad ě] 
TAN:          [my (sme)] propletený [(n ěco) no:] 
XXX:                                [my sme] prople tený 
MOD: v tom p řípad ě to nevadí já vám (.) tohle, pro tenhle p řípad 

připravený tady takovou (.) pom ůcku bych navrhoval abychom se 
teda b ěhem té diskuze aby to bylo snazší (.) oslovovali 
křestními jmény: 

TAN: ur čit ě [no:] 
MOD:        [a:] e vyrobili bychom si takovou ((p řekládá list papíru 

na p ůl)) (.) ee cedulku: (.) vizitku: 
TAN: román pro <ženy> ((obrací se k HAN, dává si dl aň na čelo)) 

[((sm ěje se))] 
SON: [((sm ěje se))] 
TAN: pamatuješ 
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HAN: ((kývá hlavou)) 
OLG: si nepamatuju ( ) ne [teda] 
LID:                      [(  )] budu pozorovat (    ) 
     ((všechny ú častnice se sm ějí)) [((smích))] 
MOD:                                [takle (.) tak to sou ty] papíry 

(.) sta čí když si to takhle p řehnete: napíšete tam to k řestní 
méno (jo) (.) asi takhle:, ((píše na papír své jmén o)) (...) a 
já teda, (.) vám pošlu jesi jesi dovolíte: (..) tak  bych poslal 
tady špendliky: (.) abychom si teda p řipli  

TAN: =<je:žiši:> 
MOD: abychom, v ěděli (.) jak se na sebe obracet (.) jo m ůžeme se 

takle (..) oslovova:t jednoduše (.) (asi) to bude j ednodušsí. 
     (...) 
TAN: tomu kolegy -vi (.) ((ukazuje rohem papíru sm ěrem k ASI)) 

kolegovi nebudem dávat (.) ceduli  
MOD: ne: ten [ee nebude] 
ASI:         [ne: (   )] 
MOD: zasahovat [do diskuze] 
               [((všechny ú častnice se sm ějí))] 
TAN:           [(        )] n ějak vyšlo že jeden papír zbyl 
     ((HAN a SON se sm ějí)) 
MOD: tak ee ten já si nechám na poznámky t řeba (.) nebo jesli byste 

si cht ěly vy  d ělat poznámky  
LID: a vy si myslíte že si nebudem pamatovat jak se  menujem (     ) 

<(    )> ((sm ěje se)) 
SON: ((sm ěje se)) 
MOD: vy ste mi řekly že se ne znáte 
XXX: =no [neznáme] 
LID:     [ano ale] to si nebudem pama[tova:t] 
SON:                                 [ne  budem] (si) 
LID: vždy ť je nás jenom (..) <šest> ((smích)) 
MOD: já si (.) ze své zkušenosti vím já si to ne[pa matuji] 
TAN:                                            [ta k to ne]vadí  
     [(no:: tak jasn ě:)] 
XXX: [(               )] 
MOD: [abych já vás mohl] oslovit tak  
HAN: dob ře (.) [(      )] 
MOD:           [promi ňte] 
XXX: (   ) 
MOD: kv ůli m ě <teda> 
LID: ne: no (         ) <(   )> 
MOD: já bych si to nepamatoval (.) tak já se omlouv ám. (..) [já bych 

si to] 
ASI:                                                        [(   
              )] sout ěžních po řadech (  ) bylo to riskuj (         ) 

dycky ten stan<da> ((sm ěje se)) 
XXX: (          ) [(          )] 
MOD:              [<ano tady pan] standa> 
     (...) 
SON: <nevopisu:j> ((obrací se k LID, sm ěje se)) <napiš si svoje 

méno> ((sm ěje se)) 
TAN: (to) mn ě nedrží 
XXX: ((sm ěje se)) 
SON: to je jak [ve škole <nevopisuj>] 
XXX:           [vym ěním (          )] 
OLG: [(    ) han ě] 
SON: [<napiš si] svoje> 
     ((vynecháno 36 vte řin)) 
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MOD: tak ee (...) diskuse nám dneska: zabere asi ho dinu a p ůl, 
vyhovuje vám to teda (.) ste s tím n ějak srozum ěny s tou 
hodinou a p ůl  

SON: (  ) 
LID: <(   )> 
TAN: ur čit ě no: 
MOD: ee f: (...) jak ste si už ur čit ě všimly tak ee ta diskuze se 

bude nahrávat jednak na video a taky na: tady to zv ukové 
zařízení (...) ee f e j- (  ) ty nahrávky já pot řebuju pro ten 
další rozbor takže proto sou pro m ě d ůležité (..) a: pro nás je 
primární teda ten zvukový záznam. protože ten s- po tom se bude 
přepisovat [do slovní podoby:,]  

LID:            [((odkašlává))] 
MOD: a v té slovní podob ě budou všichni [ú častníci:] 
LID:                                    [((kašle))]  
MOD: anonymizováni. (..) a: ee ten to video: e vide ozáznam vlastn ě 

pot řebuj(e) jenom (.) proto abychom, (.) vid ěli jak se ta 
disku[ze rozvíjí] 

LID:      [((kašle))] 
MOD: eee kdo co říká abychom identifikovali kdo co říká protože když 

sou dva lidé s podobný- s podobnou barvou hlasu tak  to n ěkdy, 
je t ěžké jako nevysta číme potom s tim ee s tim zvukovým 
zařízením  

XXX: mm 
MOD: =takže z tohoto d ůvodu: vlastn ě (.) m nahráváme (.) jak na to 

video tak na to audio, (.) a: e f (..) mm veškeré n ahrávky: 
které e tady ud ěláme sou pro mou interní pot řebu pro mou osobní 
interní pot řebu a budou použity tedy výlu čně (.)  

LID: ((kašle)) [((kašle))] 
MOD:           [k v ědeckým ú] čel ům. (..) je n ěkdo proti tomu (ž-) 

aby se to nahrávalo? tady ta diskuze  
TAN: (ne:) 
     (..) 
LID: ((krátce se zasm ěje)) 
SON: (             ) [(          ) ((sm ěje se))] 
                     [((všechny ú častnice se sm ějí))] 
MOD: nebudeme ur čit ě mluvit o ni čem ee soukromém takže (..) myslím 

že to (.) n ějak nevadí jinak říkám e (.) všechno potom (.) 
veškeré (.) veškeré zve řej ňování tady t ěch e úsek ů n ějaké budou 
se pravd ěpodobn ě zve řej ňovat n ějaké úseky z t ěch (.) z t ěch 
rozhovor ů tak to všechno bude, ee (.) se prezentovat jenom v  té 
přepsané podob ě a bude to anonymizováno takže (.) tam nikdo 
nebude v ědět, kdo je kdo (...) tak (.) e tím tématem teda 
dnešním e jak ste s- ur čit ě se z- asi se k vám dostal ten m ůj 
dopis takže víte že se budeme bavit o neziskových  

TAN: ne nedos[tal] 
MOD:         [aha] [(tak) n ěkeré ne] 
XXX:               [(             )] ne 
MOD: =jo tak ee to nevadí to já zas (stejn ě) tady všechno ješt ě 

zopakuju  
XXX: mmm 
MOD: ee f (..) tím tématem je (.) nezisková e sou n eziskové 

organizace, a ty: ka- plakátové nebo bilbordové kam paně: které 
e (.) které oni vlastn ě, ee s- takle (.) ee f (.) e si 
objednávají publikují  

LID: ((kašle)) 
MOD: prezentují na ulici a tímto zp ůsobem se n ějak snaží (..) te ďka 

se budem t řeba bavit o tom co o co se vlastn ě snaží co je 
jejich, co je smyslem tady t ěch kampaní (.) ee f ee e bude m ě 
zajímat co vy říkáte na tento zp ůsob komunikace: (.) ee co 
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říkáte na to jak ty plagáty vypadají, a my si totiž některé 
plagáty tady: na tu ze ď (.) tady [s pomocí] 

TAN:                                  [mmm] 
MOD: přístroje promítneme a budeme se moci teda bavit poto m o t ěch, 
TAN: konkrét(n ě) 
XXX: [((odkašlává))] 
MOD: [o t ěch konkrétních] n ěkolika plagátech. (.) nebude jich moc. 

(.) čili m ě: e vlastn ě zajímá jak lidé rozum ějí tady t ěm v ěcem 
když kolem nich denn ě chodí (.) čili e f ee f mm nep ředstavujte 
si to jako n ějakou v ědomostní sout ěž o to tady v ůbec nejde: (.) 
jde o to abychom, abych ab- já m ě zajímají vaše (.) vaše 
pocity: (..) postoje nebo takové jako ná pady post řehy k tomu 
(.) k t ěm ee r ůzným témat ům (.) ee která tady jako já vám (.) 
jako na bídnu jako otázky. takže já vám položím pár otázek,  a 
byl by- byl bych rád kdybyste (..) vlastn ě mohly, (.) ko lem 
t ěchto (aby) ko lem t ěchto otázek vz- vznikla mezi vámi n ějaká 
diskuze. jo to znamená, nejde o to abych já vám kla dl otázky 
ale abyste, vlastn ě e vy ee f ee mezi sebou diskutovaly o t ěch 
(.) o t ěch navržených tématech. no: (.) abyste si sd ělovaly 
nějak ty své (..) ty své nápady post řehy dojmy (.) n ějak je 
prohlubovaly t řeba nebo n ějak si je vy jas ňovaly mezi sebou. (.) 
tak ee jesi teda se vším souhlasíte (tak) bychom: ( .) s tím 
nějak za čali. 

OLG: (jo) 
XXX: mhm, 
MOD: tak moje, první otázka je, jaký je váš e posto j k reklam ě 

obecn ě. (...) jak s tou reklamou žijete. ( ) jak s ní (.. .) 
jesi ji ignorujete nebo jesi vám vadí  jesli vám lí bí ne líbí  

OLG: =tak každopádn ě mně ne vadí ((obrací se k MOD)) (.) reklama  
     (.) 
MOD: mhm  
     (...)  
OLG: prost ě ((obrací se k TAN)) reklamy mn ě nevadí [no,]  
TAN:                                               [hm] hm  
MOD: můžete to t řeba n ějak e: f (.) [(blíže)]  
OLG:                                [(nevím no)] ( čověku) dávají 

nějakej ur čitej sm ěr že jo, ur čitej i zá bavnej (..) 
((pousmání)) n ěkdy to je i vti pný (..) (a hlavn ě dyž) to 
reprezentuje n ějakej výrobek že jo (nutnej), (..) si i du 
koupit . [((obrací se se smíchem k MOD))] 

SON:         [záleží] (.) jak ta rekla[ma asi]  
OLG:                                  [jak ta re]kl ama je  
SON: hm jak jak je u dělaná protože n ěkerá reklama mi va dí (.) no: 

ale n ěkerá reklama, ((obrací se k HAN)) ne:,  
HAN: h[mm] ((kývne hlavou)) 
SON:  [já] n ěkterou reklamu mám i ráda, protože záleží t řeba jakej 

tam, t řeba má i hezkej t řeba hudební doprovod? tak (.) [je 
hezká ta reklama] 

OLG:                                                        [nebo 
takle když už s tím] 

SON: tak jo. ale n ěkerý reklamy n:ejsou (jako) (.) ((dívá se na 
OLG)) nem ůžu říct obecn ě (.) že mi nevadí. sou reklamy ((dívá 
se na MOD)) kerý mi vadí. 

OLG: (no::) (  ) v ětšinou sou ty reklamy který vadí tak si člov ěk i 
zapamatuje:, 

HAN: <hm> ((usmívá se)) 
SON: [no to je pravda ano] ((dívá se na OLG a naklá ní se k ní 

trupem)) 
OLG: [((sm ěje se))] (    ) 



 315 

SON: ((dívá se na OLG a pokyvuje hlavou)) to je pra vda [zapamatuje 
si (  ) negativn ě] 

OLG:              ((dívá se na SON a pokyvuje hlavo u)) [( 
                 ) no:] no: no: 
SON: a n ěkdy [práv ě mám pocit že (jim) (to)]  
OLG:         [má v ětší ú činek ((obrací se k MOD)) (než)] když tak 

(.) (která je kladná) že jo 
SON: že t ěm autor ům to nevadí, [že možná sou] 
OLG:                           [(no asi jo)] 
SON: i rádi že: i: t řeba (.) práv ě ((ukazuje rukou na OLG)) asi 

[(uvažujou) že to je ((obrací se k LID)) to je]  
LID: [je to ú čel (no vlastn ě)] 
SON: ú čel [že si] 
OLG:      [no:] ((kývá hlavou)) 
SON: prost ě ty [lidi] 
OLG:           [ano] 
SON: zapamatujou, ((podívá se na TAN)) 
TAN: hmm hm 
SON: v tom (.) ((dívá se na MOD)) zá pornym slova smyslu 
XXX: =no: 
MOD: mhm, 
TAN: ((podívá se na MOD)) tak já jesi m ůžu já se spíš na to dívám 

tak mn ě teda oby čejn ě jako reklama va dí jo: (.) fakt je to že 
já sem takovej asi umín ěnej člov ěk takže já oby čejn ě když je 
něco v reklam ě tak já to teda zás- (.) ne ne zásadn ě ale tém ěř 
teda na devadesát procent nekupuju jo (.) ale, jako  n ěkdy 
vobdivuju: takový ty napády jako co sou já nevim vi z: tady se 
asi m ůže řikat jako (..) jako (.) já nevím or- jako n ějaký 
firmy nebo to (.) který já nevim t řeba oskar že jo tak to je 
[takovej jako, na ty na] 

SON: [((pokyvuje hlavou)) (no)] 
TAN: mobilní [telefony,] 
HAN:         [ta se ti] líbí? 
TAN: ne mn ě: (.) t řeba nelíbí ale (.) ne nelíbí ale řikám si 

takovýhle nápad to prost ě kdo tohleto vymejšlel tak to 
vopravdu: jako (.) jo [že] 

HAN:                       [ehe] 
TAN: prost ě p řijde n ěkdy (.) t řeba takovou bl bost nebo [(to)] 
HAN:                                    ((kývá hlav ou) [jo] 
TAN: že: jako obdivuju ten ná pad jako ne te ď jako vylu ču[ju] 
HAN:                                                    [mhm] 
TAN: že se mi to líbí nelíbí ale prost ě ten nápad (tak to) si řikam 

(.) no to je teda úžasný jak na tohleto n ěkdo m ůže p řijít jo. 
ale aby [m ě to] 

SON:         [(no) jo] 
TAN: teda voslovovalo abych jako, když uvidím v obc hodě teda ten 

výrobek jo (.) tak to teda m ě jako  
HAN: hm 
TAN: nevede (.) k tý koupi jo to (.) [(                     )] 
SON:                                 [nevede ale vz pomeneš si] 

((ukazuje prstem na TAN)) na to 
OLG: =(  ) [jo:]  
HAN:       [jo]  
OLG: to [jo (  )] ((pokyvuje hlavou)) 
TAN:    [((váhav ě pokyvuje hlavou))] 
HAN:    [to asi] jo. ale já taky m ůžu říct že: m ě víc zaujímá 

reklama:: t řeba (.) práv ě ty bilbordy? nebo prost ě [na] 
XXX:                                                    [hm] 
HAN: ulici [reklama] 
TAN:       [mmm] 
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HAN: ee tak p ěkně provedený bilbord z tramvaje se na n ěho ráda 
podívám nebo jo: jako (.) t- to c- to si zapamatuju , ale:: (.) 
mm televizní reklama taky moc ne [i když] 

TAN:                                  [mm] 
HAN: t řeba zrovna ten oskar to sou zrovna reklamy které se  mi moc 

líbí p řipadají mi [vtip]né 
TAN:                   [no] 
HAN: a  
TAN: jako: 
HAN: asi (.) [si] 
TAN:         [no:]  
SON: oskar (.) to trefil(a). 
TAN: os[kar] 
HAN:   [no:] 
XXX: =no: 
TAN: =no: [( )] 
HAN:      [ale] (...) záleží no. jinak [to]  
TAN:                                   [hm] 
HAN: v ětšinou p řepínám. i v televizi. 
XXX: hm 
MOD: a vy [lído,]  
LID:      [(    ]  ) ((tiše)) 
MOD: jak (vy) teda 
LID: jak kde (.) podle toho kde sou umíst ěny t řeba ty bilbordy 

protože mn ě p řijde že n ěkde ru šej že jo i t řeba co se [týká] 
MOD:                                                       [mhm] 
LID: (i) dopravy tydle v ěci takže to si mysim že jich je n ěkdy víc 

než by m ělo bejt ne čeho jinýho, ((odkašlává)) v televizi mn ě to 
ta ky t řeba n ěkdy vadí (.) protože jich je tam taky p říliš, a je 
pravda že vono to člov ěka svym zpusobem i když nechce ovlivní 
t řeba tam: (.) a ť [teda] 

MOD:                   [mhm,] 
LID: zápor[n ě] 
HAN:      [hm] 
LID: nebo kladn ě takže jako (.) ovliv ňo- (.)  
MOD: [mhm] 
LID: [ovli][v ňuje.] 
TAN:       [(mysim)] si to že (.) že ta, 
LID: =každej [(         ) jako]  
TAN:         [to vnímáme (   )] 
LID: že sou i reklamy který člov ěk kolikrát ani nepochopí (.) já na 

ni koukám t řikrát a nevim [co (         )] 
TAN:                           [hm (.) (no)] 
HAN:                           [mhm (.) jo ( )] 
OLG:                           [(            )] 
LID: taky zjistila že sem  
SON: =ano 
LID: =(    ) ((pokyvuje hlavou)) 
SON: =a my sledujem (reklamy) protože [u nás to sle duje dcera] 
LID:                                  [((sm ěje se)] 
SON: ano ta [<(z pravideln ě) sedí u rekla:m>] 
            [((OLG a HAN se sm ějí))] 
SON: a když to chceme p řepnout [že je reklama] 
XXX:                           [(           )] 
SON: řekne to  mi nech tudle reklamu [(        )]  
TAN:                                [hm (     )] 
SON: [(ale) kolikrát se mi stane že já ji] 
OLG: [(                                 )] 
SON: teda nepochopím, a já nevím jesi to je tím že vona je práv ě 

mladší že ona ji pochopí. 
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OLG: no tak [tu bambu ču] 
SON:        [(        )] [(vysv ětlí ješt ě)] 
LID:                     [(        ) takže] to je p otom [(     
            )] 
OLG:                                                    [to zase 

nikol je] oblíbenou mý dcery (..) to bam[bu ča jak je]  
MOD:                                         [prosí m, ja-] jaká, 
HAN: bambu- (.) bambu ča, 
OLG: =to je ta limonáda [n ějaká] 
HAN:                    [(    )] 
OLG: z tý havaje jak to te ďka jak dávají [ty] 
XXX:                                     [no] 
OLG: (rychle do) tý hava[je] 
HAN:                    [ta]ková tan čí že? 
OLG: no: [(     )] 
HAN:     [jo:: jo] 
TAN: [hm] 
OLG: [( )] [(        )] 
HAN:       [to už vim.]  
OLG: (    ) a koukaj na to že, 
HAN: taková  
OLG: p ůso[bivá] 
HAN:     [jenom] letní reklama že  
OLG: =no: [no] 
HAN:      [hm] 
OLG: no na tu (.) na tu (sochu) že teda n ějak  
XXX: no 
TAN: a neni to te ď teda sem (za-) asi nepochopila úpln ě já nebo s s 

[vo] 
MOD: [hm] 
TAN: tý havaji není to [ta:k]  
XXX:                   [(  )] 
TAN: že vlastn ě voni jako tim: (.) jako vždycky (je) (.) to je 

začátek v ůbec všech reklam že je tam ta (.) ta [havaj]  
OLG:                                                [no tak] to je 

že je léto. 
TAN: taková jako zn ěl[ka]  
SON:                 [no] no [ano (                            )]  
TAN:                         [že jo že to je jako z nělka reklamy] 
SON: že za číná rekla[ma] 
TAN:                [( )] [(  )] 
OLG:                      [no:] ale je to jako: že je léto že sou 

prázd[niny] 
HAN:      [hmm] 
OLG: (jako havaj). 
TAN: tak to jo: jako [no:] 
OLG:                 [no:] 
TAN: tak (.) tak 
OLG: ((sm ěje se)) 
MOD: mhm, 
     (...) 
MOD: [c- c-] 
OLG: [(   )] a pak mezi filmama mi to vadí když dou  [(    ) filmy]  
HAN:                                                [jo: to mi taky] 
SON:                                                [((kývá 

hlavou))] ano 
TAN: [ve filmu jako ve filmu] 
OLG: [(                    )] 
HAN: [(a proto) mám ráda filmy na čé té] jedna pro[tože]  
SON:                                              [ ano]   
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TAN: [(    ) tam to neni] 
HAN: [tam to prost ě] to je [a kdysi nebyly] 
OLG:                       [(            )] 
HAN: české filmy,  
MOD: =prosim vás zkusme mluvit ee vždycky jenom jed en protože potom 

ono se to [špatn ě] 
TAN:           [mmm] 
HAN: jo 
MOD: s- pos[louchá nebo já potom když bych m ěl]  
TAN:       [(n ěkolik) ženských se (dalo do povídání)] ((usmívá se) ) 
MOD: z toho ud ělat p řepis tak je to e obtížné 
XXX: (    [       )] 
MOD:      [když mlu]ví více lidí p řes [sebe] 
TAN:                                  [mm] 
MOD: tak zkusme vždy[cky] 
XXX:                [( )] 
MOD: nechat domluvit toho (další) 
HAN: =ee no: cht ěla sem říct že t řeba:: ee na  nov ě prim ě ((obrací se 

na LID)) a tak vlastn ě kdysi nebyly se mi zdá české filmy. e 
prokládáné reklamou a [už je to (.) už] 

LID:                       [nebyly (.) no] 
HAN: to je [no] 
TAN:       [mm]m 
OLG: (jo no) 
HAN: =takže (.) [to (jako) u t ěch film ů mi] 
OLG:            [(                       )] 
HAN: to vadí taky no. 
OLG: no: když je to napínavý a najednou sou p ět minut a p ůl hodiny 

de reklama [(no)] 
XXX:            [hm] 
SON: no práv ě že sou čím dál tím delší  
OLG: =delší delší no: 
LID: když vony ty reklamy sou vo pen ězích no tak[že (  
                                  )] 
OLG:                                            [no  práv ě no abychom 

se (    ) na co koukat,] (..) [((sm ěje se))] 
LID:                               [((odkašlává))] 
HAN: že bych si šla t řeba uva řit kávu nebo: jako (.) prost ě jako 

nějaké jídlo (.) to zrovna fakt nepot řebuju ten [film] 
XXX:                                                 [(  )] 
HAN: n ějak takle  
SON: [hm] 
HAN: [se]kat. 
SON: hm 
XXX: no: 
HAN: =to netrvá hodinu a p ůl ale t ři hodiny. 
MOD: mhm 
     (...) 
MOD: takže n: ěkterý jako by se to:: (.) (dyž) vás tak poslouchám tak 

vlasn ě v n ěkterých t ěch situacích je to: n ěco co va dí jako 
[když je to] 

OLG: [no: (    )] 
MOD: uprost řed filmu nebo (.) když to odvádí pozornost řidi če od e 

řízení (..) ee ale zase: n ě- n ěco ste i oce ňovaly na té 
[reklam ě] 

OLG: [no: (n ěco)]  
LID: =jo: ((kývá hlavou)) 
SON: hm (jo) ((kývá hlavou)) 
OLG: jako to jo: [(vlasn ě rekla-)] 
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MOD:             [(jako) že t řea (je)] že podává n ějaké informa[ce 
nebo n ěco tako][vého] 

LID:                                           ((ký vá hlavou)) [(i) 
ty nápady: (  ][   )] 

OLG:                [no:] ur čit ě no: [(             )] 
MOD:                                 [ty nápady že s-] že zaujme 

svým vtipem t ře[ba] 
OLG:                [no:] taky no 
     (..) 
MOD: co říkáte, co říkáte na to že: ee se ta: ee reklamní vlastn ě 

prostor, pro tu reklamu (.) využívá i nekomer čně. (.) mám práv ě 
na mysli ty neziskové organizace které si e vlastn ě využívají 
ke svým n ějakým (.) ú čel ům tady ten (..) tady ten reklamní 
prostor. vlastn ě bilbordy a tak dále  

     (...) 
OLG: (já) nevim no: to 
SON: u t ěch bilbordu by mi to asi [nevadilo,] 
OLG:                              [(       )] no 
SON: =u tý televize (.) mn ě p řijde že: ta reklama je dost drahá na 

to jo: že t řeba ty peníze by mohli, využít jinym zp ůsobem. 
     (.) 
MOD: mhm, 
SON: =a: u t ěch bilbord ů i když se za n ě taky (.) platí tak n- (.) 

nevim no: tam by mi to tak [(nevadilo) (  ).]  
OLG:                            [(tak tam snad)] 
     (..) 
HAN: a: to ani nevím (.) a sou n ějaké reklamy v televizi? na ty: 

neziskové (..) ee  
SON: te ď taky (m ě) to ale tak obecn ě bych  
HAN: hmm 
OLG: =nevim 
HAN: =jo  (.) obecn ě souhlasím ale, te ď sem sama zap řemýšlela 

jest[li]  
SON:     [ne] (.) tak te ď si nevzpomenu. 
HAN: asi [v televizi] 
TAN:     [hmm hmm] 
OLG:     [(        )] [tak n ějak ( )] 
HAN:                  [ani nevím, no] že by n ěco bylo 
MOD: vybavíte si n ějakou konkrétní t řeba s e (.) poslední doby nebo  
SON: ne te ď sme si <práv ě [(          )>]  
TAN:                      [no práv ě (  )] 
SON: (nem ůže) vzpomenout konkrétn ě na na žádnou, [tu ne ziskovou] 
TAN:                                             [(            )] 
SON: organizaci kerá by [m ěla] 
TAN:                    [mm] 
SON: teda, 
HAN: i když já si vybavuju jednu reklamu ale nevím jestli to je na 

ziskovou na tu neziskovou  
MOD: [mm] 
HAN: [or]ganizaci a to je: (.) mmm to je na: rakovi nu, (..) prs:::a 
MOD: hm 
SON: [( )] 
HAN: [tak] to 
SON: na [to je] 
HAN:    [to si] 
SON: (     ). 
HAN: no: no no: [to si pamatuju že] 
TAN:            [to je (zajímavý) no:] 
HAN: vlastn ě (.) to je: to rozt říšt ěné sklo 
TAN: hmm 
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MOD: hm 
HAN: a to je hodn ě na:: zastávkách tra mvajo[vých] 
SON:                                       [ano] (( kývá hlavou)) 
HAN: autobu[so]vých  
XXX:       [no] 
HAN: tak to: jako, 
LID: ((odkašlává)) 
MOD: mhm, 
LID: ((odkašlává)) 
     (..) 
SON: no [a to je] 
MOD:    [a jak to] 
SON: ten bilbord co si mys[lím že] 
MOD:                      [a jak] to na tebe p ůsobilo teda kdyžs to 

vid ěla poprvé t řeba (.) jesi si vzpomeneš kdyžs kolem toho šla 
jesi sis toho všimla (.) (jesi) t ě to n ějak zaujalo nebo tak 

HAN: no::: (...) ((povzdech)) no zaujalo, 
XXX: mm 
HAN: =zaujat, m ě to zaujalo ptže o tom mluvím a: (..) mm (...) no j e 

jí tak je jí (.) ho dně té reklamy, je: opravdu jako velice 
často ji vídám na zastávkách takže: (.) asi proto se m si jí 
všimla, a:: m tak  mě t řeba na tom zaujaly (i) takové (.) ee e 
že sem si nebyla jistá jesi je tedy ta žena (.) opr avdu nahá 
nebo není te ď sem i zkoumala že teda ona má na sob ě n ějaký (.) 
t ělový triko:t jo prost ě (.) sem jako tu: reklamu: ee studovala 
až: jako do detailu jo, te ď sem se divala: na to jak je vlastn ě 
provedené to: ee (.) no to rozbité sklo jo tak asi toto m ě 
nejvíc upoutalo: a (.) a pak sem  

LID: =takže ne: [ú čel tý reklamy]  
HAN:            [studovala v ůbec,] 
LID: ale [((odkašlává))] 
HAN:     [no:] 
LID: (provedení) ((sm ěje se)) 
HAN: a no až ( ) no: [no:]  
MOD:                [pro]sím, [te ď sem nerozum ěl,] 
LID:                          [ani ne: ú] čel tý reklamy ale 

provedení no na[konec] 
MOD:                [mhm,] 
LID: [(           )] 
HAN: [ano já sem si] nejd říve všimla toho provedení, ((b ěhem mluvení 

se dívá na LID)) 
LID: =no: ((kývá hlavou a dívá se na HAN)) 
HAN: a [teprve možná] 
LID:   [((odkašlává))] 
HAN: až napodruhé nebo napot řetí, sem si uv ědomila: [na co to je] 
LID:                                                [na co (   )] 

((dívá se na HAN a kývá hlavou)) 
HAN: reklama. hm 
MOD: mhm, 
LID: že kolikrát upoutá n ěco ji[nýho] 
HAN:                           [no:] 
LID: než:  
HAN: =tak  
LID: =co to [je] 
SON:        [no] [((obrací se k HAN to je pravda (a no)] 
OLG:             [(                )] 
SON: ((ukazuje prstem na HAN)) když si na [todle vz pomínám tak]  
OLG:                                      [no: to j e pravda] 
SON: když sem to vid ěla, tak m ě ta ky upou[talo] 
XXX:                                     [mm] 
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SON: to rozbi[tý] 
HAN:         [hm] 
SON: sklo  
TAN: =hm 
SON: a pak sem se šla podívat na co to je reklama t e[da] 
HAN:                                                [hm] jo 
SON: [(t)ak sem si to (p ře) četla dál] 
OLG: [(            ]  ) no 
MOD: mhm, 
SON: jo (.) je to na zastávkách no. 
     (...) 
MOD: tá ňo ty máš n ějaký post řeh, 
TAN: ne: m ě já: se m ůžu ztotožnit ((ukazuje rukou na SON)) to je 

přesn ě vono [jo ptože] 
OLG:             [(      )] 
TAN: sem si jako řikala co to (aj) (m ě) já sem si [dokonce] 
XXX:                                              [ ((slabé 

zakašlání))] 
TAN: n ějak jako jak špatn ě vidim t řeba do dálky tak sem si řikala 

tam je n ějaký sklo a rozbitý jo (protože se) jako (ví[dává)]  
MOD:                                                      [mhm,] 
TAN: že rozbitý, výlohy tak (.) jako ((ukazuje ruko u na SON)) pod 

tohle se m ůžu podepsat. jako že, 
MOD: mhm, 
TAN: p řesn ě no: (tak) (.) jako,  
     (...)  
TAN: a jinou teda nevim ja[ko no] 
HAN:                      [(   )] [(taky nevybavuju )] 
OLG:                              [(jo: už) asi ne]  
     (...) 
SON: ji[(  ) ( ]   ) 
MOD:   [mhm,] 
     (...) 
SON: te ď sou ty a to asi neni (      ) (.) na ty d ěti (.) ee te ď je 

te ď je to taky na zastávkách a v metru (a) to je (asi)  n ěco 
jinýho. (.) je to, 

TAN: ty  
SON: [pomožte d ětem ulice] 
TAN: [d ěti mm na uli]ci no: 
OLG: jo: no no (    ) 
SON: (já nevim jako,) 
OLG: (taky nevim no) 
SON: to ne[vim] 
MOD:      [no] 
SON: jesi to je  
MOD: no ur čit ě to bych k tomu řa[dil já m-]  
SON:                            [(       )] 
MOD: prost ě myslím takové ty ne ko[mer ční že které neprodávají] 
SON:                             [jo: tak toho sem si taky všimla] 
TAN: [mm] 
MOD: [zbo]ží. 
OLG: jo: taky [no:] 
SON:          [to (za]se) (.) v tý souvislosti že m ě to zaujalo (že 

sou tam) ty mladý mm lidi a, a t řeba má člov ěk (.) ((obrací se 
k TAN)) (skoro) stejn ě starý d ěti a, jo: [tak jako spíš] 

TAN:                                          [((ký vá hlavou))] 
SON: v týdle souvislosti (   ) 
MOD: mhm,  
SON: (prost ě to) všude asi vopravdu není tak 
TAN: [mm] 
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SON: [ideál]ní (no) 
     (...) 
MOD: jo  
     (...) 
MOD: no a myslíte si že to jako poznáte to na první  pohled že se 

jedná o (.) jinou reklamu jako že to není ta komer ční nebo (.) 
až p ři n ějakém že vás zaujme teda ee n ě- n ěčím jiným a (.) a t- 
ee (.) ňakou formou jak ste řikaly:, (.) a [pak] 

TAN:                                            [ta k] 
MOD: až se d- (..) (co je) to, 
     (..) 
TAN: tak poz[ná] 
MOD:        [no:] 
TAN: se to asi že tam je zboží jo tak úpln ě lapidárn ě řečeno no že  
OLG: (    [      )]  
TAN:      [a ť teda] ty d ěti že jo nebo teda [ta:] 
SON:                                        [mm] 
TAN: ta: ta pr- e prohlídka že jo n ějaká preventiv[ní] 
HAN:                                              [ hmm] 
TAN: teda (..) [na] 
MOD:           [hm] 
TAN: tý gynekologii no: to tak (.) že to teda:  
OLG: =(s)píš si ta:m že jo toho ná zvu nebo si člov ěk toho všimne ale 

nepřemejšlí jesi to je komer ční, a <není to ko[mer ční>] 
LID:                                               [(my) spíš] 

koukáme na reklamy [jesi se nám líbí jesi]  
OLG:                    [spíš na ty reklamy,]  
LID: nás ((ukazuje si prstem na obli čej)) n ěčím osloví než [(  
      )][(  )] 
OLG:                                                       [že m ě to 

os][loví] 
MOD:    [mhm,] 
OLG: no: ((obrací se k MOD)) 
LID: že je to spíš jako, 
MOD: [hm] 
SON: [no:] [anebo že když] 
LID:       [(           )] 
SON: se na tudle reklamu podivám tak [na] 
XXX:                                 [((odkašlává)) ] 
SON: první pohled teda nepoznám na  co je  takže si p řečtu potom ten 

titulek [co to je: a pak]  
OLG:         [(             )] 
SON: [teprve] 
TAN: [mmm] 
OLG: [(    )] 
SON: si teda, uv ědomím že to teda [neni,] 
HAN:                              [hmm] 
     (..) 
SON: (teda) ko[mer č]ní  
MOD:          [mhm,] 
TAN: =hm 
HAN: a t řeba i potom se znovu teprve vrá tím pohledem na tu [na tu] 
SON:                                       ((kývá h lavou)) [hmm] 
HAN: reklamu že [si] 
XXX:            [hm] 
HAN: p řečtu: ((p ředvádí, jak čte n ěco ve spodní části fiktivního 

plakátu)) (.) aha: tak to je já nevím, pomozte d ětem, a: 
((zvedá hlavu nahoru a obrací zrak k horní části fiktivního 
plakátu)) jo a te ď teprve tam hledám jako (.) ee [jesli to] 

OLG:                                                  [(      )] 
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HAN: n ějak vypadá no. 
OLG: (to se) (  ) nesoust ředi(  ) nebo 
HAN: hm 
OLG: když to vidim z tramvaje že jo tak si toho čověk všimne letmo: 
SON: =hmm ((kývá hlavou)) 
OLG: a když to vidim n ěkde blízko když jdu kolem tak už si toho 

všimnu: a už si to <p řečtu:> 
LID: (proštu[dovat) (   ) ((kývá hlavou))] 
XXX:        [mhm,] 
SON:        [a (musí)] si to čověk p řečíst [práv ě (  ) (jinak to 

nepochopí).] 
OLG:                                       [(   ) < (     ) (si to  
      (p řečíst)>] ((sm ěje se)) 
TAN: no: jesi m ůžu k tomu ješt ě mě te ď napadlo, ale tak já v ůbec 

nevím do čeho to za řadit, (.) p řed n ěkolika lety byly p řece 
takový ty vy zývavý bl- bilbordy be netonu jo,  

MOD: [mhm]  
TAN: [tak] ale te ď jako kam to dát že jo, tak beneton jako obchodní 

zna čka, jako velice úsp ěšná, ale tam zase když t řeba, (..) 
kdysi teda bylo v praze, m že bylo iks teda jako ml adejch lidí 
a te ď tam byl že jo, b ěloch čer[noch]  

HAN:                                [jo] ehe, ((mír ně kývá hlavou)) 
SON: ((kývá hlavou))  
TAN: e: žlutej že jo: šikmovokej, (.) tak to bylo t akový zajímavý 

(to) ta reklama se mi tak to m ůžu říct že ta se mi, jako 
líbila, jo, protože takový n ějaký i jako (...) že [jo]  

HAN:                                                   [mhm,]  
TAN: n ějaký aby m: jako s:::po jení <ras a tak> že aby teda nebyly 

nějaký, (..) konflikty mezi jednotlivejma rasama a, 
sná šenlivost a to to  se mi líbilo jako i když to už je starší 
teda  

MOD: mhm  
SON: =a je to pravda vzpomínám si [na ní]  
TAN:                              [no:]  
SON: [no: byl to bilbord no:]  
OLG: [(to byla: no:) (     )] (.) nebo s tím ká jínkem jak byla ta 

re[klama] 
SON:   [((kašle))] 
OLG: (  ) sem teda ňák moc, (.) nevim p řesn ě to jako  
SON: =[(to si) (      ) ((vrtí hlavou))] 
TAN: =[tak to byla ale,] komer ční ne::, [toto]  
OLG:                                    [ee] ale to  sem n ějak jako 

ne[pochopila pro č tam] 
TAN:   [(nevim co to bylo)] 
OLG: [zrovna ten] 
SON: [(        )] 
OLG: ká jínek tenkrát by:l, na t ěch bilborde:ch  
SON: ((kašle)) 
HAN: jo a oni to potom museli i [n ějak stáhnout že] 
TAN:                            [a (pak) (   ) oni]  to potom 

přelepovali a bylo tam napsáno ešt ě jako, je zakázáno nebo ruší 
se ne[bo (že to ešt ě bylo)] 

HAN:      [a nebylo to na rádio (nebo)] 
TAN: (hele) [já (už to) nevim.] 
OLG:        [(já mysim)] že to bylo na ňáký [asi jo (.) na n ěco 

takovýho (.) a]  
HAN:                                        [že jo že to bylo na 

ňáké rádio. no] 
OLG: to sem jako teda [d ělat reklamu::]  
                      [((SON říká n ěco šeptem LID))] 
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LID: ((šeptem, s rukou p řed tvá ří odpovídá SON)) 
OLG: zrovna takovýmu člov ěkovi [to mn ě] 
TAN:                           [hmm] 
OLG: zase [n ějak] 
TAN:      [no tak] 
OLG: nep řišlo (teda) jako, ((obrací se k MOD)) 
LID: ((odkašlává)) 
OLG: ((obrací se k ú častnicím, sm ěje se)) to ňak (.) (vhodný) [no] 
HAN:                                                          [hm] 
     (..)  
XXX: hm 
     (...) 
OLG: (        ) (.) (vlasn ě i) na mládež vlastn ě by to ani nem ěl 

když se řekne tak ten vrah  (..) a te ď je sla vnej [vlastn ě] 
HAN:                                                  [mhm] 
OLG: v pod[stat ě] 
HAN:      [mhm] 
TAN: mm 
SON: já se na tu [reklamu (už) v ůbec nepamatuju] 
OLG:             [já si m ůžu d ělat ((obrací se k MOD)) co chci a] 

budu slavná a [m ůže bejt taky]  
TAN:               [(            )] no: 
OLG: na bilbordech ((obrací se k ú častnicím)) že jo nebo m ů[žu bejt 

(    )] 
HAN:                                                       [no 

jasn ě.] 
OLG: jo: že [mysim] 
XXX:        [mm] 
OLG: že je to nevýchovný i. 
HAN: tak [te ď se] 
MOD:     [mhm] 
HAN: o n ěm bude natá čet film (že) ( ) 
TAN: =hm 
     (..) 
LID: tak možná uvažujeme my že jo ((sm ěje se)) 
OLG: no [já říkám no:] 
LID:    [<(        )>] (.) když se na to koukne [z jejich pohledu 

zase no (.) hm (.) hm] 
OLG:                                            [(               ) 

zase: no (.) (      )] (   ) (takže) (       ) 
     (..) 
MOD: mhm 
     (...) 
MOD: ješt ě bych se vrátil k tomu benetonu. 
TAN: mmm 
MOD: ee f (...) tak beneton je z- jak si řikala to (je) z- zjevn ě 

nějaká fi rma teda n ějaká zna čka: (.) je teda jako n ěco jako 
komer ční reklama asi ale zárove ň to jako by chce sd ělit n ěco 
jiného, 

TAN: ono to bylo asi komer ční teda já nevim je[si si na to n ěkdo] 
HAN:                                          [já: (ale),] 
TAN: pamatujete no tak [byl to beneton že jo tak] 
HAN:                   [já si ji pamatuju úpln ě ta]ky a[le] 
TAN:                                                   [no:] 
HAN: nejsem si ji[stá] 
MOD:             [mhm,] 
HAN: jo [prost ě] 
SON:    [na co by]la. 
HAN: na co byla no (.) jako [já sem]  
SON:                        [já si na ni] taky pama [tuju] 
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HAN:                                               [oni] mají 
[hodn ě] 

TAN: [mm] 
HAN: vlastn ě postavené to zboží na ba rvach. (.) že  
TAN: =(tak) [(ano)] 
HAN:        [tam:] tam nejsou [žádné]  
TAN:                          [mmm] 
HAN: [vzory moc proužky:] 
LID: [(       ) (rozd ělu]je:) 
HAN: ale vlastn ě:: oni mají všechno prost ě: i: i to zboží v t ěch 

regálech je postaveno po barvách. (.) tak (.) nevím  jako jesli: 
(.) jesli: (.) to opravdu byla: jenom komer ční reklama na to že 
teda oni prodávají barevné oble čení, [a te ď ti lidé sou ((ob ěma 
rukama nazna čuje t ři škatulky)) a tak to bylo jako] 

TAN:                                      [(   
           ) mhmm] 
SON:                                      [((p řikyvuje))] 
LID:                                      [((p řikyvuje))] 
HAN: vy[píchnuté] 
OLG:   [(že sou to)] (     ) 
HAN: anebo jesi to bylo: 
TAN: možná že je to tim ale na m ě to p ůsobilo pros:t ě jako  
HAN: =mile jo tak to ur čit ě na m ě [taky] 
TAN:                              [jiným] sm ě[rem no:]  
HAN:                                         [no: n o] 
OLG: tak celý [sv ět je] 
TAN:          [mm] 
OLG: vlastn ě [(             )] 
TAN:         [von ten beneton]  
OLG: obchody na celým sv ět ě (no) 
TAN: =von ten benoton m ěl hodn ě takovejch jako zajímavejch reklam 

ale já už si to teda moc nepamatuju  
HAN: hmm 
OLG: taky netuš(im) 
MOD: hm 
OLG: =zase pro jiný reklamy člov ěk zapomíná, (..) ((slab ě se sm ěje)) 

(      ) (.) t ěch reklam je tolik moc  
     (...) 
MOD: mhm 
     (...) 
MOD: myslite si že t- ee te ďka ješt ě teda: e máte ješt ě n ěco k tomu 

t řeba k tomu benetonu jako n ějak 
HAN: hmm ((vrtí hlavou))  
SON: ((vrtí hlavou)) 
HAN: ne 
     (..) 
MOD: dívaly byste se na to stejn ě n ějak jako tady [hana s tá ňou 

nebo] 
SON:                                              [ ((kývá hlavou)) 

hmm] (.) já ur čit ě jo: (ale hlavn ě) [ani si]  
LID:                                     [asi jo:] 
SON: nepamatuju na ji nou reklamu benetonu teda opravdu (jenom)  
     [(              )] 
HAN: [já trošku já mat]n ě, (..) ale: (.) e (.) nebyl (.) tam n ějaký 

kůň? nebo nepamatujete si n ějakou reklamu s kon ěm? (..) jenomže 
(.) to je tak vše chno co [si pamatuju k ůň] 

TAN:                          [mmm mm] 
HAN: a (.) a te ď už: jako dál bych to ani nedala dohromady co tam 

bylo. jako tam byla snad po lovina kon ě. jestli tam bylo: (.)  
     [(   )] 
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OLG: [(   )] 
HAN: p řední? část nebo zadn[í nevim] 
TAN:                       [(to už si)] (.) to (  )  
HAN: =ne vim [(prost ě)] 
OLG:        [taky] nevim (..) taky nebylo naposled nějak ne nevim to 

(.) mm 
     (..)  
MOD: mhm (..) ((nádech)) (no) řekn ěme že ten beneton je takový 

trochu nejednozna čný n ějak (..) když bychom teda ješt ě ( ), 
zkusili chvilku, mluvit o t ěch, (..) o t ěch ee ne komer čních 
vy ložen ě nekomer čních ( ) teda žádné zboží se: ani firma 
neobjevuje, (...) jak ste si tady vlasn ě na n ě n ěkteré ty 
vzpomněly, na ty e dva asi dva: plagáty, dva bilbordy, (.. ) ee 
myslíte že to je ee ú čelné (.) (  ) že to je do brý nápad takle 
(.) bych se zeptal úpln ě jednoduše. (...) jako že to je dobrý 
nápad takle prost ě f eee (...) ty v ěci vytáhnout na  sv ětlo po- 
pomocí té reklamy nebo pomocí toho (...) toho  

TAN: tak já si [myslim]  
MOD:           [média]  
TAN: =že [jo: asi]  
OLG:     [já si mysim]  
TAN: víš co ja sem si te ď sem si ješt ě pet ře vzpomn ěla na to že když 

je: ja nevim (dycky) dva náctýho patnáctýho kv ětna tak bývá 
kv ětinový den jo (..) tak to nejsou velký bilbordy ale  sou to 
takový mysim v metru takový malý jenom letá čky,   

MOD: mhm  
TAN: =jak se prodávaj takový ty kytky že jo s tim t im  
XXX: =hm  
     ((všechny ú častnice kývají hlavou))  
TAN: a to je docela mezi lidma populární (.) a mysl im si že to 

k tomu teda jako ty, letáky t řeba v tom metru, (..) jako 
přispívaj no:: (tak)  

     (...)  
MOD: [( )] 
TAN: [na]víc že jo to: je: jako prob ěhne to teda mm i:: jinejma 

médiema než t řeba p řes n ějaký ty (..) tak to nejsou ani 
bilbordy (  ) (.) já si (vždycky) když vidím teda b ilbord nebo 
když slyšim bilbord (tak) si p ředstavuju teda velkou plochu jo  

MOD: mhm  
     (..) 
TAN: (kdy) tak si mysim že na to dost lidi dávaj as poň co sem takle 

vid ěla každej rok že jo tak si to taky t řeba kupuju, (..) na  
rozdíl vod toho: m a te ď sme teda zase t řeba u n ěčeho jinýho 
ale, ú čel to pak teda (.) ten plagát splní, (..) když ee ž e jo 
de se po ulici a spousta lidí kerá: jako n:abízí n ějaký v ěci že 
jo: a v četn ě já nevim, (.) chlupatejch zví řátek a takový že jo 
m:ladý lidi a to (...) tak a: a: kolikrát potom čověk slyší v 
rádiu že to sou teda podvody a to tak si mysim tim  že se na to 
takle upozor ňuje jako f:: p řes ty: (..) plagáty a letáky n ějaký 
nebo takže (.) to teda ú čel spl ňuje a to je vlastn ě neziskový 
že jo, tak to si mysim že je do brý jako. 

MOD: mhm  
TAN: no:  
HAN: =to si myslim [že jo:]  
TAN:               [no::]  
HAN: protože dokonce:: ja se:m letos zaregistrovala  v práci dv ě 

kolegyn ě byly na školení, a den p ředtím, ee m ě prosily: abych 
jim tu kytku kou[pila.]  

TAN:                 [hmm]  
LID:                 [že (  ]     ) ((kývá hlavou))   
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HAN: že: (.) takže prost ě ony to v ědě[ly]  
TAN:                                 [jo:]  
HAN: že ten  že na druhý den , to pob ěží, a prost ě[: a: a:]  
TAN:                                            [mm  mm] 
     ((SON kývá hlavou))  
HAN: da[ly mi] 
MOD:   [mhm] ((tiše)) 
HAN: peníze: a ja sem jim to kupovala takže  
MOD: mhm, 
TAN: =[no ( )]  
HAN: =[takže] až tak  jo to lidi z[nají]  
TAN:                             [hmm]  
HAN: (jo)  
TAN: a voni práv ě na t ěch letákách byl kolikátej už to je ten 

kv ětinovej den že jo tak (.) tam si myslim že to je ja ko  
XXX: (jo)  
TAN: v pohod ě  
SON: =no ((kývá hlavou)) to už je známej, [tak]  
TAN:                                      [mm]  
SON: bych taky tak [ řekla]  
TAN:               [mm] 
SON: (že tam) 
TAN: [a tam se nikdo nemusí bát]  
LID: [tomu všichni v ěřej] hlavn ě 
TAN: že to je podvod že jo tam: ( ) 
MOD: mhm  
OLG: (ale) (   ) (na t ěch) ulicích jak dycky stojej a, (.) dycky 

nějaký ty: ty sví čky te ďko (zrovna) p ředv čírem nebo kdy  
XXX: mm  
OLG: zase na to na ty d ěti (.) posti[žený]  
SON:                                [ano]  
OLG: d ěti  
SON: (   ) sví čky [(   )]  
OLG:              [že je] (k tomu) [dycky]  
XXX:                               [mm] 
OLG: ňákej [(           )] 
TAN:       [no jo jenomže] 
SON: =ta ky tomu moc nev ěřim. 
OLG: =no: to ne: (tady tomu n ějak) (         ) 
     (..) 
MOD: mhm, 
     (..) 
OLG: to:  
     (..) 
HAN: tak já nevím (m ě) ((OLG zvoní mobil)) t řeba p řijde i: jako, 

(..) tak jako když ee eee s ::i rad ěj si ((OLG zvoní mobil)) 
koupím nový prostor, (..) a: [než prost ě] 

OLG:      ((hledá v tašce mobil)) [(   ) volá]  
HAN: kdybych m ěla:: e jenom tak n ěkomu dát peníze. 
XXX: hm 
HAN: =no:  
XXX: =hm 
HAN: takže, jako (.) i to: f e (...) mi p řijde: (...) nevim jestli 

to je tedy zrovna n ějaká reklama ale  
     (..) 
TAN: hmm 
     (...) 
MOD: vy si so ňo myslíte že je to teda dobrý nápad e používat tu 

reklamu jako (..) jako tak k tomu sd ělování [(       )] 
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SON:                                             [t akle tak] jak to 
řikala [tá ňa tak s:i] 

MOD:        [no: (.) no:] 
SON: to myslím úpln ě stejn ě. ((sm ěje se)) to je to 
TAN: no já si na (.) pet ře já si mysim i (.) na tu rakovinu toho 

prsu že jako to t řeba:: n ěkdo: jako: vodkládá že n ějakou 
prohlídku nebo to: a že t řeba taky jako  

SON: mm (.) [(                )] 
TAN:        [se nad tím zamyslí] jako že: je to pod nět že (.) t řeba 

i na to nemyslí a te ď to na tý ulici vidí tak jako mu to za čne  
SON: jo (.) cht ě necht ě [si to n ějak p řipomene] 
TAN:                    [takovej podn ět prost ě]  
SON: no: 
TAN: [k n ějakýmu (.) činu že jo (.) tak] 
LID: [sou v ěci který se (        ) a ta] reklama [nás] 
TAN:                                             [m m] 
LID: donutí nad tím [t řeba] 
TAN:                [no:] 
LID: zap řemýšlet. 
TAN: no: 
MOD: [mhm] 
LID: [(   )] pot řeba [(jako)]  
MOD:                 [jo] 
LID: nám to pom ůže k tomu že na (tom) člov ěk a pak to vidí víckrát 

tak [t řeba] 
TAN:     [mm] 
LID: opravdu (.) 
MOD: mhm, 
LID: [(  ) ur čitý v ěci] 
OLG: [(to viš že jo)] no 
HAN: já sem si ješt ě vzpomn ěla že vlastn ě je taky už podle m ě se to 

stalo pravidlem nevím který rok že vlastn ě na to velikono ční 
pondělí, b ěží v televizi to pomozte d ětem. 

     (..) 
TAN: ku ře 
SON: [to ku ře] 
HAN: [to ku ře] jo to ku ře  
TAN: =ku ře 
HAN: a to je taky že: už je to prost ě: zab ěhnutý rituál že je to 

[vždy] 
TAN: [(to)] (je) (    ) (logo) že [jo tak] 
HAN:                              [eee] a je to [vž dy] 
TAN:                                            [mm ] 
HAN: vlastn ě na to veliko ční pond ělí kdy to b ěží v té televizi a 

(..) takže (.) [to] 
TAN:                [mm] 
HAN: bych  
SON: =no: je to (prav) (.) ( ) t řeba bych řekla že i todle je v tý 

televizi vtipn ě ud ělaný že jo, protože (to) tam házejí ten (.) 
záchrannej kr[uh a,] 

TAN:              [mm] 
HAN:              [mhm] ((kývá hlavou)) 
SON: vlastn ě je to animovaný (.) [(tak)]že 
HAN:                             [hm] 
SON: to upoutá i d ěti i, (.) (    ) tak to upoutá. (      ) ((tiše)) 
     (...) 
TAN: hm 
HAN: a je to d ělané zábavnou formou [takže] 
SON:                ((kývá hlavou)) [hmm] 
HAN: se na to dívají ur čit ě prost ě i ty d ěti [že] 
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SON:                                         [no] 
HAN: protože tam vystupují [zp ěváci:] 
TAN:                       [hmm hmm] 
HAN: a 
TAN: =hm 
HAN: =a mají tam prost ě svoje oblíbené já nevím a rodi če (.) e 

komi ky: a ((zasm ěje se)) 
TAN: (jo) ((usmívá se, kývá hlavou)) 
HAN: mm 
     (...) 
MOD: tak podíváme se teda na pár t ěch plagát ů [(              )] 
HAN:                                          [mm ( .) jo] 
TAN:                                          [no: dobře (.) mm] 

ur čit ě  
MOD: mě zajímalo [jesi si] 
HAN:             [konkrétn ě] 
MOD: na n ějaké vzpome[nete] 
HAN:                 [co bude] 
MOD: ale myslím že je lepší (.) podívat se konkrétn ě na pár t ěch 

příklad ů. ((zapíná projektor)) 
     (...) 
TAN: ((naklání se k HAN, šeptem)) (       )  
HAN: ((polohlasem)) já sem si totiž ješt ě jeden vybavila (.) ale 

(...) takový  
MOD: [no] 
HAN: [v me]tru, a: v metru a tam so:u tam sou se mi  zdá (.) ee v ěty . 

(.) ee já nevím e (.) kdy se mi zdá to dít ě volá o pomoc (.) a 
[te ď nevím] 

SON: [((mlaskne)) jo::] 
HAN: jesi je to:, 
SON: tako[vý (   )] 
HAN:     [zná sil ňo]vání nebo n ěco nebo n ějaké (  ) prost ě je tam 

problém (.) bu ď jako: s ta[tínkem nebo s rodi či nebo n ěco] 
TAN:                           [aha:: (                      )] 

((tiše, s pohledem up řeným na promítaný obrázek, viz obr. 4.1)) 
HAN: takového. 
MOD: vola- 
TAN: =to bejvalo na dve řích ((dotkne se rukou paže OLG))  
SON: já sem [si vzpomn ěla (    )] 
OLG:        [no: ale (         )] ((ukazuje na prom ítaný obrázek)) 
MOD: [nemyslíš tohle.] ((k HAN)) 
SON: [(             )] tam bylo dít ě v tý pe řin[ce] 
HAN:                                           [ne]  ((k MOD)) 
SON: s tim [(          ) (s tim)] 
TAN:       [mmm s tim telefonem.] 
SON: sluchát[kem.] 
TAN:        [s tim] sluchátkem. 
MOD: aha,  
     (..) 
SON: jo: 
MOD: =tak st- na n ě- na n ěco ste si [vzpomn ěly] 
SON:                                [a nevim jesi] je to ((obrací se 

k HAN)) to sa[mý] 
MOD:              [hm] 
SON: nebo jesi je to n ěco [jinýho] 
HAN:                      [jo:] ((ukazuje prstem na  SON)) jo jo jo 

[je to s tím sluchátkem.] 
SON: [jo to je vono (že jo),] s tím sluchát[kem] 
TAN:                                       [mm] 
SON: ne to je, bych řekla že to je ta linka pomoci [pro ty d ěti.] 
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HAN:                                               [jo: aha] tak 
SON: jo: že [m ůžou] 
HAN:        [mm] ((kývá hlavou)) 
SON: zavolat na to te[lefonní číslo] 
LID:                 [když mají problé][my] 
HAN:                                   [hm]  
SON: když mají n ěja[kej]  
HAN:               [ano] 
SON: mm pro m ě ne[ řeši]telnej  
MOD:             [mhm,] 
SON: problém. 
XXX: no 
MOD: mhm 
     (...) 
     ((NA ST ĚNĚ JE PROMÍTNUT PRVNÍ OBRÁZEK, VIZ OBR. 4.1)) 
MOD: tak e tohleto bylo:, p řed asi (.) t řemi lety nebo: nevím 

kolika: (.) tak [zhruba] 
TAN:                 [(    )] ((kývá hlavou)) 
MOD: t řemi čty řmi nevím. ee v metru. jo to je: fotka z metra: sou to 

(.) to vidite že to sou ty dve ře metra, 
TAN: mm  
SON: (     ) pamatuju ((tiše)) 
TAN: [no::] 
SON: [(   ]   ) vidim to je pravda to si pamatuju 
OLG: =a to si pamatuju taky no (     )  
MOD: vidíte to: dob ře? 
SON: dob ře no 
MOD: jesi to mám (   ) za temnit asi ne že. 
HAN: ne: 
     (...) 
MOD: tak [ee] 
XXX:     [mm] 
MOD: f (..) co na to říkáte (..) m ě by zajímalo jako c- ee jaké je, 
TAN: ((drží si ruku p řed ústy a šeptá n ěco HAN)) 
MOD: jaké je vlastn ě ee jak byste pojmenovaly to téma, které se tam 

(.) o kterém se tam mluví, jako zajímá m ě v podstat ě jakýkoliv 
komentá ř [jako] 

XXX:          [((odkašlává))] 
MOD: f ee (.) k to[mu co] 
LID:              [((odkašlává))] 
MOD: se tam říká: (.) j- c- co se tam ukazuje: (..) jak tomu 

rozumíte a tak dále. tyhle v ěci všechno 
     (...)  
LID: ((vytahuje z kabelky brýle)) 
OLG: (no: ta) (..) (no ta) (.) téma tý rané d ěti ((obrací se 

k ú častnicím)) nebo že jo, 
XXX: m[mm] 
OLG:  [to by]ly takový ty 
LID: ((nasazuje si brýle)) 
     (...) 
MOD: mhm, 
     (...) 
SON: mm no ve mn ě ten, speciáln ě teda ten medvídek vzbuzoval takový, 

(ur čitý) jako emoce jako jako lítost (nad t ěma dětma) [(no:)] 
TAN:                                                       [hmm] 
     (...) 
MOD: mhm, 
     (..) 
HAN: ono už jenom to že tam je to on  mě pohladí tak ee vlastn ě ten 

medvídek je [takový] 
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SON:             [mmm] ((obrací se k HAN a kývá hla vou)) 
HAN: mazlivý (že) že [to je] 
SON:                 [(no:)] 
HAN: vlastn ě ta hra čka s kterou se: (.) ee s kterou si to dít ě hraje 

(.) s kterou t řeba spinká  
SON: mm 
     (...) 
MOD: mhm ((tiše)) 
HAN: =oproti tomu ten táta si myslím že tam je tako vý ten (.) o strý 

chlap prost ě: takový (.) nebo (.) ostrý no tak (.) já nevím 
((pousm ěje se)) <s modrými> vlasy (.) takový troš[ku vy]pad á  

XXX:                                                  [mm] 
HAN: že má sva[ly: vypracovaný tak]  
OLG:          [prost ě že to není táta no] ((obrací s k HAN)) 
HAN: takový dr sňák  
OLG: no (.) [drs ňák] 
MOD:        [mhm] ((tiše)) 
OLG: táta. 
HAN: no  
OLG: [(      )] 
TAN: [(tam) to] ne ní ((obrací se k OLG)) táta drs ňák nao[pak] 
HAN:                                                    [ne?]  
TAN: to je  
HAN: =myslíš že [to není (     )] 
TAN:            [ne jeho se nebo]jím ((ukazuje prst em na promítnutý 

obrázek)) táty ano no tak[že (.) tady tomu]  
HAN:                          [no aha jo takže to] je kamarád? [jo] 
TAN:                                                           [no] 

[takže vlastn ě] 
OLG: [kamarád? (jo)] 
TAN: tenhleten je vlastn ě lepš[í než]  
HAN:                          [aha,] 
TAN: ten: jako než táta  
SON: ((obrací se k TAN, kývá hlavou)) mm 
OLG: jo ten medvídek (     [  )] 
TAN:                       [ne:] ne ne ne [ne] 
HAN:                                      [ne]  
LID: =ne (ta)  
SON: [(         )] ((ukazuje prstem na obrázek)) 
HAN: [ne: ten ten] 
TAN: =v tom červeným podkladu že [prost ě] 
HAN:                             [aha:,] 
TAN: je ho se nebojím ((ukazuje prstem na obrázek)) jo je t am psáno 

táty ano jo takže,  
HAN: =vidíš [tak to já sem si vyložila,]  
TAN:        [to dít ě ((obrací se k HAN)) spíš bere:] 
HAN: úpl[n ě: vidiš takže]  
TAN:    [no: (.) no:] 
HAN: to bude: jako zase n ějaká jeho hra čka jo, chapeš to tak že to 

[bude jeho] 
LID: [(       )] [(     )] 
TAN:             [hra čka] [(ne:) ale] 
HAN:                      [hrdina .] 
LID: =hrdina [(         )] 
HAN:         [hrdina  (  )]  
TAN: [tak] 
LID: [( )] (           ) [( ).] 
HAN:                     [aha,]  
     (...) 
HAN: no (.) tak mn ě se nelíbí tak já s:: [bych]  
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TAN:                                     [mm] 
HAN: to <brala že to (by) mohl [být ten>] 
OLG:                           [já sem si] teda  
HAN: =ten zlý otec no ale asi ne 
     (...) 
OLG: že je tam jeho [se] 
MOD:                [hm] 
OLG: nebo[jim] 
HAN:     [hm] 
OLG: že tak [jako] 
HAN:        [hm] 
OLG: (   ) 
MOD: =co se vám tam líbí co se vám nelíbí. 
     (...) 
MOD: nebo čeho si f: e nejd řív všimnete (..) no za čly ste mluvit o 

tom: levém t řeba nebo já nevim já [vás]  
XXX:                                   [mm] 
MOD: (    ) ne[chci] 
OLG:          [(tak že)] toho medvídka si člov ěk všimne 
SON: =no [já sem (    )]  
OLG:     [((sm ěje se)]  
SON: mě zaujal ten medvídek [(protože)] 
OLG:                        [m ě taky] no: 
SON: sem: řikala že teda, 
OLG: ((odkašlává)) 
HAN: je to asi jemn ější ta: (.) ta levá reklama taková (..) taková 

[víc] 
TAN: [no] ((naklání se t ělem dop ředu)) 
HAN: d ětská no:. 
TAN: já tady nebudu menova:t, a[le] 
MOD:                           [mh]m, 
TAN: trošku jako ze svýho soukromí já sem tohleto: jednomu mýmu (.) 

známýmu ten:: (.) pravej vobraz jako dávala takovej  ne: jako 
vzor ale a ť se nad tim zamyslí prost ě, (..) jako nad ee (.) 
(měl) (.) jeden známej, špatnej vztah ((obrací se k MO D)) mezi 
sebou a svým synem jo: 

MOD: mhm 
TAN: a: ten známej byl takovej docela jako m (..) t ak jako (..) 

takovej tvrdej člov ěk (..) a já sem mu to práv ě takto dávala 
jako a ť si tohle p řečte a ť se nad tím zamyslí taky jo: že se ho 
to vlastn ě osobn ě týká tak si myslim že jo tak jako jesi to 
pomohlo asi to nepomohlo ale, (..) jako sou to téma ta který se 
nás jako dotýkaj no tak, 

     (...) 
HAN: takže t ě to zaujalo [natolik,]  
TAN:                     [tak m ě to] zaujalo. [že sem tomu]  
HAN:                                          [že (       )] 
TAN: úpln ě poro[zum ěla tomu červenýmu (       )] 
HAN:           [že sis že sis to zapamatovala a] vl astn ěs mu to 

[doporu čila.]  
TAN: [no (.) no] 
HAN: ((zasm ěje se)) <a ť se [na to podívá taky ( )>] 
TAN:                       [(                    )]  a ť se podívá 

taky a zamyslí se no  
HAN: =hmm 
SON: já bych ješt ě k tomu: možná, že ten: ee medvídek možná, e to je 

jenom s- t řeba m ůj ná zor že m ě to e víc jako vosloví prtože sem 
jako žena:, ((obrací se k TAN)) 

TAN: mm 
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SON: =že tam se mluví o tý mám ě že že je to, ten vztah mezi tím 
dít ětem a mámou by m ěl bejt jako ( ňák) asi jako ešt ě (.) m 
citliv ější nebo ešt ě, (.) hlu bší než:: jo (.) ten táta p řece 
jenom, [( )] 

TAN:        [mm] 
SON: (  ) 
HAN: mhm 
SON: te ď nevim jesi sem to dob ře jako vy[jád ři]la 
MOD:                                    [mhm,] ((ti še))  
HAN: že to víc  (..) asi to víc p řekva[pí:] 
SON:                                 [jo] ((kývá hl avou)) 
HAN: to okolí když ani ta [máma]  
TAN:                      [mmm] 
HAN: [už prost ě] 
SON: [ani ta máma] už [(no jo)] 
HAN:                  [hmm] 
SON: no ((kývá hlavou)) 
TAN: hmm (.) to je pravda  
OLG: (      ) ((šeptem)) 
     (...) 
MOD: mhm, 
     (..) 
HAN: j- no: (.) a t řeba jako úpln ě až te ď sem si p řečetla dole ty ty 

řádky ((ukazuje prstem na promítnutý obrázek)) to ci tový chlad 
je tý[rání] 

TAN:      [mmm] 
HAN: a vedle nadávky a výh[ružky]  
TAN:                      [mm] 
HAN: sou tý[rání] 
TAN:       [mmm] 
XXX: mm no 
     (...) 
MOD: mhm,  
     (...) 
MOD: no (.) a co na to říkáte. (.) protože naho ře text, dole je 

nějaký text (...) vlastn ě kdo kdo který text říká (       ) 
(...) kdo říká to první a kdo říká to druhé. 

     (...) 
HAN: no to [první říká to] 
OLG:       [(           )] 
HAN: dít ě? (..) to na[ho ře,] 
OLG:                 [(   )] 
     (...) 
SON: no, ((souhlasn ě)) 
HAN: [a to dole:] 
OLG: [(no to by) (  )] ( řikat) (.) táty ano taky ne  
     (..) 
TAN: no to je to zamyšle[ní pro ty dosp ělý pro ty rodi če že jo pak 

to dole to] 
SON:                    [(                ) no no j asn ě no ur čit ě, 

((kývá hlavou))] 
TAN: to (.) ten citový chlad [a tak no:] 
SON:                         [bych nad tim] no: (.. ) v ůbec 

nepřemýšlela [(ur čit ě no)] 
TAN:              [(         )] 
     (...) 
MOD: takže levý se? levý obrázek se vám líbí víc 
OLG: no: ( ) [no:] 
SON:         [no] (.) víc p ůsobí [(no)] 
OLG:                             [víc] 
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XXX:                             [mm] 
OLG: p ůsobiv ěj[ší] 
XXX:          [mm] 
OLG: no:  
MOD: je p ůsobiv ější. 
OLG: mm (((kývá hlavou)) 
MOD: mm (..) kd- v čem sou tedy ty zápory tady toho pravého. v čem 

je: f ee (.) pro č (.) pro č není tak p ůsobivý jako ten levý. 
když byste ho m ěly n ějak vylepšit. (..) navrhnout n ěkolik zm ěn, 
aby to bylo p ůsobiv ější co byste navrhly, 

HAN: hez čího toho hrdinu. 
OLG: (as:::i) (  ) 
HAN: =teda 
TAN: [no jo:] 
HAN: [když sem te ď] [zjistila že je to hrdina.] 
XXX:                [(                       )] 
OLG: ale to je práv ě to 
TAN: no jo (ale) ( ) [(to) v tom je ten vtip) jako]  
SON:                 [ne  (.) to nem ůže bejt hez čí.] 
TAN: jo: 
SON: to ne: [to zase nem ůže bejt]  
TAN:        [v tom je ten vtip že] 
SON: [hez čí.] 
HAN: [mhm] 
TAN: vlastn ě je tak, 
SON: ((sm ěje se)) 
TAN: hroznej a e št ě je lepší než ten táta [( )] 
SON:                                      [no :] [no no] 
OLG:                                            [(   )] 
TAN: takže ((obrací se k HAN)) to jako ne zjem ňovat asi že jo víš? 
HAN: jo  
SON: no: 
     (...) 
OLG: asi možná i jak tady so ňa říkala s (tym) že, (že) ta maminka že 

jo s tou maminkou že e to víc zap ůsobí no. 
SON: ((kývá hlavou)) 
XXX: mm 
OLG: (že spiš) si ani s:::ama n ějak, t řeba nad tím ani moc 

nepřemejšlí víc.  
     (.)  
XXX: [mm] 
OLG: [jes]li se ho bojí nebo (že) táta, (.) jak si řikala no že: 

automaticky že táta je vždycky takovej (.) zle jší [<(   )> 
(maminka)]  

SON:                                                   [no:: nebo, 
((kroutí hlavou))] 

OLG: (      ) (.) víc opustí tu rodinu že jo nebo (  ) (..) maminka 
vždycky z ůstane n ějak. 

XXX: no: 
     (...) 
HAN: a možná bych volila:[:::] ((dívá se na plakát) ) 
OLG:                     [(takže) ( )] 
HAN: t řeba i: sv ětlejši (..) ten: (.) podklad (..) ja nevim jak se 

to vám ostatním líbí nebo vám to ne[va]dí, 
TAN:                                    [mm] 
HAN: t řeba jako kdyby to byla, pa stelov ější ta: ta m jako že mi 

přijde tmavá ta barva. 
MOD: která. 
HAN: ta: červena. (.) ta vpravo ta f- nebo fialová nebo (...)  ( ) 

(že tam) to je takové zá řiv ější tak to možná víc upoutá (   ). 
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TAN: [mm (.) (kerý to (  )] 
SON: [(já nevim) (       )] 
HAN: no (.) jo 
LID: [já ml čim,]  
MOD: [co myslíte lí]do 
LID: já ml čim úmysln ě protože se mi to nelíbí už jako samo o sob ě 

k to[mu] 
MOD:     [jo] 
LID: tématu takže jako se [vyjad řovat nebudu:: pro<tože>]  
MOD:                      [no to m ě zajímá práv ě tak to] musíte n ěco 

[( )] 
LID: [se] mi to téma nelíbí [a je] 
MOD:                        [mhm] 
LID: v ůbec strašný že se to téma musí řešit. asi tak  
TAN: =no jo: (jenomže) [to teda: existuje že jo tak ] 
LID:                   [takže já vím (že jo je to)]  r ůzný ale jako 

nelí[bí se] 
MOD:     [mhm] 
LID: mi protože prost ě: (.) 
MOD: [mhm] 
LID: [m ě d ě]sí to téma samo o sob ě takže se mi to  
MOD: mhm 
LID: nelíbí se mi to. 
MOD: mhm 
LID: =(prost ě). 
XXX: mm 
LID: takže (.) ú mysln ě ml čím a nevyjad řuju <se> ((zasm ěje se)) [<je 

to> je to z tohodle d ůvodu]  
MOD:                                                           [jo 

ale to to neml čte,] to m ě práv ě zají[má co se, co se] 
LID:                                     [ne: z toh odle d ů]vodu sem: 

prost ě ne: no. 
     (..) 
MOD: no:: (.) t- e (...) (te ď) když byst- jako to téma teda 

samozřejm ě není veselé, 
XXX: no: 
MOD: =ale když byste se podívala na ty: na to že vl astn ě: (.) sou 

(.) vzniknou na to téma n ějaké plagáty:, (..) co na to říkate 
když to vidíte vlastn ě v tom metru jedete kolem toho: (.) 
vlastn ě (.) m ě by zajímalo c- pro koho je ur čeno taky pro koho 
je vlastn ě ur čen ten plagát. 

LID: =no v podstat ě pro ty dosp ělý to p řece není pro d ěti (ne) (.) 
ne to já si myslím že to maj řešit dosp ělí to je podle m ě pro 
ně aby si to uv ědomo(va:) (.) 

MOD: [hm] 
LID: [je] to hrozný no (.) nevim jestli zrovna todl eto teda t ěm 

dosp ělým pom ůže, 
MOD: prosím? 
LID: že nevim jesi takový plagáty dosp ělým jesi se nad tím zamysle:j 

(jako) nevim, asi ne, protože když je n ěkdo, (.) tak otrlej že 
si dovolí ňáký ty ((vrtí hlavou)) tak si myslim že ty[dle] 

MOD:                                                      [hm] 
LID: plagáty mu nepom ůžou ale [( )] 
MOD:                          [hm] 
LID: to je jedno. ale aspo ň [teda] 
MOD:                        [mhm] 
     (...) 
SON: (  ), [(to je pravda)]  
LID:       [nevim (.) ne]vim no prost ě  
SON: [(         )] 
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LID: [a nevyjad řu]ju se protože: jako: ne ne (     ) ze všech stran  
tak<že>, nevyjad řuju. (..) [proto sem ((ukazuje rukou sm ěrem 
k MOD)) ml čela] 

MOD:                            [(no) p řijdou, p řijdou ješ]t ě, 
přijdou ješt ě ji né plagáty. 

LID: ešt ě horší jo (.) jéžíš<marja> 
     ((všechny ú častnice se sm ějí)) 
SON: ne todleto je pravda [t- ee co říkala lída] 
LID:                      [(                              )] 
SON: protože:: mn ě to taky p řijde že teda normálního mm nebo (.) 

normální lidi:, jo to zaujme protože si řekne je:žiš to je 
hrozný že [v ůbec] 

OLG:           [(   )] 
SON: n ěco takovýho ( ) (.) jo ale ten kdo, asi se takhle c hová tak 

mu to v ůbec nep ři[jde] 
TAN:                  [hm] 
SON: a (     ) si toho plagátu ani nevšimne. 
HAN: =možná že se mu i zasm ěje. takový má[ma s tátou jako] 
LID:                                     [(             )] takže 

bych v ůbec už ne řešila n ějaký detaily [t řeba barev (nebo)]  
SON:                                       [no::: ( .) jako,] 
LID: n ěčeho jinýho pro[st ě] 
MOD:                  [mhm] 
LID: no jako (.) ne (.) já ne. ((zasm ěje se)) 
MOD: mhm 
     (...) 
MOD: ee (.) tak ee abyste vid ěly tu sérii celou tak ee to pokra čuje 

takhle, to e 
     ((NA ST ĚNĚ JE PROMÍTNUT DRUHÝ OBRÁZEK, VIZ OBR. 4.2)) 
TAN: [mm] 
MOD: [vlas]n ě ve stejnou dobu:: se objevily: tamta dvojice: poto m 

tady zase další dvojice (...) t řeba na v jiném: voze metra nebo 
na jiných dve řích (..) naproti t řeba (     ) (...) to by pro 
vás lído už bylo t ř- ee n ějak e (.) p řijateln ější nebo jako 
téma samoz řejm ě po řád z ůstává jo ale  

OLG: =[(je: no)] 
LID: =[(no: já)] (bych řekla) že trošku řeší už n ěco jinýho že ty 

rodi če na ty d ěti t řeba nemá čas už svým zp ůsobem (     [ )] 
MOD:                                                         [mhm] 
LID: že už to řeší trošku n ěco jinýho to už mi p řijde jako, se mi to 

líbí víc (protože) to už není vo tý (...) já nevim (.) nevim no 
(.) todle mi p řijde pro  mě t řeba zajímav ější ( ). (.) kdy[ž to] 

MOD:                                                          [mhm] 
LID: vemu takhle. ((naklání t ělo dop ředu a prohlíží si plakát)) 
     (6.8) 
LID: a je to dobou bohužel ta doba (dneska) ty rodi če na ty d ěti 

nemají čas [takže (jako jo)] 
HAN:            [ano (.) to sem (cht ěla)] 
LID: no 
MOD: m[hm] 
HAN:  [ta]ky [(  )] 
LID:         [(  )] že todleto ((ukazuje prstem na plakát)) t řeba 

chápu že ti rodi če by se mohli zamyslet todle jo  ((ukazuje 
prstem na plakát)) todle bych brala že to by mohlo bejt 
účeln ější reklama. to ((kývá hlavou)) (.) jako bych brala  že 
jo.  

     (..) 
MOD: mhm, 
     (..) 
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LID: protože vono to tak opravdu je. (..) (že) ty d ěti bejvaj 
vodložený d ělaj si co (..) to (naše) rodi če [to jako bych 
řekla] 

OLG:                                             [(      
         )] 
LID: že to dleto mn ě se osobn ě líbí víc protože si myslim že m ůže ty 

rodi če oslovit víc  než ten p ředtim. (.) ne[bo tam] 
MOD:                                           [mhm ] 
LID: (   ) (se nejednalo), tak taky ( ) (vo) (rodi[ če) ( )]  
MOD:                                              [ mhm] 
LID: nevim (.) jako líbí se mi todleto podstatn ě více 
     (..) 
MOD: co na to říkají ostatní na to co říkala lída teda li- líbí se 

t řeba (už::) vám taky, (.) nebo e je to pro vás n ějak 
přijateln ější nebo n ějak ( )  

     (...) 
OLG: (       ) 
     (7.2) 
MOD: nebo je to stejná dvojice jako ta p ředtím nebo 
SON: ne: 
HAN: =[(    )] 
OLG: =[to ne:]  
TAN: =[(    )] (je to) takový zjemn ění z- [z- je to jemn ější asi no] 
OLG:                                      [(                      )] 
SON:                                      [(                      )] 
LID:                  ((obrací se k SON)) [(                      )] 
TAN: to té ma teda že jo jako (.) tím že je to jenom vo tom po vídání 

a vo tom ča[su] 
OLG:            [(jo:)] 
TAN: tak to je takový (.) 
SON: že  
TAN: [(   )] 
SON: [to po]stihuje daleko víc li[dí (že)] 
XXX:                             [mmm] 
SON: [jo protože to už] 
HAN: [(              )] 
TAN: (kdežto) tam to bylo vy hrocený že [jo] 
SON:                                   [no:] ((kývá  hlavou)) 
TAN: tak (.) [to první] 
HAN:         [což pros]t ě na m ě n ěkdo ne[má čas tak já to] 
OLG:                                    [(              )] 
HAN: neberu jako tý rání nebo já si po[ řád] 
LID:                                 [no:] ((kývne hlavou)) 
HAN: i ješt ě nemyslím [že to dít ě] 
SON:                  [no: no no] 
HAN: je týráné. jo  
MOD: m[hm] 
HAN:  [ja]ko: rodi če můžou pracovat na sm ěny, e m ůže maminka 

vychovávat sa ma prost ě dv ě t ři d ěti: (.) je rozvedená a to 
neznamená že to dít ě, že je týrá. prost ě ony: holt musí být 
samy když ona je v práci, (.) a: a pff 

SON: ona to nakonec  
HAN: [(když) ( )] 
SON: [d ělá ta]ky pro n ě  
HAN: =ano 
SON: =když musí  
HAN: [ano] 
SON: [vyd ě][lávat] 
XXX:       [mmm] 
SON: peníze: a, 
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HAN: =p řesn ě tak. 
SON: =n::o 
MOD: mhm, 
HAN: cht ěji jim chce jim já nevim umožnit školy:: a kroužky a 
OLG: [(no:)] 
HAN: [podob]n ě takže  
OLG: =pak (po[ řídit) (    )] 
HAN:         [ji nic jiného] nezbýva. 
XXX: hm hm 
OLG: a po řídit si v dnešní dob ě že jo n ějakou tu vychovatelku což:: 

(..) (co je ty) [(       )] 
SON:                 [a to taky] ne ře[ší (     )] 
LID:                                 [to není ře]šení 
OLG: =[to] 
HAN: =[ne] 
OLG: taky ne[ní řešení] 
SON:        [protože] tam je (.) to s:: práv ě že si musí povídat 

s t ěma rodi čema [s tou mámou nebo] 
OLG:                 [(              )] 
HAN: [ano] 
SON: [s tá]tou a ne teda s n ějakou vychovatelkou (to) 
HAN: hm 
     (..) 
SON: (asi) to samý. 
     (...) 
OLG: no a tak i finan čně že jo by si to dneska nemohl ni[kdo] 
HAN:                                                    [ano] 
OLG: (do-) dovolit  
HAN: jist ě takže pro to je, neustále 
OLG: protože ty d ěti s::: 
     (...) 
HAN: no a jinak je to ta[ková] 
OLG:                    [(  )] 
HAN: (.) bych ješt ě jenom k tomu co tam je: jo, no tak, je  
MOD: [mhm,] 
HAN: [to ty]pické no prost ě (.) kluk  že vpravo je ten kluk  (.) 

[který prost ě] 
SON: [((sm ěje se))] jo: 
HAN: =e řeší toho tá tu takže ten tam má ten [fotbalový] 
SON:                                        [(       )] 
HAN: ten kopa čák (.) a: a: (.) ee vedle je to ta hol či čka (no) která 

si hraje (.) s [panenka][ma]  
OLG:                [(     )] 
TAN:                         [mm] 
HAN: a prost ě (..) možná jako f: (.) asi v tom d ětství (.) já nevím, 

jestli víc tíhne k mamince nebo pro č je to ta(m), (.) zro [vna]  
SON:                                                          [asi] 

jo: ((kývá hlavou)) 
HAN: =(tak) asi jo: že, 
OLG: asi jo: no: ((tiše))  
     (...) 
MOD: mm, 
     (...) 
MOD: a co by na to řekla t řeba práv ě: e m (..) ta maminka která: se 

snaží z- z- zajistit tu rodinu: a proto musí hodn ě: pracovat je 
t řeba sa ma: a vyd ělává (.) pracuje na sm ěny a tak dál a te ď si 
přečte: že (..) tady  

TAN: =mm 
MOD: =něco takového (jako) 
SON: =hm (.) to [pro ni m ůže]  
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MOD:            [potom se] 
SON: skoro bejt stresující no: protože [si to t řeba] 
OLG:                                   [já si mysli m] 
SON: uv ědomí ale vlastn ě s tím moc nem ůže u[d ělat,] 
OLG:                                       [nemuže]  ud ělat [(   
                      )] 
LID:                                                       [se nad 

tím akorát zamyslí] a řekne si [kdo] 
OLG:                                [no:] 
LID: ((kývne hlavou k plakátu)) ud ělá všechno ostatní když ((kývne 

hlavou k plakátu)) bu<de s tou hol či čkou [že jo> ((sm ěje se))] 
OLG:                                          [že p ro tu:]  
HAN: ((s pohledem up řeným k LID)) ehe ((obrací se k OLG)) 
OLG: pro tu maminku to <(    )> [(            )]  
TAN:                            [ho řký zjišt ění] [takový] 
SON:                                             [j o (.) no] že 

pokud teda, to je ((obrací se k HAN)) z tedlet ěch d ůvo[d ů] 
HAN:                                                       [hm] 
SON: teda: jak e ((ukazuje rukou na HAN a podívá se  jí na jmenovku)) 
HAN: jo 
SON: =(tady)  
HAN: [(jo)] 
SON: [hana] uvá[d ěla,] 
HAN:           [((sm ěje se))] <jo> ((narovnává si na prsou 

jmenovku)) 
SON: jo, [( )] 
OLG:     [i] negativních [(že jo)] 
SON:                     [tak ee] ur čit ě to p- pro n ě je stresující 

že jo. 
XXX: mm 
SON: pak teda m ůže bejt ješt ě jinej d ůvod že teda, ((ukazuje rukama 

na plakát)) e ty rodi če můžou ten čas mít prže to nemusí 
((ukazuje rukou na HAN)) bejt tedleten p řípad tedy prost ě, o ty 
děti nemají zájem (no). ale, to už je zase jiná situa [ce] 

XXX:                                                      [mm] 
SON: (no). 
     (...) 
MOD: mhm, 
     (...) 
HAN: anebo se na to taky podívají? a: mm řeknou s- a v ůbec je to ani 

nenapadne jako podívají se [na] 
SON:                            [jo] 
HAN: to [a myslí ] 
SON:    [(     )] 
HAN: na ty druhé myslí na ty (.) kte ří: e práv ě (.) t řeba mají 

dostatek (.) času? (.) a: t ěm dětem se nev ěnují ale jako sebe:, 
přestože se jim taky nev ěnují, [ale] 

SON:     ((usmívá se, kývá hlavou)) [hmm] 
HAN: práv ě chodí do té práce, a mají toho hodn ě, tak eee je to ani 

nenapadne se zahrnovat do té  
SON: [hmm] ((kývá hlavou)) 
HAN: [skupi]ny protože si řeknou (.) dy ť já pro to dít ě d ělám 

maximum. 
SON: [jo] 
XXX: [mm] 
OLG: (jo:) taky [( )] 
MOD:            [mhm]  
SON: taky no: 
MOD: (       ) otázka vlastn ě té u činnosti jesi t- jesi tohleto m ůže 

být n ějak ú činné jesi m ůže n ěco zm ěnit takový plagát  
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     (..) 
MOD: ne[bo ( ) jako] 
SON:   [(       )] 
LID:   [ono sta čí] n ě[kdy] 
OLG:                 [(já)] 
LID: když se nad tím zamyslí ne, 
MOD: hm hm 
LID: ono n ěkdy pom ůže i to zamyšlení teda (.) t řeba si (   ) p řečte: 

a, 
MOD: mhm, 
LID: zamyslí se, a: zjistí t řeba že (.) (to je) pravda (a) to už:: 

je část ú čel ů,  
MOD: m[hm,] 
LID:  [tro]ši čku jako spln ěna že už člov ěk jenom (.) si zap řemejšlí 

[(           )] 
SON: [no: asi t řeba se] nad tim ale 
MOD: =mhm 
SON: =pochybuju že by [se] 
LID:                  [já] vím no 
SON: =mm jako zm ěnil , teda: ten (.) (že jo) t řeba režim denní (nebo) 

to co, d ělá ne[vím.] 
TAN:               [mm] (kývne hlavou)) 
SON: to si myslim že, (.) že tak dalece (       ). se  nad tím na p ět 

minut zamyslí a, (.) [pak de život dál] 
OLG:                      [(              )] [(        )] 
HAN:                                         [a t řeba as]po ň ten 

de:n [p řijede dom ů] 
OLG:      [(          )] 
HAN: z práce a zkusí to. 
TAN: =no: [já sem] 
HAN:      [(že:)] 
TAN: ((obrací se k HAN)) nepochodila tenkrát <jako>  ((sm ěje se)) 
HAN: no: 
OLG: ano  
MOD: m[hm] 
OLG:  [no:] nezamyslel (se) ale t řeba se nad tim zamyslel 
TAN: hmm ((vrtí hlavou)) 
MOD: a ja[ká byla]  
OLG:     [(     )] 
MOD: reakce teda t- ee (    ) toho:  
TAN: jako v pods[tat ě že] 
MOD:            [známého] 
TAN: to je blbost já to tady takhle teda řeknu, že prost ě, jo kdo 

(..) možná že ten člov ěk jako: (.) ve skrytu duše: jako: se: 
jako: si sám  jako řek že t řeba n ěco zanedbal s tim dít ětem ale 
(.) když to bylo takle jako m (.) mnou  řečený tak m m 

MOD: mhm 
TAN: vodmí tnul to jako pro[st ě no]  
MOD:                      [mhm,] mhm,  
TAN: (to)  
     (..)  
MOD: [na (k-)] 
OLG: [nech]t ěl p řiznat 
TAN: mm 
MOD: a na který plagát si vlastn ě odkazovala. [(            )]  
TAN:                                          [na t en p ředcho]zí 

((ukazuje prstem na promítací plochu)) s tim:: 
     (..)  
MOD: jo  s tim ee (.) [paná čkem] 
HAN:                 [(      )] 
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TAN: s tim: ((ukazuje prstem na promítací plochu)) (.) na ten 
fialo[vej jako] [no]  

OLG:      [(       ] [ )] 
MOD:                 [jo] jo (   ) ((tiše)) 
TAN: na ten. ((tiše)) 
     (..) 
MOD: mhm mhm  
     (...) 
     ((NA ST ĚNĚ JE PROMÍTNUT T ŘETÍ OBRÁZEK, VIZ OBR. 4.3)) 
MOD: no: e tady, k tomu ješt ě teda čtvrtý takový vlastn ě ve stejnou 

[dobu:] 
TAN: [(ten je)] (v kauflandu) (     ) ((mluví k HAN )) 
SON: ((obrací se k HAN)) (     ) [(       )]  
HAN:                             [tak to  je] ono.  
MOD: že [na t ěch,] 
HAN:    [tohle] sem [teda m ěla na mysli] 
MOD:                [na t ěch dve řích] vlastn ě že jo byly takle n ěkdy 

na proti sob ě v tom vagónu tady ty(dle) dvojice ty dv ě dvojice 
plagátu 

HAN: mm 
MOD: a potom ve dle dve ří byl tady (.) byl tady ten menší. menší 

plagát  
     (...) 
HAN: jo (.) [to je] 
TAN:        [ja vim] 
HAN: ur čit ě ono: [(tohle) sem vid ěla:] 
TAN:             [to já si pama]tuju. to bylo [tako vý z t ěch vod 

t ěch] 
OLG:                          ((kývá hlavou)) [já s i taky pamatuju  
     (  )] 
TAN: negativních po ty pozitivní ((d ělá rukou pohyb odshora dol ů)) 

že jo tak ((zopakuje pohyb rukou odshora dol ů)) s:: 
HAN: mhm (..) a to vím že to m ě úpln ě bavilo jako si to i p řečíst. 

(jo) 
TAN: [mm] 
OLG: [(jo)] ((pokyvuje hlavou)) 
HAN: (že) sem to jako rychle: (.) co tam je: (.) a:  (.) než 

vys[toupím]  
SON:    [já to čtu] prvn ě.  
HAN: ((zasm ěje se)) 
SON: ((sm ěje se)) [((sm ěje se))] 
HAN:              [jo: tak já už si to taky nepamat uju] 
SON: [((sm ěje se))        <no asi>] 
TAN: [si nejezdila metrem jako víš] 
SON: <ne: todlecto> ((ukazuje rukou na plakát)) [(     )] 
TAN:                                            [no  ne:] no tak (.) 

tenkrát tys: 
OLG: [já si (       ) de nisa chodila na základku] 
LID: [(taky neznám v ůbec todle) (              )] 
SON: =ne to neznám. ((zasm ěje se)) 
OLG: myslim že to tak bylo. to už je strašn ě dlouho  
TAN: tak zas dlouho ne  
OLG: je: 
TAN: no tak (   [            )] 
HAN:            [to nem ůže být] 
MOD:            [ty t ři čty ři] [roky to bylo] 
TAN:                           [že to hana] pamatuj e [( )] 
HAN:                                                 [jo]  
TAN: [(               )] 
OLG: [štyry roky no tak]  
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MOD: čty ři roky [to možná (budou)] 
OLG:            [na školu chodila] [( )]  
XXX:                               [mm] 
OLG: kolik jí je. (.) devatená dvace:t  
HAN: (  ) 
OLG: (takže) šestnác no  
HAN: no 
TAN: hm 
OLG: to tak bylo no v patnácti vycházela z devítky no vim (je) to 

nějak tak bylo. 
     (..) 
MOD: mhm,  
     (7.2) 
MOD: takže tady se k tomu tématu říká zase n ějaké n ěco dalšího n ěco 

nového:,  
     (5.7) 
MOD: tak e hana t řeba říkala že si tohle p řečetla že jí to: e jako 

dyž: (..) (že) si to s chutí p řečetla řikala (..) kolem toho 
jela: (..) e (..) 

HAN: mě zají[malo] 
MOD:        [co ří]ká[te]  
HAN:                 [co] tam bude [dál] 
MOD:                               [(no:)] 
HAN: jo (.) par[don že teda (   )] 
OLG:           [(               )] já taky já sem t o taky s chutí 

přečetla. 
XXX: ((odkašlává)) 
OLG: (te ď) sem si zpytovala jesi taky (.) <(to) všechno d ělám 

dob[ ře>] 
TAN:    [mm] (.) no: tak [(    )] 
OLG:                     [(    )] 
TAN: (    [   )] 
MOD:      [mhm] 
TAN: že jo 
OLG: no: 
SON: te ď sem [to četla prvn ě taky] 
OLG:         [(                 )] 
SON: sem si to tak jako řikala jo to je zajímavý ano no asi to tak 

je no: ((zasm ěje se)) 
OLG: (     ) 
MOD: [mhm] 
OLG: [(  ]     ) (taky) (.) sem ji vynadala tak jes i sem to ud ělala 

dobře ((sm ěje se)) <(      )> p řečetla (.) (sem si řikala) (  
         ) [(takle dál) ((zasm ěje se))] 
SON:       [protože (.) no:] pak si to člov ěk vztahuje jakože (na) 

[na sebe] 
OLG: [no: ((kývá hlavou)) (      )] si to vztahoval a no: (..) to 
SON: [hmm] 
OLG: [ur či]t ě 
     (...) 
MOD: mhm, 
     (...) 
MOD: tak když jako celkov ě potom: e to (.) te ď to vidíte jakoby 

v celku. (vid ěly) ste ty všechny ty čty ři plagáty pak tohle, 
tak ce lkov ě když by- byste se m ěly: vy jád řit k tomu: (.) k té 
t řeba té p ůsobivosti nebo k té ú činnosti jestli to spl ňuje nebo 
jak je (.) nebo k tomu smy slu v ůbec tady toho (..) tady z celé 
té (.) tady této kampan ě zrovna tak 

     (...) 
TAN: tak jak si [tady řikáme] 
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MOD:            [(         )] 
TAN: tak asi asi (..) že jes[i to potom] 
MOD:                        [no vypadá] 
TAN: člov ěk p řenese do praxe to je otá zka ale ur čit ě bych řekla (.) 

sme se shodly ((obrací se na ostatní ú častnice)) že: to zají- 
[e e] 

OLG: [(jo:)] 
TAN: že nás to jako zaujalo, 
OLG: (my sme se) [(          )] 
TAN:             [no a když to] zaujalo tak (.) i j ako se čověk nad 

[tím] 
MOD: [mhm] 
TAN: asi zamyslel že jo tak z řejmě to tak zbyte čný ne ni, 
OLG: neni [no]  
SON:      [hm] 
OLG: (že [ )] 
MOD:     [m]hm 
     (...) 
MOD: mě zajímá ješt ě co říká na to lída protože ta (.) [zpo čá][tku 

měla (        )] 
LID:                                                   [já]   [já 

jako nerodi č vám < řeknu> že] 
OLG:                                      ((obrací se k TAN)) [(  
                               )] 
LID: [mn ě] 
TAN: [hmm] ((obrácená k OLG)) 
LID: se [to dob ře může mluvit]  
OLG:    [(                  )] ((obrácená k TAN)) 
LID: proto[že] 
TAN:      [hm] ((obrácená k OLG)) 
LID: [já d ěti]  
OLG: [(     )] ((obrácená k OLG)) 
TAN: [((obrací se k LID))] 
LID: nemám a nevycho<vá(vám)> (.) ne: ale, (.) tak aspo ň že (.) se 

to umis ťuje (.) v t ěch dopravních prost ředcích kde ty lidi mají 
čas si to p řečíst [když] 

OLG:                   [(jo:)] ((pokyvuje hlavou)) 
LID: [<už teda (zas takle)>]  
MOD: [mhm (.) mhm] 
OLG: =když sed ěj [že jo když jedou hodinu> ((sm ěje se))] 
LID:             [(                            ) ši kovný] místo 

((ukazuje rukou na plakát)) kam to (.) jako dají že  teda ty 
lidi na to [mají čas no: a] 

OLG:            [to je pravda no:] [že to]  
MOD:                               [mhm] 
OLG: aspo ň, 
LID: takže pokud nemají lepší čti vo, ((zasm ěje se)) 
MOD: m[hm] 
LID:  [<tak] si p řečtou> 
MOD: mhm 
LID: n ějaký tydlety (to jo:) [no:]  
XXX:                         [hm] 
     (..) 
LID: to už pak je v ěc každýho jesi si z toho n ěco veme nebo jes[tli] 
MOD:                                                           [m]hm 

(.) [jo jo ((tiše))] 
LID:     [nevim]  
MOD: jo ((tiše)) 
LID: prže každý [každá] 
OLG:            [(   )] 
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LID: reklama osloví ji(né)  
OLG: =protože je jinej že jo každej [má] 
LID:            ((obrací se k OLG)) [no:] ((kývne h lavou)) 
OLG: jiný  
     (..) 
MOD: mhm, 
OLG: (jiný názory) 
MOD: =a konkrétn ě t řeba tenhle: jako tady t- t ěch deset v ět nebo 

(..) to vas už: jako tolik neodpuzuje jako tam ty ( .) tam ten  
OLG: =ne:  
MOD: před[cházející]  
TAN:     [tak to ne:] [(              )]  
OLG:     [to ne: to]  [je takový pou čný] todleto  
     (..) 
TAN: (zajímavý) [(                                       )] 
OLG:            [zajímavý ((obrací se k TAN)) že jo  pou čný] takový  
TAN: =mm 
SON: todle ur čit ě ne  
LID: ur čit ě to je pravda (     ) [((sm ěje se))] 
SON:                             [jo todle ur čit ě] neodpuzuje to je 

(..) taková 
LID: no 
SON: (f::akt asi konstatuje,) no (      ) 
MOD: [mhm] 
OLG: [(  ]  ) 
SON: (jako tak asi jako no) 
     (...) 
TAN: mm 
     (...) 
MOD: jo tak podíváme se na další.  
     (...)  
     ((NA ST ĚNĚ JE PROMÍTNUT ČTVRTÝ OBRÁZEK, VIZ OBR. 4.4)) 
MOD: toto je z tramvaje teda. (...) není metro:, (. .) ja vam nechám 

teda čas abyste si to prohlídly: já nevim jesi to dob ře vidíte 
(já to m ůžu) trochu, (..) zv ětšit , jesli (..) [jesi se mi to] 

NIL:                                    ((šeptem)) [(           )] 
MOD: poda ří,  
     (11.6) ((MOD manipuluje s po číta čem))  
MOD: ta:k asi. (...) lepší (     ) ((tiše))  
     (8.0) ((ú častnice si prohlížejí plakát)) 
MOD: tak co říkáte tady na tento plagát. 
     (5.9) 
MOD: čili zase zajima (me), 
OLG: (  [        )] 
MOD:    [cokoli ja]kýkoliv komentá ř. z- e a ť už se týká toho 

provedení nebo obsahu nebo  
LID: no (.) ob[sah] 
MOD:          [ če]hokoliv 
LID: =ten t řetí ve řejnosti pravdu to teda: [to: (.) (     ) úžasný] 
OLG:                                       [(                    )] 
MOD: =prosím , 
LID: ve řejnosti pravdu to tam je teda úžasný no <tenhle pla kát> 

[((sm ěje se))] 
MOD: [jak si to vysv ětlu]jete tady (teda) 
LID: no mn ě p řijde [že] 
SON:               [( )] 
LID: to tam je teda úpln ě šíle<ný> ((sm ěje se)) 
     (...)  
TAN: ((naklání se k HAN a šeptá)) (   [                   )] 
MOD:                                  [jak tomu roz umět no,] 
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LID: no protože práv ě mně p řijde že se to k tomu jako v ůbec nehodí, 
že jesiže to má teda bejt (.) n ěco o matkách o d ětech a te ď se 
tam hodí ve řejnosti pravdu tak to teda nevim, [(to jako) asi 
nějaký] 

SON:                      ((obrací se k ostatním)) [(no) to sem 
(asi) nepochopila] 

LID: po litici dali <n ějakou tu> (nebo) já nevi[m pros]t ě  
MOD:                                          [mhm]  (.) m[hm] 
LID:                                                     [ne ] toto 

jako mn ě p řijde že (  ) mn ě p řijde p ří[šerný] 
HAN:                                       [já musi m] říct že sem to 

teda taky nepocho[pila že sem si] 
SON:                  [ja sem to nepochopila no] (( obrací se k HAN)) 
HAN: v rychlosti p řečet[la dole tím drobným písmem] 
SON:                   [(                        )]  
TAN:                   [(                        )]  
     ((OLG, TAN a SON se naklán ějí trupem dop ředu a soust ředěně si 

prohlížejí plakát))] 
HAN: takže já už vám [ řeknu na]  
OLG:                 [(      )]  
HAN: co to je: 
LID: =no: 
HAN: =je to na dá rcovství.  
OLG: jo krve [( )] 
HAN:         [jo:] (.) to je prost ě asi na dá rcovství a te ďka [taky 

nevím jesli na, (.) jestli na,]  
LID:                                                          [(  ) 

(furt tam) stejn ě nechápu pro č tam je to] [jako ve řejnosti] 
SON:                                           [(             )] 
LID: prav[du] 
HAN:     [kr ]ev  anebo jestli na or[gá ny,] 
OLG:                              [(   )] 
SON: [(             )] ((s trupem vyklen ěným dop ředu a s pohledem 

upřeným na plakát)) 
TAN: [to je taková to] (.) ((obrácená sm ěrem k HAN)) jak se to řiká 
MOD: tak ee co ostatní na to té ma co je (to) tématem toho  
HAN: ((vzdychne)) 
TAN: ((tiše)) <ja nevim> ((sm ěje se)) 
SON: ne : [ja sem to nepochopila] ((podívá se na LID)) 
HAN:     [no zachování] [života,] ((dívá se na MOD) ) 
LID:                    [ja taky ne] ((sm ěrem k SON, vrtí hlavou)) 
     (..) 
HAN: ne, 
     (..) 
SON: n:o ((pochybova čně)) 
LID: =no jo ale [(    ) pro č tam]  
SON:            [dob ře ale, pro č] ((ukazuje rukou na plakát)) 
LID: je to ve ře[jnosti pravdu] 
OLG:           [matkám pomo:c] 
LID: [to mi nesedí to jako kdyby:] 
SON: [matkám pomoc d ětem život] t- t- e ne ne ja sem to já teda taky 

ne[vim na co to je:]  
OLG:   [matky (pouze:)] aby teda jim ve řejnost po<moh-> ((sm ěje se))  
SON: ((podívá se na OLG)) [ne] 
OLG:                      [(ja] nevim) (.) [to asi ne] 
LID:                                       [(       )] 
OLG: (no) (..) (no jo dyž) sou takový ty (.) a zylový n ějaký domy že 

jo [sou] 
TAN:    [hm] ((lehce zavrtí hlavou)) 
OLG: matky s d ětma  
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TAN: =to nebude asi  
OLG: =to nebude 
SON: =ne  já to [teda opravdu] ((dívá se up řeně na plakát)) 
OLG:           [d ětem živo:t] (.) jako aby nebyly potraty: ((zvedá 

obě ramena)) 
     (...) 
SON: (    [                )] ((tiše, čte patrn ě text z plakátu)) 
OLG:      [(aby (.) teda se)] 
HAN: jenomže [to sem si práv ě říkala že to asi ne: že to] 
SON:         [(                                        )] ((obrací 

se k LID, ukazuje rukou na plakát)) 
TAN: ne   
HAN: =[že to nebude] 
SON: =[(          )] ((obrácená k LID)) 
HAN: proti e proti potrat ům to m ě taky na[padlo]  [ale] 
TAN:                 ((obrací se k MOD)) [ty víš] [ pet ře] [vo č-]  
OLG:                           ((obrácená k HAN)) [ taky]  [m ě to] 

napadlo [(že jo)] 
TAN:         [vo čom] to je: 
OLG: d ětem [(život)] 
MOD:       [ješt ě] hana teda cht ěla dokon čit myšlenku,  
HAN: ((sm ěje se)) <já sem>, (..) eee no cht ěla sem říct že nevím  
     [že si myslím že to na ty] 
OLG: [taky m ě to napadlo no:] 
HAN: potraty: ee že [m ě to napadlo:] 
OLG:                [(            )] 
HAN: ale že to asi nebude:, 
TAN: já asi [(                              )] 
HAN:        [a te ď jako jak je tam prost ě ta,]  
OLG: [( )] 
HAN: [ta:] pupe ční š ňůra[: no:]  
TAN:                    [to je (ta]bu). ((obrací se  k MOD)) ty [víš] 
OLG:                                                           [( )] 
HAN:                                                           [no:] 
TAN: pet ře co to je: (..) jako (.) o čem to je nebo ne: 
     (..) 
MOD: eee 
TAN: =že já se domnívám [teda] 
MOD:                    [no] 
TAN: jo: 
MOD: =no 
TAN: já se  
MOD: [(       )] 
TAN: [domnívam,] ale: jako te ď s: m [(sa-)] 
MOD:                                [va]še názory s ou cenné ne 

mo<je>  
TAN: =<ne::> [jasn ě] 
SON:         [((sm ěje se))] 
TAN: ale že to je:: e to [byla p řece] 
SON:                     [(        )] 
TAN: dost diskutovaná otázka ((obrací se k MOD)) tý , pu peční krve:? 

(..) ne: a te ď se řikalo: n ěco že že ((obrací se k HAN)) ale já 
tomu jako nevím tomu hlavu ani patu jo ale jenom ta k nad hodím 
téma jesi [se] 

MOD:           [jo] 
TAN: n ěkdo chytí [jako jo:] 
HAN:             [m ě taky] práv ě napadlo že je to bu ď s krví nebo 

s n ějaký[mi] 
MOD:         [tak] 
HAN: orgány nebo prost ě pro zacho[vání toho] 
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MOD:                             [p řečt ě- p ře] čt ěte si teda celý ten 
název, e nebo vše- ce- všechno co tam jako na tom v i[díte jako 
jak]  

HAN:                                   (( čte z plakátu)) [ říkají mi 
ve]run- (.) verunka a říkají mi: (..) abortus. 

MOD: řikají mi abortus ano řikají mi verunka: a řikají mi abortus,  
TAN: (     ) ((šeptem k HAN)) 
HAN: (        ) v ědět no to vím [že to je latinsky] 
SON:      ((dívá se na plakát)) [(               )]  
TAN: jo:: ja se ptam 
HAN: ((sm ěje se)) no já mysím že jo, 
MOD: a pod tim vám teda p řečtu já [nevim] 
OLG:                              [no:] 
MOD: jesi [to vidíte já vám p řečtu ((ukazuje na plakát)) teda ten  

s-] 
TAN:      [no: ( 
      )] 
MOD: [ten] 
XXX: [no] 
MOD: spodní [text] tam tam [píšou] 
LID:                       [(   )] špatn ě vid ět 
MOD: e (( čte z plakátu)) pomozte nám probudit sv ědomí ve 

spole čnosti, 
LID: (no) ((usmívá se, pokyvuje hlavou)) 
MOD: aby druzí neopakovali stejné chyby. 
LID: no ((kývá hlavou, ukazuje na plakát, obrací se  k ostatním 

účastnicím)) [(    )] 
MOD:              [embryo] na fotografii [je staré]  
LID:                                     [((vrtí hl avou))] 
MOD: sedum týdn ů, nap říklad srdce mu tlu če již, čty ři týdny. (.) 

děkujeme všem drobným dárc ům kte ří nám poskytují finan ční pomoc 
na pokra čování této informa ční kampan ě. bankovní spojení číslo  

TAN: [mm] 
MOD: [hnu-] hnutí pro život [(  )] 
OLG:                        [((kašle))] 
MOD: hlubo čepská praha [p ět.] 
TAN:                   [(   ]   ) 
MOD: info prolajf  
TAN: (te ď)  
MOD: cé zet ((info@prolife.cz))  
TAN: <(    )> 
HAN: no: a tak tam je embryo na fotografii je staré  sedum týdn ů, 
MOD: na[p ř-] 
HAN:   [na]p říklad [srdce mu tlu če] 
MOD:               [srdce mu tlu če] již (.) [ čty ři týd(ny).] 
HAN:                                        [již: čty] ři týdny. 
MOD: mhm: 
     (...) 
XXX: hm 
     (...) 
HAN: jo 
OLG: =to sou ty postižený n ějaký d ěti jo: nebo ( ) 
SON: ježiš já (  [  )] 
HAN:             [tak] 
     (...) 
MOD: (( čte z plakátu)) pomozte nám probudit sv ědomí ve spole čnosti 

aby [druzí neopakovali stejné chyby] 
LID:     [no: to nám rozvede to ve řejno]sti pravdu to je 

nejd ůležit ější ten co v tom je: no:  
OLG: ve řej[nosti pravdu, (.) to se] 
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LID:      [(                     )] 
OLG: vám tam minule nelíbilo  
LID: (                ) 
MOD: e víte teda co to je co znamená to slovo abort us, 
HAN: =ne 
LID: to práv ě 
OLG: [ne] 
LID: [ne]víme  
SON: =ne 
LID: [(to vlastn ě),] 
MOD: [abortus je] potrat  
HAN: a[ha]  
OLG:  [mm] (  ) (sem to řikala) 
SON: aha: 
HAN: takže to je opravdu proti: (..)  
OLG: [(   )] 
HAN: [potra]t ům, 
OLG: (no) tak sem to ři[kala dob ře] 
TAN:                   [ale pro č by] byla ve řejnost jakoby pra vdu 

nebo tak to bych eš::- 
SON: no: a:le 
OLG: [já sem to teda pochopila dob ře (tedy)] 
LID: [((vrtí hlavou)) (                   )] 
SON: to sem [teda pro č ve řejnosti pravdu v če::m] 
OLG:        [(                                 )] 
SON: jako nebo [co: jako] 
TAN:           [ale to po]tom [jako nemá] 
LID:                          [(       )] (.) ne (( ukazuje prstem na 

plakát)) 
TAN: souvislost s to- [(    ) ve řejno]sti  
SON:                  [( ) to nechápu] 
TAN: pravdu jako to (.) (         ) 
SON: matkám 
MOD: =mhm, 
     (..) 
SON: ne (  ) ((vrtí hlavou, zvedá ramena)) 
HAN: no:: tak ee ono taky záleží, (..) (a) tak to p řece nem ůže být, 

nějaké neziskové organizace jako kdyby to bylo: li dovc ů, jo:,  
TAN: tak (ti) je to [jasný]  
HAN:                [tak to] chá pu  
TAN: n[o:] 
HAN:  [jo:] (.) šak prost ě: to i to ve řejnosti pravdu: no tak jako 

ve[ řej]nosti: 
SON:   [no] 
HAN: abychom: řekli že: potraty ne: (.) a: [matky] 
XXX:                                       [mm] 
HAN: budo:u teda (..) jako (.) mít spoustu d ětí a d ěti budou š ťastné 

(.) že (.) sou na sv ět ě, a<le> 
     (..)  
OLG: no jo tak aby se vo tom ta[ky ta] 
XXX:                           [mm] 
OLG: ve[ řejnost za]jímala 
HAN:   [ale kdyby t-] 
OLG: že jo tadyhle to 
TAN: =tak dy ť vo tom se [mluví po řád (te ďko vi ď)] 
OLG:                    [(no ale) (   ) nikdo ne]po může že jo nebo 

někdo kdo  
     (..) 
SON: no ale [tak (    )]  
TAN:        [(        )] se má ((obrací se k OLG)) pomáhat nebo  
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HAN: no a[le, zase (.) ja si totiž zase] 
SON:     [v čem (                     )] 
OLG:     [((obrácená k TAN)) (        )] 
TAN: ale: ((ukazuje rukou na plakát)) ale jako ((ob rací se k OLG)) 

na co jo na  co  
OLG: =no: 
TAN: =tak jako [finan čně ano to samoz řejm ě je tam] 
LID:           [(                               )] ((šeptem, 

obrácená k HAN a SON)) 
TAN: [bankovní spojení] 
OLG: [(              )] 
TAN: ale (ne) jako [na] 
HAN:               [no] ((obrácená k LID)) 
TAN: co  
HAN: bude to po[litické] 
OLG:           [(     )][(já nevim t řea)]  
LID:           [no: no:][(bude to politické)] ((kýv á hlavou, 

obrácená k HAN a SON)) 
OLG: pro matky s d ětma který ne[maj kam jít že jo taky t řeba mají 

děti (      )] 
SON:                           [no jesi to je: ((uk azuje rukou na 

HAN)) tak jak (tuhle řikáte)] [(                    )] 
MOD:                               [zkusme teda (.)  zase e] tady 

ol ga n ěco řika[la] 
HAN:               [a]no 
MOD: zkusme teda poslechnout co ona říká na to a: [(potom)]  
TAN:                                              [ mm] 
MOD: bychom [(      )] 
OLG:        [já nevim] tak sem [m ěla (takovej)] 
MOD:                           [(            )] 
OLG: ten že t řeba matkám pomo(      ) (.) m ě jako napadlo:, že t řeba 

sou matky který sou samy s d ětma že jo t řeba v rodin- že aby to 
dít ě nemuselo prost ě, jak tam je ten otec který t řeba týrá to 
dít ě nebo zneužívá že jo (.) tak ty matky aby m ěly kam jít tak 
t řea f f f (    ) pomoc t řea, ((rozkládá rukama)) co já vim t ěm 
(.) n ějakym t ěhlet ěm azylovym, (.) aby i s:pole čno:st [a:] 

TAN:                                                       [( ]   ) 
OLG: lidi pomohli [(že jo) kone čně: (       )] 
TAN:              [tady ta ve řejnost jako jo:] 
OLG: tak já nevim (.) [ja sem] 
MOD:                  [mhm] 
OLG: měla takový, 
MOD: lída si myslí n ěco jiného,  
LID: na m ě to furt p ů[sobí (že) tam je] 
MOD:                 [kroutí hlavou] 
LID: nejd ůležit ější to ve řejnosti pravdu že to pak bude n ěco [za 

politickou stra]nu:, 
TAN:                                                         [ano 

něco jinýho] 
LID: ale [že ta politická stra]na  
TAN:     [n ěco jinýho] 
LID: bude p řirovnávat n ěco k porodu: a ke zrodu: a k n ějakym 

takovejmdlet ěm (.) ((zvedá ob ě ruce a ukazuje na sebe)) si 
myslim já no. (.) [tak tak] 

MOD:                   [(mhm)] 
LID: to na m ě p ůsobí ale nevim  co tim cht ěli říct a [(p ůsobí)]  
OLG:                                                [(     )]  
MOD:                                                [mhm] 
LID: to na m ě úpln ě opa čně [než jako,] 
OLG:                       [( ) na to] spole čnost [nechce slyšet ( 
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                               )] 
LID:                                              [ (potom) ale (.) 

(jako že) to (.) ve řejnosti] (.) pravdu mn ě p řijde že tam je  
     (..) 
MOD: mhm 
LID: s:: týdletý s- nevim (no) 
MOD: a mysíte že teda to té ma je n ějak jako dost jednozna čné nebo co 

je vlastn ě tim  
LID: =není: a (..) neni [asi]  
MOD:                    [mhm] 
LID: každej [si to] 
MOD:        [(nebo)] 
LID: vyloží asi po sv[ym <a v ětšina>] 
OLG:                 [(            )] 
LID: <lidí asi špatn ě teda> 
MOD: m[hm] 
LID:  [<bych] řekla> 
OLG: asi každej, [((sm ěje se))] 
LID:             [((sm ěje se))] 
SON: každej jinak [a všichni špatn ě] 
LID:              [((sm ěje se))] [no: asi]  
HAN:                             [a pokud] 
SON: [((sm ěje se))] 
HAN: [ty lidé neví co to je] abortus, 
LID: (no: to) [(  ) (tam bude) ( ) p řeklad] 
MOD:          [jesi (                 ) jo] 
LID: ((ukazuje rukou na plakát)) proto[že] 
MOD:                                  [jo] 
LID: to v ětšina li[dí] 
MOD:              [no] 
LID: neví [(                                    )]  
OLG:      [neví no: (.) (a pak řekne tak já tady)] nebudu p řemejšlet 

a de vod toho [že:] 
TAN:               [to:][(      ) no:] 
LID:                    [(já) si mysl]ím že: 
TAN: =hm 
MOD: mhm, 
OLG: už: s[e: (              )] 
LID:      [to n ěkdo tak dlouho] vymejšlel až to teda vymys<lel> 

((sm ěje se)) [((sm ěje se))]  
HAN:              [a taky to:] taky teda  
OLG: ((obrací se k MOD)) a nebo jak ((ukazuje rukou  na plakát)) vy  

byste to jestli se vás taky m ůžu voptat  
MOD: ee (..) ne  já se vás zeptám. já se vás zeptám  
     ((všechny ú častnice se sm ějí))  
MOD: co kdyby, p ředstavte si že (.) byste teda tam nem ěly to abortus 

a bylo tam u toho to slovo potrat. 
     (...)  
TAN: tak stejn ě ta [ve řejnost,]  
OLG:               [no já sem,] 
TAN: [( ) ve řejnosti] 
SON: [((sm ěje se)) jako] 
TAN: pravdu to  
OLG: =no (.) m ě t řeba ten d ětem život že jo tak m ě to  
MOD: [no] 
OLG: [na]padlo ten potrat 
MOD: mhm, 
OLG: to m ě napadlo no: (.) ale jako nev ěděla sem (že ten) (.) 

abortus je [potrat] 
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SON:            [no: a]le v čem já to nechápu furt to ve řejnos[ti 
pravdu (    )] 

TAN:                                                          [ano 
(.) to tam jako ((zvedá ramena)) mm] 

SON: nechápu ((rozkládá rukama)) jako [v čem] 
TAN:                                  [ano] 
SON: (pravdu) [jako]  
OLG:          [tak t ře]ba, ((tiše)) [(  )] 
MOD:                                [mhm] 
OLG: (    [  )] 
MOD:      [mhm] 
OLG: (     ) 
SON: jako, ((rozkládá rukama)) 
OLG: no: a jako a t řeba [necht ějí slyšet] 
SON:                    [(t- na) to je] širokej poj em pravda to m ůže 

((pohybuje rukama vlevo a vpravo)) z každý strany ( .) e kdyby 
to ((ukazuje na plakát)) teda bylo o potratu kaž- ( .) každej tu 
pravdu vidí jinak, 

     (...) 
MOD: [mhm,] 
LID: [m ůžu] se zeptat ((obrací se k MOD)) vy  ví te co to je? 
     (...) 
MOD: já mám stejnou, verzi jako každý z vás má s[vo ji verzi] 
TAN:                                            [už  sme se] [ptali 

t ři  ((ukazuje na prstech, obrací se k ostatním ú častnicím, 
usmívá se)) tady (jako petra:) jo] 

LID:                                                        [(já sem 
myslela:, že t řeba byste nás)] troši č[ku na ťuk ,] 

OLG:                                      [(       )] [možná] 
MOD:                                                  [já sem]  
LID: (a t řeba bysme to) ((obrací se k SON)) <(za čali)> (.) 

(rozvíjet) 
MOD: no tak t řeba, 
OLG: takový hloubav ější 
MOD: [t řeba:] 
TAN: [tam je:] ((ukazuje na plakát)) [internetová] 
OLG:                                 [<(       )>] 
TAN: adre- 
MOD: tak já samoz řejm ě už sem slyše[l:: názor ů na to] 
OLG:                               [(      ) (.) as i] 
MOD: asi: e kolika patnácti lidí takže:  
LID: [jo] 
MOD: [pro]st ě (..) ee (..) n- nap řiklad tam dole: je je odkaz na 

webovou [stránku] 
TAN:         [(     )] 
MOD: takže [dyby] 
TAN:       [hmm] 
MOD: tam člov ěk [se podí]val  
HAN:            [pro život] 
MOD: tak mu to [t řeba] 
HAN:           [mm] 
MOD: nějak eee 
SON: =jo  (.) no (.) no 
MOD: navede. 
TAN: =to se [(osv ětlí)] 
SON:        [(že je vid ět)] [že (     
                        )] 
MOD:                        [ale já sem se na ni ne díval takže já 

vám ne řeknu co na té] strán[ce je]  
LID:                            [<(  )>] [((sm ěje se))] 
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SON:                                     [jo (.) ne ] 
     (...) 
OLG: ve řejnosti pravdu no: 
     (...) 
OLG: (     ) ((šeptem)) 
     (...) 
MOD: já sem se na tu stránku nedíval ale myslím že:  e e (...) ta 

organizace je teda k řesťanská konzerva[tiv]ní  
HAN:                                       [hm] ((k ývá hlavou)) 
MOD: orga[niza]ce  
TAN:     [hmm]  
     (..)  
XXX: [hmm] 
MOD: [jesi] vám to pom ůže [p ři té] 
XXX:                      [(    )] 
MOD: interpreta[ci n ějak] 
TAN:           [no: tak] ((ukazuje rukou na SON)) 
SON: [jo: ((kývá hlavou)) (     ) že jo:] 
HAN: [(takle) já sem řekla lidovci:] ale pros[t ě] 
MOD:                                         [hm] 
TAN: =no: [tak] 
HAN:      [sem]: nebyla daleko, a ono (..) ((hlasit ě vydechne)) a 

možná to (.) ja ješt ě ja po řád p řemýšlím ((ukazuje rukou na 
LID)) nad tím jako lída nad tím ve řejnos:ti pra vdu (..) ee 
jesli oni tím jako nemyslí že (..) ((vzdychne))  

OLG: aby se o tom asi mluvilo ne: aby (..) s:: (..)  ((šeptem))  
     (   [ )] 
HAN:     [ee] možná oni nám ji cht ějí, (...) tak  oni si myslí že to 

je sprá vné? (.) vlastn ě ty potraty: ne:- ned ělat, 
SON: no ((kývne hlavou)) 
HAN: eee (..) a: sou p řesv ědčeni o tom že to je pra vda  
SON: ((kývá hlavou)) ano 
HAN: takže: ee oni: nám jako by cht ějí říct (.) tak  (.) ve řejnosti 

pravdu: nebo (.) ja ja ne[vim] 
OLG:                          [(  ]  ) 
HAN: ((zasm ěje se)) [jak bych to] 
SON:                [jesi to je] k řesťan[ská organizace tak (      ) 

(jo:) ale] 
HAN:                                    [p ředa:t jo (.) p ředat 

prost ě: n ějaké] jako he [slo] 
SON:                        [ale] 
HAN: vyzývavé  
MOD: mhm, 
HAN: [nevim] 
LID: [ale] myslim si že se jim to teda nepovedlo [ž e] 
HAN:                                             [( (zasm ěje se))] 
LID: to ty lidi ne<pochop ěj a[si>] 
OLG:                         [ne] ((vrtí hlavou)) 
LID: [<tak>]  
SON: [ne] ((vrtí hlavou)) 
TAN: [ne] ((vrtí hlavou)) 
MOD: m[hm,] 
LID:  [<ja]ko> 
OLG: (      [            )] 
LID:        [bych řekla že] 
TAN: =jak už tady nad tím dlouho koumáme jo tak [(  )]  
MOD:                                            [mh m] 
TAN: (t řeba) jako: na tý ulici není [(   ) že: jako tam by ( ) m ěl 

bejt takovej asi] 
LID:                                [tolik času (    
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                    )] 
TAN: jeden moment (.) t ěch bil[bord ů aby to] 
MOD:                          [to je v tramvaji] te da. toto je 

v tramvaji. [to není na ulici] 
TAN:             [tak stejn ě že jo] 
SON:             [(       ) objela] [celou prahu ta k] 
LID:             [(              )] [((sm ěje se))] 
SON: myslim <že mi to teda nepom ůže> 
     (...) 
MOD: mhm 
HAN: =hm 
LID: ((dívá se na MOD)) (a) vy ste to pochopil když  ste to prvn ě 

vid ěl. 
MOD: =ee[ee] 
LID:    [m ů]žem se zep[tat (      )] 
MOD:                  [no:: já sem,] jo: já sem to v(i)d ěl no: já 

sem v ěděl co je abortus hlavn[ ě že] 
XXX:                              [jo:] 
MOD: jo to bylo pro m ě [tím pádem snazší] 
LID:                   [a pochopil ste to] tak p řesn ě tak jak ste to  
MOD: no tak [podle mého] 
LID:        [(        )] 
MOD: názoru je to opravdu (.) protipotratový plagát . 
LID: =hmm ((kývá hlavou, dívá se na plakát)) 
MOD: =tím tématem je (.) potrat nebo spiše:  
LID: ((dívá se na plakát, tiše)) no jo: tak 
MOD: ee f ee (..) taková snaha říct že (.) potraty sou n ěco 

absolutn ě, (.) abso[lutn ě špatného] 
LID:                    [oni to berou že] se už jak o vlastn ě bere 

život. hm 
TAN: [hm] 
OLG: [jo] 
SON: no jo: [(     )] 
MOD:        [ale sou]hlasil bych s tím že teda: e t o co tam je 

nejsporn ější a (.)  
LID: (  [       )] 
TAN:    [(je tam)] ((pohybem ruky ve výši o čí nazna čuje řádek)) 
LID: [(   )] 
MOD: [je to] (.) je to [poslední] [ten (.) (    )] 
OLG:                   [(      )] [             )] 
TAN:                              [ta druhá řádka] 
OLG: [poslední no:] 
SON: [(          )]  
LID: toto stra šně zviklává [když se] 
MOD:                       [mhm] 
LID: na to člov ěk podívá tak, 
MOD: m[hm] 
LID:  [ho] to jako zarazí co si vo tom má 
TAN: [hm] 
LID: [mys]let no 
MOD: když byste teda:, ee (.) te ďka m ěly, ee (.) vytvo řit, 

protipotratový, plakát (.) který by využíval tady t y prvky co 
tam sou (.) tak co byste t řeba p řepsaly co bys[te tam] 

TAN:                                               [no:]  
MOD: daly, (.) ee c- obrázky všechno to by m ě zajímalo [(co) ( 
         )] 
TAN:                                                   [tu druhou 

řádku] pry: č a [pak už] 
OLG:                [no:] 
TAN: by to bylo takový jako [srozumi- tel][n ější (             )] 
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OLG:                        [( ) pomoc že][jo to (j e) (        )] 
HAN:                                      [a možná že by tam ani] 

nemusel být ten abortus jo  
MOD: mhm 
HAN: =jako: 
LID: ((krátce se zasm ěje)) 
HAN: opravdu: (..) [(             )] 
TAN:               [(tam m ělo bejt)] (       )  
HAN: čí[m víc,] 
MOD:   [a co] by tam m ělo být 
HAN: = čím víc žen, ten potrat. 
MOD: m[hm] 
HAN:  [ čím] ví[c žen] 
TAN:          [ano] 
OLG: =no 
HAN: =cht ějí p řesv ědčit, aby na ty potraty nechodily  
OLG: (jo) 
HAN: tak eee je spousta: že:n se základním vzd ěláním a prost ě žen 

které (.) jako opravdu: a (..) to v ůbec nemusí v ědět. 
XXX: jo 
     (..) 
MOD: mhm,  
     (...) 
MOD: mhm, 
     (...) 
MOD: ešt ě n ějaký jiný nápad jako co co by se s tím dalo ud ělat aby 

to bylo (...) srozumiteln ější (nebo) sd ěln ější  
     (5.7) 
TAN: no [vona je]  
OLG:    [(     )] 
TAN: [otázka taky: jak] 
SON: [já myslim si že (   )] (    ) i bez textu. 
LID: ((kývne hlavou)) (  ) 
     (...) 
MOD: prosim? (...) co [ řikala so ňa] 
SON:                  [ten text] v ůbec, n:evim no že by tam ani 

nemusel bejt ten (text) v ůbec, 
TAN: =víš co mn ě, (.) pet ře [ješt ě tak navozuje] 
HAN:    ((obrací se k SON)) [(ono) vlastn ě je (to) pravda] kdyby tam 

((ukazuje na plakát, st řídav ě vlevo a vpravo)) z ůstalo jenom 
v ro z[ích?] 

SON:      [jo:] 
HAN: že:, 
SON: v ů[bec bez tex][tu bych] 
HAN:   [tak víc ]    [by ty] 
TAN:                [mmm] 
SON: [to nechala]  
HAN: [postavy i] byly no postavy ty  ty (..) e ty embrya? 
MOD: [no] 
HAN: [by] byly: e víc vid ět. 
MOD: kdyby co  
HAN: kdyby tam nebyl v ůbec žádný text, a byly jenom ty texty v levem 

a v pravem rohu. 
SON: be[z tex][tu no:] 
TAN:   [mm] 
MOD:          [to ří ]kají mi verunka [a] 
TAN:                                 [m][mm] 
HAN:                                    [( )] 
SON: =no: a (.) a [tam] 
HAN:              [jo] 
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MOD: [ říkají] 
SON: [ten text] ((ukazuje prstem na plakát)) to mat kám [(už) by tam 

nebylo] 
HAN:                                                   [a říkají mi 

potrat] 
MOD: aha, 
     (...) 
TAN: takový by to ((obrací se k SON)) bylo emotivni  (.) že jo 
SON: =já [bych] 
TAN:     [tim:] 
SON: řekla že by (to) [spíš možná]  
TAN:                  [tou ba rvou a] (.) tim černobílym a jenom: 

((obrací se k HAN)) (fakt) ( ) [(      )]  
SON:                                [spíš mož]ná ty  lidi: e napadlo 

spíš než: tady s tim textem kerej je spíše matoucí teda. 
MOD: mhm, (.) mhm,  
     (...) 
MOD: no a když sem já to tady: vlastn ě pustil co vás zaujalo 

nejd řív. ty obrázky nebo ty (.) t- n ějaké texty, 
HAN: [m ě:] 
MOD: [jesi] si vzpomenete  
HAN: ee[e] 
OLG:   [s]piš ty vobrázky (s: ) (    [      ) tak]  
HAN:                                 [no: m ě taky] 
OLG: ten obrázek trošku takovej  
     (..)  
MOD: mhm 
OLG: že jo ty vobrázky no: (.) na m ě teda n ějak, zapusobilo 
HAN: no: m ě taky ur čit ě ty obrázky (.) jako na pr vní  
OLG: [no:] 
SON: [na první] ty obrázky no 
MOD: obrázky to znamená že ten e ten text ste z po čátku ne četly nebo 

(..) 
OLG: (  ) [ne] 
MOD:      [( )] [(                )] 
LID:            [von je dost velkej] von se ne[dá] 
OLG:                                          [( )]  
LID: ne č[íst] 
OLG:    [nedá] 
LID: že <jo> ((sm ěje se)) je dost velkej [na to aby se] 
OLG:                                     [soub ěžně no] 
LID: ne čet [((sm ěje se))] 
OLG:       [((sm ěje se))] 
MOD: jo 
LID: bych řekla že nejdýl člov ěk zkoumal asi (leve-) ten pravej 

((ukazuje prstem na plakát)) obrázek kterej je černobílej že jo 
(.) [(  )] 

HAN:     [mhm] (kývá hlavou)) 
LID: (  ) (.) to asi tím že [je] 
OLG:                        [no:] 
LID: v t ěch negativních barvách tak je to asi daný že teda  
MOD: že vás p řitáhl více. 
LID: ne: řikám že ten zkoumá člov ěk asi poslední že jo (jako) 
MOD: =jako poslední (.) m[hm]  
LID:                     [no] 
XXX: mm  
LID: a já osobn ě bych todleto téma ne řešila v ůbec takle ve řejn ě 

protože si myslim že to je v ěc každýho aby si (.) rozhodoval o 
svém tedy [o svém] 

MOD:           [mhm] 
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LID: tom tak[že já todle] 
TAN:        [dob ře ale víte co] tady možná ((ukazuje rukou na LID)) 
LID: no: [takže] 
TAN:     [d- ee] de  ešt ě vo n ěco ((obrací se k MOD)) jinýho jesi 

k tomu e[št ě] 
MOD:         [no:] 
TAN: m ůžu jo 
MOD: jo jo  
TAN: ((dívá se na plakát)) když by se teda: ten: dr uhej řádek dal 

pry č to ve řejnosti pravdu  
MOD: mhm 
TAN: a te ď je tam vlastn ě jako dole ((podívá se krátce na MOD)) 

napsaný ko nto kam se mají posílat pe níze jo tak pak bych to 
řekla, (.) že to je vlastn ě jako zabránit t ěm potrat ům z 
hlediska ňákýho, (.) sociální dyž ty lidi mají ňákou sociální 
(.) ((dívá se na MOD)) a finan ční jako ne dostate čnost jo: 

MOD: mhm, 
TAN: ale vono je to n ěkdy: jako úpln ě vo n ěčom ((podívá se na SON)) 

jinym [když] 
SON:       [mm] 
TAN: ta ženská de [na ten] 
XXX:              [mmm] 
TAN: potrat a není to jenom vo (.) nedostatku pen ěz [že jo] 
SON:                                                [(   )] 
TAN: ba   
SON: =a: 
TAN: =bych řekla n ěkdy vo- (.) na opak jako jo  
     (..) 
SON: (a) hlavn ě asi k tomu má n ějakej ne ne taky bych to ne řeši[la  

(     ) ((vrtí hlavou))]  
LID:                                                           [no 

každej si ře]ší svoji situaci sám a [ví] 
MOD:                                     [mhm,] 
LID: pro č to d ělá [takže] 
MOD:              [mhm,] 
LID: já bych do toho 
MOD: =(mhm) 
LID: =a si [jako nešla (    )] 
SON:      [(mmm) nikoho bych za to] ani nevodsuzova la ani [(   )] 
LID:                                                      [to je] 

věc [každýho] 
XXX:     [mmm] 
MOD: mhm, 
LID: takže já 
TAN: no : [dob ře (tak) ee]  
LID:     [(     ) v ůbec pla]gáty netvo řil asi [tak (a) to je]  
HAN:                                          [a o to] 
LID: m ůj názor (.) ( ňák) (  [           )] 
HAN:                        [o to víc nás] asi poto m všechny štvalo 

to ve řejnosti pravdu že ((usm ěje se)) 
SON: no ((obrací se k HAN)) 
XXX: mmm 
SON: =ano (.) to m ě [popudilo] 
HAN:                [když máme] pocit ja[ko že pro č by] 
SON:                                    [((sm ěje se))] 
HAN: nám do toho m ěl n ěkdo mluvit, ((podívá se krátce na MOD)) (..) 

nám ženám, (.) do toho jako jesli teda ty potraty::  jako:: (..) 
chce me nebo nechceme protože je to opravdu individuální  (..) 
tak 
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LID: (akorát) to není jenom ženám že jo protože na ten potrat dete 
protože s:te dva  že jo  

HAN: =ano 
LID: =(to m ě) takže jakoby (k tedle), (.) (   ) tim nesouhlasil a 

[že]  
HAN: [hm] ((ukazuje rukou na LID, kývá hlavou, usmí vá se)) 
LID: jenom [že]nám 
HAN:       [hm] 
LID: (  ), ( ) to je jako pro o[ba, no:] 
TAN:                           [v ur čitejch p ří]padech že jo (no) 

[to se]  
LID: [no:] 
TAN: nedá pauša<lizovat> jo  
MOD: mhm,  
TAN: (to) 
     (...) 
MOD: tak jo no tak podíváme se na další ješt ě sem jenom vás cht ěl 

upozornit na to že: vlasn ě oni: ee jak říkala tá ňa s tim: že 
(to by) pe níze by p řipa[dn ě šly] 

TAN:                        [mmm] 
MOD: na pomoc t ěm (..) t ěm matkám nebo (.) rodin ě t řeba n ějaké  
TAN: mm 
MOD: tak ee tam ((ukazuje rukou na plakát)) se píše  d ěkujeme všem 

drobným dárc ům kte ří nám poskytují finan ční pomoc na 
pokra čování této informa ční kampan ě. (..) tak(že) kdo p řisp ěje: 
tak p řispívá na (.) te[nto] 

TAN:                       [( )] 
MOD: zp ůsob  
XXX: mm 
MOD: =jako [na tyto plagáty vlastn ě] 
LID:       [obecného nic jinýho] takže (si) [(mysli m)] 
TAN:                                        [(to) z rovna] nebylo 

[vono (že jo)] 
LID: [(          )] 
SON: [(          )] bezú čelný teda (.) no 
OLG: (no:) 
TAN: aha  tak to já sem ((rozkládá rukama, ukazuje na plakát )) ja to 

nevidim (jo) ((usmívá se)) 
MOD: [jo]  
SON: [tak] to: to (je) úpln ě bezú čelný no  
XXX: =mm 
SON: =to 
MOD: =mm 
XXX: =(no) 
SON: bych se divila ((ukazuje na plakát)) že by jim  n ěkdo p řisp ěl.  
HAN: tak m ůžeme čekat na další 
SON: ((sm ěje se)) [((sm ěje se))] 
HAN:              [nesrozumitelnou re]klamu ((ukazu je na plakát)) 

tady  
OLG: no: 
HAN: =hnutí pro ži<vot>  
XXX: mm 
LID: (je [to)] 
MOD:     [po]diváme se na další. jo:: te ď sem n ějak p řesko čil (..) 

je to ta, (.) další  
XXX: mm 
     ((NA ST ĚNĚ JE PROMÍTNUT PÁTÝ OBRÁZEK, VIZ OBR. 4.5)) 
MOD: =tak ee toto:, (...) je teda bilbo:rd, (..) kt erý::: sem 

vyfotil na pražském hlavním nádraží:, (.) jako v ta kové te 
chodb ě kterou se de: k nástupišti (.) už jako (..) jo tad y 
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((ukazuje rukou na plakát)) to sou kachli čky po kterých se 
chodí tady dole: (toto) (..) tady sou pak ty schody  na ty r ůzné 
nástupišt ě. 

     (8.5) ((TAN se obrací k HAN, zakrývá si ústa a  n ěco jí šeptá, 
HAN slab ě p řikyvuje)) 

TAN: mm, 
OLG: (no jo) ((tiše)) 
MOD: =hm 
     (..) 
MOD: tak co řikáte tady na to (.) té ma nějak  
     (6.1) ((SON se naklání k LID a n ěco ji šeptá, LID jí šeptem 

odpovídá)) 
MOD: je vám to už n ějak jako je to t řeba srozumiteln ější než ten 

před[cházející] 
OLG:     [no tak jo:] 
TAN: =tak srozumitelný to [je: ale:] 
SON:                      [(      )] 
MOD: no: a tá ňo teda co je teda tim tématem kdybys to tada mohla 

[ říct]  
TAN: [no::] ((zdvihá ramena)) v::: domácí násilí že  jo (.) páchaný 

v tomhle ((ukazuje rukou na plakát)) p řípad ě asi na (.) na 
ženách tak to jako ur čit ě no: ale tak, 

     (..) 
MOD: mhm, 
     (...) 
HAN: mně se ((obrací se k MOD)) ta reklama nelíbi. 
LID: mn ě taky ne 
MOD: =a pro č, 
TAN: =no ale ((obrací se k HAN)) vona má [jako]  
HAN:                                     [ee] (.) j á jo já vím ale 

jako mn ě se: (.) mmm (..) tak za prvé teda ta paní vypadá j ako 
modelka (.) její červené rty mi va dí strašn ě [moc?]  

XXX:                                              [ mm] 
HAN: a:: potom je taky:: eee (.) tam de vid ět ((zvedá levou ruku)) 

t- ta ruka? ((d ělá ve vzduchu krátký rychlý pohyb rukou zleva 
doprava)) která by asi m ěla teda já nevim: ((opakuje pohyby 
rukou)) dát facku. 

TAN: mm 
HAN: a: (.) mm (.) prost ě tam jenom jako že teda ty vla sy jí vlají, 

tak e tam de vid ět že tam asi teda bude n ějaký ten po[hyb ne]bo  
TAN:                                                      [(pohyb)] 
HAN: že už tam pa d[la ta] 
TAN:              [mm] 
HAN: facka, (.) a ta ruka se vrátila (..) ee (...) i když možná to 

tak za[se nep ůsobí tak] 
OLG:       [no to já bych řek]la, 
HAN: ná siln ě no (.) nevim  
OLG: (                  ) jako reklama: e na (..) e e ((obrací se 

k HAN)) na kosmetiku jakoby: jako: (.) ale p řitom je to (.) 
pravej vopak že jo  

HAN: =tak ch: 
MOD: mhm, 
OLG: =neni to jako že modelka že jo ale (jenom kvul i tomu) (..) 

(aby) (to) [(  )]  
TAN:            [mm] 
OLG: (   ) 
SON: no: 
HAN: možná že je drs né co te ď [ řeknu ale] 
OLG:                          [(že je tam)] i t řeba namalovaná (.) 

(nevim) tak to na m ě [p ůsobí] 



 359 

HAN:                      [ale kdyby] t řea jako, tady ((ukazuje si 
na čelo u oka)) nem ěla ty vlasy a kdyby tady t řea měla mod řinu 
jo: (.) tak ee  

     (..) 
OLG: no: [(          )] 
TAN:     [(jenomže) to] zase (ne)musí [bejt tak t řeba úpl]n ě 
OLG:                                  [(                )] 
TAN: jako stoprocentn ě řečený víš ja[ko že]  
OLG:                                [(   )] že t řeba musí bej z:: 

ž:: mod řinou (jo:) ale  
     (...)  
XXX: mm 
OLG: (nevim tak n ějak) (  ) tak (.) jako dvojat ě p ůsobilo 
     (...) 
MOD: mhm ((tiše)) 
     (...) 
OLG: ( ) pusobilo (..) (           )  
MOD: jak to pusobí na ostatní. 
     (6.8) 
MOD: ((zvedá se a jde k oknu)) (m ůžete) si to zatím prohlížet já 

tady musím odhlu čnit toho ptáka, 
     (...) 
SON: ((tiše se sm ěje)) svolává mlá ďata do <hnízda> [((sm ěje se))] 
LID:                                               [((sm ěje se))] 
OLG:                                               [((sm ěje se))] 
MOD: ja pak zase otev řu nebojte se: ((zavírá okno)) to je ňáká ňáká 

stra ka (.) myslím  
SON: to [byla] 
XXX:    [no:] 
SON: straka 
XXX: mm 
     (6.5) 
MOD: tak ee (...) téma ste řikaly že: (.) tá ňa říkala [že je] 
TAN:                                                  [mm] 
MOD: jasná teda (.) (no te ď), 
TAN: oni tam pí šou teda <tak>  
MOD: =no:  
XXX: (  ) 
     (...) 
MOD: jak ji teda hodnotíte nebo jak u jiných zase z ase m ě zajímají 

ty prvky jednotlivé pusobivost u činnost n ěco t- té ma (..) ee  
     (5.4) 
MOD: hana říkala že jí to p řipomíná modelku: (.) olga říkala že [že] 
XXX:                                                            [hm] 
MOD: to p řipomíná reklamu na: (..) b ěžné (.) na b ěžnou [kosmeti]ku: 
OLG:                                                   [(     )] (.) 

(    [ )] 
SON:      [no] (.) kdyby tam nebyl ten text a [ta r uka tak] 
OLG:                                          [(   ) (asi)] 

[v podstat ě taky]  
LID: [(             )]  
OLG: jako modelka že jo [když::]  
LID:                    [(     ]           ) 
OLG: když je to i na ty, 
XXX: no: 
OLG: =na tu kosmetiku tak je (to) vlastn ě taky modelka že  
SON: no: (jo: no) 
     (...) 
SON: (i dyž:) 
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LID: hlavn ě sem nepochopila pro č teda todleto takle dávají na tu 
reklamu protože: (..) co tim autor teda chce jako d ocílit nebo 
co (..) [(            )] 

TAN:         [víte co si mys]lim pro: č (..) že [když]  
LID:                                           [sem  ne]pochopila 

pro č  
TAN: já já si mysim proto: že: eee jako já nevim t řeba v praze máme 

asi víc možností nebo já nevim když je n ěkdo takovej, (.) 
rá znější tak jako t řeba s tim domácím násilim že si doma ud ělá 
pořádek jako jo (..) ale když je: ženská taková ňáká jako 
uťápnutá jo a te ď to n ějakou dobu teda: te ď mluvim asi je to 
t řeba i vobrácen ě ale mluvim teda ((ukazuje rukou na plakát)) 
vo ženskách je ta e vo ženskejch je tady teda žena na (.) 
obrázku tak, (.) i tohleto t řeba i to telefonní (.) číslo že jo 
pomůže a (tak)  

LID: no to je (tak) 
TAN: =tak 
LID: =možná to jediný ( ) (jako) te[le]fonní  
TAN:                               [no] 
LID: [ číslo ( ) (asi)] 
TAN: [tak dy ť jako]  
LID: (ne:) 
TAN: =ale  víte co nejen nejenom ty ženské a možná i teda jak o okolí 

že si všimne, ((obrací se k MOD)) já  si mysím práv ě [když to,] 
HAN:                                                     [že je 

ve]dle n ěkdo tý[ra(ný)] 
TAN:                [((obrací se k HAN)) tak] 
HAN: [že: te da:] 
OLG: [((obrací se k HAN)) (      ]   ) 
HAN: no: ano 
XXX: no 
MOD: no: 
     (...) 
MOD: tys to cht ěla n ějak roz[(vinout)]  
TAN:                        [ne ::] mm jo takže se řiká že dyž sou 

t řeba týraný d ěti tak že si toho mají t řeba sousedi všimnout že 
jo nebo to, 

MOD: mhm 
TAN: a a f v tomhle p řípad ě jako taky jako t řeba v e[ee] 
SON:                                                [no jo:] ale 

todle (v) p řípad ě je t ěžký já teda, zrovna (..) mám teda 
((obrací se k LID)) (              ) jednu kamarádk u která no 
tak docela trpí doma, (.) a a č by (.) je nás víc t ěch holek co 
bysme ji cht ěly n ějakým zp ůsobem pomoct, tak to moc dob ře nejde 
jo a myslim že to to nevy řeší.  

XXX: [mm] 
SON: [(proto]že) ona se, bojí t řeba v teda v jejím konkrétním 

případ ě se bojí takže jí nepom ůže ani telefonní číslo ani ty 
kamarádky jo 

TAN: no dob ře no: ale [tak] 
MOD:                  [mhm] 
SON: [(  )] 
TAN: [jako] to už je jako,  
OLG: (  [            )] 
TAN:    [tak (.) dob ře] ale m: ěla by teda n ějaká pomoc by existovat 

že jo z vaší strany nebo toho telefonního čísla že [jo (tak)]  
SON:                                                    [no:] ale  
     (..) 
TAN: (  [       )] 
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SON:    [jako, je] je to jako m m konkrétn ě to je t ěžko řešitelný 
protože jaká. (..) ((dívá se na TAN)) jo: jako  

     (...) 
OLG: ((tiše)) (  [     )] 
TAN:             [no víš] [co jaká možná že se]  
SON:                      [(                 )] 
TAN: na tom telefonním čísle doví i nejenom to když se vono to nejde 

jenom t řeba že se vodst ěhuje že jo že  
SON: no[:] 
TAN:   [a]le taky kde bejt dál  jo te ď [sou teda azylový domy] 
SON:                                  [no: (dob ře:) no:] 
TAN: že jo tak (.) tady ((dívá se na MOD)) [m ůže bejt] 
LID:                                       [(       )] 
TAN: první popud, 
HAN: =tak  
TAN: =k tomu aby ta ženská s tim n ěco za čala d ělat jako jo: 
MOD: mhm, 
TAN: to není jenom že se tam vyplá če teda do sluchátka jo ale že i 

teda (.) ji t řeba jako: (..) řeknou co dál že jo že ((zvedne 
paže a nechá je klesnout)) 

HAN: anebo t řeba [(         )] 
TAN:             [(         )] 
HAN: že t řeba: jako: (..) <te ď> tím nechci nechci mluvit konkrétn ě o 

[vás <jo ale>] 
SON: [((sm ěje se))] 
HAN: jako (.) ee já nevím kdyby t řeba fakt n ějaká sousedka nebo 

někdo takle za volal, on že: aniž by ta žena o tom v ěděla vedle 
v tom byt ě týraná 

MOD: mhm 
HAN: =a zeptal se jo: je tady vedle: a já bych jí c ht ěl n ějak pomoct 

a nevím jak [jo tak] [jako c:] 
TAN:             [mm]     [t řeba poradí]  
OLG:                      [(          )] 
TAN: nebo to: [(no)] 
OLG:          [(ne]vim) (.) je to taková nad ěje no 
HAN: =nebo t řeba poradí jak  jak jak tu že nu, jako zpracovat aby: (.) 

aby [ona] 
XXX:     [mm] 
HAN: bu ď sama n ěco ud ělala anebo vyhledala n ě[jakou] 
XXX:                                         [mmm] 
HAN: pomoc (.) nevim 
TAN: =jak řikam m ůže se bát  nebo obávat jenom toho že nem ůže, t řeba 

z toho bytu vodejít protože nemá kam  že jo no tak ja[ko:] 
XXX:                                                     [( )] 
TAN: pak sou [(   )]  
SON:         [(   )] 
TAN: řešení už v sou časný dob ě že jo  
SON: (    ) 
HAN: =mm 
MOD: mhm 
XXX: mm 
OLG: ale já si mysim že v první řadě si to musí ta žena v tý hlav ě 

srovnat a [sama] 
SON:           [mm] 
OLG: musí to(dleto) [(   )]  
TAN:                [no:]  
SON: ona k tomu ne[dojde] 
TAN:              [no:]  
SON: že jo proto[že] 
OLG:            [ne] to je: já si mys[lím] 
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TAN:                                 [olgo] (.) vo[ (no) (      )]  
HAN:                                              [ (           )] 
TAN: pomoc je dobrá jako jo:  
XXX: m[mm] 
TAN:  [než] si to z- jako všechny, (.) jako problé[ my vždycky 

nevy řešíš] 
OLG:                                              [ ale rozhodnot se 

musí] 
TAN: jako samotná [vi ď] 
OLG:              [roz]hodnout se musí první to jak o že to ur čit ě 

ne. [rozhodnout se] 
XXX:     [(           )] 
OLG: že te ď, (.) pudu a te ď teda, (.) [(                 )] 
TAN:                                  [no tak má ta dy poda]nou ruku 

jako [vi ď] 
XXX:      [( )] 
XXX: no:  
MOD: mhm, 
OLG: a nebo dyž (t  ) nebo t řeba zavolat [( )] 
HAN:                                     [mm] 
OLG: ona na to řekne ne: nejsem schopna t řeba tam [zavo]lat  
HAN:                                              [ (jasn ě)] 
OLG: zavolej ty za m ě nebo (..) (v ěřim) [že (by)] 
XXX:                                    [mm] 
OLG: na tom psychicky tak špatn ě že, 
     (..) 
HAN: i když samoz řejm ě souhlasím s tebou protože:: on n ěkdo: jí m ůže 

i podat tu ruku (.) i t řea (.) for[mou] 
OLG:                                   [jo] 
HAN: toho že tam za[volá] 
TAN:               [mmm] 
HAN: a (..) a:  
OLG: no [jist ě (no)] 
HAN:    [jako: o]na nakonec, stejn ě pros[t ě:] 
OLG:                                    [(  ]    ) 
HAN: cukne. (.) [(že jo)] 
OLG:            [no:] ((d ělá šroubovitý pohyb rukou u spánku)) musí 

si to prost ě sama (.) (ten:) 
     (...) 
MOD: mhm 
TAN: =dob ře ((pokyne rukou sm ěrem k plakátu)) (tak) ukazuje se tady 

cesta že jo tak m: ůžou ji: využít n ěkdo ji využije n ěkdo ji 
nevyužije že jo (tak) je tady mo žnost jako [jo:] 

OLG:                                            [no  tak] to já tak 
TAN: [no:] 
OLG: [to ur] čit ě no: ta šance tady je: no 
TAN: ta šance jako no: 
MOD: mhm ((tiše))  
     (...) 
MOD: a co říkáte na ten slogan který tam je vlastn ě trošku vzadu: 

co:ž je to tak v té pe rspekti[v ě] 
HAN:                              [no] já sem proto  mluvila: teda: 

[o t ěch] 
MOD: [mm] 
HAN: mod řinách <jo>, 
MOD: m[hm] 
HAN:  [a] <te ď jako>  
XXX: mm 
HAN: nevím ee ale je možné že (.) to byly mín ěny t řeba já nevím 

stíny na duši (.) jo: nebo: nebo: 
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MOD: m[hm] 
LID:  [( ]    [ )] 
XXX:          [mm] 
HAN:          [ee] jo: asi: asi práv ě takove ktere, ano (.) až te ď 

když o tom <teda>, mluvim nahla[s tak] 
XXX:                                [mm]m 
HAN: možná že práv ě to mm (..) i proto ona vypadá tak jak vypadá 

dobře že to [mnohdy] 
XXX:             [mmm] 
HAN: na t ěch lidech ani ne[musí být] 
TAN:                      [(      )] 
HAN: vid ět. 
XXX: mm 
HAN: takže ona [t řea] 
XXX:           [mm] 
HAN: má n ějako:u (.) rýhu a má n ějaký problém ale  
     (..)  
MOD: mhm, 
     (..) 
TAN: ((kývne hlavou)) mm, 
     (..) 
HAN: zve nčí m ůže vypadat 
TAN: [mm] 
HAN: [op]ravdu ja[ko] 
TAN:             [mm] 
HAN: modelka 
TAN: =mm 
     (..) 
MOD: mhm, 
HAN: =tak (.) to sem te ď sama objevi<la> 
MOD: [(  )] 
TAN: [(  )] to je fakt 
MOD: =na druhou stranu je tam ta ruka že  
HAN: no je [no] 
MOD:       [tys] říkala na za čátku že to je ta facka pro te[be (  
      )]  
HAN:                                                       [no: pro 

mě] (.) to teda je: no  
MOD: (ee) ( ) 
SON: =no: (že) trošku týrání nemusí bejt teda facka  jo:  
HAN: mhm 
SON: (        ) (.) m ůže bejt 
XXX: mm 
MOD: [( )] 
HAN: [že] to m ůže být [(  ) prozatím jenom] 
OLG:                  [(                 )] 
HAN: hrozba [že]  
OLG:        [a]nebo ta pomocná ru[ka]  
TAN:                             [ta] to na to nevy pa[dá.] 
SON:                                                 [( )] to ne: 

[((sm ěje se))] 
OLG: [((sm ěje se obrácená k MOD))] 
MOD: po<mocná ruka> 
OLG: ((sm ěje se)) [((sm ěje se))] 
TAN:              [to nebude ((sm ěje se))] 
SON:              [((sm ěje se))] 
HAN:              [((sm ěje se))] 
MOD:              [olga se sm ěje (      ) (..) ono to potom, 

vypadalo vlastn ě tentýž,] [tentýž] 
XXX:                           [(    )] 
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     ((NA ST ĚNĚ JE PROMÍTNUT ŠESTÝ OBRÁZEK, VIZ OBR. 4.6)) 
MOD: plagát, [jak ( )] 
XXX:         [(     )] 
MOD: [( )] 
HAN: [<po]kra čování>  
MOD: tentýž plagát je: e toto je s- zadní strana vl a[sty]  
OLG:                                                [(  ]  ) (.) ( ) 

(.) [(       )] 
MOD:     [ časopisa:] časo[pisu] 
TAN:                     [mm] 
MOD: vlasta 
     (...) 
MOD: ee tak to 
OLG: =(už) tam má tu mod řinu  
     (...) 
HAN: no: ale zase to je mod řina skoro jako lí[ čka jo] 
TAN:                                         [(    )] mod řina: (.) 

to je sou to je [(            )] 
SON:                 [to sou lí čka::]  
OLG: ((sm ěje se)) [((sm ěje se))] 
HAN:              [no: takže] to [prost ě] 
SON:                             [((sm ěje se))] 
TAN: to [(      )] 
HAN:    [mod řina:] víme [všichni vypadá úpln ě jinak] 
SON:                    [((sm ěje se))] ((sm ěje se)) [((sm ěje se))] 
TAN:                                                [to není 

modři<na>] ((zasm ěje se)) 
SON: ((sm ěje se) to [není mod ři(na)] 
OLG:                [ale mysim] si že to tak je mín ěný jako 

mo<dřina> ((zasm ěje se)) 
HAN: hm asi jo: a[si jo:] 
LID:             [ale žen ě] která má tydle problémy nev ěřim že 

pomůže teda takovejdle plagát. (..) (tam) [(  )] 
MOD:                                           [mhm ] 
SON: [no to sem (p ředtim) ja cht ěla řict] 
LID: [(                                )] to te da si myslim že to 

v žádnym p řípad ě (...) ta by pot řebovala spíš psychicky n ějak 
vzpružit a (     ) než tedy takovejdle plagát (.) s pí[š:]  

MOD:                                                      [mhm] 
LID: už (teda bych), (.) k tomu teda n ěco řekla  
SON: no: já sem to necht ěla n ějak (   ) 
XXX: no 
SON: =( řikám) (    ) ale vim že to není tak jednoduchý a pr ost ě to: 

(.) [(n ějak)] 
OLG:     [neni] 
SON: (jinak) nejde. 
OLG: no: 
MOD: mhm, 
OLG: (neni no) 
     (...) 
     ((NA ST ĚNĚ JE PROMÍTNUT SEDMÝ OBRÁZEK, VIZ OBR. 4.7)) 
MOD: takže je to série teda asi t ří tak[že to] 
XXX:                                   [mm] 
MOD: (je) ee [(         )]  
LID:         [m ůžu se zep]tat jenom [(de)] 
MOD:                                [no:] 
LID: (mn ě) vo ten plagát, nachystal ste nám taky dneska n ějaký he zčí 

téma [((sm ěje se))] 
OLG:      [((sm ěje se))] [((sm ěje se))] 
SON:      [((sm ěje se))] [((sm ěje se))] 
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LID:                     [nebo samý] [<týrání>] 
SON:                                 [(      )] 
LID: <no to je> 
MOD: =já sem vás upozor ňoval na za čátku, 
LID: =jo? 
MOD: =že ješt ě p řijdou další te<da>  
LID: =jo? 
MOD: možná hor[ší takže no:] 
LID:          [ješt ě horší] 
MOD: to je 
LID: =a n ěco hezkýho [(                   ) ((sm ěje se))] 
SON:                 [morálka <vede> ((sm ěje se))] 
MOD: no ono je to, [je téma jak] 
LID:               [(         )] 
MOD: vlastn ě je otázka jesli ty: jes:tli: ee tady ty nekomer ční (.) 

plagáty se využívají k n ějakým pozitivním témat ům  
TAN: [(no já si myslim)] 
LID: [já vím ale tady je] samý ((dívá se na plakát) ) vod po čátku 

samý teda takový tý rání a to [už] 
MOD:                              [no] 
LID: (  ) docela, vošklivý zrovna no 
HAN: =mm 
     (...) 
SON: no, 
     (...) 
SON: todle už je takový hrub ější, ((obrací se k HAN)) 
HAN: mmm mhm a [tady už de poznat]  
OLG:           [(               )] 
HAN: že je týraná [(  )] 
SON:              [mmm,] [tady bych řekla ((obrací se k HAN)) že už 

to je] 
OLG:                     [(                       ) ] 
MOD: =mhm 
OLG: mysim (            ) řikam  (že) to musí sama (..) ((obrací se 

k SON)) [sama (     ) v podstat ě rozhodnout] 
LID:         [((obrací se k SON a HAN)) (                  )] 
OLG: ((dívá se na plakát)) [(          )] 
SON: ((obrácená k LID))    [(          )]  
HAN: ((dívá se na LID)) mmm 
OLG: jestli za čít (   [       )] 
LID:                  [(       ]          ) 
HAN: ((obrácená k LID)) mhm 
     (...)  
LID: ((obrací se k MOD, ukazuje na plakát)) tedle p lagát [bych] 
MOD:                                                     [(  )] 
LID: teda odsoudila zrovna teda (.) to [už bych] 
MOD:                                   [aha,] 
LID: řekla že je dr sný že to už je jak parodie na to týrání že už si 

z toho n ěkdo d ělá troši čku s[vym zpu]sobem  
MOD:                             [mhm] 
LID: srandu (takže) (  ) (neni teda v ůbec) (    ční) 
MOD: a podle podle čeho podle  
LID: ((zakašle)) 
MOD: ja[kých t ěch prvk ů] 
LID:   [podle toho textu] i tak celkov ě no: ((dívá se na plakát)) 
HAN: hmm ten text [mi taky vadí] 
LID:              [to mn ě p řijde] že ten je tam teda p říšernej  
SON: [no:] 
LID: [proto]že: (.) ten tý žen ě v žádným p řípad ě nepomáhá teda (.) 

když už by se to m ělo (.) to jako mn ě nep řijde že teda  
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     (..) 
MOD: mhm, 
LID: by to m ě[lo] 
SON:         [mm] 
LID: to ((vrtí hlavou))  
SON: ten text se [tam]  
LID:             [no:] 
SON: neho[dí,] 
LID:     [(  ]   ) [v ůbec] 
SON:               [a jak sem] řikala p ředtim že: e tam (.) u toho 

potratu že byl zbyte čnej tak tady bych řekla že už je taky 
zbyte čný. že [tady kdyby ten text nebyl] 

LID:              [(                       )] 
SON: v ůbec tak (      [     )] 
LID:                  [ten by] mluvil sám o sob ě ten plagát bez 

to[ho tex]tu 
HAN:   [mhm] 
LID: [(     ) (z toho)] 
TAN: [dob ře (     ) to] 
LID: ud ělali parodii n ěja[(        )] 
TAN:                     [víte co m ě] 
MOD: aha, (..) to (m ě) zaujalo to s- to slovo parodie jak ste to: 

jak ste to říkala, 
LID: no (.) ten text jako  
MOD: [ee] 
LID: [m ě p ři]jde (..) je na ča[se zm ěnit]  
MOD:                          [je to ten] (..) no: je na [ čase 

změnit] 
LID:                                                     [( 
          )] 
MOD: nejen ú čes  
LID: =ú čes tak to mn ě p řijde že to: jako  
     (...) 
TAN: no myslim [já] 
MOD:           [mhm] 
TAN: teda nevim já [(      )] 
MOD:               [(      )] jako, 
LID: ((ukazuje bradou na plakát)) to vymys[lel ten]  
MOD:                                      [(     )]  
LID: kdo tam ((zvedá do výšky za ťatou p ěst)) [má] 
MOD:                                         [jo:] 
LID: tu p ěst (.) (ne) (   <     )> ((sm ěje se)) 
MOD: no to je vždycky otázka totiž kdo říká ty: t- ty (.) ty slogany 

že jo kdo je (  [         )] 
LID:                 [no: to mn ě] p řijde že ten je teda hrozný (.) 

ja[ko,] 
XXX:   [mm] 
LID: vzhledem k tomudle tématu teda že jo 
SON: ten  te- [no:] 
LID:         [no:] ten bych jako vylou čila úpln ě protože  
     (...) 
TAN: asi máme r ůzný názory protože já ty plagáty znám teda [jo:] 
LID:                                                       [mm] 
     (...) 
TAN: a  mě na tom prvn ě: dycky jako: zaujaly ty tex<ty> ((dívá se na 

MOD)) 
     (..) 
HAN: mhm, 
MOD: m[hm,] 
TAN:  [tak]že  
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LID: no: 
HAN: mm  
LID: to jo mn ě p řijde že ten je nevhodnej (.) z mý[ho po-] 
SON:                                              [ (    )] 
LID: z mýho  
XXX: [mm] 
LID: [ná]zoru je nev[hodnej] 
XXX:                [mmm] 
LID: ale to je m ůj ná[zor] 
SON:                 [a] 
LID: že jo 
SON: [zbyte čnej no] 
OLG: [(          )] [( ]  ) 
LID:                [no] 
MOD: mhm, 
     (...) 
MOD: mhm 
     (...) 
MOD: jo 
     (...) 
MOD: tak se podíváme [na ten] 
XXX:                 [mm] 
MOD: poslední  
XXX: =mm 
     ((NA ST ĚNĚ JE PROMÍTNUT OSMÝ OBRÁZEK, VIZ OBR. 4.8)) 
     (...) 
SON: (no to) ((tiše)) 
LID: ((vrtí hlavou)) 
     (...) 
LID: ((obrací se k SON, šeptá)) (to je to samý) 
SON: =to je to samý no 
MOD: =no 
LID: =to ((rozkládá rukama)) je ten samej jako ten [p ředchozí takže 

to beru]  
OLG:                                               [(   
           )]  
TAN: [tak tohleto (  ) to bych (  ) ale tam]  
LID: [(                                   )] 
OLG: [(                ) to už ne: (      )] (  [        )] 
TAN:                                            [(  ) p řed]cházející 

jo: to[dle už] 
OLG:       [( ) už] jako: k tomu tématu [( 
            )] 
HAN:                                    [tam bych t o dala: (.) tam 

ten bych] dala bez textu ale tady: mn ě to p řesn ě (.) p řijde jak 
to říkala li da u toho p ředchozího tady mi to p řijde výsm ěch. 
(.) [jo nebo takové jako že se,] 

LID:     [( ) mn ě to p řišlo (       ]    ) 
HAN: že se n ěkdo jako te žen ě sm ěje, (...) tak ty [si] 
XXX:                                              [ mm] 
HAN: do  te ď s tím ješt ě nic neud ělala ((dívá se na MOD)) 
     (..) 
MOD: mhm, 
HAN: ale tady tohle, (.) jako: ji: ne dostane (.) z t ěch problém ů 
MOD: m[hm,] 
HAN:  [když] se jí n ěkdo zasm ěje (.) jo nebo mn ě to, 
MOD: mhm, 
SON: mm  
TAN: mm 
SON: ne (.) tohle (   ) 
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HAN: =jako tohle už vám nesluší tolik ee  
MOD: m[hm,] 
HAN:  [to]lik (..) [já nevim]  
OLG:               [t ěch (ran)] 
HAN: fa cek ran 
XXX: [mm] 
XXX: [mm] 
     (...) 
OLG: jo (..) (už spiš ten) p ředchozí už jako: (víc) říkal že (     ) 

se musí zm ě[nit že jo]  
HAN:            [ona to] p ře[ce ne]d ělá  
SON:                        [no:] ((dívá se na OLG,  kývá hlavou)) 
HAN: [ona p řece:] 
OLG: [to už jako: a]le jo (.) tam už bych ji rozum ěla (.) [( )] 
TAN:                                                      [mm] 
HAN:                                                      [( )] 

přece není s tím s tím člov ěkem který ji týrá proto aby jí n ěco 
slušelo. 

     (..) 
OLG: (no) 
     (..) 
MOD: mhm, 
OLG: no aby s tim za čla n ěco d ělat že jo  
HAN: no 
SON: ne [(                      )] 
OLG:    [kone čně se rozhodla a za] čala n ěco (..) sama  
     (..)  
XXX: no 
OLG: =(hned) [jak]  
XXX:         [no] 
OLG: sem řikala [(  )]  
XXX:            [no] 
OLG: musí bejt  
MOD: =( ) (.) vám to teda olgo [p řipadá] 
OLG:                           [(     )] 
MOD: taky jako jako s- jako vysm ěch jak řikala hana? [(tady)] 
OLG:                                                 [no to] ne: tak  
MOD: =jako jak [ste (       )] 
OLG:           [todle ne: ale] ten tohle už vám nes luší, to: mi 

připadá takový už: (...) n:evim takový (...) nic ne říkající 
hlavn ě: a: tako[vý] 

TAN:                [mm] 
OLG: (...) to spiš ten p ředchozí jo ten už byl trošku takový že už 

se nad tim dalo uvažova:t (  ) 
MOD: [mhm,] 
OLG: [tenhle]ten ((ukazuje rukou na plakát)) 
     (...) 
MOD: jo  
     (..) 
MOD: [hm] 
OLG: [mu]sim řict že už je blbá bych řek<la> ((sm ěje se)) [<už>] 
HAN:                                                      [no] 
OLG: <(to kon čí) (  )> [(že je)] 
HAN:                   [no to] to je 
OLG: totáln ě [blbá] 
HAN:         [ano] p řesn ě tak  
     (...) 
MOD: ta: eee (.) postiže[ná (žena) ( )]  
HAN:                    [ta postižená] 
OLG:                    [((kývá hlavou))] ta postiž ená  
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MOD: mhm,  
     (..) 
OLG: (jo:) (     ) 
MOD: co tá ňa tá ňa ml[ č(ky) (           ) že se jí to] 
TAN:                [ne: já už tady jako tady k tom u] 
MOD: líbí tak [( )] 
TAN:          [ne] tohleto už ne: jako to [tak n ějak] 
MOD:                                      [toto už ne?] 
TAN: jako (..) už by asi ve mn ě nic nevyvolalo a já sem to práv ě, 

řikam ty vo statní ty m ě docela jako oslovily ale tohle ne: 
nějak (.) ani ale [( ) sem] 

MOD:                   [mhm,] 
TAN: ho ale nevid ěla (do te ď) 
MOD: m[hm,] 
OLG:  [ta]ky ne(znám) vidím ho [popr]vé  
XXX:                           [mmm] 
TAN: a tak to je jedno [že jo] 
HAN:                   [ja teda] všechny  
TAN: [(           )] 
OLG: [(           )] [(         )] 
HAN:                 [tady ty sem] 
SON:                 [no: (     )]  
HAN: nikde nevid ěla  
LID: ((obrací se k MOD, ukazuje prstem na plakát)) peníze [za tydle] 
TAN:                                  ((obrací se k  HAN)) [ne: jo] 
LID: plagáty bych dala radši na ty azylový domy kam  by ty že[ny] 
OLG:                                        ((kývá hlavou)) [( )] 
LID: teda když (.) [m ěly] 
OLG:               [(ano)]  
LID: jít aby jich bylo víc (.) [to bych] 
OLG:           ((kývá hlavou)) [(ano)] 
MOD:                           [mhm,] 
LID: ud ělala já (.) než d ělala takovýdle plagá[ty a je št ě (   
              )] 
TAN:                                          [jeno mže se to musí 

dov ědět vo] t ěch azylovejch domech a ne[ řikám z tohohle z toho] 
LID:                                        [no tak  (             )] 
TAN: p ředcháze[jícího nebo] 
LID:          [dob ře ale:] 
TAN: p řes [(             )] 
HAN:      [z ňákých, možná] [fakt ji ných no: tyhle,] 
LID:                        [(  ) p řijde že sou zbyte] čný (teda) 
HAN: [a ješt ě] 
OLG: [(     )] tu rekla[mu] 
HAN:                   [ja] sem si,  
LID: (za [ty peníze)] 
HAN:     [te ď uv ědomi]la: ee že ty si řika:l (.) prá vě když byla ta 

žena snad i v tom červeném tak že to bylo na zadní stran ě 
vlasty  

MOD: to sou zadní strany vlasty no (.) [tohle] 
HAN:                                   [no:] 
MOD: všechno (.) [(       )] 
HAN:             [tohle vše]chno, a[ha]  
MOD:                               [no] krom ě toho bilbordu: v met- 

ee v tom na nádraží že jo 
HAN: (jo) ((tiše)) 
MOD: tohle sou zadní [strany] 
TAN:                 [mmm] 
MOD: vlasty  
XXX: [mm] 
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XXX: [mhm] 
MOD: obálka (.) (   ) 
     (...) 
MOD: pro č, 
     (...) 
HAN: eee no: tak ja (.) s- protože: sem si p ředstavila prost ě tu 

vlastu jak to tam je: že a (te ď) n ějaké (.) zahrádky a te ď tam 
máme tisíc dobr ůtek jo: a já nevim n ějaké (.) f ee bu chti čky a 
kré my (.) a te ď na záv ěr to prost ě skon čí jako tou, a te ď sou 
tam samoz řejm ě (..) ee jak ee jak co má žena d ělat pro to aby 
byla ští hlá aby vypadala dob ře [a te ď e a te ď zá věr,] 

LID:                                [a na záv ěr ((ukazuje na 
plakát)) (    )] [(          ) (.) no] 

OLG:                  [<(taky vypadá jak)>] <tejran á> ((zasm ěje se)) 
MOD: [hm] 
LID: [( ]   ) (.) (     ) 
OLG: =no je to časopis pro ženy [(že jo) (   ) pro ženy: (  
                    )] 
TAN:                            [(                )   
     ((zvedá ramena))] 
HAN:                            [no a te ďka: ten záv ěr kdy tam byla 

ta: ta: (.) v tom] červeném? ob[le č]ku, 
MOD:                                [no:] ((obrací se k po číta či, 

vrací na promítací plochu plakát na obr. 4.6)) 
HAN: jak sem teda jak mi <vadily> a nebo tak no: (( ukazuje na 

plakát, obr. 4.6)) jo tak tak  
MOD: no 
HAN: to: (ja) bych to tak zav řela: (.) a řekla bych si jé ješt ě 

nějaká modelka na konci [( ) (bych) to tak odhodila] 
LID:  ((kývá hlavou, k HAN)) [no (kdyby si) (nep řečet)] no (když) se 

(nep řečte) ten text tak ono to tak no 
     (..) 
LID: jo  
SON: =mm 
LID: asi jo: no ((zasm ěje se)) 
TAN: no ale [proto ten text tam je že jo aby ja][ko  (aby)]  
LID:        [(                                )] 
HAN:                                            [no : já vím] 
OLG: =aby upoutal  
TAN: =upoutal jako jinou ee že jo vy volal jako jinou situaci ji[nej] 
XXX:                                                           [no:] 
     (...) 
MOD: mhm, 
TAN: =že se jedná ((obrací se k HAN)) vo n ěco jinýho než vo [ty] 
HAN:                                                        [mm] 
TAN: recepty a to: jo 
XXX: no: ((tiše)) 
XXX: m 
     (...) 
XXX: hm 
     (...) 
MOD: já vám ukážu teda poslední plagát (o kterém sm e) (.) ale my sme 

už o n ěm vlastn ě mluvili, (..) tenhle ne:, tenhle p řesko číme 
ale [tenhle] 

TAN:     [mmm]  
     ((NA ST ĚNĚ JE PROMÍTNUT DEVÁTÝ OBRÁZEK, VIZ OBR. 4.11)) 
HAN: (aha) ((kývá hlavou)) 
OLG: jo:  
MOD: =to je vlastn ě ten na [kter(ej) ste si::] 
OLG:                       [(               )] 
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MOD: samy vzpomn ěly:, (..) na za čátku,  
     (...)  
HAN: je to p ěkný plakát [já to (musím)]  
SON:                    [hmm jo]  
HAN: (teda)  
HAN: [mn ě se moc]  
LID: [(        )]  
HAN: líbí 
     (..) 
MOD: mhm, 
HAN: to m ě: to m ě prost ě tam je pro m ě ta výzva opravdu jít k tomu 

léka ři  
TAN: =hm [hm hm]  
HAN:     [a prost ě] jen se tak, preventivn ě nechat  
TAN: hm  
HAN: já  
OLG: [no] 
HAN: [ne]vím zkontrolovat  
     (..) 
XXX: hm  
MOD: mhm  
     (..) 
LID: no ono by to m ělo vyjít když už sme u toho od t ěch léka řů že jo 

aby [to]  
HAN:     [ano]  
LID: (pro ty) ženy na tý prohlídce říct a nemusely by bejt tydle 

plagáty. 
TAN: jenom[že víte co: já vám n ěco] 
LID:      [(to je další v ěc) (   )] 
MOD: [mhm] 
TAN: [ řeknu] hlavn ě ty ženské by tam musely k t ěm doktor ům cho dit jo 

a to je ((ukazuje rukou na plakát)) proto ten plagá t [aby 
vlastn ě, (..) aby aby ta žena byla] 

LID:                                                      [ale jo: 
mně to nevadí tydle plakáty mn ě nevadí ( )] 

TAN: (navond ěná) k tomu aby k tomu léka ři šla že jo je je  
XXX: mm 
TAN: jo?  
HAN: =mm  
TAN: tam  je myslím ta p ří čina [jako (no: nebo pro č)]  
LID:                          [a te ď je doba že se tydle] v ěci 

uvolnily že se prost ě takle vo tom co [se] 
XXX:                                       [mm] 
LID: týká, 
HAN: hm  
LID: t ědlet ěch v ěcí že se vlastn ě vo tom ve řejn ě mluví sou na  všecko 

plagáty: 
XXX: hm  
MOD: m[hm]  
LID:  [dis]kutuje se vo tom tak jako jo: beru to. t endle plagát (.) 

t řeba smysl má: ((zvedá ramena)) (ale)  
     (...)  
MOD: promi ňte te ď sem nerozum ěl?  
LID: =že maj  tydle plagáty bych řekla smysl no  
MOD: =že mají [smysl.]  
LID:          [(tim)] (že) 
MOD: m[hm] 
LID:  [(tim)] že vlastn ě [ty]  
MOD:                     [m]hm  
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LID: (..) jako se te ď vo (.) r ůznejch zdravotních problémech ve řejn ě 
mluví d řív se to všecko, že jo tajilo nikdo nic nikdo: nic 
nerozebíral takle ve řejn ě, takže to jo ,  

     (..)  
XXX: hm  
     (..)  
MOD: [mhm]  
LID: [ale ja]ko že by to m ělo vycházet i vod jiných to (..) p římo 

už:: když už tam teda dojdem, tak by nás (snad) na to m ěl 
upozornit i pan doktor 

TAN: =no jo: ale: 
LID: =(takže)  
TAN: =<musíte tam> ((zvedá ramena)) do jít že jo, to říkám [takle] 
LID:                                    ((pokr čí rameny)) [no:] (  ) 
TAN: (pro[to)]  
MOD:     [m][hm] 
HAN:        [hm]  
TAN: =no: 
     (...) 
LID: tak v ětšina lidí tam dojde že jo  
TAN: to byste se <di[vila> ((sm ěje se))]  
LID:                [ja bych řekla že jich] [(          )]  
OLG:                                        [jo:: n ěkdo i] ze 

strachu t řeba (.) n ěkdo má strach že se dozví že:  
TAN: tam de  
OLG: tam ne[jde]  
TAN:       [spiš] nejde. [tady to ? to práv ě chci říct no, to jo no] 
OLG:                     [(                       )  ze strachu ( )]  
HAN: a   
TAN: =(to viš že jo) ( ) 
HAN: já jenom: že sem mluvila o tom trikotu že n ějakém tak o pravdu 

jako ve čer ta podprsenka když sem to vid ěla [po prvé (.) <tak 
sem se šla> na ni podívat]  

OLG:                                             [( (směje se))] 
HAN: jesli ji má  nebo jesli je na[há]  
SON:                             [ale] ne. tak tos mě zmátla 

(protožes) tady říkala že m ěla nebo, (ste) říkala že m ěla tri-  
OLG: [trikot]  
SON: [m ěla tri]kot, (.) [no a já sem si v duchu řikala, dy ť vona 

neměla trikot] 
HAN:                    [(                          ) no já sem si 

nebyla jistá] 
SON: vona m ěla jenom [podprsenku] 
OLG:                 [((sm ěje se))] 
SON: a já sem si to <jenom v duchu řikala>  
     ((všechny ú častnice se sm ějí))  
XXX: mm 
OLG: =a já sem zase řikala aha (   [      
                               )]  
LID:           ((obrací se k SON)) [(vidiš to) (.) aspo ň n ěco sis 

z toho plagátu zapamatovala] 
SON:                               [((sm ěje se))] 
OLG: ( řikam) ale (dy ť) vona tam m ěla snad n ějakou pod<prsenku> 

[((sm ěje se))] 
HAN: [(hm ja sem)] nev ěděla jako jesi, 
OLG: ((sm ěje se)) [((sm ěje se))] 
MOD:              [mhm,] 
OLG: ((sm ěje se))  
SON: no, 
HAN: =prost ě je to t ělové no  
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SON: ((sm ěje se)) [((sm ěje se))] 
OLG:              [(          )] 
     (..) 
OLG: [(jinak na ty) (  )] 
TAN: [(no vidíte) co to] vyvo[lalo] 
XXX:                         [(  )] 
TAN: na[konec jo] 
SON:   [((sm ěje se))] [((sm ěje se))] 
OLG:                  [(m ěli tam dát)] (jinou) barvu podpr<senky 

[viš>] 
SON: [no,] 
OLG: ((sm ěje se)) 
LID: ((obrací se k MOD)) a hlavn ě tedle plagát je [jednozna čnej že 

jo] 
TAN:                          ((obrací se k OLG)) [ a co ty (chlapi 

potom)] 
HAN: =ano ((dívá se na LID)) 
OLG: ((obrácená k TAN, sm ěje se)) 
LID: [na rozdíl od t ěch] 
OLG: [<(             )>] 
LID: jinejch [kde si člov ěk (..) z toho m ůže vybrat] 
OLG:         [<(    )> (                          ) ] 
LID: co [usoudí sám] 
SON:    [(        )] ((ukazuje rukou na OLG, dívá s e na ni)) 
LID: tak todleto je jedno[zna č]ný  
OLG:                     [no:] 
LID: a (.) výstižný takže vlasn ě [mluví] 
MOD:                             [mhm,] 
LID: samo za sebe (no) 
     (...) 
LID: (         ) [(        )] 
MOD:             [co ostatní] ostatním se to taky l íbí teda: jako 

(ta:dy) (.) (        )  
SON: mm 
MOD: ostat(ním) p řijde taky jednozna čný nebo  
SON: =no: ((kývne hlavou)) 
OLG: (je     ný) ((kývá hlavou)) 
TAN: =ur čit ě 
     (...) 
MOD: m[hm] ((tiše)) 
OLG:  [to] je vystižný a je to  
XXX: mm 
OLG: neuráží to nic, (je to)  
LID: no: je to [(p řes  )] 
MOD:           [ čili] 
SON:           [(      )] to vlastn ě na za čát[ku už] 
MOD:                                         [mhm,]  
SON: řikaly že tak každýho ((ukazuje rukou na plakát)) za ujalo co to 

tam je: (.) pro č je tam [to] 
OLG:                         [( )] 
SON: rozbitý sklo [pak si p řečte:] 
OLG:              [sklo (       )] 
SON: co to a je (to) [( )] 
HAN:                 [mhm] ((kývá hlavou)) 
SON: jako, (.) to sme ((ukazuje rukou na HAN)) vlas tn ě  
OLG: [(  )] 
MOD: [mhm,] 
SON: [na za] čátku řikaly:  
XXX: =mm 
SON: =ešt ě [než:] 
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MOD:       [mhm] 
SON: sme 
OLG: (no:) 
LID: no ((ukazuje prstem na plakát)) [díky to]mu  
SON:                                 [(     )] 
LID: sklu (  ) ((obrací se k SON)) <(       )> [( ) ] 
SON:                                           [no]  
LID: (     ) [( )] 
HAN:         [ano] 
LID: <(    )> 
MOD: m[hm] 
HAN:  [a] [((obrací se k TAN a ukazuje na ni rukou) ) to co vlastn ě 

si] 
OLG:      [(              )] 
HAN: řikala ty když sis myslela že je opravdu to sklo [ro zbi]té  
TAN:                                                  [mmm] 
     (.) 
HAN: tak já sem fakt taky zažila na zastávce že se prost ě 

roz čilovali lidi že to je rozbité sklo: [a] 
TAN:                                         [((zas měje se))] 
HAN: [potom] 
OLG: [((sm ěje se))] 
HAN: jim n ěkdo řekl že ne: a  
TAN: mm 
OLG: [(no:)] 
HAN: [(   )] (.) si prohlíželi (.) [a do]šli  
MOD:                               [mhm,] 
HAN: vlastn ě až k tomu jo  
OLG: no: (    ) 
     (...) 
MOD: a (.) to pro vedení vám teda: s::  
LID: jo: ((kývá hlavou)) (     )  
MOD: =s:edí  
OLG: jo [(                 )] 
SON:    [mhm (    ) decentní] 
LID: to bych řekla že je hezký 
     (...) 
MOD: mhm, 
OLG: ((tiše)) (   [              )] 
MOD:              [takže byste nic] tam jako nezm ěnily t řeba 

kdybyste m ěly m ěnit. 
TAN: (    ) 
SON: ne ((vrtí hlavou)) 
MOD: ve- vylepšovat (..) všechno vám [p ři][jde v po řádku] 
SON:                                 [ne] 
LID:                                      [on už to  n ěkdo] vymyslel 

(co <my bysme m ěli [vylepšovat)> ((sm ěje se))] 
OLG:                    [((sm ěje se))] 
LID: todle bych taky řekla že [(    )] 
HAN:                          [asi ne] 
TAN: =mm 
     (6.9) 
MOD: žádný další komentá ř k tomu  
     (...) 
MOD: ee (.) když ste teda vid ěly te ďka tu s- s:adu n ějakých n ěkolika 

plagát ů (no) tak e když bych se vrátil k té otázce kterou sem 
vam (.) kladl už na za čátku, jaký to má tedy smysl ee jesi má  
teda v ůbec jesi to je dobrý nápad takle (.) oslovovat ve řejnost 
tak (.) te ďka když sme ste vid ěly konkrétní plagáty, (.) co 
byste mi k tomu řekly 
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     (..) 
MOD: tak [n ějak] 
OLG:     [já bych] řekla že to smysl má, 
TAN: asi jo 
OLG: má to smysl  
     (..) 
MOD: mhm, 
     (..) 
HAN: asi jo:, (.) ale: (...) prost ě ty (.) ty plakáty: (..) na pomoc 

t ěm týraným ženám se mi (.) jako nelíbily. takže (.) jako, (.) 
tam  bych n ěco zm ěnila a p řemyšlím (.) jak  ji nak e ja[ko] 

MOD:                                                     [hm] 
HAN: jim pomoci jo: jak jinak jim dát (.) ee avízo:  
TAN: =mm (.) [mm] 
HAN:         [ee] kam mají zavolat co mají ud ělat (..) tak (.) pro 

to teda nemám <te ď> jako odpov ěď [ale] 
MOD:                                  [mhm,] 
     (.) 
HAN: a:le: (...) a nebo teda ud ělat opravdu ji nak ty plakáty. 
MOD: mhm, 
     (...) 
HAN: protože v televizi nic neb ěží, (..) takoveho (...) a na to aby 

prochá[zely n ěkde] 
OLG:       [(         ]          ) že čim horši, (.) jako reklama 

tak tim si to člov ěk zapama[tuje] 
HAN:                            [mm] 
OLG: že jo  
     (..) 
SON: mm 
OLG: (        ) 
TAN: na tom je práv ě n ěco t řeba   
OLG: =práv ě [proto] 
HAN:        [ano] 
OLG: t řeba se to tak i (d ěl[á)]  
HAN:                       [jo] 
OLG: (t řeba) to má i ten (...) ten (...) 
MOD: mhm 
OLG: u čel 
HAN: =zase ona se na to m ůže dívat úpln ě jinak (.) [ta týraná žena] 
OLG:                                               [(            )] 
HAN: že jo  
SON: mm 
HAN: =jako na ten pla[kát] 
XXX:                 [mm] 
HAN: (teda) (.) [t řeba jako] 
LID:            [(        )] nepom ůže [(     )] 
HAN:                                  [m ě tady] štvaly: jako [n ějak 

a] 
SON:                                                ((tiše)) [( 
     )] mm 
     (...) 
MOD: a co si myslí so ňa o smysluplnosti tady t ěch kampaní všech 

které sme vid ěli 
     (...) 
SON: no já (ne-) (.) ja mysim že v tom je práv ě rozdíl t řeba 

((ukazuje rukou na plakát)) tedle plagát, 
MOD: m[hm,] 
SON:  [ke]rý ur čit ě ten smysl má (   ) (.) jako (.) j:e hezky 

udělanej každej se nad tim (.) t řeba zamyslí nebo (.) to co sme 
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řikaly, (.) ale tam to o t ěch týraných ženách i o t ěch d ětech, 
tam to trošku (..)  

MOD: mhm, 
SON: =nevim (.) (se) (.) mi ne tim ú činkem [( )] 
TAN:                                      [no] [jo jenomže víš co] 
OLG:                                           [(               )] 
TAN: jako ud ělej hezkej (.) plagát vo tejranejch d ětech a, 
SON: =no já [vim no: (ale)] 
TAN:        [vo tejranejch] ženskejch a to: [jo:]  
SON:                                        [asi] b y to m ělo: jako 

nějakym zp ůsobem aby to lidi vid ěli: nebo aby se v ědělo že to 
existuje: ale, (.) nevim ne vim jesi zrovna todle (fakt) ne vim  

TAN: mm 
MOD: =mhm 
     (...) 
OLG: (tak) (.) (tady ta je ta) zase ta rakovina je daleko horší že 

jo: zásah než t řeba ta týraná žena jo (.) je to hro zný voboje 
dvoje [že] 

SON:       [hm] 
OLG: jo ale 
SON: =hm 
TAN: no :  
OLG: (vlasn ě) tady ta rako[vina: je:] 
TAN:                      [ale p ředstav] si že: že: e ta psychika e 

ta psychika tý [ženský] 
OLG:                [taky:] 
TAN: je tolik narušená že se dostane do n ějakyho ústavu: a, (.) a 

te ď bude t řeba roky trvat a jesi se v ůbec t řeba vylé[ čí] 
XXX:                                                     [mm] 
TAN: nebo to: je to m ůže bejt takle postižená duševn ě jako jo:  
OLG: =to [taky a] 
TAN:     [a to je] 
OLG: samoz řejm ě [(        )] 
TAN:            [to já bych] řekla že je pomalu jako narove ň vi ď  
MOD: m[hm] 
XXX:  [hm] 
OLG: no::: nevim no: [(              )] 
MOD:                 [lído co co vy si] teda myslít e tady o tom (.) 

o smysluplnosti t ěch (..) (ste) spíše: s- ee z toho co ste 
říkala že spíš se,  

LID: =si myslim že sem vám to <ke každýmu> řekla že to (.) 
MOD: že  
LID: =no: [že n ěkdy bych ty]  
MOD:      [u každého že to]  
LID: peníze investovala ji[nak no:] 
MOD:                      [n ějak ja]ko  
LID: [no:]  
MOD: [mhm] 
     (.) 
LID: n ěkdy bych (.) si řekla že ty plagáty sou zbyte čný proto[že se] 
MOD:                                                         [mhm,] 
LID: to dá  
HAN: =ani tady u toho posledního? 
LID: u tohodle [jo dy ť sem řikala že]  
HAN:           [jo u toho jo že] 
LID: ten[hle] 
HAN:    [jo] 
MOD:    [mm] 
LID: jedinej a [do]cela  
MOD:           [mm] 
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LID: d ěkuju že ste ho dal na záv ěr <protože to bylo [(straš-)>] 
MOD:                                                [((sm ěje se))] 
LID: [<no: to jako>] 
HAN: [((sm ěje se))] <to už ste ani ne čeka[la že>]  
LID:                                     [no:] no n o no (.) že jako 

docela to a[le,] 
XXX:            [hm] 
     (...) 
LID: nevim no (..) na to má každej sv ůj názor tak by každej to 

všecko n ějak (vidí [jinak)] 
OLG:                    [no:]  
LID: (a:) 
OLG: =(    ) 
MOD: mm 
     (...) 
HAN: t řeba mn ě ty d ěti jako ty mi tak nevadily:, a jako ur čit ě se mi 

líbilo to desatero no: 
TAN: mmm ((kývne hlavou)) 
HAN: =prost ě: jo to de[satero mi p řišlo,] 
OLG:                  [(      ) desatero] bylo dob[ rý] 
SON:                                              [ no: jo:] 
HAN:                                              [ jasn ě:]  
SON: (  ) 
HAN: =jo zase (.) to bylo tak jako d ělane, j- j- (.) (ja nevim) 

inte ligentn ě jo: nebo tak jako n ějak jako:, [ale tak aby: no: 
aby člov ěk u toho i] 

OLG:                                             [( ňáký pou čení)    
(  ) ( čověk) (.) (p řemýšlel) ( )] 

HAN: [déle] 
XXX: [mmm] 
HAN: ješt ě se[trval že] 
OLG:         [(      )] 
HAN: protože, (.) a te ď jak je to z- (..) prost ě po te první v ět ě po 

tom prvním bodu to člov ěka chytne: a má chu ť si to p ře[ číst] 
TAN:                                                       [mm] 
HAN: [jo:]  
LID: [a k][dyž si]  
TAN:      [mm] 
LID: to chce do číst tak klidn ě pojede o stani[ci dál <jo>] 
OLG:                                         [(         )]  
HAN: [to to asi ne:]  
LID: [((sm ěje se ))] 
OLG: [((sm ěje se ))] [((sm ěje se))] 
LID:                 [no práv ě ((sm ěje se))] 
MOD: m[hm] 
HAN:  [a]si ne:  
OLG: (no:: já jo) [(       )] 
HAN:              [(a) t řeba] má chu ť se k tomu, ee když se bude 

vracet odn ěkud [ee] 
LID:                [do] číst [((sm ěje se))] 
HAN:                         [do číst no:] 
LID: [((sm ěje se))]  
OLG: [((sm ěje se))] 
MOD: mhm, 
OLG: [<pokra čování>] 
LID: [(           )] 
     (...) 
MOD: tak já vám mockrát d ěkuju teda za (.) tímto bych teda tu 

diskuzi uzav ře:l abychom nep řetahovali n- n ějak p ře- hodn ě 
[p řes] 
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TAN: [mm] 
MOD: hodinu a p ůl já myslim že sme tak zhruba teda tu hodinu a p ůl 

vydrželi  
TAN: mm (.) no jo: 
MOD: tak[že d ěkuju mockrát] 
OLG:    [a pomohly sme] vám (  ) 
MOD: ur či[t ě ur čit ě] 
LID:     [sme vás zkla]maly ne:  
MOD: =ne:  
OLG: [((sm ěje se))] [((sm ěje se))] 
LID: [((sm ěje se))] [((sm ěje se))] 
MOD:                [(ne:) (.) v ůbec ne: (.) rozhodn ě ste m ě] 

nezklamaly  
XXX: (   ) 
MOD: mě zajíma[jí názory] 
OLG:          [vy nám to] ne řek[nete] 
XXX:                           [mm]  
MOD: vše:ch, takže 
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PŘÍLOHA 4 

 

Fotografie promítané účastníkům diskusí 

 

Tato příloha obsahuje fotografie, které jsem pomocí počítače a datového projektoru 

promítal účastníkům moderovaných skupinových diskusí. Většinou jsem pro nedostatek 

času v diskusi vynechal obr. 4.9 a 4.10, pouze ve skupině OTCŮ se diskutovalo ke všem 

obrázkům. V níže uvedeném seznamu uvádím, kde a kdy jsem objekt vyfotografoval, příp. 

v kterém periodiku a kdy obrázek vyšel, a blíže specifikuji umístění obrázku-objektu. 

 

Seznam 

 

Obr. 4.1: Praha, 8. 4. 2001, vnitřní prostor vozu metra (vnitřní strana dveří) 

Obr. 4.2: Praha, 8. 4. 2001, vnitřní prostor vozu metra (vnitřní strana dveří) 

Obr. 4.3: Praha, 8. 4. 2001, vnitřní prostor vozu metra (plocha mezi oknem a dveřmi) 

Obr. 4.4: Ostrava, 2001, vnitřní prostor tramvaje (reklamní pás nad okny) 

Obr. 4.5: Praha, 2001, hlavní nádraží (stěna podchodu pod nástupišti) 

Obr. 4.6: Vlasta, roč. 55, č. 47, 21. 11. 2001 (zadní strana obálky) 

Obr. 4.7: Vlasta, roč. 55, č. 51–52, 19. 12. 2001 (zadní strana obálky) 

Obr. 4.8: Vlasta, roč. 55, č. 44, 31. 10. 2001 (zadní strana obálky) 

Obr. 4.9: Praha, Krč, 3. 9. 2001, Vídeňská ulice (u autobusové zastávky Michelský les) 

Obr. 4.10: Praha, 19. 1. 2002, vnitřní prostor vozu metra (plocha mezi oknem a dveřmi) 

Obr. 4.11: Praha, Dejvice, 5. 6. 2005, podchod stanice metra Dejvická 
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