
Přílohy

Příloha č. 1 – Výchozí text T0

Můj nezapomenutelný zážitek

Jednou v létě, když mi bylo asi 17 let, jsem odjela na letní kurz. Konal se na Moravě na 

krásném místě v přírodě. Spali jsme ve stanech, které byly na louce postaveny do půlkruhu, 

uprostřed bylo ohniště a pod kopcem tekla široká řeka. Všude okolo byl les. Kurz trval jeden 

týden, během kterého jsme hráli nejrůznější hry: týmové, psychologické i zábavné, při kterých 

jsme si užili mnoho legrace. Absolvovali jsme také několik přednášek, a také jsme sportovali 

a vařili.

Jedna z těchto her byla ale obzvlášť zajímavá. Konala se jedno odpoledne a byla velmi 

napínavá, skoro jako v akčním filmu. Ale byla také velmi náročná. Účastnilo se jí asi 10 osob 

včetně mě. Lektor nás zavedl do lesa a vysvětlil nám pravidla hry. Našim úkolem bylo najít 

poklad. A to nebylo vůbec nic jednoduchého. Pořád jsme museli běhat, šplhali jsme po 

stromech i po skalách, různě jsme skákali, běhali z kopce do kopce. Hra byla velmi náročná. 

Já jsem běžela mezi Annou a Jakubem, byli jsme poslední, ale drželi jsme se za sebou a běželi 

jsme stejným tempem. Byli jsme hodně vyčerpaní a k tomu kolem nás pobíhal náš lektor a 

pletl se nám do cesty. Jeho povaha se pro tuto hru proměnila. Byl přísný, zlý, vysmíval se 

nám, pořád nás popoháněl a dokonce nám i lhal. Protože jsme se ho báli, ve všem jsme ho 

raději poslouchali. Běželi jsme, jak jsme nejrychleji dovedli. Cestou jsme ještě museli hledat 

malé lístečky se slovy, které byly na různých místech: na zemi i pod kamenem nebo na 

stromě. My je museli všude najít. Z lístečků jsme skládali věty a za hotové věty jsme 

dostávali za odměnu trochu vody k pití, za kterou jsme byli rádi, protože jsme potřebovali 

osvěžení. Hra trvala 2 a půl hodiny, začalo se pomalu stmívat.  Přišli jsme na kopec do jedné 

dřevěné chaty uprostřed lesa, kde jsme asi hodinu čekali na lektora. Byla tam tma.

Všichni čekali a přemýšleli, co se stane. Po hodině čekání nás lektor postupně po 

jednom posílal hluboko do lesa.  Konečně přišla řada na mě. Řekl mi, že musím jít přímo 

rovně a neohlížet se. Vyšla jsem, ale hrozně jsem se bála, byla šílená tma. 

Asi po 20 minutách jsem došla ke starému stromu. V tom stromu byla díra. Vlezla 

jsem do ní. Uvnitř to hezky svítilo.  Bylo tam spousty svíček, náramky z provázků a 

čokoládové zlaťáky.  Byla to zasloužená odměna za výdrž. Bylo to krásné. Našla jsem poklad. 

To je můj zážitek, na který nikdy nezapomenu.    



Příloha č. 2 – Texty neslyšících autorů – T1, T2, T3, T4

Text 1 (T1)

Zážitek, na který nikdy nezapomenu. 

Když mi bylo asi 17 let, jela jsem na letní kurz. Na Moravě, kde je krásná příroda. Spali jsme 

na stan. Několik stan, stojí několik vedle sebe na „U“. Uprostřed stanu je táborák. Mimo stanu 

jsou všude lesy. Na kopci u lesa je obrovská řeka. Prostě krása! Strávili jsme tam na celý 

týden. Co jsme tam dělali? Měli jsme různé hry, například: týmová, psychologická, zábavná. 

Mimo hry jsme také měli různé přednášky. Dále jsme měli také sportování, vaření, a mnoho 

dalších. 

V tomto týdnu jsme měli velmi zajímavou hru. Bylo to odpoledne, ta hra byla prostě akční, 

nebylo to jednoduchá hra. Bylo nás deset i lektor. Lektor nás doprovodil do lesa a nám 

vysvětloval, jaká je hra pravidla. Vysvětlil, že jsme museli najít pokladu. Museli jsme běžet 

do lesa, na kopci, na skálu, byla to dřina! Museli jsme lézt po skálách, skočili jsme také na 

stromy (na kmeny) a lézt po něm, byli jsme úplně hotoví. 

Tři z nás jsme měli pozadu, ostatní už šli dopředu. Byli to já, Anna a Jakub. Ten lektor, co nás 

vedl kurz, byl tak pohodový, hodný. Ale když s námi hrál tu soutěž, tak byl vyměněný. Byl 

přísný, zlý, nás provokoval, nás nutil, nadával nám… také nás strašil, báli jsme se. Museli 

jsme prostě poslechnout, běželi jsme dál. A co jsme dělali dál? Museli jsme najít lístky, kde 

jsou slova. Schovali prostě všude, třeba u trávy, pod kamenem, na stromě, na zem. Když jsem 

našla všechny lístky, a z toho vytvořila větu. Ukázala jsem svému lektorovi. Za odměnu mi 

dal vodu. Byla jsem hotová. Ta hra trvala asi 2hodiny a půl. 

Venku začala stmívat. Běželi jsme dál na konci. Na kopec leží dřevená chalupa. Přemýšleli 

jsme, co bude dál. Co nás očekává. Čekali jsme před chalupu. Lektor nás vzal po jednom. 

Když jsem byla na straně já, lektor mi přikázal, že musím běžet rovně a nic nedívat na pravé a 

levé straně. Prostě rovně. Opravdu jsem se bála, protože les byl tma! Ale překonala jsem 

strachu, chodila jsem rovně asi na 20 minut. Už jsem uviděla obrovský strom. Na kmen měl 

díru. Divila jsem se. Tak jsem tam podívala. Byla jsem milé překvapená, protože tam byly 

svíčky. Vedle svíčky byly věci: provazový „řetízek“ u ruce, čokoládové mince. Řekla jsem si, 

to je proto, že je to odměna, co jsme splnili úkol. Takže to bylo vlastně pokladna. To, co jsem 

vám vyprávěla, se nikdy nezapomenu až dodneška! 



Klasifikace chyb dle charakteristiky v teoretické části 4.3.1 Výzkumy psané češtiny 

Neslyšících v České republice:

Analytické vyjadřování ne
Lexikalizace gramatických 
významů

ne

Absolutní/nepříznakový tvar 
3.osoby singuláru

ano Př. nic nedívat na pravé a levé straně

Vypouštění, nahrazování, 
přidávání slovesných tvarů

ano Př. Tak jsem tam podívala.

Odkazování k sobě samému 

ve 3. osobě singuláru

ne

Používání absolutního záporu ano Př. nic nedívat na pravé a levé straně
Shoda podmět a přísudek ano Př. Venku začala stmívat
Chybovost ve valenci sloves ano Př. Spali jsme na stan
Elipsa (nebo metateze a 
elize)

ano Př. Tak jsem tam podívala

Chyby v kvantitě hlásek ne
Špatné použití paradigmatu ano Př. Mimo stanu jsou všude lesy. Vysvětlil, že jsme 

museli najít pokladu
Změna významu oproti 
původnímu vyprávění

ano Př. Na kopci u lesa je obrovská řeka.

Záměna být a mít ano Př. Jaká je hra pravidla. Tři z nás jsme měli pozadu
Juxtapozice při vyjadřování 
časových a podmínkových 
vztahů

ne

Chyby ve slovní zásobě ano Pokladna místo poklad, jít na stranu místo jít na 
řadu

Slovní rozbor textu z pohledu rodilého uživatele češtiny: 

Text 1 je velmi dobře strukturován, autor textu má poměrně vysokou znalost češtiny. 

Text obsahuje chyby typické pro psaný projev Neslyšících, ale jen v malé míře. Na úrovni 

morfologické se jedná o několik chyb v paradigmatu, také předložkové vazby jsou místy 

nesprávně použity. Zřídka je evidentní problém s valencí sloves a dokonavostí a 

nedokonavostí sloves. Na rovině lexikální je jen několik málo chyb ve slovní zásobě. Autor 

má povědomí i o ustálených spojeních, jako je „jít na řadu“, ale chybuje v nich. Na rovině 

syntaxe občas dochází k záměně slovních druhů, místy se vyskytují chyby ve slovosledu. 

Interference ze znakového jazyka je obsažena, ale velmi zřídka, nejvíce při vyjadřování 

prostorových vztahů. 

Co se týče jazykových funkcí, text si zachovává až na výjimku velmi dobře všechny 

funkce obsažené v původním textu T0, tedy funkci sdělovací, kontextovou i emotivní. Na 

úrovni kognitivního pojetí se dá hovořit o zachování nejen funkce pojmenovávací, ale i 



usouvztažňující. Text je dobře srozumitelný a v komunikaci by pravděpodobně fungoval 

velmi dobře, bez větších obtíží.



Text 2 (T2)

Můj krásný zážitek, který nikdy nezapomenu.

Bylo mi asi 17 roků, jela jsem na letní kurz na Moravě, která leží s krásnou přírodou. Spali 

jsme tam ve stanu. Stany leží v polokruzích. U polokruhů stanů je ohniště. Okolo stanů je les. 

Za levých polokruhů stanů je kopec a za kopcem je velká řeka. Oblast toho tábora je krásné. 

Zůstala jsem na táboře celý týden. Celý týden jsme hráli různé hry, např. týmové hry, 

psychologické hry čí zábavné a legrační hry. Byly i různé přednášky, sporty, vaření, atd. 

Nejzajímavější hra toho týdne což jsem vybral byla  „akční“ hra nebyly to jednoduché, byly 

to těžké. Hráli jsme toho hru odpoledne. Lektor nás s 10 dětí doprovodil do lesa, tam nám 

vysvětlil, jaké byly pravidla hry. Říkal nám, že musím najít poklad. Rozběhli jsme hledat 

poklad, nebyly jednoduché. Běželi jsme a lezli jsme přes skály, skákali jsme do stromu a lezli 

jsme přes strom. Běhali jsme i přes několik kopce. Byli jsme vyčerpaní. Děti se rozběhali 

dopředu a my tři-já, Anna, Jakub jsme zpomalili a byli jsme vzadu jako poslední, neboť jsme 

byli víc vyčerpaní. Ten lektor v průběhu tábora byl hodný, pohodový člověk. Na soutěže už 

lektor byl jiný, zlý, přísný, provokativní, nás nutil, že musím pospíšit, také nám trochu 

nadával a něco lhal. Báli jsme se, museli jsme ho poslouchat, snažili jsme pospíchat běžet. 

Museli jsme hledat v lese papíry se slovy, ve kterých byly schovány v zemi, pod kámen, na 

stromě aj. Když jsme hledali, pak jsme mohli poskládat pomocí slov do vět. Pak jsme 

lektorovi ukázali a dal nám odměnu vodu na pití, byli jsme dost vyčerpaní. Ta hra se hrálo 

dvě hodiny. A venku začalo zatmětit. Stále jsme běhali do kopce až do dřevěné chaty. Na 

chatě jsme čekali, až lektor vezme postupně pokaždé. Když mě vzal, řekl mne, že musím jít 

rovně, nesmím ani koukat co je vlevo a vpravo. Už jsem se začal bát, protože venku byla 

hrozná tma. Tak jsem vydržela a šel jsem rovně. Asi po 20 minutách jsme všimla ten velký 

strom a uvnitř stromu byla pěkné puštěné svíčky a okolo svíčky leželi růžné věci- pleteněné 

náramky, čokoládové penízky. To byl poklad odměny, že jsme byli odvážní chodit ve tmě. 

Tohle byl můj krásný zážitek, ve kterém nikdy nezapomenu.



Klasifikace chyb dle charakteristiky v teoretické části 4.3.1 Výzkumy psané češtiny 

Neslyšících v České republice:

Analytické vyjadřování ne
Lexikalizace gramatických 
významů

ne

Absolutní/nepříznakový tvar 
3.osoby singuláru

ne

Vypouštění, nahrazování, 
přidávání slovesných tvarů (i 
zvratného se)

ano Př. Rozběhli jsme hledat poklad. Asi po 20 
minutách jsme všimla ten velký strom

Odkazování k sobě samému 
ve 3. osobě singuláru

ne

Používání absolutního záporu ne
Shoda podmět a přísudek ano Rozběhli jsme hledat poklad, nebyly jednoduché. 

Děti se rozběhali. 
Chybovost ve valenci sloves ano něco lhal
Elipsa (nebo metateze a 
elize)

ano Asi po 20 minutách jsme všimla ten velký strom

Chyby v kvantitě hlásek ano Čí místo či
Špatné použití paradigmatu ano
Změna významu oproti 
původnímu vyprávění

ano Ta hra se hrálo dvě hodiny.

Záměna být a mít ne
Juxtapozice při vyjadřování 
časových a podmínkových 
vztahů

ne

Chyby ve slovní zásobě ano Zatmětit místo stmívat, puštěné místo zapálené, 
pleteněné místo pletené

Slovní rozbor textu z pohledu rodilého uživatele češtiny:

Text 2 není strukturován do odstavců, autor textu má dobrou znalost češtiny, přesto se 

v textu objevuje hodně chyb. Text obsahuje chyby typické pro psaný projev Neslyšících, ale 

ne ve velké míře. Na úrovni morfologické se jedná o velké chyby v paradigmatu, také 

předložkové vazby jsou často nesprávně použity. Autor také správně nezná gramatické i 

přirozené rody jednotlivých slov. Často je evidentní problém s valencí sloves a dokonavostí a 

nedokonavostí sloves. Na rovině lexikální je jen několik chyb ve slovní zásobě. Dochází ke 

komolení slov a záměně významů. Na rovině syntaxe občas dochází k záměně slovních druhů, 

místy se vyskytují chyby ve slovosledu. Interference ze znakového jazyka je obsažena 

především ve slovosledu a při vyjadřování prostorových vztahů. 

Zajímavé také je, že autor střídá rod vypravěče. Jednou je to žena, jindy zase muž. 

Tento jev – střídání rodů vypravěče se projevu i v rozmezí jedné věty.



Co se týče jazykových funkcí, text si zachovává na určité úrovni všechny funkce 

obsažené v původním textu T0, tedy funkci sdělovací, kontextovou i emotivní, nejsou však 

obsaženy ve stejné míře jako u textu původního T0. Je ale místy nejednoznačný, tím se stává 

místy nesrozumitelným. Tam se funkce upozaďují. Na úrovni kognitivního pojetí se dá 

hovořit o zachování funkce pojmenovávací i na určitých místech i usouvztažňující. 

Do jaké míry by text fungoval při komunikaci, by ukázalo až ověření v praxi.



Text 3 (T3)

Můj nezapomenutelný zážitek

Mně bylo asi 17 let. V létě jela jsem na letním kurzu na Moravě. V okolí je krásná příroda. 

Spali jsme ve stanu, stany jsou postavené v takovém půlkruhovém a doprostřed je ohniště. 

V okolí tábora jsou obklopené lesy. Za lesem je kopec.Vedle kopce protéká velikánská řeka. 

Zůstali jsme týden, měli jsme různé programy např. týmové hry, psychologické hry nebo taky 

tam zábavné hry se spousty legrace. Užili jsme tam legraci. Ještě jsme měli různé přednášky, 

sporty a vaření atd. Vyberu si den v týdnu, ve které mně byla zaujala ta hra. Stalo se to 

odpoledne taková akční hra. Není jednoduchá hra. Lektor doprovodil jako skupinu, v jedné 

skupině bylo deset osob. Šli jsme lesem a vysvětlil nám pravidla her. V té hře musíte najít 

poklad. Aha jsme to pochopili. Běželi jsme do kopce i dolů, lezli skálou, lezli na stromech. 

Byli jsme vyčerpané.V té skupině byli 10 osob, ale já, Anna a Jakub jsme pozadu než v té 

skupině. Na táboře lektor byl hodný, normální a pohodlný. V té soutěži se hodně změnil 

povahu-přísný, zlý, provokoval na mne.. Museli jsme běžet rychle, taky trochu nadával, taky 

nám lhal. My jsme se ho báli, museli jsme vydržet a taky poslouchat na něm. Běželi jsme, 

našli jsme papíry a v něm jsou slova,  které jsou různé schované papíry např. na zem, pod 

kameny, na stromech. Podle sbírky papíry, v něm jsou různé slovy a muselijsme vytvořit věty. 

Ukázat na něho a bylo v pořádku. Nám dál vodu jako odměnu a trochu jsme odpočinuli. 

Vyčerpali jsme a ta hra byla dlouhavá asi 2,5 hodiny. Už začali stmívat. Běželi jsme do kopce 

kde byla dřevěná chatička a v chatičce jsme čekali a nevěděli jsme  co bude dál. Přišel lektor a 

vybere jednoho z nás. Pak postupně vybrali, vybral mně a řekl mi, že mám běžet tímhle 

směrem rovné a nesmím otáčet. Souhlasila jsema bála jsem se v tmavém lese. Šla jsem pěšky 

asi 20 minut rovné od té chatičky.Narazila jsem k mohutnémua starému stromu. Vdutině 

stromu jsem se podívala, co je tam. Byly rozsvícené svíčky, v tom takéupletené náramky a 

čokoládové penízky.Pochopila jsem, že jsem byla statečná a bojovala. Říká se tomu poklad. 

Ten byl zážitek, kterému nikdy ho nezapomenu až do dneška.



Klasifikace chyb dle charakteristiky v teoretické části 4.3.1 Výzkumy psané češtiny 

Neslyšících v České republice:

Analytické vyjadřování ano Př. mně byla zaujala ta hra
Lexikalizace gramatických 
významů

ano Př. mně byla zaujala ta hra

Absolutní/nepříznakový tvar 
3.osoby singuláru

ano Př. Ukázat na něho a bylo v pořádku.

Vypouštění, nahrazování, 
přidávání slovesných tvarů (i 
zvratného se)

ano Př. nesmím otáčet

Odkazování k sobě samému 

ve 3. osobě singuláru

ne

Používání absolutního záporu ne
Shoda podmět a přísudek ano Př. Už začali stmívat. Byli jsme vyčerpané.
Chybovost ve valenci sloves ano Př. museli jsme vydržet a taky poslouchat na něm
Elipsa (nebo metateze a 
elize)

ano Př. stany jsou postavené v takovém půlkruhovém a 
doprostřed je ohniště

Chyby v kvantitě hlásek ano Př. rovné místo rovně, dál místo dal
Špatné použití paradigmatu ano Př. Vedle kopce protéká velikánská řeka
Změna významu oproti 
původnímu vyprávění

ano Př. Vedle kopce protéká velikánská řeka

Záměna být a mít ne
Juxtapozice při vyjadřování 
časových a podmínkových 
vztahů

ne

Chyby ve slovní zásobě ano Př. narazila jsem místo dorazila jsem

Text 3 není nijak strukturován, autor textu má poměrně vysokou znalost češtiny, ale 

přesto jsou zde rozpoznatelné chyby typické pro psaný projev Neslyšících. Na úrovni 

morfologické se jedná o několik chyb v paradigmatu, také předložkové vazby jsou místy 

nesprávně použity. Častěji je evidentní problém s valencí sloves a dokonavostí a 

nedokonavostí sloves. Na rovině lexikální je jen několik málo chyb ve slovní zásobě. Na 

rovině syntaxe dochází k záměně slovních druhů, slovosled místy kopíruje struktury ve 

znakovém jazyce, nejvíce při vyjadřování prostorových vztahů a v případě snahy o použití 

vedlejších vět. Z textu je patrné, že autor některé gramatické oblasti zvládá na velmi dobré 

úrovni, o některých však naopak povědomí žádné nemá. Text je místy dobře srozumitelný, 

místy naopak velmi zmatený.

Co se týče jazykových funkcí, text si zachovává na určité úrovni všechny funkce 

obsažené v původním textu T0, tedy funkci sdělovací, kontextovou i emotivní, nejsou však 



obsaženy ve stejné míře jako u textu původního T0. Je ale místy nejednoznačný, tím se stává 

místy nesrozumitelným. Tam se funkce upozaďují. Na úrovni kognitivního pojetí se dá 

hovořit o zachování funkce pojmenovávací i na určitých místech i usouvztažňující. 

Do jaké míry by text fungoval při komunikaci, by ukázalo až ověření v praxi.

.



Text 4 (T4)

Moje zážitek, nikdy nezapomenu.

Asi bylo mu roků 17, jeli do tábor typ kurz na Moravě. Tam bylo krásné příroda, spala jsem 

ve stanu, stany postavili půl kruh vedle uprostřed je ohen okolo jsou všude lesy na kopci až 

dolu je řeka je široká jsou krásné. Zůstala jsem do týden, ten týden bylo různé programy např. 

různé hry,  typ týmové hry, psychologické a zábavné a vtipné hry a také bylo přednášku, také 

sporty a vaření. Celý týden jeden bylo zajímavé hry, co se stalo, odpoledne byla jsem hrála 

typ akční není jednoduché a byla těžká. Lektor s 10 skupiny lidi šli jsme do lesa, tam lektor 

nám vysvětli pravidla hry, on povídá musí najit poklad, takže začali jsme běhali to bylo moc 

těžké nebylo Lehké běhali jsme do lesa a skaly také museli lézat pak vyskočili jsme do stromy 

lézali jsme do kopce pak dolu ještě do kopce už my úplné vyčerpali a skupina běhali třemi 

osoby úplné poslední v tom kdo, já, Anna a Jakub, Lektor v tom týden tábor vypadal hodny, 

pohoda, příjemný, při soutěži, on úplné změnil zly, přísný a šikanoval mě, poroučel musí 

rychle běhat, trosku nadával mi, také trosku lže mě, my trosku balí jsem a museli jsme 

vydržet, pokračuje běhali a musí posbírat kousek papír tam napsané slovo musí posbírat. Ten 

papír, kde schová různé na zem, na kamen nebo na stromě, musí hledat, pak sbírat, když už 

máme dost papíru v tom slovo musí vytvořit vetu pak ukázali jsme lektorovi, dober on dal mi 

vodu a odpočívám e se jako odměnu, byli úplné vyčerpali, hry dlouho asi skoro dvě a půl 

hodiny pak už začíná tma, my museli jit do kopce tam chata typ dřevené bouda, my skupina 

museli jit a tam cekali a nevím co se děje, lektor vždy vezme jeden osoba postoupne pak já 

jdu tam, lektor říká musí jit rovné, nesmi kouknout jinam, musí vždy rovné, odpovídám 

dobře, ale úplné tam také kolem lesa a mam strach, ale musím jako statečná jit tam a dlouho 

šla jsem pesky asi 20 min už je tam stromy silný a dost starý, akorát uviděla díru a ještě 

podívala co je tam, tam moc pěkné hodné svíčky a s ohniskem a tam věci různě např. náramek 

typ plést provaz a také kulaté peníze typ čokoláda, už vím, jako dává mě odměnu, jako byla 

jsem odvážná a bojovná a vydržela jako říká mě odměnu, tomu říká poklad, povedlo našla 

jsem, to zážitek cos se stalo, nikdy nezapomenu až dodnes. 



Klasifikace chyb dle charakteristiky v teoretické části 4.3.1 Výzkumy psané češtiny 

Neslyšících v České republice:

Analytické vyjadřování ano Př. začali jsme běhali
Lexikalizace gramatických 
významů

ano Př. on úplné změnil zly, odpoledne byla jsem 
hrála, byli úplné vyčerpali

Absolutní/nepříznakový tvar 
3.osoby singuláru

ano Př. napsané slovo musí posbírat, říká musí jit 
rovné, poroučel musí rychle běhat

Vypouštění, nahrazování, 
přidávání slovesných tvarů

ano Př. museli jit, tam stromy silný a dost starý, hry 
dlouho asi skoro dvě a půl, stany postavili půl 
kruh, akorát uviděla díru

Odkazování k sobě samému 

ve 3. osobě singuláru.

ne

Používání absolutního záporu ne
Shoda podmět a přísudek ano Př. Tam bylo krásné příroda
Chybovost ve valenci sloves ano Př.vyskočili jsme do stromy
Elipsa (nebo metateze a 
elize)

ano Př. my skupina museli jit a tam cekali a nevím co 
se děje

Chyby v kvantitě hlásek ano Př. Ohen místo oheň, balí místo báli
Špatné použití paradigmatu ano Př. vezme jeden osoba, posbírat kousek papír
Změna významu oproti 
původnímu vyprávění

ano Př. hry dlouho asi skoro dvě a půl hodiny pak už 
začíná tma

Záměna být a mít ne
Juxtapozice při vyjadřování 
časových a podmínkových 
vztahů

ano Př. pokračuje běhali a musí posbírat kousek

Chyby ve slovní zásobě ano Př. Dober místo dobře, ohnisko místo oheň

Text 4 není nijak strukturován, autor textu má velmi malou znalost češtiny, text 

obsahuje téměř všechny chyby typické pro psaný projev Neslyšících. Na úrovni morfologické 

se jedná o chyby v paradigmatu, také předložkové vazby jsou téměř pokaždé nesprávně 

použity. O valenci sloves a dokonavosti/nedokonavosti sloves pravděpodobně autor textu 4 

slyšel velmi málo. Také na rovině lexikální je mnoho chyb. Autor komolí slova, dochází 

k elizím a metatezím likvid v izolovaných slovech, věty jsou plné elips. Na rovině syntaxe

dochází k záměně slovních druhů, slovosled téměř všude kopíruje struktury ze znakového 

jazyka, nejvíce při vyjadřování prostorových vztahů a popisu míst. Z textu je patrné, že autor 

některé gramatické oblasti vůbec nezvládá. Text je velmi chaotický, informace jsou buď 

nahuštěny, nebo úplně chybí. Pro rodilého mluvčího češtiny je tento text velmi nejednoznačný 

a nesrozumitelný.



Co se týče jazykových funkcí, text si zachovává na určité úrovni všechny funkce 

obsažené v původním textu T0, tedy funkci sdělovací, kontextovou i emotivní, nejsou však 

obsaženy ve stejné míře jako u textu původního T0. Je ale v určitých pasážích nejednoznačný, 

tím se stává nesrozumitelným. Tam se funkce upozaďují. Na úrovni kognitivního pojetí se dá 

uvažovat o zachování funkce pojmenovávací, otázkou je, jestli i o usouvztažňující. 

Do jaké míry by text fungoval při komunikaci, ukáže až použití v praxi.

Text 4 je součástí výzkumu, je výchozím textem pro RVS.



Příloha č. 3 – Seznam testovacích otázek

1. Kurz se konal na jednom místě, kde byly rozmístěny stany. Jak to místo vypadalo?

2. Kdy přesně začala akční hra (ráno, odpoledne, večer, noc)?

3. Na jakém místě vysvětlil lektor dětem pravidla?

4. Kolik osob hrálo akční hru?

5. Děti během hry běhaly a lezly na různých místech. Vyberte podle textu obrázek, kde 

děti během hry neběžely ani nelezly.

6. Kterým místem vůbec neproběhly? 

7. Na jakém místě jsem během hry běžela já?

8. Na jakém místě nebyly během hry schované lístečky?

9. Co jsem dostala za odměnu, když se mi povedlo z lístečků složit větu?

10. Jak dlouho celá hra trvala?

11. Jak vypadalo místo, kde stála dřevěná chata?

12. Jak dlouho jsme čekali v chatě?

13. Jak to vypadalo uvnitř v chatě?

14. Kolik dětí mohlo společně jít k pokladu?

15. Jak vypadalo místo, kde jsem našla poklad?

16. Co bylo tím pokladem?

17. Jak jsem se cítila, když hra skončila?

.



Příloha č. 4 – Úvodní tabulka (sociodemografické informace) a pokyny 

k vyplňování testu

TEST

Pohlaví:       muž   x  žena

Sluchová vada:  neslyšící     nedoslýchavý     zbytky sluchu

Komunikace:     český znakový jazyk              český jazyk

Věk:

ZŠ:

SŠ:

Výzkum studentky filozofické fakulty – bakalářská práce

Jak vypadá test?

Test se skládá z textu (vyprávění) a testovacích otázek.

Nejprve si pozorně přečtěte text.

Potom si přečtěte otázky. Máte v nabídce 4 odpovědi – 4 obrázky: a, b, c, d.

Odpovídejte podle textu a vyberte správnou odpověď.

Správně je pouze jedna odpověď.

V případě, že v textu odpověď na otázku nenajde nebo nevíte, co je správně, nekroužkujte 

žádnou odpověď. 

Pracujte opravdu pouze jen s textem, nedomýšlejte si možné odpovědi a nepřidávejte žádné 

další informace.

Všechny otázky jsou přeloženy do českého znakového jazyka.



Příloha č. 5 – Test RVS i ROS



















Příloha 6 – Přepis vyprávění V0 do glos

BYLO – ZÁŽITEK – MOJE – BYLO – STALO – NIKDY – NEZAPOMENU

BYLO – JÁ – ASI – ROKŮ- 17 – BYLO – LÉTO – JÁ – JET – KURZ – TYP –

LETNÍ – TAM – MÍSTO – KLF OKOLÍ – MORAVA- TAM – PŘÍRODA –

KRÁSNÁ – KLF OKOLÍ

BYLO – SPÁT – STAN – TZN. – STAN – KLF PŮLKRUH – STANY – PŮLKRUH 

– UPROSTŘED – TADY – OHEŇ – OKOLO VŠUDE – LES – OKOLO – KOPEC –

DOLE – ŘEKA – TYP – ŠIROKÁ – TÉCT – VŠECHNO – KRÁSNÉ 

JÁ – ZŮSTAT – TÝDEN – CELOU DOBU – ZŮSTAT – TÝDEN – CELOU DOBU 

– RŮZNÉ – BYLO – HRY – TYP – NAPŘÍKLAD – ZAPRVÉ – TÝM – SKUPINA –

HRY – ZAPRVÉ – ZADRUHÉ – PSYCHOLOGICKÉ – HRY – NEBO – ZATŘETÍ 

– TAKÉ – ZÁBAVA – LEGRACE – HRY – RŮZNÉ

JEŠTĚ – TAKÉ – BYLO – PŘEDNÁŠKA – VYSTOUPENÍ – RŮZNÉ – SPORT –

VAŘENÍ – RŮZNÉ

TÝDEN – CELÝ – JEDNA – HRA – BYLA - ZAJÍMAVÁ – STALO – TZN – BYLO 

– ODPOLEDNE – JÁ – (INDEX) MY – SRAZ – HRA – TYP – AKČNÍ –

JEDNODUCHÁ – NENÍ – TĚŽKÁ – HRA

LEKTOR – KLF OSOBA – INDEX ON – VŠICHNI – SKUPINA – BYLO – 10 –

LIDÍ – 10 – VÉST – JÍT – TAM – LES – TAM – MNĚ – VŠICHNI – 10 –

VYSVĚTLIT – PRAVIDLA – HRA – CO – VYSVĚTLIL 

POVÍDAT – MUSÍ – POKLAD – NAJÍT – MUSÍ – MY – AHA - DOBŘE

MY – UTÍKAT – ALE – JEDNODUCHÝ – NENÍ – TĚŽKÝ – UTÍKAT – MUSÍ -

LES – TYP – MÁ – SKÁLA – LÉZT NAHORU – NEBO – VYSKOČIT – STROM –

KMEN – ŠPLHAT – SKÁKAT – KOPEC – NAHORU – DOLŮ – BĚŽET –

VYČERPANÝ –



SKUPINA – 10 – MY 3 – POSLEDNÍ – DALEKO – VZADU – VYČERPANÝ –

TZN – JÁ – ANNA – JAKUB – MY 3 – BĚŽET ZA SEBOU

LEKTOR – KLF OSOBA – INDEX – BYLO – TÁBOR – OBLAST – TYP – KURZ 

– NORMÁLNÍ – POHODA – HODNÝ – PŘÍJEMNÝ

TAM - SOUTĚŽ – HRA – VŠICHNI BĚŽET – ON – ZMĚNIT – PŘÍSNÝ – ZLÝ –

PROVOKOVAT – MUSET – RYCHLE – BĚŽET – TROCHU –  NADÁVAT – PŮL 

– TAKY – LEŽ – PROVOKOVAT – MY VŠICHNI – BÁT SE – VYDRŽET TO –

POSLOUCHAT – UTÍKAT – KLF OSOBA UTÍKÁ

BYLO – KLF OSOBA UTÍKÁ – MUSÍ – CO 

PAPÍR – KLF VELIKOSTI – SLOVO – MUSÍ – JÁ – HLEDAT – SBÍRAT –

PAPÍR – KLF VELIKOSTI – SLOVO – SCHOVAT – KDE – RŮZNÝ – ZEMĚ –

KLF UMÍSTĚNÍ – NEBO – KÁMEN – KLF UMÍSTĚNÍ – NEBO – STROM – KLF 

UMÍSTĚNÍ – MUSÍ – HLEDAT – SBÍRAT – SLOVA – VZNIK VĚTA – UKÁZAT 

– ON – DOBRÝ – DÁT MNĚ – VODU – PÍT – ZKLIDNĚNÍ – ODMĚNA – JAKO –

DÁT – PÍT – ZKLIDNĚNÍ – VYČERPÁNÍ

HRA – DLOUHO – 2 HODINY – PŮL – DLOUHO – HRA – UŽ – VENKU –

ZAČÁTEK – TMA 

MY BĚŽET – AŽ – LES – NAHOŘE – KOPEC – MÍT – CHATA – TYP – LES –

DŘEVO – DŮM – TAM

BĚŽET (VŠICHNI) - NAHORU – UŽ – ČEKAT – TUŠIT – CO – BUDE – STÁT –

NEVÍM – ČEKAT – LEKTOR – KLF OSOBA – ČEKAT – PŘIJÍT – VŽDY –

JEDEN – VZÍT – SKUPINA – 10 – ODVÉST JEDNOHO – ODVÉST DALŠÍ –

VZÍT – VZÍT – VZÍT – PŘIJÍT NA ŘADU – JÁ 



ŘÍCT MNĚ – LEKTOR – MUSÍŠ – PŘÍMO ROVNĚ – TY - MUSÍŠ – UTÍKAT –

ROVNĚ – NESMÍŠ – DÍVAT SE ZA SEBE – NESMÍŠ – ANO (VÝRAZ MIMIKY 

JAKO DOTAZ)

– BÁT SE – VŠUDE – TMA – LES – TMA – JÁ – VYDRŽET – JÍT – PŘÍMO – ASI 

– 20 MINUT – JÍT – ROVNĚ – UŽ – VIDĚT – STROM – KMEN VELKÝ – STARÝ 

– NAHOŘE – VIDĚT – DÍRA – CO? – KLF OČI PODÍVAT DOVNITŘ – AHA –

PĚKNÉ – SVÍČKY – KLF TVARU A UMÍSTĚNÍ – OHEŇ – KLF UMÍSTĚNÍ –

V TOM – TAM – VĚC – RŮZNÉ – NÁRAMEK – TYP – PROVAZ – PLETENÝ –

TAKY – PENÍZE – KLF TVARU – TYP – ČOKOLÁDA – KLF UMÍSTĚNÍ – AHA 

– JAKO – ODMĚNA – DÁVAT – BYLO – VYDRŽET – BOJOVAT – JÁ –

UTÍKAT – KLF OSOBY – DÁVAT – ŘÍKAT – POKLAD – NAJÍT – POVEDLO 

TO – BYLO – STALO – ZÁŽITEK – NIKDY – NEZAPOMENU – AŽ – DNES



Příloha č. 7 – CD

▪ Vyprávění V0

▪ Instrukce k textu

▪ Testy respondentů
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