
I 

 

Příloha 1: Seznam symbol ů užitých pro transkript 

slovo     důraz; důrazné vyslovení 

(.)(..)(...)    pauza (podle délky) 

(2.0)     upřesnění délky pauzy (nad 1s) 

(     )     nesrozumitelná replika 

(slovo)     předpokládaná, obtížně srozumitelná replika 

=     okamžité navázání následující repliky 

slovo-    nedokončená replika 

/      stoupavá intonace 

\      klesavá intonace 

~     klesavě stoupavá intonace 

[slovo]    překryv replik 

e ee eee     hezitační zvuk podle délky 

ehm     hezitační zvuk 

slovo: :: :::  prodloužení přirozené výslovnosti (podle délky 

dloužení) 

((smích))  ((se smíchem))  neverbální projev 

((mín ěno: jméno/pojem))  jméno nebo pojem, který z výslovnosti nemusí být 

zřejmý 



Příloha 2: Ukázka z transkriptu P2 

MÍSTO: FF UK, Celetná 13, Praha 1 

KATEDRA: Katedra sociologie 

DATUM: 18.10.2012 

STOPÁŽ: 01:28:49 

ÚČASTNÍCI:  

V2 = vyu čující 

SX = Student X 

( Řádek 1 – 58) 

V2: já vás teda tady vítám na prakticky první p řednášce 

v rámci ee (...) kurzu teorie difúze inovací (..) d neska:/ 

(.) eee bych cht ěl stihnout p ředstavit hlavní postavu evereta 

ee rodžrse ((mín ěno: Everett Rogers)) a jeho (          ) 

publikací (3.5) potom stru čně vám ee p ředstavit základní 

elementy difuze základní stavební kámen tý teorie v četn ě 

vymezení základních pojm ů se kterými se kterými pracuje co 

tam m ůžete o čekávat (1.5) a pokud nám zbyde čas/ tak se 

podíváme i na:: historii teorie difúze inovací\ ee jenom 

stru čně\ a: já sem vám rozdal ee (.) ty základní (výzkumný  

tradice tý) teorie difúze inovací (abyste se) a ť to máte po 

ruce ee okomentuji to pozd ěji\ (5.0) ta:kže \ evret ee em 

rodžrs ((mí ňeno: Everett M. Rogers)) což je ten usm ěvavý pán 

napravo naho ře se narodil šestého b řezna devatenácet t řicet 

jedna (te ď mě kdyžtak                   ) ale:/ aspo ň to pro 

vás bude t řeba zábavn ější a budete si toho víc pamatovat\ (.) 

narodil se na rodinné farm ě v karol ((mín ěno: Carroll)) 

v ajov ě ((mín ěno: Iowa)) (..) everet ův otec byl velkým fandou 

(      ) novin zem ědělc ů (..) ale/ (.) jak (prozradili jeho 

známí) farmá řů byl ned ůvěřivý k novinkám vycházejícím z 

(oblasti) biologie nebo chemie\ (.) a everet vyr ůstal v dob ě 

hospodá řské krize:/ nem ěli na farm ě žádnou elekt řinu vytáp ění 

po škole everet pracuje na farm ě dojí krávy stará se o 

domácnost dává slepicím\ 



STUDENTI: ((smích)) 

V2: tak\ (.) e to je docela d ůležitý protože ((se smíchem)) 

STUDENTI: ((smích)) 

STUDENT X: že dojil krávy jo/ 

V2: ne ono je to docela d ůležitý jakoby:/ eee k obecnýmu 

náhledu na inovace v moderní spole čnosti:/ e který on ee 

minimáln ě po dlouhou dobu svý kariéry m ěl jakoby pozitivn ější 

na rozdíl od n ěkterých m ěstských zhý čkaných intelektuál ů~ 

který prost ě neměli problém s tim že by nem ěli vytáp ění a 

dojili odpoledne krávy~ a:: který sou t řeba k inovacim nebo 

který byly ee t řeba v ětšina t ěch franc- frankfurtský školy ee 

vůči inovacim jako negativn ě nalad ěný nebo moderní 

spole čnosti v ůči tomu procesu: ee (            ) (.) (cht ěl 

bych upozor ňovat spíš) na negativní aspekty\ jo/ tady todle 

má sv ůj význam v tom že: že (          ) a řešil to jako 

problém pro č (.) se (.) nerozši řují inovace dostate čně rychle 

(.) jo/ (5.5) my se k tomu ješt ě dostavím ve zbytku toho 

příb ěhu s tim jeho otcem\ (3.0) tak  everet jít v ůbec necht ěl 

studovat cht ěl se vrátit na farmu kde cht ěl prožít klidný 

život pé čí o dobytek/ (.) p řesv ědčil ho až výlet do ejms 

((mín ěno: Ames)) což je m ěsto ve kterym v ajov ě ((mín ěno: 

Iowa)) je ajovská státní univerzita na který ho vza l spolu 

s n ěkolika dalšími studenty jeho e jeho st ředoškolský u čitel 

a (pomalu) ho p řesv ědčil že by se (tam) líbilo kdyby 

nastoupil na univerzitu na bakalá řské studium zem ědělství 

které ukon čil v roce devetenáctset padesát (.) dva (2.0) 

bohužel profeso ři na st řední v české republice tuto funkci 

(.) neplní\ (3.0) nad ějní studenti se vrací na (        )\ 

tak  (.) po té šel na dva roky do korejské války jako 

důstojník e:r fors ((mín ěno: Air Force)) z níž si odnáší 

znalost metodologie a (                ) která pat ří 

k takovým t ěm jakoby (                               ) 

výstup ům jo/ po té nastupuje na ba- magisterské studium e 

v rurální sociologii a: zajímá se o ší ření zem ědělských 



inovací ta ajovská státní je v té dob ě centrem výzkumu 

mechanism ů ší ření zem ědělských inovací (1.0) a (.) je (.) 

také eee st ředobodem výzkumné tradice v níž je mylníkem 

studie rajana a grose ((mín ěno: Ryan a Gross)) z roku 

devatenácet čty řicet t ři\ (.) o ší ření (       ) kuku ři čných 

semen v ajovských farmá řských komunitách\ (...) je to upln ě 

klasická studie kterou se jakoby defakto kon čí ta moderní 

(...) rajen a gros (...) (teorie difúze inovací)\ 



Příloha 3: Ukázka z transktiptu P6 

MÍSTO: FF UK, Celetná 13, Praha 1 

KATEDRA: Katedra andragogiky a personálního řízení 

DATUM: 18.03.2013 

STOPÁŽ: 1:28:24 

ÚČASTNÍCI: 

P6 = p řednášející 6 

( Řádek 202 – 243) 

P6: ano ano jo/ vy m ůžete jako perzonalista p řicházet s vaší 

osobní zkušeností s tim že ty kritéria často t řeba m ůžou jít 

proti sob ě\ já nevim m ůže to bejt tak že když chce člov ěka se 

dvěma vysokejma školama a znalostí p ěti jazyk ů/ a špi čkovým 

ovládáním systému sap no tak je pravd ěpodobný že ten člov ěk 

tak pravd ěpodobn ě bude chtít čtvrt milionu jo/ a: ee řeknete 

tomu menedžrovi ((mín ěno: manager)) vopatrn ě jestli je 

schopnej ho zaplatit\ jo/ v tomhle smyslu\ (.) nebo : po n ěm 

budete chtít n ějaký jiný st řet kritérií jo/ m ůže to bejt že 

t řeba von chce člov ěka kterej bude hodn ě (povolnej) bude 

připravenej plnit ty jeho p říkazy a zárove ň bude chtít bejt 

aby byl hodn ě samostatnej\ aby byl schopnej samostatn ě 

přemejšlet aby byl iniciativní a vy ho m ůžete decentn ě 

upozornit že tyto dv ě kritéria často jdou proti sob ě a jakýmu 

člov ěkovi dá dá v tom p řípad ě ee ten člov ěk p řednost kterýmu 

dá prioritu nebo který to kritérium by m ělo být tou 

prioritou\ (3.0) existuje taková roztomilá jako (.. .) čty ř- 

(10.0) ((kreslí na tabuli)) takový čty řschémátko\ (.) jo/ (.) 

který vám pom ůže v tom ee to definovat\ já sem to s pejskem 

měl u vás pom ěrn ě jednoduchý protože vy ste pom ěrn ě p řesn ě 

věděla co chcete\ (.) jo ale n ěkdy je složitý n ěkdy ten 

menedžr vopravdu neví co si p ředstavuje pod pojmem dynamický 

a flexibilní\ jak sem to na vás vybalil\ (.) jo/ ta k n ěkdy je 

to tak že pot řebujete jakoby v ětší kotvu abyste si s tim 

dokázali poradit\ v takovém p řípad ě vám doporu čuju tohle 



schéma\ (6.0) ((píše na tabuli)) tak tohlencto plus ko znamená 

že zkusíte jestli vám ten člov ěk ud ělá ten vý čet (3.0) což by 

v tomhle bylo dynamický flexibilní a co si pod tim 

představujete/ a nebo ve vašem p řípad ě pes malej aktivní 

plemeno\ jo/ vo říšek\ (2.0) (                ) toho k řížovýho 

schémátku je jaký je  (.) eee jaký není ten člov ěk\ jo to 

znamená když bych se bavil s váma vo tom psovi/ tak  bych 

řikal že nechcete žádnýho jinýho ale spíš gau čáka\ (..) jo a 

eee vy řeknete ne: to nechci\ a zase posílim ten vztah 

posílim ten (         ) a mám zase troši čku víc p ředstavu jak 

by m ěl vypadat\ (1.0) ee m ůžu vo tom člov ěkovi řikat spoustu 

věcí jak by ten člov ěk nem ěl vypadat\ tim že řikám jak ten 

člov ěk nemá vypadat tak (se v tom) manažerskym obraze a 

zárove ň v tom obraze co mam já objevuje vyrýsováno jak by měl  

vypadat\ to pé a em znamená ee p řípad pé znamená p řípad em 

znamená metafora\ (4.0) pé čko použijete v okamžiku když 

vopravdu pot řebujete aby ten člov ěk vám na konkrétních 

případech popsal (.) jak to bude s tím člov ěkem fungovat\ 

(8.0) m ůžu to demonstrovat t řeba tak že budu řikat\ chápu\ 

takže t řeba když s nim pudete do lesa: tak pro vás je 

zajímavý aby ten pes dokázel hodn ě rychle b ěžet\ takhle\ no 

bud- budete s nim b ěhat je to pro vás takhle zajímavý/ 



Příloha 4: Ukázka z transkriptu P8 

MÍSTO: FF UK, Celetná, Praha 1 

KATEDRA: Katedra kulturologie 

DATUM: 02.04.2013 

STOPÁŽ: 01:23:14 

ÚČASTNÍCI: 

V8 = vyu čující 

( Řádky 64 – 118) 

V8: tak aby se v ůbec zachovaly základní životní podmínky\ to 

vidí jako velmi reáln ě on to vlastn ě (.) (            ) 

maslou ((mín ěno:Maslow)) on to vlastn ě vidí v tom jedna dv ě/ 

aby v ůbec ty zdroje ešt ě byly no a potom už je to (.) 

v podstat ě na nich\ (1.0) nicmén ě ta základní definice tak 

jak jsem ji ukazoval tadyto ne řeší\ (.) ne řeší ani řešit 

nemůže a protože to bylo pod hlavi čkou ó es en ((mín ěno: 

OSN)) tadyta komise pracovala samoz řejm ě jako komise 

celosv ětová/ tak (.) ten zám ěr (.) velmi humanistický zám ěr 

vlastn ě (.) by  (.) aniž by používal aniž by tam explicitn ě 

zmi ňoval maslouovu ((mín ěno: Maslow)) pyramidu vlastn ě vyjde 

jaksi po celé té pyramid ě\ všichni by tedy m ěli mít možnost 

seberealizace/ (..) na základ ě toho že ty základní podmínky 

jedna dv ě(.) e to znamená fyziologie a bezpe čí budou 

zachovány\ (.) jo je to vono je to vono je to složi tý když si 

to uv ědomíte\ tohleto už je navrch ale aby to mohli ud ělat/ 

musí se vlastn ě sastejnebl development ((mín ěno: sustainable 

development)) zabývat ve své praxi (..) t ěmi podmínkami jedna 

dvě\ (1.0) aby p říroda ešt ě v ůbec mohla že jo ty podmínky 

jedna dv ě dát\ (1.0) ale samoz řejm ě ona prochází/ (.) vlastn ě 

to nýds ((mín ěno: needs)) a to napln ění pot řeb vlastn ě 

prochází n ěkam až tady\ (..) dob ře\ (1.0) d ěkuju\ (...) eee 

existuje ešt ě aldeferova teorie\ (.) víte o tom n ěkdo/ 

slyšeli ste n ěkdy n ěco (   ) se po řád mele maslou ((mín ěno: 

Maslow)) to znáte\ tak aldefer\ tak já vám ho napíš u\ ta je: 



ta je pom ěrn ě zajímavá\ (.) pokud se mi to poda ří tady smazat 

tak (10.0) ((píše na tabuli)) a je vám jasný že kdy ž chcete 

excelovat u státnic že aldefer normáln ě tam řeknete masloua 

((mín ěno: Maslow)) už vynechávám\ (.) protože to ví každe j\ 

ale budeme se v ěnovat aldeferovi\ nikdo nebude v ědět o čem 

mluvíte\ (...) takže aldefer\ to bylo taky kolem to ho 

padesátého čtvrtého pátého a (ud ělá to jako hup ) a já vám to 

jako napíšu\ (4.0) ((píše na tabuli)) aldefer jo/ ( 1.0) tak\ 

(...) a on vlastn ě rozd ěluje já si to zkusim nakreslit podle 

sebe\ (..) ud ělam takovou tabulku:/ (1.0) se t řemi (1.0) 

stupni\ (...) a on exi- a on rozd ěluje pot řeby do t ří 

kategorií\ tady dáme existen ční/ (5.0) ((píše)) ano to je ta 

první rovina/ existen ční/ potom vztaho vé/ (.) všechno pot řeby 

samozřejm ě\ (..) vztahové (...) vztahové jo/ (..) omlouvám se  

za své písmo ale vy už m ě znáte/ (.) a potom (.) sou r ůstové\ 

bychom mohli říct\ já to nazvu r ůstové\ r ůstové jako r ůst jo/ 

tak\ (.) a zase on to vlastn ě má existen ční se týkají 

základních fyziologických pot řeb/ (.) vztahové sou tedy 

založeny na n ějakých interpersonálních sociálních vztazích/ a 

r ůstové to sou ty individuální kreativní zajímavé nap l ňující 

činnosti/ rozvoj osobních dovedností schopností a: j ejich co 

nejširší ee jaksi uplatn ění\ samoz řejm ě když se vedle toho já 

sem to musel smazat ale když se vedle toho podíváte  na toho 

masloua ((mín ěno: Maslow)) tak to není nic jiného než 

maslouova pyramida vlastn ě p řetažená do t ěch t ří (.) do t ěch 

t ří stup ňů\ ale (.) na rozdíl od masloua on se domnívá že ty 

(.) že napln ěním té jedné pot řeby (..) ee (..) ona nemizí\ 

ale z ůstává potenciáln ě a sm ěřeju k druhé\ ješt ě ten maslou 

((mín ěno: Maslow)) ono to tam je dost takový mechanistick ý že 

pokud naplnim ty existen ční p řestávám se o n ě starat a už 

ská ču na vztahové a už zase mám prost ě další vyšší r ůstové on 

říká žádné takové ee ta daná pot řeba nezaniká a pouze do časn ě 

se snižuje její význam jo to platí pouze o t ěch existen čních 

a u r ůstu naopak vlastn ě u t ěch u t ěch r ůstových vlastn ě se 



s jejich uspokojovánim vlastn ě ta pot řeba ta pot řeba vlastn ě 

zmenšuje\ protože já už sem realizoval (..) to je o statn ě 

t řeba ten syndrom často to bývá t řeba syndrom vyho ření u 

sportovc ů/ to že trošku vodbo čuju/ 

 


