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[…] 

*OTE1: a příští týden budeme dělat grilovačku a přijede k nám celá rodina budeme vopékat 

ryby a budeme vopékat na čem na vohýnku? 

*DIT1: jo. 

*OTE1: kde budeme dělat vohýnek? 

*DIT1: kde? 

*OTE1: kde kde budeme dělat. 

*DIT1: kde? 

*OTE1: no já se ptám tebe kde budeme dělat vohýnek. 

*DIT1: ty ty říkáš. 

*OTE1: já to říkám? 

*DIT1: jo. 

*OTE1: na zahradě? 

*DIT1: jo. 

*OTE1: v čem budeme topit? 

*DIT1: dřevem. 

*OTE1: dřevem kde se najde dřevo? 

%com: ticho, domníváme se, že dítě něco ukazuje. 

*OTE1: co to znamená to budem sekat? 

*DIT1: jo. 

*OTE1: kdo to bude sekat děda nebo já? 

*DIT1: ty. 

*OTE1: zase já aha a to dřevo co s tím dřevem uděláme? 

[…] 

 

 

 

 

 



[…] 

*OTE2: jaký to je nutella? 

*DIT2: dobrá. 

*OTE2: dobrá a teď mi řekni jak se ti stýská po mamince jestli se už těšíš domů. 

*DIT2: hodně těším. 

*OTE2: hodně se těšíš a po kom ještě? 

*DIT2: po Ávence. 

*OTE2: po Ávence a kdo je Áven? 

*DIT2: pejsek.  

*OTE2: náš pejsek viď. 

*DIT2: ehm. 

*OTE2: a po kom se ještě těšíš? 

*DIT2: po Mařence. 

*OTE2: a kdo je Mařenka? 

*DIT2: holčička hm.  

*OTE2: co je to tvoje holčička ale co je to tvoje? 

*DIT2: sestřenice. 

*OTE2: sestřenice to není přece ty nevíš? 

*DIT2: hihi. 

*OTE2: nedělej si srandu. 

*DIT2: hm nnn. 

*OTE2: ty to nechceš říct? 

*DIT2: ne jenom nevim. 

*OTE2: ty nevíš? 

*DIT2: ehm.  

*OTE2: sestřička ne? 

*DIT2: to sem řikala. 

*OTE2: ty si řikala sestřenice a to je něco jinýho. 

*DIT2: hm. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 



 

[…] 

*OTE3: dobře a co se ti nejvíc líbilo v Mostaru proč tam chceš jet znova? 

*DIT3: ten most. 

*OTE3: a co je na mostě zajímavýho? 

*DIT3: jak je velkej. 

*OTE3: on je velkej? 

*DIT3: a pěknej a to město je pěkný. 

*OTE3: a co je v tom městě? 

*DIT3: je to tam prostě pěkný. 

*OTE3: jo a víš že tam byla válka? 

*DIT3: to nevim. 

*OTE3: že ten most byl zničenej ve válce? 

*DIT3: tak jak to že tam stojí? 

*OTE3: protože ho znovu postavili oni vylovili ty kameny co sou všechny dole v co tam 

spadly ten most postavili znovu.  

*DIT3: jo? 

*OTE3: ehm. 

*DIT3: to muselo dát velkou práci jak. 

*OTE3: no to dalo a víš proč ten most je tam postavenej znovu že to má být jako symbol 

mezi muslimama a křesťanama že ta jedna část byla muslimská druhá byla asi křesťanská a 

proto to ve válce vyhodili. 

*DIT3: jo. 

*OTE3: takže teďka ten most vypadá nově. 

*DIT3: jako znovu se postavil. 

*OTE3: no von sám asi ne že? 

*DIT3: hihi ale lidi ho znovu postavili. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 



[…] 

*OTE4: ptakopysk proč myslíš že ptakopysk? 

*DIT4: protože může si pod vodou eh vyhrabat díru. 

*OTE4: pod vodou? 

*DIT4: ehm. 

*OTE4: kde? 

*DIT4: nemusí se nade a nemusí se nadechnout. 

*OTE4: a ještě ňáký zvíře? 

*DIT4: ne. 

*OTE4: a. 

*DIT4: myslim že jo ale teď nevim o žádnym už. 

*OTE4: já vim že se to říká o jednom zvířeti který je tady taky v moři vo něm se říká že je 

takový chytrý nemá asi velkej mozek ale je chytrý co myslíš že je to za zvíře žije v moři. 

*DIT4: no nevim. 

*OTE4: je to ryba ňáká. 

*DIT4: a jaká ryba? 

*OTE4: no tak jaká myslíš jaký znáš ryby? 

*DIT4: znam jenom ňáký. 

*OTE4: jaký? 

*DIT4: neznam žádný. 

*OTE4: neznáš žádný ryby? 

*DIT4: nnn. 

*OTE4: znáš. 

*DIT4: já znam langustu jenom. 

*OTE4: tak langusta není ryba ale tak znáš přeci ryby ňáký? 

*DIT4: neznam. 

*OTE4: velký malý ty který. 

*DIT4: jo znam. 

*OTE4: sou třeba dravci ňáký znáš. 

*DIT4: jo tak znam třeba o velryba. 

*OTE4: velryba no tak ta zas tolik chytrá není ale pak třeba jiná ryba. 

*DIT4: hlemýžď. 

*OTE4: ale. 

*DIT4: šnek. 

*OTE4: no to není to je ryba? 

[…] 

 



[…] 

*DIT5: dej si sem kuličku vedle mě. 

*OTE5: tak. 

*DIT5: takže nejdřív cvrnkám já kdo to trefí první do dírky tak a dám pryč míč. 

*OTE5: tam bysme měli něco dát aby to nebouchalo když to spadne na zem ne nemáme 

ňákej takovej. 

*DIT5: já už vím co já už vím co! 

*OTE5: ne to ne Jirko to bude stejně bouchat ňákej ten ňákej poštářek malej. 

*DIT5: já už vím co! 

*OTE5: nemáš v kuchyni na to sezení ten malej ne tenhlenc to ten ne ten je velkej. 

*DIT5: jo. 

*OTE5: máš ho? 

*DIT5: jo mám. 

*OTE5: jo a nedáme ho kousek od tý zdi? 

*DIT5: no dáme radši.  

*OTE5: dáme si ho tady doprostřed jo? 

*DIT5: počkej zvedni tu židli! 

*OTE5: tak. 

*DIT5: takže. 

*OTE5: no. 

*DIT5: takže cvrnkám já teď ty! 

*OTE5: to je dobrý jak to jezdí v tom že? 

*DIT5: ehm. 

*OTE5: hihi hezky! 

*DIT5: to víš. 

*OTE5: a to nepropadne? 

*DIT5: asi ne.  

*OTE5: asi ne tak mam si ji vyndat seš vítěz. 

*DIT5: hihi tak. 

*OTE5: tak znova a budeme to budeme začínat tady od kraje jo? 

*DIT5: jo teď to letělo. 

*OTE5: je taková delší.  

*DIT5: a teď je to. 

[…] 

 

 

 



[…] 

*OTE6: a chtěla bys dyby ti Ježíšek přinesl lyže? 

*DIT6: néé ale jenom do pátku. 

*OTE6: ty nechceš lyže? 

*DIT6: tak lyše ale jenom holčičí lyše! 

*OTE6: no holčičí lyže samozřejmě seš holčička a chtěla bys umět lyžovat? 

*DIT6: jo ale ale víc budu lyžovat jak vy. 

*OTE6: ty budeš lyžovat jako my? 

*DIT6: jo. 

*OTE6: tak to je super.  

*DIT6: ale pak se tam naobědvám. 

*OTE6: kde? 

*DIT6: pak se tam naobědvám nasvačíme a naobědvám doma se nasvačím a ale tam se ale 

tam se naobědvám. 

*OTE6: kde? 

*DIT6: u lyších se naobědvám. 

*OTE6: u lyží? 

*DIT6: jo. 

*OTE6: aha. 

*DIT6: u lyších ne u lší u lyších. 

*OTE6: ehm u lyžích ano. 

*DIT6: já já si dam holčičí pan pan řekne že maj holčičí. 

*OTE6: ale Karolínko to právě si nevybereš to ti Ježíšek vybere sám za tebe víš? 

*DIT6: jo. 

*OTE6: takže budeš mu muset důvěřovat. 

*DIT6: no jo. 

*OTE6: že to vybere dobře. 

*DIT6: já teda mám moc ráda hele hele to sou hodinky jako mám já. 

*OTE6: ty máš hodinky? 

*DIT6: jo. 

[…] 

 

 



[…] 

*OTE7: hm tak to jsme přečetli tak co je tam dál tady je Veverka v Praze tu sme tam neviděli 

ještě snad. 

*DIT7: ne tu by sem chtěla. 

*OTE7: Veverku? 

*DIT7: jo. 

*OTE7: tak to ještě prohlídnem co tam ještě je ááá todle je anglicky umíš už něco anglicky 

Alenko? 

*DIT7: ne. 

*OTE7: ještě ne viď tak si to pak přečtem Metloděj. 

*DIT7: to by sem chtěla. 

*OTE7: co bys chtěla? 

*DIT7: no ty piráty. 

*OTE7: piráty. 

*DIT7: hele tohle má přece Kubík! 

*OTE7: co to je? 

*DIT7: protifňukací bonbóny. 

*OTE7: jo protifňukajcí bonbonky no ty zrovna potřebuje. 

*DIT7: tohleto má. 

*OTE7: a dobře. 

*DIT7: ale on je má ty bonbonky. 

*OTE7: má viď. 

*DIT7: ale zrovna tydle. 

*OTE7: no přesně tydlety a to vypadá jak ten čtyřlístek ne? 

*DIT7: no. 

*OTE7: že jo? 

*DIT7: no tam je čtyřlístek. 

*OTE7: aha. 

*DIT7: a tati přečti to. 

*OTE7: to je Izabelu? 

*DIT7: jo hele on nemá nohu. 

*OTE7: má dřevěnou. 

*DIT7: no nemá nohu ale má jenom dřevěnou. 

[…] 

 

 

 



 

[…] 

*OTE8: třikrát? 

*DIT8: jestli nemáš šestku tak. 

*OTE8: ňáký nový pravidla? 

*DIT8: ty neznáš? 

*OTE8: no to tady budem tři dny jenom házet šestku se mi zdá. 

*DIT8: ne protože. 

*OTE8: cože? 

*DIT8: já už nastupuju víš. 

*OTE8: hm to mě teda vopravdu šetříš. 

*DIT8: hihi že jo? 

*OTE8: jasně jó. 

*DIT8: né to nastoupil! 

*OTE8: to potřebuju no to je rychlej postup to je super. 

*DIT8: johó nastoupím si. 

*OTE8: ehm teď se vyhodíš znova další šestkou. 

*DIT8: jedna tak. 

*OTE8: to jako skáčeš šestky nebo trojky? 

*DIT8: tři raz dva tři. 

*OTE8: raz dva tři. 

*DIT8: raz dva. 

*OTE8: raz dva tři čtyři. 

*DIT8: ne. 

*OTE8: a uděláme závodní šestku. 

*DIT8: šest raz dva tři čtyři pět šest. 

*OTE8: závodní člověče nezlob se hmm doufám že si nasadím. 

*DIT8: raz dva tři čtyři pět šest. 

*OTE8: hů to stačí. 

*DIT8: to stačí. 

OTE8: to si sebe zazdila cože skoč se skoč sebe. 

*DIT8: haha nechci! 

[…] 

 

 

 



 […] 

*OTE8: a kam to teda vezeš? 

*DIT9: do depa. 

*OTE8: jo do depa takže vy jste už asi po práci a jedete si odpočinout. 

*DIT9: jo. 

*OTE8: protože v depu tam odpočívaj ne? 

*DIT9: jo. 

*OTE8: to já jsem si to taky myslel. 

*DIT9: já vim co máme hodně vagónů! 

*OTE8: ehm. 

*DIT9: musíš je tlačit. 

*OTE8: no jo ta jede ňák pomalinku no ale trošičku jede. 

*DIT9: hele ale co tu mám hele co tu mám hele co tu mám! 

*OTE8: proč máš tady sušenky uprostřed mašin kdyby pan strojvedoucí dostal hlad tak aby 

si mohl dát sušenku pozor blíží se vlak džžžžž tohle je problém vypadá to jako bouračka. 

*DIT9: tam tam tam! 

*OTE8: tam je předek? 

*DIT9: ehm. 

*OTE8: jé teď zavinil havárii podivej se. 

*DIT9: áááááá sem! 

*OTE8: turudů! 

*DIT9: červená červená! 

*OTE8: červená stát! 

*DIT9: zelená! 

*OTE8: zelená můžeme jet. 

*DIT9: červená. 

*OTE8: trmdů. 

*DIT9: zelená! 

*OTE8: trmd trmd trmd ou rozpojil se vlak co budeme dělat? 

*DIT9: já vím co nemůže tam tendle Tomášek! 

*OTE8: Tomáš tam nemůže? 

*DIT9: nn. 

*OTE8: jak to? 

*DIT9: protože má tohle víš. 

*OTE8: se sem nevejde. 

*DIT9: nn. 

[…] 



Příloha 3: Zadání diplomové práce 
 
 Zásady pro vypracování (anotace) 

 

Cílem práce je prozkoumat, jakým způsobem komunikují v češtině otcové s dětmi, a určit 

případná specifika této komunikace. Pozornost bude soustředěna na děti ve věku přibližně  

4–7 let. Základem práce bude několik případových studií založených na analýze vzorků běžné 

každodenní komunikace v přirozeném prostředí. 

Postup práce: 

1) Prostudovat dostupnou odbornou literaturu o tzv. řeči orientované na dítě a o komunikaci 

rodičů s dětmi, a to s důrazem na literaturu věnovanou danému věkovému období dětí a 

komunikaci otců. 

2) Navázat kontakt s rodinami, v nichž bude výzkum probíhat a získat informovaný souhlas 

rodičů. 

4) Shromáždit soubor nahrávek přirozené komunikace otců s dětmi. Nahrávky přepsat. 

6) Materiál nahrávek komplexně analyzovat: zkoumat užité jazykové prostředky různých 

rovin a porovnat je s popisy v odborné literatuře, zabývat se též komunikačními strategiemi, 

které analyzovaní otcové užívají; pokud to materiál umožní, věnovat též pozornost případným 

rozdílům při komunikaci se syny a s dcerami. 

5) Na základě provedené analýzy a s oporou o poznatky odborné literatury se pokusit 

formulovat, které rysy by mohly být specifické pro komunikaci otců; případně prodiskutovat 

též výhody a nevýhody zvolené metody výzkumu. 
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