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Abstrakt 

Bakalářská práce je případovou studií zabývající se českým jazykem nerodilé mluvčí. Její 

první část po teoretické stránce zpracovává problematiku osvojování druhého jazyka, vliv 

jazykového transferu a možnosti chybové analýzy jazykových projevů nerodilých mluvčích. 

Část druhá se zaměřuje na analýzu češtiny u jedné konkrétní mluvčí původem 

z indonéského ostrova Jáva. Po podrobném uvedení do její jazykové biografie se práce 

soustředí na přepisy několika jejích psaných i mluvených textů, na jejichž základě podává 

rozbor jejích chyb z fonetického, morfologického, pravopisného, lexikologického 

a syntaktického hlediska. Závěr obsahuje shrnutí a zhodnocení výsledků výzkumu. 

 

 

 

Abstract 

The thesis is a case study dealing with the Czech language of non-native speaker. The first 

part handles the theoretical aspect regarding issues of second language acquisition, language 

transfer effects and the potential of linguistic errors made by non-native speakers. 

The second part analyses the Czech speaking ability of one speaker from Java in 

Indonesia. After a detailed introduction to her language biography, the thesis focuses on the 

transcripts of several of her written and spoken texts. Errors are analysed for its phonetic, 

morphological, grammatical, lexicological and syntactic aspects. The conclusion contains 

a summary and evaluation of the research results. 
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ÚVOD 

V České republice v současnosti žije okolo dvou set osob indonéského původu, u nichž lze 

indonéštinu považovat za výchozí jazyk (podrobně budeme o jazykové situaci v Indonésii 

hovořit v oddíle 2, str. 22). Ze starší generace se jedná především o bývalé indonéské 

studenty, příslušníky indonéského komunistického hnutí, kteří sem v době, kdy na našem 

území vládla KSČ a Indonésie silně sympatizovala s východním blokem, přijeli studovat. Po 

náhlé změně politické situace ve vlasti roku 1965 a následnému puči na tamní komunistickou 

stranu se však již nemohli vrátit zpět, usadili se tudíž v České republice, v níž povětšinou 

dodnes žijí. Z mladší generace jde z velké části o manžely či manželky bývalých účastníků 

stipendijního programu indonéské vlády Darmasiswa, v rámci něhož dostávají zahraniční 

studenti příležitost strávit několik semestrů na univerzitách po celé Indonésii. Mnozí takto 

vycestovalí čeští studenti, jejichž počet každoročně narůstá, pak buď v Indonésii zůstávají 

natrvalo, nebo se do České republiky vrací s životním partnerem či partnerkou indonéské 

státní příslušnosti. Podobně spolupracuje s indonéskými univerzitami i Česká zemědělská 

univerzita a České vysoké učení technické. Lze tedy předpokládat, že počet Indonésanů 

žijících v České republice bude i nadále narůstat. 

Tito lidé se – nejspíše vzhledem ke značným typologickým odlišnostem mezi jejich 

výchozím jazykem a jazykem cílovým (tedy češtinou) – setkávají se značnými obtížemi při 

studiu češtiny a mnohdy se i po dlouholetém pobytu na českém území a při velké snaze si 

tento jazyk osvojit cítí při jeho užívání velmi nejistě. Velká část je „jinakostí“ češtiny a svými 

představami o její obtížnosti dokonce demotivována natolik, že se jazyku učit ani nezačne či 

skončí již v raných fázích studia, ačkoliv hodlá na českém území zakládat rodiny se svými 

českými partnery a strávit zde zbytek života. 

Vezmeme-li navíc v úvahu, že na filologických katedrách indonéských univerzit zcela 

nově v souvislosti s rozvojem indonéské vzdělanosti narůstá zájem o slovanské jazyky, 

pochopíme, že se stále zvyšuje i potřeba učebnice češtiny jako druhého jazyka, jež by vznikla 

adresně pro indonéské mluvčí s ohledem na jejich výchozí jazyk a zvláštní potřeby tak, aby se 

jejich výuka co nejvíce zefektivnila. 

Výsledkem této práce samozřejmě nemají být přímo výukové materiály – na to svým 

rozsahem bohužel zdaleka nepostačuje –, měla by však představovat první krok v cestě za 

nimi. Rozhodli jsme se, že první fází výzkumu, který by komplexně poukázal na to, jaká jsou 

pro indonéské mluvčí největší úskalí při studiu češtiny, by měla být případová studie, jež by 
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podrobně zachytila užívání češtiny u jednoho takového mluvčího. Tato po metodologické 

stránce kvalitativní práce si klade za úkol především nastolit rozsáhlejší hypotézy toho, ve 

kterých oblastech českého jazyka je u indonéských mluvčích nejznatelnější negativní transfer 

z výchozího jazyka a jaké typy chyb u nich můžeme očekávat. 

V první, teoretické části se tedy zabýváme teoriemi o osvojování druhého jazyka 

a nejvýraznějšími metodami uplatňovanými při tomto druhu výzkumu. Upřesňujeme i některé 

hlavní pojmy, jako je jazyková chyba či jazykový transfer. Poté se věnujeme detailnější 

charakteristice vybrané mluvčí a jazykového materiálu, který se nám podařilo pro účely 

tohoto rozboru získat, stejně jako současné jazykové situaci v Indonésii.  

V praktické části přistupujeme k analýze jednotlivých textů: několika písemných 

a mluvených projevů sesbíraných od téže mluvčí v rámci přibližně jednoho roku. Při sběru dat 

byl kladen důraz na to, aby nahrávky pocházely z několika různých situací a psané texty 

odpovídaly několika různým žánrům. Během analýzy provádíme na dvou rovinách jejich 

emendaci (opravu chyb) a především anotaci (následný popis chyb). Chyby dále 

interpretujeme z hlediska fonetického, morfologického, pravopisného, lexikologického 

a syntaktického. 

V závěru shrnujeme a zhodnocujeme výsledky celé práce – a zároveň v obrysech 

nastiňujeme cíle pro budoucí kvantitativní výzkum, který by měl získané hypotézy ověřit na 

větším vzorku participantů. V závislosti na výsledcích obou studií by pak měla v ideálním 

případě následovat práce na prvních výukových materiálech českého jazyka pro Indonésany. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. TEORIE OSVOJOVÁNÍ
1
 CIZÍCH JAZYKŮ 

V první části práce se budeme zabývat postoji, které k osvojování cizích/druhých/dalších 

jazyků zaujímaly některé stěžejní lingvistické směry 20. století. Dále představíme 

nejzásadnější teorie, jež se v oblasti SLA (Second Language Aqusition) objevily. Nakonec se 

zaměříme na pojem jazyková chyba, probereme některé typy těchto chyb a možnosti jejich 

analýzy. 

1.1 Proměny v přístupu k SLA v rámci nejvýznamnějších lingvistických 

směrů 

1.1.1 Behaviorismus 

Behaviorismus jakožto psychologický směr vycházející z pozitivistické filozofie vzniká ve 

40. letech 20. stol. v USA a jeho vliv na lingvistiku trvá až do poloviny let 60. Mezi jeho 

významné představitele patří například B. F. Skinner nebo L. Bloomfield, jenž je autorem též 

audioorální didaktické metody, založené právě na behavioristických předpokladech. 

Stoupenci behaviorismu chápou jazyk jako jakýsi „soubor návyků“ (Hrdlička, 2002, 

s. 42): osvojování jazyka podle nich probíhá intuitivně opakováním, vytvářením analogií 

a napodobováním slyšeného – od jednotlivých tvarů slov až po celé modelové syntaktické 

struktury. Behavioristický přístup v mnoha ohledech čerpá z asociativismu, který byl 

populární ve 20. letech 20. stol. Během získávání znalosti jazykového kódu – a to jak prvního, 

tak jakéhokoliv dalšího – jde podle tohoto směru zejména o dostatečně časté opakování 

stimulu a reakce, při němž mezi daným podnětem a žádoucí odpovědí vzniká a postupně se 

upevňuje asociativní vazba, jež by v ideálním případě měla být podpořena ještě „pozitivním 

motivačním účinkem (pocit úspěchu, pochvala, uspokojení určitých potřeb apod.)“ (Hrdlička, 

2010, s. 145), až do té doby, než si mluvčí takto utvoří jazykové automatismy. 

Při výuce jazyka se tedy klade důraz nikoliv na vědomosti o jazykovém systému, 

nýbrž na schopnost jej prakticky použít. Dbá se zde především na mluvenou řeč a porozumění 

                                                 

1 Vzhledem k problematizaci pojmů „osvojování jazyka“ a „učení se jazyku“ v odborné literatuře považujeme na 

tomto místě za důležité poznamenat, že v této práci užíváme (není-li výslovně uvedeno jinak) obou termínů 

synonymně. 
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poslechu, které behavioristé považují za stěžejnější než psaný projev, „jelikož řeč byla 

pojímána jako předpoklad pro později realizovaný psaný projev“ (Lehovcová, 2012, s. 8). 

Toto tvrzení obhajují jednak tím, že při osvojování prvního jazyka dochází přirozeně nejdříve 

k osvojení mluveného projevu a teprve v pozdějších fázích se mluvčí učí produkovat i psané 

texty, jednak tím, že na světě sice existují společnosti, u nichž zaznamenáváme mluvené 

projevy, přičemž písemné texty úplně chybí, nenajdeme však jedinou společnost, kde by tomu 

bylo naopak (Gass, Selinker, 2008, s. 90). 

Důležitým pojmem, který se v behavioristickém učení často zmiňuje, je zvyk/návyk 

(„concept of habit“). V souvislosti s tímto pojmem se také do povědomí dostává termín 

jazykový transfer. Behavioristé považují proces učení se jazyku za proces hromadění 

zautomatizovaných zvyků. „Učení se novému jazyku bylo tedy poté nazíráno jako vytváření 

nové skupiny návyků“ (Gass, Selinker, 2008, s. 95). Získávání těchto nových sérií jazykových 

návyků spolu s učením se nového jazyka se tedy nutně děje již na pozadí návyků, jež si 

mluvčí osvojil už během osvojování a užívání jazyka prvního (případně jazyků dalších) 

(Gass, Selinker, 2008, s. 93). Ačkoliv se tedy podle behavioristů osvojování prvního jazyka 

do značné míry shoduje s učením se jazykům cizím, uznávají významný vliv výchozího 

jazykového kódu na jazykový kód cílový, neboť zde může probíhat nežádoucí přenos rysů 

z jednoho jazyka do druhého. 

1.1.2 Nativismus/generativismus 

Proti behavioristickému učení se v polovině 60. let důrazně vymezuje zakladatel 

generativismu N. Chomsky, který vyzývá jazykovědu k přehodnocení pojetí jazykové 

produkce jako prosté reakce na externí podněty a přichází s několika novými pojmy, 

akcentujícími vrozené předpoklady k ovládnutí přirozeného jazyka, s nimiž behaviorismus 

nepočítal. Mezi nejdůležitější patří jazyková kompetence (znalost jazyka) a jazyková 

performance (užívání jazyka). Aby mluvčí správně aktivoval svou neuvědomovanou 

jazykovou kompetenci a byl schopen jazykové performance, musí podle Chomského 

disponovat jednak vrozenou schopností gramatikalizace jazyka, jež mu umožní rozeznávat 

mezi výpověďmi gramaticky správnými a gramaticky chybnými, jednak také jazykovou 

kreativitou, díky níž dovede nekonečné množství těchto gramaticky správných výpovědí za 

pomoci omezené škály jazykových prostředků aktivně vytvářet, a to aniž by je předtím někde 

slyšel a mohl je tak napodobit. Chomsky vyslovuje hypotézu o existenci vrozené univerzální 

gramatiky, zakořeněné v našich myslích, z níž se odvíjí všechny jazyky světa, a domnívá se, 

že učení se jazyku je procesem, během něhož se tyto vrozené dispozice uvedou v činnost 
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(Hrdlička, 2010, s. 146). Rychlost, s jakou si děti bez rozdílu původu dovedou osvojit jazyk, 

skutečnost, že dovedou již od velice raného věku uprostřed mnoha okolních zvuků řeč přesně 

rozeznat a reagovat na ni, i jejich kombinatorickou schopnost vytvářet z dostupných 

prostředků věty, které předtím nemohly slyšet, považují tedy generativisté za důkaz, že 

osvojování řeči není výsledkem pouhého učení, ale známkou specificky lidských vrozených 

mentálních dispozic:
2
 jejich fungování přirovnává L. Doleží k sacímu reflexu. Jazyková 

diferenciace je pak zapříčiněna rozdílnou empirií (Doleží, 2008, s. 14). 

Na Chomského navazuje začátkem 70. let D. Hymes, jenž jeho teorii obohacuje 

o pojem komunikační kompetence. Domnívá se, že proces osvojování jazyka nemůže být 

úspěšně završen, pokud se mluvčí vedle schopnosti produkovat z gramatického hlediska 

nedefektní promluvy nenaučí ještě daný jazyk užívat v souladu s příslušnými komunikačními 

faktory (Hrdlička, 2010, s. 147). Tímto rozšířením Chomského koncepce Hymes odmítá 

tehdejší úzké zaměření lingvistiky pouze na samotný jazykový systém a obrací pozornost i ke 

komunikačnímu rámci řečové produkce. 

Proti oběma přístupům, které nalézají mezi osvojováním prvního jazyka a učením se 

jazyku cizímu podobnost, se vznesla řada námitek. Shrnuje opět Hrdlička, jenž píše: „(…) 

uvádí se např. argument o mnohdy odlišném časovém rámci, odlišném rytmu a struktuře 

osvojovaných znalostí (cizí jazyk se může osvojit v jiném časovém horizontu než mateřština 

atd.), o skutečnosti, že osvojování si cizího jazyka nebývá bezprostředně spjato s ontogenezí 

člověka a děje se s časovým odstupem na pozadí již existujících znalostí (jazykových 

i mimojazykových), poukazuje se rovněž na odlišnou motivaci i kvalitu dosažených znalostí 

(…)“ (Hrdlička, 2010, s. 147). 

1.1.3 Kognitivismus 

Kognitivní lingvistika čerpá z poznatků kognitivní psychologie. Přístup takto orientovaných 

lingvistů k jazyku vystihují Heinz a Orszulik: „Kognitivní lingvistika považuje jazyk za formu 

                                                 
2 „The child who learns a language has in some sense constructed the grammar for himself on the basis of his 

observation of sentences and nonsentences (i.e., corrections by the verbal community). Study of the actual 

observed ability of a speaker to distinguish sentences from nonsentences, detect ambiguities, etc., apparently 

forces us to the conclusion that this grammar is of an extremely complex and abstract character, and that the 

young child has succeeded in carrying out what from the formal point of view, at least, seems to be a remarkable 

type of theory construction. Furthermore, this task is accomplished in an astonishingly short time, to a large 

extent independently of intelligence, and in a comparable way by all children. Any theory of learning must cope 

with these facto“ (Chomsky, 1959, str. 59). 
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poznávání skutečnosti, klade důraz na těsné propojení jazyka a mechanizmů jeho změn, 

principů složení jeho prvků aj. – s poznávacími schopnostmi člověka, jeho pocity a způsoby 

hodnocení“ (Heinz, Orszulik, 2011, s. 22). 

V popředí zájmu zde stojí především význam slov, neboť pochopení jejich 

sémantického aspektu je podle kognitivní lingvistiky nezbytným předpokladem k ovládnutí 

gramatiky. 

Osvojování jazyka je pak kognitivisty chápáno jako „výslednice působení sil různých 

druhů zkušenosti; a sice elementárních zkušeností tělesných, smyslových, a dalších zkušeností 

kulturních“ (Mlejnková, 2011, s. 30).  

Kognitivní teorie osvojování gramatických kategorií se inspirovaly Piagetovou 

koncepcí vývoje dětského myšlení. Na rozdíl od generativistů tento směr neuznává představu 

vrozené schopnosti osvojit si jazyk, stejně jako popírá behavioristické teze o jazyce jakožto 

systému zautomatizovaných návyků. Podle kognitivistů osvojení jazykových struktur u dětí 

souvisí s prohlubováním naší zkušenosti se světem, schopností konceptualizace 

a intelektuálním vývojem. 

K pozici, jakou zaujímá kognitivní lingvistika k osvojování druhého/cizího jazyka, se 

vyjadřuje Lehovcová: „Celý proces osvojování cizího jazyka je chápán jako stavění aparátu 

vědomostí, nemálo důležitou úlohu mají předchozí znalosti studentů, tzn. úspěch osvojení si 

dalšího jazyka je ve velké míře ovlivněn kvalitou zvládnutí prvního jazyka a uspořádáním jeho 

kognitivních struktur“ (Lehovcová, 2012, s. 11). 

1.2 Nejznámější teorie zabývající se osvojováním druhého/cílového/cizího 

jazyka 

1.2.1 Kontrastivní teorie 

Na počátku tradice kontrastivní analýzy stál R. Lado, jenž se v rámci aplikované lingvistiky 

soustředil na způsoby, jimiž by se daly vylepšit materiály určené k výuce druhého jazyka. 

Lado vychází z behavioristických pozic a během svého bádání rozpracovává pojem, který 

behavioristé hojně používali: jazykový transfer. Předpokládá, že nabývání znalosti dalšího 

jazyka je silně ovlivněno znalostí jazyka prvního, učení se novému jazyku podle něj vlastně 

zcela probíhá na pozadí jazyka prvního. Výchozí jazyk podle něj ovlivňuje, v jakých 

oblastech jazyka cílového se bude mluvčí dopouštět nejvíce chyb. Jev, při němž dochází 

k bezproblémovému osvojování těch vzorců cílového jazyka, které jsou analogické ke 
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vzorcům jazyka výchozího, se nazývá pozitivní transfer. Termínem negativní transfer pak 

Lado označuje těžkosti, které mluvčí zaznamenává, pokouší-li se osvojit si v cizím jazyce 

struktury, jež nemají v jeho výchozím jazyce žádné paralely (Hrdlička, 2010, s. 148). Lado 

dospívá k názoru, že pozitivní i negativní transfer se dá u mluvčího předvídat – a tudíž mu 

také předcházet. Za tímto účelem navrhuje používat tzv. kontrastivní analýzu, již podrobně 

popisuje ve své známé publikaci Linguistics across Cultures: Applied Linguistics for 

Language Teachers. Jedná se o strukturní srovnání jazyka výchozího s jazykem cílovým 

nejen po stránce fonetické, gramatické, lexikální a abecední: Lado klade důraz i na nutnou 

komparaci dvou kultur, jež je nutná ke komplexnímu pochopení potřeb daného mluvčího. 

„(…) Věřím, že jsme všichni ,z jednoho těsta‘, že jsme v podstatě všichni stejní. Avšak člověk 

si našel různé způsoby života, způsoby, které nazýváme kulturami – a skrz kultury se navzájem 

neustále dezinterpretujeme. Pokud budeme ignorovat kulturní odlišnosti, uděláme si 

nesprávné mínění o okolních kulturách – jak ostatně v současnosti neustále děláme –, neboť 

určitá forma chování pro ně může mít naprosto jiný význam, než jaký má pro nás. A pokud 

o těchto rozdílech nebudeme vědět, budeme projevům svých přátel z jiných kultur připisovat 

stejné významy, které ony projevy implikovaly v kontextu kultury naší (…)“
3
 (Lado, 1957, 

s. 8). 

Čím více se od sebe jazyk první s jazykem cílovým typologicky vzdalují, tím spíš je 

nutné podle Lada předpokládat zvýšený výskyt chybovosti. 

Tento přístup se dočkal značné kritiky již na počátku 70. let, a to především pro své 

strukturalistické a behavioristické základy. Dlouhodobá praxe navíc ukázala, že Ladova 

metoda je značně nepřesná. Na základě kontrastivní analýzy je totiž možné předpokládat 

chyby, které se poté u studentů vůbec nevyskytnou, a naopak se objeví chyby, jež není možné 

vysvětlit ve vztahu k výchozímu jazyku (James, 1998, s. 4). 

1.2.2 Teorie tzv. monitoru 

S teorií tzv. monitoru přichází počátkem 80. let S. Krashen. Ten ve svých pracích Second 

Language Acquisition and Second Language Learning a Principles and Practice in Second 

                                                 
3 „(…) I belive that we are all one flok, that we are the same fundamentally. But because human personality has 

evolved a variety ways to live, ways that we call cultures, we constantly misinterpret each other across cultures. 

If we ignore these cultural differences we will misjudge our cultural neighbors – as we constantly do at present – 

for a form of behavior that to them has one meaning may have another one to us. And if we do not knot of the 

difference in meaning we will ascribe to our neighbors the intentions that the same behavior would imply for us 

(…).“ 
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Language Acquisition z let 1981 a 1982 představuje koncept, podle nějž je třeba rozlišovat 

dva zcela rozdílné způsoby získávání znalosti jazykového kódu. Ve svých studiích užívá dva 

důležité termíny: osvojování si jazyka a učení se jazyku. 

Osvojování jazyka definuje jako „proces podobný, ne-li totožný s tím, jakým způsobem 

své jazykové schopnosti rozvíjejí děti. Osvojování jazyka je nevědomý proces, mluvčí si 

obvykle neuvědomuje fakt, že si osvojuje jazyk, nýbrž pouze tu skutečnost, že jej užívá pro 

komunikaci“ (Krashen, 1982, s. 10).
4
 Výsledná jazyková kompetence získaná osvojováním si 

jazyka tedy od mluvčího nevyžaduje neustálou vědomou konfrontaci jeho jazykové produkce 

se souborem naučených pravidel. Jazyk, který si osvojil, totiž zasáhl přímo jeho podvědomí 

a on si jeho pravidla vlastně ani neuvědomuje. Jak píše Krashen, takový mluvčí má jazykový 

cit, který nazývá „feel for correctness“. Tento mluvčí dovede intuitivně určit gramaticky 

správné věty jako správné a poukázat na chybu, i když nedovede racionálně verbalizovat, 

v čem přesně ona gramatická chyba spočívá a jaké pravidlo bylo porušeno. „Gramaticky 

správné věty mu zní správně, on je cítí jako správné, a chyby vnímá jako chyby, i když vědomě 

nedovede určit, jaké pravidlo bylo porušeno“ (Krashen, 1982, s. 10).
5
 

V opozici proti osvojování jazyka stojí v Krashenově teorii učení se jazyku. Je to 

„vědomá znalost druhého jazyka, znalost jeho pravidel, uvědomování si jejich existence 

a schopnost o nich mluvit. Laicky řečeno, učení vytváří znalosti o jazyce“ (Krashen, 1982, 

s. 10).
6
 

Podle Krashena neexistuje mezi osvojováním jazyka a učením se jazyku žádný 

přechod a tyto dva způsoby nabývání znalosti jazykového kódu se nedají kombinovat. Z obou 

modelů získávání znalosti jazyka Krashen upřednostňuje jednoznačně osvojování, kterýžto 

proces je podle něj závislý především na motivaci studenta a dá se považovat za analogický 

k nabývání znalosti mateřského jazyka, a tudíž je přirozenější. Na rozdíl od jiných 

                                                 
4 „The first way is language acquisition, a process similar, if not identical, to the way children develop ability in 

their first language. Language acquisition is a subconscious process; language acquirers are not usually aware 

of the fact that they are acquiring language, but are only aware of the fact that they are using the language for 

communication.“ 

5 „We are generally not consciously aware of the rules of the languages we have acquired. Instead, we have 

a ‘feel’ for correctness. Grammatical sentences ‘sound’ right, or ‘feel’ right, and errors feel wrong, even if we 

do not consciously know what rule was violated.“ 

6 „The second way to develop competence in a second language is by language learning. We will use the term 

‘learning’ henceforth to refer to conscious knowledge of a second language, knowing the rules, being aware of 

them, and being able to talk about them. In non-technical terms, learning is ‘knowing about’ a language, known 

to most people as ‘grammar’, or ‘rules’.“ 
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jazykovědců si Krashen nemyslí, že osvojit si jazyk jsou schopny pouze děti, zatímco dospělý 

mluvčí se může jazyku už pouze učit. Podle Krashena schopnost osvojování si jazyka 

s pubertou neodchází. V jeho teorii sice to, že si někdo osvojí určitý jazyk, neznamená, že 

nutně dosáhne jazykové kompetence rodilého mluvčího, ze zjevných důvodů je však osvojení 

jazyka žádoucnější než se jazyku „pouze“ naučit. Učení se jazyku totiž vede ke znalostem 

o jeho systému, nikoliv ke schopnosti mluvčího tento systém zcela bezprostředně užívat. Míra 

osvojení se přitom odvíjí od osobních předpokladů – především jazykového nadání – 

mluvčího. 

Tomuto názoru dnes oponují mnozí kognitivní psychologové. Konkrétně se proti 

němu vyslovuje například G. Bibeau, když argumentuje, že Krashen sice správně rozpoznal 

a definoval dvě rozdílné metody nabývání znalosti jazykového kódu, není však možné klást je 

proti sobě do nesmiřitelné opozice. Za předpokladu, že uznáme propojenost nevědomí 

s vědomím, nemůžeme takto vůbec uvažovat. Bibeau tvrdí, že se naše vědomé jazykové 

projevy dějí na pozadí „nevědomých forem“, z nichž naše vědomí čerpá (Hrdlička, 2002, 

s. 33). 

Tzv. monitor v Krashenově koncepci označuje schopnost dospělého mluvčího 

opravovat i různě upravovat vlastní mluvenou i psanou jazykovou produkci jak před její 

realizací, tak i po ní. Za vznik monitoru je zodpovědný proces učení. Zatímco osvojování 

jazyka podněcuje naše promluvy a zodpovídá za jejich plynulost, učením vzniká naše 

schopnost promluvy monitorovat, editovat. Monitor může mluvčí uplatnit za třech základních 

předpokladů, a to že zaprvé má dostatek času své promluvy vědomě editovat, zadruhé není 

příliš pohlcen obsahem sdělení a soustředí se i na jeho formu a zatřetí zná všechna potřebná 

pravidla daného jazyka. Přesmíru aktivovaný monitor je značnou překážkou v plynulosti 

projevu (či v extrémních případech, budeme-li uvažovat nad obzvlášť nesebevědomým 

mluvčím, může úplně zablokovat jazykovou performanci). Mluvčí by tedy měl v ideálním 

případě monitor užívat v situacích, kdy je to žádané (například v písemných projevech či 

připravovaných, veřejných proslovech), a omezit jeho zásahy tam, kde by to nežádoucím 

způsobem narušovalo komunikační situaci (Krashen, 1982, s. 15). 

Krashen se dále zmiňuje o tzv. teorii přirozeného pořadí. Podle ní osvojování 

gramatických struktur každého jazyka probíhá v určitém předvídatelném sledu, jenž je pro 

daný jazyk standardní. Ačkoliv shody mezi jednotlivými „osvojovateli“ nejsou vždy zcela 

stoprocentní, výzkumy (které prováděl například Brown u rodilých mluvčích angličtiny, 

Dulay nebo Burt pak u nerodilých mluvčích angličtiny) poukazují na shody dost vysoké na to, 
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aby stály za pozornost. Ukazuje se tedy, že mluvčí mají tendenci osvojit si některé gramatické 

struktury dříve než jiné. Podle výzkumů je přirozené pořadí, podle nějž si mluvčí osvojují 

určitý jazyk jako svůj první jazyk, jiné než přirozené pořadí, s jakým si tentýž jazyk osvojují 

rodilí mluvčí jiného jazyka. Avšak přirozené pořadí v osvojování tohoto jazyka jakožto 

druhého jazyka je stejné pro všechny nerodilé mluvčí nezávisle na tom, jaký je jejich rodný 

jazyk (Krashen, 1982, s. 12). 

Další z Krashenem uváděných teorií je tzv. hypotéza podnětu (the input hypothesis). 

Tou se Krashen snaží zodpovědět otázku, jak si mluvčí osvojuje jazyk. Přijmeme-li 

Krashenovu pozici – totiž že osvojování jazyka stojí vysoko nad učením se jazyku (Krashen 

ostatně považuje učení se za pouhou periferní záležitost) –, začala by se nám otázka jevit 

stejně zásadně. Krashen značně polemizuje s dřívějším předpokladem, že se nejdřív naučíme 

určitému pravidlu, pak jej procvičujeme a po nějaké době dosáhneme plynulosti projevu, když 

tvrdí, že ve skutečnosti se celý proces odehrává přesně naopak: „Osvojujeme si [jazyk] tak, že 

nejprve jdeme po významu, a jako výsledek si osvojíme i gramatickou strukturu!“ (Krashen, 

1982, s. 20).
7
 Ideální podmínky pro osvojování jazyka jsou podle této teorie tedy takové, že 

předložíme mluvčímu jazykové projevy, které odpovídají jeho jazykové kompetenci, ale 

navíc zároveň obsahují „input“. Input by se dal definovat jako promluva nesoucí gramatickou 

strukturu, kterou mluvčí doposud nezná, jejímuž významu však za pomoci kontextu a své 

znalosti světa dovede porozumět. Rozumí-li významu, dovede po nějaké době podvědomě 

vyvodit pravidlo a začít danou strukturu aktivně správně používat. 

Mezi další faktory, na nichž významně závisí úspěch při osvojování dalšího jazyka, 

patří podle Krashena především motivace, sebevědomí mluvčího a míra jeho úzkosti spojená 

s jazykovou performancí v osvojovaném jazyce. 

1.2.3 Teorie mezijazyka (interlanguage) 

Dalším výrazným názorovým proudem, který v této části práce zmíníme, je teorie mezijazyka 

(interlanguage), na jejímž počátku stál P. Corder. Corder se při svých úvahách o osvojování 

cizího jazyka inspiroval především fenoménem pidginů a kreolů. Vyslovuje předpoklad, že 

během učení se cizímu jazyku si každý student vytváří vlastní svébytný jazykový útvar, který 

obsahuje rysy jak jazyka výchozího, tak jazyka cílového. Důraz se přitom v této teorii klade 

na to, že takovýto mezijazyk není žádnou defektní variantou jazyka cílového, nýbrž neustále 

                                                 
7 „We acquire by ‘going for meaning’ first, and as a result, we acquire structure!“ 



Michaela Štěchová, Čeština indonéských mluvčích 

18 

se vyvíjejícím a rychle proměnlivým samostatným jazykovým kódem daného mluvčího. 

Cílem lingvodidaktických metod by pak mělo být usměrňovat rychlé proměny studentova 

mezijazyka tak, aby v jeho projevu v cílovém jazyce docházelo k odstraňování struktur 

z výchozího jazyka a zvyšoval se podíl rysů jazyka cílového. S pidginy mezijazyk podle 

Hrdličky „(…) pojí zejména podobná motivace vzniku a užití, tedy simplifikovaná verbální 

komunikace s dominující referenční funkcí“ (Hrdlička, 2010, s. 150). Rozdíl mezi těmito 

dvěma jevy spočívá ve výrazné dynamičnosti mezijazyka oproti pidginům. Jak opět praví 

Hrdlička: „Na rozdíl od interlanguage je pro pidgin mimo jiné charakteristická relativní 

ustálenost, stabilita (nikoliv ovšem statičnost), mnohdy značná délka trvání a schopnost 

vystupovat v roli jazyka cílového. Na pidgin by tedy bylo možné pohlížet jako na kolektivní 

stabilizovaný interlanguage“ (Hrdlička, 2010, s. 150). 

Z výše uvedeného vyplývá, že v této koncepci jazyková chyba vystupuje jako naprosto 

přirozený a nevyhnutelný jev. Tento jev je nutné sledovat, až dospějeme u mluvčího 

k rozpoznání chyb nesystémových (způsobených stresem, únavou, přeřeknutím apod., tedy 

chyb, u nichž si mluvčí sám dovede uvědomit jejich defektnost vzhledem k cílovému jazyku) 

a chyb systémových, které jsou charakteristické tím, že si mluvčí jejich nesprávnost 

neuvědomuje. Vznikají často v důsledku negativního transferu z výchozího jazyka: pokud je 

dokážeme předpovědět, mělo by být i možné je ze studentova mezijazyka cílenou prací 

eliminovat (Hrdlička, 2010, s. 150). 

1.3 Popisy chyb 

Stěžejním úkolem této bakalářské práce nicméně není komparace lingvistických teorií 

zabývajících se osvojováním druhého/cizího jazyka. Klíčovým pojmem je pro nás chyba. 

Chyba, která se u nerodilých mluvčích objevuje v rámci jejich projevů v osvojovaném jazyce. 

Chyba jako nežádoucí jev, který vypovídá o aktuální podobě studentova mezijazyka a který 

studenta dělí od jazykové kompetence rodilého mluvčího. Naším úkolem je tyto chyby 

vyhledat, popsat, zařadit a interpretovat. Zabývat se možnostmi jejich odstranění již bohužel 

přesahuje vymezení této práce, návrhy řešení proto zůstávají výzvou pro další, více 

pedagogicky zaměřené studie. 

V odborné literatuře se můžeme setkat s několika přístupy k popisu chyb v určitém 

jazyce u jeho nerodilých mluvčích. C. James ve své publikaci Errors in Language Learning 

and Use hovoří celkem o třech takových: o kontrastivní analýze, o transferové analýze 
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a o chybové analýze. Rozdíly mezi těmito přístupy vyplývají z toho, jaké kódy jsou během 

rozboru porovnávány. 

Kontrastivní analýza vychází z již zmíněné kontrastivní teorie R. Lada a charakterizuje 

ji komparace mateřského/výchozího/prvního jazyka s jazykem cizím/druhým/cílovým, který 

si mluvčí osvojuje. Toto srovnání nám umožní stanovit podobnosti a rozdílnosti obou 

jazykových systémů, na základě čehož můžeme chyby nerodilých mluvčích vysvětlit, ba 

dokonce předvídat. Podle Jamese je však možné tímto nepřesným způsobem podchytit pouze 

třicet procent chyb, jichž se studenti dopouští (James, 1998, s. 4), většina se tedy ve vztahu 

k prvnímu jazyku nedá vysvětlit. 

Transferová analýza se soustředí na porovnání výchozího jazyka s interlanguage. 

James ji považuje za „slabou“ verzi kontrastivní analýzy a zároveň ji prohlašuje za součást 

chybové analýzy (James, 1998, s. 5–6). Nepoužívá se tedy běžně jako zcela samostatný 

přístup, jde spíše o dílčí součást jiné, komplexnější metody. Od kontrastivní analýzy se liší 

především v tom, že nedeklaruje svou schopnost předpovídat chyby cílového jazyka na 

základě znalostí jazyka výchozího, nýbrž „pouze“ vysvětlovat chyby vzniklé na úrovni 

interlanguage následkem negativního transferu z mateřštiny. 

Chybová analýza stojí v opozici vůči kontrastivní analýze a jejím cílem je srovnání 

interlanguage a cílového jazyka. V její nejčistší verzi se lingvista výchozím jazykem 

mluvčího vlastně vůbec nemusí zabývat: soustředí se nejdřív na co nejnezaujatější, objektivní 

popis studentova mezijazyka, který až následně srovná s cílovým jazykovým systémem. 

Jelikož však vlivy mateřštiny na další jazyky mluvčího není možné zcela popřít, kombinuje se 

obvykle chybová analýza s transferovou analýzou, jež do celkového obrazu aktuální 

studentovy jazykové kompetence vnáší zpět aspekt prvního jazyka, a činí tak celkový rozbor 

mnohem komplexnější. Kritici metody poukazují především na to, že se chybová analýza 

příliš koncentruje na samotnou chybu a nebere v potaz správné části jazykové performance, 

které jsou přeci též její nedílnou součástí a hrají důležitou roli při popisu studentovy jazykové 

kompetence. Dále se předmětem kritiky stává přílišná subjektivita při interpretaci chyb 

a neschopnost jakékoliv prediktivity, kterou by podle Jamese měla vědecká metoda 

disponovat (James, 1998, s. 17–18). 

Jelikož pozice prediktivní kontrastivní teorie se zdají být již poněkud zastaralé, 

budeme se v teoretické části dále zabývat především chybovou analýzou. 

James nabízí čtyřstupňové rozlišení chyb: 
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1) Lapsy: veskrze náhodné chyby, jejichž zdroj nespočívá v jazykové nekompetenci 

mluvčího, nýbrž bývají spíše technického charakteru. Mluvčí je schopen je sám 

detekovat i opravit, aniž by na ně musel být upozorněn jinou osobou. Patří sem 

například překlep při psaní na počítači nebo náhodné přepsání ve spěchu či 

z chvilkové nepozornosti. 

2) Nesystémové chyby (mistakes): chyby, které se neobjevují pravidelně a nejsou 

systémovou součástí studentova interlanguage. Mluvčí si je sice zcela sám 

nedovede uvědomit, ale pokud je na ně upozorněn, je schopen je detekovat 

a opravit. 

3) Systémové chyby (errors): chyby systémové, které se ve studentově interlanguage 

objevují pravidelně a student je nedovede ani na základě četných indicií najít, ani 

opravit. K odstranění tohoto typu chyb nepostačí upozornění, nýbrž je nutné další 

prohloubení znalostí cílového jazyka. 

4) Solecismy: prohřešky například vůči pořádku slov ve větě a chyby syntaktického 

charakteru, které jsou v konfliktu s jazykovou intuicí rodilých mluvčích 

(James, 1998, s. 83–84). 

Chybová analýza je podle Jamese proces o několika částech. První fázi podle něj tvoří 

detekce chyby, následuje lokace chyby, popis chyby, klasifikace chyby a taxonomie chyby, 

dále počítání chyb a profilace chyb. Podotýká nicméně, že jde pouze o jaksi ideální dělení 

a v samotné praxi pak mohou jednotlivé části splývat (James, 1998, s. 90). 

Při detekci chyb podle Jamese rozpoznáváme určitou větu jako chybnou. Jde o úplně 

prvotní fázi, v níž si zatím pouze uvědomujeme, že se v dané jazykové performanci určitá 

chyba vyskytuje. Už zde však začínají sporné momenty chybové analýzy, neboť detekce chyb 

se do velké míry řídí jazykovým citem mluvčího, jenž analýzu provádí. Jako v jakémkoliv 

jiném jazyce i v češtině jsou případy, kdy se na chybovosti pravděpodobně shodnou všichni 

rodilí mluvčí: například jedná-li se o chybu v pádu (půjdu do škole). Na druhou stranu se 

často setkáváme i s typem chyby, která se nedá nahlížet už tak jednoduše. Jako příklad 

uveďme větu, kterou pronese nerodilá mluvčí ve vysokém stadiu těhotenství nad fotografií 

svého vzedmutého břicha: Aj, jedla jsem slona! Detekce chyby ze strany jiného mluvčího zde 

již závisí na jeho intuici, míře tolerance a jazykových standardech. Zatímco pro některé by 

věta byla stále ještě akceptovatelná, jiní by již trvali na nahrazení nedokonavého slovesa jedla 

slovesem dokonavým snědla, protože nedokonavé sloveso jde proti jejich jazykové intuici 
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a protože velikost ženina lůna jasně indikuje, že ze slona již nic nezbylo. Již odtud tedy 

vyvěrá vysoká subjektivita, která je na chybové analýze jedním z předmětů kritiky. 

Na detekci chyby přímo navazuje její lokace, tedy určení, kde přesně se v dané větě 

chyba nachází. I v této části se mohou objevit problémy v souvislosti s tím, že se ne vždy dá 

poloha chyby určit zcela jednoznačně. Některé chyby může nést jeden 

morfologický/slovotvorný prostředek, jiné jsou jasně ohraničeny jedním lexémem. James 

však uvádí i tzv. globální chyby, v nichž se chyba prolíná celou větou, či dokonce ještě 

většími jednotkami textu jako odstavec (James, 1998, s. 93). 

Na lokaci chyb následuje jejich popis. James jej považuje za důležitý ze dvou důvodů: 

jednak dochází k první interpretaci chyby, jednak se jedná o nezbytný předpoklad pro fázi 

klasifikace a počítání chyb. James dále zdůrazňuje především to, aby způsob popisu byl co 

nejpromyšlenější, snadno naučitelný a přístupný širokému spektru uživatelů nejen z řad 

lingvistů, nýbrž i učitelů a studentů daného jazyka (James, 1998, s. 95). 

Klasifikace chyb se odvíjí od popisu chyb a má za úkol ukázat, které chyby jsou stejné 

a které patří k jinému typu. James podává obsáhlé pojednání o několika druzích slovníků 

chyb, jež nabízejí jejich jak lexikální, tak gramatickou charakteristiku (James, 1998, s. 97 až 

98). 

Taxonomie – na rozdíl od klasifikace – již musí mít stanovena určitá kritéria a podle 

nich se orientovat. Mezi tato kritéria může patřit charakterizace mluvčího (věk, národnost, 

pokročilost v daném jazyce, dosažené vzdělání atp.) a textu (druh a žánr textu atp.) nebo 

mohou stát na lingvistickém základě. James nabízí několik druhů těchto taxonomií, například 

na základě jazykovědných kategorií nebo vlivu na komunikaci (James, 1998, s. 102), přičemž 

ty se mezi sebou dají libovolně kombinovat. Předkládaná práce chyby bude dělit primárně 

podle jazykových rovin na morfologické, lexikální, syntaktické a hláskoslovné/pravopisné. 

V rámci daných kategorií bude ještě zohledňováno, zda se chyba vyskytla v rámci 

mluveného, nebo psaného textu. 

Následuje proces počítání chyb a poté vytvoření chybového profilu dle zadaných 

kritérií. 
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2. SOUČASNÁ JAZYKOVÁ SITUACE V INDONÉSII 

Předkládaná práce se zabývá českým jazykem nerodilé mluvčí původem z Indonésie. 

Abychom pochopili její jazykové zázemí, na jehož pozadí se učila/učí českému jazyku, 

musíme ještě předtím, než přistoupíme k její osobní jazykové biografii, alespoň ve zkratce 

načrtnout složitou jazykovou situaci současné Indonésie. 

Indonésie je relativně mladý ostrovní stát skládající se z nesčetného množství ostrovů 

a souostroví, přičemž v jeho jednotlivých částech se v průběhu minulých staletí utvářely zcela 

svébytné a na sobě více či méně nezávislé kultury s vlastními zvyklostmi, vlastními dějinami 

– a samozřejmě i vlastními jazyky, které se od sebe vzájemně výrazně odlišují. Nacházíme 

údaje, že počet indonéských ostrovů přesahuje sedmnáct a půl tisíce, počet etnik se pohybuje 

okolo tří set a počet jazyků, jimiž se tato etnika uvnitř sebe dorozumívají a jež si jsou 

povětšinou navzájem nesrozumitelné, okolo dvě stě padesáti.
8
 Poprvé se tyto různorodé 

etnické celky – tvořící na jedné straně vyspělé říše s intelektuálními elitami i nezaměnitelným 

uměním, na straně druhé stejně tak negramotné pralesní kmeny – ocitly pod jednou správou 

následkem dlouholeté koloniální nizozemské nadvlády. Indonéský odpor vůči Nizozemcům 

však v první polovině 20. stol. nabyl na síle natolik, že 17. srpna 1945 po dlouhých bojích 

o samostatnost vyvrcholil vyhlášením samostatné Indonéské republiky. 

Jedna z otázek, jimž tehdy nově vzniklá republika čelila, zněla: Jaký bude náš úřední, 

sjednocovací jazyk? Odpověď nelehká, zvážíme-li tak nehomogenní a multilingvní 

společnost, jakou právě zrozený „indonéský národ“ bezesporu byl. Inspirací se v té chvíli 

Indonésanům stala Přísaha indonéské mládeže (Sumpah Pemuda), vzniklá již roku 1928, 

v níž nacionalisticky orientovaní účastníci Kongresu indonéské mládeže (Kongres Pemuda 

Indonesia) deklarovali heslo Jeden národ, jeden jazyk, jedna země (Satu bangsa, satu bahasa, 

satu negara). Oním národním jazykem společným celé zemi se podle nich měla stát 

indonéština, což nebylo – zjednodušeně řečeno – nic jiného než přejmenovaná malajština. 

                                                 
8 Údaje o počtu indonéských ostrovů, etnik a jazyků se u každého autora liší, a to někdy skutečně značně. 

Například ve studii zabývající se výukou javánštiny na javánských školách, jejímiž autory jsou Aji Prasetya 

Wibawa a Andrew Nafalski, se v opozici proti tvrzení uvedenému v textu výše dočteme, že v Indonésii 

nalezneme přesně šest set sedmdesát dva jazyků. Jelikož se však jazyková situace v některých odlehlejších 

částech Indonésie dá dosud považovat za nedostatečně probádanou, jakékoliv počítání je pouze přibližné. 

Vyhneme se proto zdlouhavým polemikám s čísly a budeme jednoduše vycházet z údajů, které společně 

předkládá nejvíce badatelů. 
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O sedmnáct let později nově nastolená vláda nezávislé Indonésie tento názor přejímá a do role 

oficiálního jazyka malajštinu – tedy vlastně indonéštinu – skutečně jmenuje. 

V úvahu tenkrát připadaly ještě dva další jazyky. Nizozemština, která se během 

kolonizace rozšířila napříč ostrovy, a javánština jakožto jazyk majoritního etnika. Ani jeden 

z nich se však sjednocovacím jazykem nestal především z politických důvodů: nizozemština 

byla jazykem nenáviděného koloniálního utlačovatele, volba javánštiny by zase mohla 

poukazovat na upřednostňování jednoho etnika před ostatními, její složitý systém 

zdvořilostních rovin se navíc zdál zcela neslučitelný s ideou rovnosti v demokratické 

Indonésii. Malajština, jež působila dlouhá staletí jako lingua franca v celé oblasti 

jihovýchodní Asie a kterou v kontaktu s místními obyvateli používali během své nadvlády 

nezřídka i Holanďané, se přímo nabízela, a to i přestože – jak uvádí ve své studii On the 

ideology of Indonesian language developement: the state of a language of state J. Joseph 

Errington – bychom v roce 1945 našli jen několik milionů obyvatel, kteří některou z variet 

malajštiny – respektive indonéštiny – ovládali (Errington, 1991, s. 418). 

Efektivitu, s jakou však byla indonéština rychle zavedena do života Indonésanů, 

naznačují už jen výsledky indonéského sčítání lidu, jež uvádí též Errington. V roce 1971 

hovořilo indonésky již 40 % ze stoosmnáctimiliónové populace. O deset let později dosáhl 

počet obyvatel sto padesáti milionů a procento mluvčích indonéštiny se zvýšilo na 50 %, za 

dalších deset let vláda udávala, že indonéštinu ovládá 60 % ze sto devadesáti milionů 

Indonésanů (Errington, 1991, s. 419). 

Jaká je jazykové situace v Indonésii dnes? Dnes, po více než šedesáti letech od chvíle, 

kdy se indonéština stala jediným jazykem oficiálně užívaným ve veřejné sféře? Podle sčítání 

lidu, jež proběhlo v roce 2010, je aktuální počet obyvatel téměř dvě stě třicet osm milionů – 

z nichž v indonéštině je jazykově kompetentních celých 92 %.
9
 Velice zjednodušeně se již po 

dlouhá léta traduje, že Indonésané indonéštinu používají ve formálním prostředí, při 

oficiálních příležitostech a ke komunikaci s příslušníky jiných etnik, zatímco v soukromí se 

v rámci svého etnika dorozumívají vlastním jazykem. Indonéština na úřadech, ve školství, 

zdravotnictví, při vládních akcích, v celonárodně působících médiích apod., lokální jazyky 

oproti tomu uvnitř rodiny, v komunikaci s přáteli stejného etnického původu… Platí to však 

i doposud? 

                                                 
9 Výsledky sčítání včetně podrobnějších statistik můžeme nalézt na internetových stránkách Badan Pusat 

Statistik <www.bps.go.id>. 
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V následujícím textu se pokusíme nastolenou otázku zodpovědět, avšak – vzhledem 

k omezenému rozsahu předkládané práce – již zohledníme javánský původ zkoumané mluvčí 

a zaměříme se pouze na vztah indonéštiny a javánštiny. 

Vzájemnou koexistenci těchto jazyků v 70. letech 20. stol. mapuje J. U. Wolff ve své 

studii The Functions of Indonesian in Central Java. Wolff upozorňuje na skutečnost, že 

jazyková situace na Jávě v mnohém (ne však zcela) naplňuje kritéria diglosie, přičemž 

indonéština zde představuje vysokou formu, zatímco javánština nízkou formu. Uvádí, že 

indonéštinu mluvčí obvykle volí jako jazykový kód v osobní korespondenci, v komunikaci se 

státními institucemi a úřady, v univerzitním prostředí, v televizním zpravodajství 

a publicistice. Javánština zaznívá v pokynech pro služebnictvo, číšníky, dělníky, úředníky, 

v konverzaci s rodinnými příslušníky, přáteli a kolegy, v „mýdlových operách“ či v popiscích 

karikaturních politických komiksů
10

 (Wolff, 1976, s. 222). Wolff si již nicméně všímá, že 

indonéština začíná pomalu pronikat i do určitých situací, které by – pokud by výše uvedené 

dělení bylo zcela platné – měly být doménou javánštiny. Indonéskou společnost v oblasti 

střední Jávy (přičemž svá tvrzení považuje ve velké míře za platná i pro ostatní javánsky 

hovořící oblasti Indonésie) označuje za bilingvní a dále podrobně zkoumá motivace k volbě 

indonéštiny jakožto dorozumívacího kódu především mimo formální prostředí a v komunikaci 

příslušníků javánského etnika mezi sebou. Dospívá k zajímavým závěrům, a to že indonéština 

plní tři hlavní funkce: 

1) rozeznání příslušníka vlastní etnické skupiny od cizince a vytvoření jistého 

odstupu (Wolff uvádí, že Javánci upřednostňují s cizincem komunikaci 

v indonéštině, i když daná osoba umí javánsky) 

2) zvýšení prestiže určitého projevu, události nebo mluvčího (indonéština je spojená 

se vzděláním, s hlavním městem, elitou, bohatstvím…) 

3) vyhnutí se javánštině v okamžicích, v nichž si mluvčí nejsou jistí, jaký 

zdvořilostní stupeň vůči svému komunikačnímu partnerovi použít
11

 (Wolff, 1976, 

s. 220). 

                                                 
10 Oproti očekávání se však javánština stále uplatňuje v silné literární tradici – v poezii či při představení 

tradičního loutkového stínového divadla wayang kulit, v kteréžto oblasti bychom podle Fergusonova dělení na 

vysokou a nízkou formu očekávali indonéštinu. 

11 Zdvořilostními stupni javánštiny se budeme podrobněji zaobírat v následující kapitole č. 3. 
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Jak naznačují novější výzkumy, jazykový posun probíhá i nadále v silný neprospěch 

javánštiny. V posledních letech se čím dál více diskutuje o míře jejího ohrožení 

a o možnostech podpory jejího užívání. A. P. Wibawa a A. Nafalski konstatují ve své studii 

Intelligent tutorin system: a proposed approach to Javanese language learning in Indonesia 

z roku 2010: „Nedávný výzkum zaměřený na znalosti javánštiny mezi studenty ukázal, že 

javánská mládež neumí ve formálních dialozích založených na kontextu správně používat 

slovní zásobu krama, poněvadž je tento jazyk jen zřídka užívaný v domácím prostředí či 

společenských organizacích“ 
12

 (Wibawa, Nafalski, 2010, s. 1). Autoři dále upozorňují, že 

ačkoliv vláda nově zavedla javánský jazyk jako povinný předmět do základních škol 

v javánsky mluvících oblastech, výsledky výuky jsou žalostné. Výukové materiály 

nevyhovují potřebám školních hodin, učitelům chybí dostatečná kvalifikace a žákům pro 

změnu motivace ke studiu jazyka, který považují za příliš komplikovaný a nepotřebný ve 

srovnání s indonéštinou či angličtinou. 

Zajímavý pohled, jenž nám dává i odpověď na otázku, proč je znalost krama mezi 

javánskou mládeží tak mizivá, nabízí ve studii If Javanese is endangered, how should we 

maintain it? H. Purwoko. Purwoko přiznává, že javánština na první pohled z každodenního 

života skutečně mizí. Stát silně podporuje zavádění indonéštiny do všech životních sfér 

a obyvatelstvo napříč ostrovy této vládní ideologii jazyka, která by měla podle všeho vyústit 

v jazykové a národnostní sjednocení, rychle podléhá. V javánštině dnes neprobíhají žádné 

náboženské obřady (jež jsou v souladu s islámem vedeny v arabštině) či rituály, vychází v ní 

jen několik málo lokálních zpravodajů… (Purwoko, 2011, s. 24). I přesto se však Purwoko 

domnívá, že tento jazyk indonéštinou nijak zvlášť ohrožen není. Vztah indonéštiny 

a javánštiny charakterizuje tak, že indonéština „pouze“ s jistotou nahrazuje ty zdvořilostní 

vrstvy javánštiny (krama a madya), které kdysi Javánci užívali v situacích, v nichž dnes 

slýcháme indonéštinu. Nejnižší vrstva javánštiny, ngoko, již javánští mluvčí volí v interakci 

se stejně či níže společensky postaveným komunikačním partnerem a pro vyjádření emocí, 

tedy v rámci nejužšího kruhu své rodiny a přátel, má podle Purwoka v javánské společnosti 

stále své pevné místo. 

S tímto závěrem nicméně značně polemizují výsledky průzkumu, který provedl 

v nedávné době A. Wijayanto ve středojavánském městě Kalasan, nacházejícím se mezi 

                                                 
12 „Recent research on Javanese language proficiency of students found that the Javanese youngsters can not 

apply correct Krama vocabularies in formal dialogues based on context since the language is rarely used at 

home or in social organisations.“ 
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městy Yogyakarta a Surakarta, a v jeho okolí. Wijayanto sledoval celkem dvě stě čtyřicet 

čtyři dětí a mladistvých ve věku od pěti do patnácti let pocházejících z čistě javánských, 

etnicky nesmíšených rodin, aby zjistil, jaký jazykový kód v kterých situacích upřednostňují. 

Výsledky svého bádání shrnul ve studii Language choice performed by Javanese children and 

teenagers at Kalasan subdistrict, Yogyakarta Indonesia. A ty jsou – pro javánštinu – 

alarmující. Ukázalo se, že indonéština si již získala suverénní převahu nad 

javánštinou naprosto ve všech sférách života mladé generace. Dokonce i v domácím prostředí 

v interakci s rodiči (i prarodiči!) používá celých 72,13 % sledovaných dětí indonéštinu – a jen 

27,87 % javánštinu. Z dětí, které alespoň v domácím prostředí používají javánštinu, celých 

19,26 % volí její neformální zdvořilostní rovinu ngoko.
13

 Nejvíce se podle výzkumu 

javánština užívá mezi vrstevníky mimo formální prostředí: se svými javánskými přáteli se 

indonésky při volnočasových aktivitách běžně dorozumívá 65,16 % sledovaných, 31,97 % 

mluví ngoko a o zbylá necelá tři procenta se dělí ostatní zdvořilostní stupně javánštiny. 

V celkové komunikaci pak vychází užití indonéštiny na 82 %. 

Autoři studií se shodují v tvrzení, že narůstá počet javánských rodin, v nichž rodiče již 

své dítě jako první, mateřský jazyk neučí javánštinu, nýbrž indonéštinu. Ačkoliv se tedy dnes 

stále ještě tvrdí, že počet rodilých mluvčích indonéštiny je jen velice nízký, dá se 

předpokládat, že se toto číslo v budoucnosti bude zvyšovat. 

Vzdalují-li se Javánci svému původnímu jazyku až do této míry v rodném prostředí, 

jak tomu je potom v případě Javánců žijících mimo území Indonésie?  

 

 

 

                                                 
13 Více o systému zdvořilostních rovin javánštiny budeme hovořit v kapitole č. 3. 
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3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA INDONÉŠTINY 

A JAVÁNŠTINY 

Chceme-li zkoumat možný vliv indonéštiny a javánštiny na český jazyk indonéského 

mluvčího, musíme nejdřív přinejmenším v obrysech porozumět systému těchto dvou jazyků. 

V následujícím textu se jej tedy pokusíme alespoň zběžně nastínit. Veškeré příklady 

z následujícího textu v závorkách – pokud není výslovně uvedeno jinak – pocházejí 

z indonéštiny. 

Indonéština i javánština patří do austronéské jazykové rodiny, do větve malajsko-

polynejské, konkrétněji nukleární malajsko-polynéské, do skupiny vnitřních západních 

jazyků. Jejich blízkou příbuznost můžeme zaznamenat především skrze velice podobnou 

gramatickou strukturovanost, vzhledem k jejich dlouhodobé koexistenci na území ostrova 

Jáva jejich mluvnická spřízněnost navíc stále narůstá. Vzájemné ovlivňování obou jazyků se 

projevuje i v lexikální rovině: v indonéštině, především na ostrově Jáva a mezi javánskými 

komunitami žijícími mimo Jávu, nacházíme v současnosti mnoho javanismů, stejně tak jako 

v javánštině mnoho přejímek z indonéštiny. 

Oba dva jazyky se – vlivem nizozemské kolonizace – zapisují latinkou, tradiční 

javánské písmo hanacaraca se dnes již používá spíše jen pro dekorativní účely. 

Z hlediska morfologické typologie se oba jazyky řadí do skupiny jazyků analytických. 

Gramatické funkce se vyjadřují takřka výhradně skrze funkční slova a adverbia. 

Javánská ani indonéská substantiva nerozeznávají gramatický rod ani pád. Číslo 

mluvčí vyvozují buďto z kontextu, v případě potřeby explicitního vyjádření dochází 

u substantiva k reduplikaci (ayam – „kuře“ oproti ayam-ayam – „kuřata“). 

Neexistuje tudíž ani shoda mezi substantivem a adjektivem. Adjektiva, která rovněž 

nerozeznávají mluvnické kategorie rodu ani pádu, nacházíme vždy v postpozici za určovaným 

substantivem (rumah – „dům“, kuning – „žlutý“, tedy rumah kuning – „žlutý dům“; případně 

rumah bapak – „otcův dům/dům otce“). 

Stejně tak stojí v postpozici i zájmena přivlastňovací (ayam mereka – „jejich kuře“). 

Ta se v některých osobách redukují na pouhou příponu substantiva. V indonéštině se jedná 

o druhou a třetí osobu singuláru, v jejím nespisovném javánském dialektu (jde o přejímku 

z vrstvy ngoko) pak i o první osobu singuláru (ayamku – „moje kuře“, ayammu – „tvoje 

kuře“, ayamnya – „její/jeho kuře“). V javánštině je situace obdobná. Na zdvořilostním stupni 
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krama se s tímto způsobem stahování setkáme jen u třetí osoby, avšak v ngoku se uplatňuje 

opět u všech tří osob. Javánská osobní ani přivlastňovací zájmena nerozlišují číslo – například 

u osobních zájmen proto v první osobě nacházíme výraz kula v kramu a aku v ngoku jak ve 

významu „já“, tak i ve významu „my“ (v případě nutnosti upřesnění kombinuje moderní 

javánština osobní zájmena se zájmeny neurčitými [Dubovská, 1974, s. 15]). Indonéská osobní 

zájmena číslo rozeznávají. První osoba plurálu zde dokonce může být exkluzivní (kami), nebo 

inkluzivní (kita). 

Můžeme si povšimnout, že jednotlivé lexikální jednotky se často nacházejí bez 

jakkoliv pozměněné struktury ve funkci několika slovních druhů – ta bývá naznačena pouze 

aktuální pozicí ve větě (ayam kuning – „žluté kuře“ oproti sate ayam – „kuřecí saté“). 

Ani javánská, ani indonéská slovesa gramaticky nevyjadřují kategorii osoby, čísla, 

jmenného rodu či času. Čas bývá vyvozován buďto opět z kontextu, případně se explicitně 

uvede pomocí časového adverbia. Verba v obou jazycích však rozlišují rod slovesný. Pro 

javánštinu je velice časté používání trpného rodu navíc velmi typické. Rozlišuje dokonce 

celkem čtyři druhy pasiva podle původce děje, ukončenosti či trvání děje a dalších kritérií. Jak 

tvrdí Z. Dubovská, pomocí velice komplikovaného systému prefixů a sufixů jsou indonéská 

i javánská verba dále schopná částečně postihnout vid (Dubovská, 1998, s. 10), přičemž své 

tvrzení podpírá příkladem dvou odvozenin od základového slova jual – 

„prodej/prodávat/prodat“: berjual – „prodávat“ oproti menjual – „prodat“. Jednotlivé afixy 

a jejich kombinace se však v obou jazycích používají především k vyjádření drobných 

lexikálních rozdílů, případně se odvíjí od zdvořilosti/formálnosti projevu či „prestiže“ 

prostředí (například zcela spisovný indonéský ekvivalent českého slovesa „mít“ zní 

mempunyai, avšak v prostředí tržiště zaslechneme spíše jeho základní variantu punya, aniž by 

odtržením afixů – na rozdíl od výše uvedeného slovesa jual – došlo k nějakému 

významovému posunu). I u sloves se dále můžeme poměrně často shledat s reduplikací, která 

tentokrát poukazuje na zintenzivnění děje (pikir – „myslet“ oproti pikir pikir „promýšlet“). 

V indonéštině ani v javánštině se nevyskytuje nic jako sponové sloveso být. Pro oba 

jazyky jsou vedle častého užívání pasiva charakteristické i jmenné větné konstrukce (gadis – 

„dívka“, ini – „tato“, penari – „tanečnice“, gadis ini – „tato dívka“, ini gadis – „toto je dívka“, 

gadis ini penari – „tato dívka je tanečnice“). 

Ve spisovné indonéštině i javánštině se částečně uplatňuje pevný pořádek slov ve větě, 

jenž by se dal vyjádřit následujícím schématem: 
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(adverbiále) – subjekt – predikát – objekt – (adverbiále) 

 

Bývá tedy zachováno pořadí subjektu, predikátu a objektu, fakultativní adverbiále se 

libovolně řadí buďto před začátek této slovosledně pevné trojice, nebo na její konec. 

Co se týče fonetické roviny, vyjmenujeme v této části práce jen ty nejvýraznější. Oba 

jazyky mají na rozdíl od češtiny nosovku ng (vyslovovanou jako –ng v anglickém slově 

swimming). Dále je typické silně redukované, takřka nevyslovované e. Hláska w se vyslovuje 

obouretně jako v anglickém slově wind, české v se ani v jednom jazyce nevyskytuje (řídce 

používaný grafém v se vyslovuje jako české f). Vokály se v javánštině obvykle vyslovují 

dlouze v otevřených slabikách, zatímco v uzavřených krátce – podle Dubovské je však 

vokalická kvantita v javánštině většinou podstatně méně výrazná než v češtině. Spisovná 

indonéština dlouhé vokály de facto nepoužívá, setkáváme se pouze s reduplikovaným 

vokálem a (například ve slově kedutaan – „velvyslanectví“, kde se vyslovuje jako krátké a 

a dlouhé á jdoucí hned za sebou). Slabý přízvuk pak v javánštině stojí na předposlední 

slabice, v indonéštině taktéž, zde se však někdy přesouvá až na slabiku poslední. 

Důležité je zmínit především zdvořilostní roviny javánštiny, na něž jsme narazili již 

v předchozích oddílech práce. Zdvořilostních úrovní je několik. Mezi základní patří 

nepochybně ngoko a krama. Ngoko je úroveň nejnižší, kterou hovoří společensky výše 

postavený člověk k člověku, jehož společenský status je nižší, tedy starší člověk k člověku 

mladšímu, rodiče s dětmi, služebně nadřízený k podřízenému apod. Pokud oba mluvčí ve 

vzájemné interakci používají ngoko, indikuje to rovnost v jejich společenském postavení 

a důvěrný vztah, jedná se tedy i o rovinu používanou spolužáky, přáteli a rodinnými 

příslušníky mezi sebou. Krama je oproti ngoku rovina vysoká, kterou volí mluvčí se 

společensky nižším statutem vůči svému komunikačnímu protějšku, jenž se ve společenské 

hierarchii nachází z jakéhokoliv důvodu výše. To znamená, že jím mluví děti s vyučujícími, 

služebně podřízený se služebně nadřízeným, mladší se starším apod. Wolf k tomu říká: 

„Jinými slovy, volba nižší či vyšší zdvořilostní roviny se řídí úvahou velice podobnou té, která 

rozhoduje o volbě tu a vous ve francouzštině, du nebo Sie v němčině, ty nebo vy v ruštině a tak 

dále. Jsou tu rozdíly: zatímco ve francouzštině střídání tu-vous zahrnuje pouze tato dvě 

zájmena a shodu se slovesem, zdvořilostní roviny javánštiny se liší tisícem lexikálních 
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jednotek“ (Wolff, 1976, s. 221).
14

 Podle Wolfa to navíc znamená, že mluvčí zde nestojí před 

striktní volbou, zda bude svému komunikačnímu protějšku buďto tykat, nebo vykat. 

Javánština mu umožňuje pohyb na široké škále jazykových prostředků všech svých 

jazykových rovin podle aktuální situace. Dalšími zdvořilostními rovinami jsou madya, která 

stojí mezi vrstvami ngoko a krama a použijí ji například dva neznámí lidé, kteří si nejsou 

navzájem jisti, jak vyhodnotit sociální status svého komunikačního partnera, a uchýlí se tedy 

na neutrálnější půdu tohoto mezistupně. Nejzdvořilejší vrstvou, určenou například pro 

aristokratickou třídu, je Krama Inggil. 

Na rozdíl od javánštiny indonéština tyto zdvořilostní úrovně postrádá. K vyjádření 

úcty vůči výše postavenému či odstupu od neznámého člověka zde slouží onikání. 

Mezistupeň mezi onikáním a tykáním představuje zájmeno Anda.  

 

 

 

                                                 
14 „In other words, the choice of a lower or higher speech level is governed by consideration very similar in type 

to the ones which govern the choice of tu or vous in French, du or Sie in German, ty or vy in Russian, and so 

forth. There are differences: whereas the tu-vous alternation involves only these pronouns and verbal agreement 

in French, the Javanese levels involve close to a thousand vocabularies items.“ 
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4. PŘEDPOKLÁDANÁ PODOBA ČESKÉHO JAZYKA 

INDONÉSKÝCH MLUVČÍCH 

V první kapitole, v níž jsme se zabývali obecně SLA teoriemi, jsme se setkali s kritikou 

kontrastivní analýzy. Ladův koncept byl kritizován především ve své prediktivní verzi, tedy 

v té, která deklaruje svou schopnost předvídat chyby rodilých mluvčích určitého jazyka při 

učení se jazyku jinému na základě srovnání jazykových struktur výchozího a cílového jazyka. 

Uváděli jsme Jamesovo tvrzení, že za použití této metody je možné určit pouze přibližně 

30 % chyb, neboť mnohé chyby predikované touto analýzou se u studentů nakonec vůbec 

nevyskytnou, a naopak se studenti často dopouštějí chyb zcela jiných, jež kontrastivní analýza 

předpovědět nedokázala. 

I přesto se domníváme, že by mohlo být pro práci přínosné jisté hypotézy na jejím 

počátku vznést, a to přinejmenším za účelem prověření funkčnosti/nefunkčnosti Ladovy 

teorie v praxi. 

Pokusíme-li se na základě všech zmíněných poznatků načrtnout několik primárních 

předpokladů toho, v kterých oblastech by mohl mít indonéský mluvčí při studiu českého 

jazyka a jeho následného užívání největší problémy, k jakým hypotézám dojdeme? 

Jelikož problematice českého jazyka jakožto druhého jazyka indonéských mluvčích 

nebyla dosud věnována žádná seriózní studie, nezbývá nám než – alespoň částečně – vycházet 

z výzkumů, které provedli badatelé zabývající se negativním transferem u indonéských 

mluvčích z jejich prvních jazyků do angličtiny. Zajímavá je pro nás v této souvislosti práce 

E. Aminudina Azize publikovaná pod názvem Indonesian English: what’s del tuh? Indonéští 

mluvčí si podle Azize angličtinu osvojují nikoliv za účelem komunikace s rodilými mluvčími 

daného jazyka, angličtina má Indonésanům sloužit jako lingua franca při interakci s dalšími 

nerodilými mluvčími. Dle Azizova názoru je tedy vhodný, ba dokonce nezbytný vznik nové, 

indonéské varianty angličtiny, podobně jako se tomu následkem dlouhodobé koloniální 

nadvlády Britů stalo například v Indii či jiných částech bývalého britského impéria. A jak by 

podle Azize taková „indonéská angličtina“ pravděpodobně vypadala? 

V první řadě by ji měl charakterizovat značně zjednodušený systém vyjadřování časů. 

Jelikož – jak jsme již konstatovali v předchozích kapitolách – indonéština (stejně jako 

javánština a mnohé další etnické jazyky používané na území Indonésie) nevyjadřuje časy 

pomocí změn na slovese, nýbrž použitím adverbií (ve velkém procentě případů dokonce 

mluvčí ponechává na recipientovi, aby čas vyvodil pouze z kontextu), stává se pro 
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indonéského mluvčího tato oblast při učení se jakémukoliv dalšímu jazyku jednou 

z nejtěžších. Podle Azize se dá předpokládat, že Indonésané například anglické věty typu 

I will study in Java next year či I watched the movie last night zredukují na prostší I study in 

Java next year a I watch the movie last night a že se tyto věty nebudou v indonéské variantě 

angličtiny považovat za nijak gramaticky defektní. Dále Aziz předpovídá zjednodušení 

v oblasti modálních sloves (například nerozlišování významových rozdílů mezi slovesy can, 

could a may apod.) a užívání předložkových vazeb, které se bude řídit více pravidly 

indonéštiny než gramatikou angličtiny. 

Kromě toho Aziz navrhuje zabývat se především vlivem, jaký na angličtinu 

Indonésanů bude mít jejich odlišné kulturní zázemí. Rozdíly v mentalitě rodilých mluvčích 

angličtiny původem z Británie, Austrálie či USA a nerodilých mluvčích angličtiny původem 

z Indonésie způsobí podle Azize kupříkladu citelné změny ve fatické komunikaci. Zatímco 

Brit, Australan či Američan bude v situacích, kdy je z hlediska zdvořilosti žádoucí navázat 

a dále udržovat interakci mezi dvěma subjekty, volit neosobní témata, jako je počasí, 

Indonésan bude otevírat konverzaci otázkami na věk, zaměstnání, rodinný vztah a počet dětí 

svého komunikačního partnera. Nebude se přitom z jeho strany jednat o jakkoliv netaktní 

pokus proniknout do cizího soukromí, nýbrž o pouhý zdvořilý projev zájmu a dobré vůle 

vstoupit s někým do interakce. Jde mimo jiné i o způsob, jak co nejrychleji definovat 

společenské postavení komunikačního protějšku, díky čemuž mohou komunikující subjekty – 

pokud by se hovor odehrával v nějakém z lokálních etnických jazyků, jež by více 

zdvořilostními rovinami disponoval – rychleji přejít do příslušné zdvořilostní roviny jazyka. 

Je dále známo, že indonéská etika vyžaduje obecně velice slušné, mírné a uctivé vystupování 

na veřejnosti. Komunikace se řídí přísnými zdvořilostními principy, které v některých 

ohledech naše normy značně přesahují. Je proto nutné počítat s tendencemi spíše 

k indirektivním vyjádřením. Typicky se toto odráží například v oblasti záporu, který má 

několik stupňů. Nejvyšší stupeň záporu, který by přibližně odpovídal záporu našemu, se dá 

vyjádřit slovy bukan, jímž můžeme negovat podstatné jméno nebo zájmeno, nebo tidak, jež 

stává naopak před slovesem nebo přídavným jménem. Vedle bukan a tidak však v indonéštině 

nacházíme ještě lexém belum, který by se dal přeložit přibližně jako „ještě ne“. Belum tedy 

umožňuje mluvčímu určitou skutečnost popřít nebo odmítnout, ale zároveň s tím dát najevo 

možnost změny svého postoje v budoucnosti. Nejjemnějším způsobem záporu je pak zápor 

pomocí lexému kurang, jež se překládá jako „méně“. Volba vhodného záporu je pak otázkou 

zdvořilosti. Řekne-li Indonésan makanan ini kurang enak, v doslovném překladu tedy „toto 

jídlo je méně chutné“, znamená to většinou spíše „toto jídlo není dobré“. Na všechny tyto 



Michaela Štěchová, Čeština indonéských mluvčích 

33 

kulturní odchylky, které by mohly indonéskému mluvčímu bránit v srozumitelném vyjádření 

v cizím jazyce, je jistě nutné brát při výuce nemenší zřetel. 

Vedle předpokládaných obtíží s vyjadřováním gramatického času, s předložkovými 

vazbami a případně modálními slovesy, které můžeme sledovat i v anglickém jazyce 

indonéských mluvčích, by se naše pozornost měla upírat v první řadě ke všem gramatickým 

jevům, které indonéština na rozdíl od flektivní češtiny postrádá. Sem patří především 

skloňování, gramatický rod a jeho shoda. Vzhledem k hojnosti, s jakou se v indonéštině 

i javánštině používá pasivum, se soustředíme také na vyváženost a správnost pasivních 

a aktivních tvarů. 

 



Michaela Štěchová, Čeština indonéských mluvčích 

34 

PRAKTICKÁ ČÁST 

5. PŘÍPADOVÁ STUDIE 

5.1 Jazyková biografie mluvčího 

Widya Fahmaani Sýkorová se narodila 20. ledna 1977 v Indonésii, ve městě Malang, ležícím 

ve východní části ostrova Jáva. Oba rodiče pocházejí z této oblasti, Widya je tedy 

národnostně Indonésanka, etnickým zařazením Javánka. 

Dětství i dospívání strávila v Malangu a okolí, ve kterém vychodila základní i střední 

školu. Malang je druhé největší východojavánské město s populací přesahující osm set tisíc. 

Většina obyvatel jsou Javánci a Madurci, mezi etnické menšiny patří čínští a arabští 

přistěhovalci. Univerzitu vystudovala v nedalekém městě Surabaya (Universitas Negeri 

Surabaya), jež je s počtem obyvatel čtyři a půl milionu po Jakartě druhým největším městem 

celé Indonésie. Jejím oborem byl anglický jazyk. Po ukončení studií začala angličtinu na téže 

univerzitě i vyučovat. Seznámila se zde v roce 2002 se svým manželem, jenž je původem 

z České republiky, a to během jeho ročního studia indonéštiny. V roce 2004 došlo na 

Jávě k sňatku, po němž se Widya přestěhovala za manželem do České republiky, v níž s ním 

v Praze žije dodnes. Od té doby Indonésii navštěvuje přibližně jednou za dva roky. Udržuje 

však velmi těsné styky se zdejší nebývale soudržnou indonéskou komunitou, takže její 

kontakt s indonéštinou nebo javánštinou zřetelně neochabl. S manželem mají dva malé syny, 

Widya si během rodičovské dovolené přivydělává jako soukromá učitelka angličtiny 

a indonéštiny. V České republice má hlášený trvalý pobyt, o získání českého občanství však 

z praktických důvodů neusiluje. 

Widya je muslimka pocházející ze silně náboženského prostředí – její otec zastává 

v Malangu funkci imáma. Widya díky němu dobře ovládá též arabskou náboženskou 

terminologii. 

Jako první jazyk si Widya osvojila javánštinu, kterou dle svých slov používá 

k dorozumívání uvnitř své javánské rodiny a v komunikaci se sousedy a přáteli ze stejného 

etnika. S indonéštinou se pasivně jako posluchač též setkávala od útlého dětství, aktivně ji pak 

začala používat přibližně v šesti letech po nástupu do školy, ve které učitelé velice intenzivně 

pracovali na co nejrychlejším prohloubení jejích znalostí. Brzy již veškerá výuka probíhala 

pouze v indonéštině. Anglicky se začala učit až ve dvaceti letech během vysokoškolských 

studií, avšak vzhledem k jejímu jazykovému nadání a zálibě v angličtině se její znalosti velice 
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rychle prohlubovaly. Na univerzitě se seznámila rovněž s latinskou lingvistickou terminologií. 

Díky podobnosti mezi indonéštinou a malajsijštinou rozumí též malajsijsky. 

Česky se začala učit až v sedmadvaceti letech po svém příchodu do České republiky 

v roce 2004. Během prvních osmi měsíců se česky učila prostřednictvím soukromých lekcí, 

později přistoupila z finančních důvodů k samostudiu. Pod vedením zkušeného pedagoga se 

tedy kupříkladu naučila skloňovat substantiva pouze v prvních čtyřech pádech, zbylé tři se 

doučila sama. Jako nedostatečně probranou látku uvádí též plurál, a to „obecně“ jak plurál 

jmenný, tak i plurál slovesný. Subjektivně za svůj největší problém v českém jazyce považuje 

vedle plurálu ještě používání se – přičemž nerozlišuje se jako volný morfém reflexiva tantum 

(bát se) a se ve funkci objektu (vykoupat se, koupit si). Dle svých slov nechápe, kdy si/se 

použít a kdy nikoliv. Špatně se jí rozeznává, které sloveso se pojí s jakým pádem, přičemž zde 

sama připouští silný negativní vliv angličtiny a její slovesné valence. Za obzvlášť těžké 

označuje i osvojování českých časů. V psaném projevu úmyslně zcela rezignovala na 

používání české diakritiky. Pouze v jednom jediném textu diakritiku užila, a to až na výslovné 

požádání. Podobný přístup často zasahuje i interpunkci, kterou sice údajně ovládá, ale v rámci 

úspory času se jí dle svých slov „nezatěžuje“. 

Jako jazyk, který jí je v současnosti nejbližší, považuje indonéštinu. Indonésky také 

mluví na své děti, používá ji v konverzaci s drtivou většinou svých indonéských přátel 

i s indonésky hovořícími českými přáteli. S rodinou na Jávě a některými javánskými přáteli 

nadále hovoří javánsky, ačkoliv přiznává, že její slovní zásoba javánštiny začíná postupně 

zaznamenávat jistá oslabení. Anglicky se dorozumívá příležitostně s tchyní a s tou částí 

přátel, kteří neumí indonésky. Češtinu používá především při běžných denních úkonech jako 

nakupování, vyzvedávání dětí ve školce apod., dále také v komunikaci s tchánem, 

částečně s tchyní a s těmi českými přáteli, kteří uspokojivé komunikační úrovně nedosahují 

ani v indonéštině, ani v angličtině. S manželem mluví dle příležitosti indonésky i česky, ale 

v případě řešení závažnějších situací vždy anglicky. Ráda sleduje české televizní pořady, díky 

nimž si obohacuje slovní zásobu. 

Ačkoliv se Widya dovede bez potíží dorozumět vícero jazyky, udává, že jí v hovoru 

činí značný problém rychlé přepnutí mezi dvěma jazykovými kódy. Velice nerada má 

okamžiky, v nichž musí kupříkladu svým přátelům, kteří nerozumí indonésky, tlumočit řeč 

pronesenou dalším mluvčím v indonéštině. Ze stejného důvodu také své hodiny angličtiny 

a indonéštiny vede zásadně přímo ve vyučovaném jazyce. 
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5.2 Charakteristika zkoumaného jazykového materiálu 

Jazykový materiál, z nějž předkládaná bakalářská práce vychází (k náhledu jej řadíme 

v příloze na konci této práce), byl získán především observační metodou (James, 1998, s. 20). 

Autorka se v průběhu několika měsíců soustředila na sběr psaných a mluvených projevů 

vybrané mluvčí, pocházejících z různých situací, na nichž následně proběhla analýza. Tento 

přístup byl ještě doplněn metodou introspektivní, v jejímž rámci se mluvčí sama pokouší 

o interpretaci vlastních chyb. 

Převážná většina zkoumaného materiálu byla pořízena v období mezi březnem 2012 

a květnem 2013, přičemž přibližně polovina vznikla výhradně pro potřeby této práce, a to dle 

čestného prohlášení mluvčí zcela bez použití jakýchkoliv jazykových pomůcek. Od těchto 

projevů je nicméně nutné odlišit texty pocházející převážně ze sociální sítě Facebook, u nichž 

nemůžeme použití překladových či výkladových slovníků nebo gramatických příruček 

stoprocentně vyloučit. 

K dispozici máme různé žánry jak textů psaných, tak nahrávek textů mluvených. 

Psané texty zahrnují devět česky psaných dopisů, z nichž nejkratší čítá dvě stě čtyřicet šest 

znaků, nejdelší pak dvojnásobek. V případě prvních dvou textů jde o formální komunikaci, 

v níž se mluvčí snaží domluvit pracovní schůzku s neznámou osobou. Text č. 3, č. 5 a č. 7 

vznikly pro účely této práce bez použití slovníků a gramatických pomůcek. V prvním z nich 

se mluvčí zabývá městem Surabaya, popisuje svůj vztah k němu a doporučuje místa vhodná 

k navštívení. V textu č. 5 mluvčí reflektuje své „nomádství“, svou rozpolcenost mezi dvěma 

zeměmi, národnostmi a mentalitami a rozdílné vnímání reality určité společnosti očima turisty 

a domorodce. Vzhledem k náročnosti tématu však v polovině dopisu náhle mění jazykový kód 

na angličtinu. V textu číslo 7 se mluvčí vyjadřuje ke svým jazykovým dovednostem. Texty 

č. 4, č. 6, č. 8 a č. 9 jsou výňatky z neformálních dopisů blízké přítelkyni. V jednom jí mluvčí 

přeje příjemně strávenou dovolenou na Bali, v dalším reaguje na její dotaz ohledně provádění 

ženské obřízky v Indonésii, popisuje cestu do Německa s rodinou apod. 

Zbytek psaných textů jsou veškeré tzv. statusy a komentáře s obsahem češtiny (celkem 

sto deset), které mluvčí zveřejnila na svém profilu na sociální síti Facebook v období od roku 

2009 do dubna roku 2013. Vzhledem k jejich množství neuvádíme u každého časový údaj 

a vystačíme si s vědomím, že jsou řazeny od nejnovějšího po nejstarší. Mluvčí na svém 

profilu v naprosté většině případů používá indonéštinu, v podstatně menší míře potom 

angličtinu. S češtinou se setkáváme spíše výjimečně. Charakteristické pro její vyjadřování na 
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sociální síti jsou – vedle vysoce neformálního ladění – přitom náhlé přechody mezi dvěma 

i více jazyky v rámci jediného komentáře, nezřídka dokonce v rámci jediné věty. Například 

komentář č. 83 směšuje češtinu a indonéštinu: „Hehehe...Ti, mbak Nana, itu pas ada 

Mikulaska jizda di Pankrac..dingin2 kami diluar en si Tomik byl totalne spokojeny:-)“ 

V komentáři č. 26 se setkáváme dokonce s kombinací angličtiny, češtiny a indonéštiny: „Kiss 

kiss, teto...dekuji...kapan ketemuuu??“ 

Mluvené projevy, které zde uvádíme v přepisech, jsou celkem čtyři. Prvním z nich je 

rozhovor, který moderátorka Goranka Oljača vedla s naší mluvčí a jejím manželem pro pořad 

Zaostřeno na cizince, jenž vysílá stanice Český rozhlas Regina: tématem hovoru byla smíšená 

manželství. Z nahrávky je zřejmý kontrast mezi vysoce připraveným projevem moderátorky 

a spontánními reakcemi obou manželů, které byly následně sestříhány do výsledného tvaru 

téměř dvacetiminutového rádiového vstupu. Mluvený projev č. 2 zachycuje první setkání 

autorky této práce s naší mluvčí. Vzhledem k délce nahrávky (více než šedesát minut) 

přepisujeme pouze její vybranou desetiminutovou část, v níž mluvčí popisuje průběh svého 

studia češtiny. Záznam č. 3, z jehož celkové délky třiceti minut opět uvádíme pouze náhodně 

vybraných deset minut, představuje odlehčenou konverzaci z druhého setkání mezi mluvčí 

a autorkou práce o indonéské komunitě v České republice, jménech pro děti a islámu. Projev 

č. 4 je spíše monologického charakteru a mluvčí v něm sama reflektuje svůj vztah k českému 

jazyku a těžkosti, s nimiž se při jeho studiu a užívání potýká. 

Pro co nejjednodušší orientaci v přepisech transkribujeme všechny nahrávky podle 

zásad pro přepis mluvené češtiny korpusu DIALOG, jehož autoři jsou P. Kaderka 

a Z. Svobodová. Transkripty, s nimiž budeme pracovat, neobsahují tudíž komplikované 

fonetické znaky, nýbrž pracují s běžně používaným souborem grafémů české abecedy. Řídíme 

se zásadou, že co je vyslovováno ortoepicky, zapisujeme ortograficky, zaznamenáváme však 

důsledně jakékoliv odchylky od správné české výslovnosti. Zachycujeme též pauzování, 

intonaci, hezitační a responzní zvuky, důraz na určité slovo či slabiku a smích. 

Všechny texty dále prošly chybovou anotací podle pravidel akvizičního korpusu 

CzeSL, který vznikl ze spolupráce Technické univerzity v Liberci a pražské Karlovy 

univerzity a který shromažďuje psané i mluvené projevy v češtině nerodilých mluvčích. 

Anotační postup tohoto projektu přejímáme jednoduše proto, že se jedná o nejpropracovanější 

způsob popisu chyb, jaký v oblasti práce s českými texty nerodilých mluvčích češtiny 

nacházíme.  
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5.3 Zásady anotace 

Veškeré psané projevy prošly emendací (opravou chyb) a anotací (popisem chyb) v souladu 

s anotačními zásadami žákovského korpusu CZESL, jež byly lehce upraveny podle potřeb 

tohoto konkrétního jazykového materiálu. Anotace proběhla manuálně v textovém editoru 

Microsoft Word. Slovo, v němž se vyskytuje chyba, zvýrazňujeme tučně, případně 

v mluvených projevech označujeme červenou barvou. V případě chybné diakritiky 

zvýrazňujeme daný grafém oranžově. Chybové kódy uvádíme v závorce za anotovaným 

slovem. Nachází-li se ve slově více chyb, uvádíme v závorce chybové kódy ve stejném 

pořadí, v jakém jdou za sebou chyby, přičemž kódy jsou odděleny lomítkem. 

Všechny získané texty zde uvádíme postupně ve třech rovinách. Na R0 je přepisujeme 

(případně – pokud originál neexistuje v ručně psané verzi a pochází z internetového prostředí 

– kopírujeme) do dokumentu Microsoft Word v původní podobě bez rektifikačních zásahů. 

Na R1 opravujeme jednotlivé lexémy tak, abychom dosáhli „posloupnosti správných 

tvarů existujících českých slov s výjimkou slov, která nelze emendovat“.
15

 Provádíme zde tedy 

opravy pouze jednotlivých slov, nikoliv vět. Nespisovné české koncovky (značkujeme jako 

stylovou chybu stylColl) důsledně opravujeme na koncovky spisovné, ponecháváme však 

(pouze se značkou stylColl) bez opravy další existující české výrazy spadající mimo oblast 

spisovného jazyka. Velká či malá písmena opravujeme pouze v případech, kdy je nutné slovo 

s velkým či malým písmenem psát bez ohledu na větný kontext – chybějící velká písmena na 

začátcích vět se tedy opravují až na R2. V obou případech změnu pouze vyznačujeme zeleně 

bez přidělení zvláštního chybového kódu. Cizojazyčné úseky projevů vyznačujeme na R1 

i R2 modrou barvou. Tyto části dále anotaci nepodléhají. 

Na R2 se zabýváme chybami, jež vycházejí ze vztahů mezi již opravenými tvary z R1. 

Cílem zde je získat již gramaticky správnou větu. Opravujeme zde též interpunkci, kterou 

ovšem ponecháváme bez chybového kódu. V případě chybného slovosledu přiřazujeme 

chybový kód wo a tučně zvýrazňujeme celou pasáž, jíž se oprava týká. 

Snažíme se dodržovat zásadu minimálního zásahu do textu a postupné anotace. 

Přehled chyb anotovaných dle zásad korpusu CZESL se nachází v Příloze A. Veškeré 

chyby následně pojednáváme podle toho, na které jazykové rovině se vyskytly, na lexikální, 

morfologické, syntaktické a formální (pravopisné a hláskoslovné). 

 

                                                 
15 Návod k anotaci chybového korpusu CZESL, pracovní verze 4 z 24. 6. 2011. 
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Seznam užívaných značek dle korpusu CZESL: 
 

incorInfl  nesprávná flexe  

incorBase  nesprávný kmen  

incorOther  ostatní nesprávné tvary  

fwFab  nově utvořené „české“ slovo  

fwNc  slovo z jiného jazyka  

flex  flexe u výrazů  

wbdPre  prefix oddělený mezerou a předložka bez mezery  

wbdComp  neoprávněně rozdělená/spojená kompozita  

wbdOther  jiné chyby týkající se hranice slov  

agr  narušení shody  

dep  chyba ve vyjádření syntaktické závislosti  

ref  chyba v zájmenném odkazu  

vbx  chyba v analytickém slovesném tvaru a složeném přísudku  

cvf  chyba v analytickém slovesném tvaru  

mod  chyba v konstrukci s modálním nebo fázovým slovesem  

vnp  chyba ve sponově-jmenném přísudku (vč. pas. a rez.)  

rflx  chyba v reflexivním výrazu  

neg  chyba v negaci  

odd  nadbytečné slovo  

miss  chybějící slovo  

wo  chybný slovosled  

lex  chyba v lexiku a frazeologii  

use  chyba ve významovém užití gramatické kategorie  

sec  sekundární, „zavlečená“ chyba  

stylColl potenciální obecněčeský tvar  

stylExpres expresivní výraz 

stylOther  knižní, nářeční, slangový ap. tvar/výraz  

stylMark  výplňková slova  

disr  rozvrácená konstrukce  

Problem problémová chyba  

xxx přepis osobních údajů 
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5.4 Lexikální rovina 

5.4.1 Slovní zásoba 

Widyin český jazykový projev (a nejen český, nýbrž v určité míře i jakýkoliv jiný) silně 

charakterizuje přítomnost lexikálních jednotek ze všech jazyků, jichž je aktivní mluvčí. 

Konkrétně v případě češtiny to můžeme přičítat nedostatečné české slovní zásobě, pročež si 

Widya musí vypomáhat množstvím nejrůznějších výpůjček. 

Je však nutné uvědomit si i otevřenost, s jakou indonéština a javánština absorbují 

cizojazyčné lexikum a s jakou svobodou jsou mluvčí z bilingvních/multilingvních společností 

v mnohých částech jihovýchodní Asie zvyklí přepínat či kombinovat jednotlivé jazykové 

kódy. Jak je již patrné z dřívějších kapitol, Indonésané málokdy používají ve svých projevech 

„čistou“ indonéštinu nebo „čistou“ podobu svého etnického jazyka. Ba naopak se mnohem 

častěji setkáváme se vzájemným větším či menším prolínáním daných jazyků. Narážíme na 

etnický jazyk s častými lexikálními výpůjčkami z indonéštiny a obráceně, případně nověji 

u mladší generace ve větších městech a turistických oblastech zaznamenáváme i vzrůstající 

oblibu indonéštiny s podílem anglických výpůjček. Ze sociolingvistických studií také víme, 

že indonéština je všeobecně považována za „prestižnější“ než etnické jazyky, tudíž její volba 

(či přítomnost většího množství indonéských prvků v projevu v etnickém jazyce) odkazuje 

k oficiálněji laděným komunikačním situacím. Ačkoliv se nám prozatím nepodařilo dohledat 

žádnou studii, která by toto tvrzení podpírala výsledky relevantního výzkumu, můžeme 

vyslovit hypotézu, že v podobném vztahu, jaký etnické jazyky zaujímají vůči indonéštině, se 

indonéština začíná pomalu ocitat vůči angličtině.
16

 

Pro Widyi je tedy zcela přirozené pracovat s výpůjčkami z dalších jazyků. Stejně tak 

s oblibou přechází mezi jednotlivými jazykovými kódy. Ačkoliv sama o sobě tvrdí, že jí právě 

                                                 
16 Několikrát jsem se ocitla v situaci, kdy se mnou neznámí Indonésané odmítli mluvit indonésky (kupříkladu 

turistický řidič na Bali nebo prodavačka suvenýrů na ostrově Lombok), ačkoliv k tomu z mého hlediska neměli 

jediný „logický“ důvod. O stejné zkušenosti může referovat mnoho dalších českých mluvčích indonéštiny – 

včetně těch, jejichž indonéština je dokonce na vyšší úrovni než u mnohého méně vzdělaného Indonésana. 

Vzhledem k okolnostem je podle mne tedy možné uvažovat nad hypotézou, že vědomým odmítnutím 

komunikace v indonéštině Indonésané upozorňují na identifikaci svého komunikačního protějšku jakožto 

cizince, případně berou svou jazykovou kompetenci v angličtině jako otázku vlastní prestiže a chtějí ji před 

cizincem – a obzvláště tím bílým – demonstrovat. Zabývat se podrobně touto otázkou a prověřit pravdivost 

tohoto tvrzení je ovšem námět na samostatný výzkum, který v mnohém přesahuje možnosti této práce. Prozatím 

se spokojme s předpokladem, že indonéština–angličtina v některých bodech odpovídá vztahu etnické jazyky – 

indonéština, viz kapitola o vztahu javánštiny a indonéštiny. 
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toto dělá velké problémy a situacím, kdy je to nutné, se záměrně vyhýbá, náš sebraný 

jazykový materiál naznačuje, že toto vnímání je spíše subjektivní. Widyi možná činí potíže 

přechod mezi jednotlivými jazyky za předpokladu, že je impulz ke změně dán zvenčí 

(například při hodině indonéštiny, když se její žáci dožadují vysvětlení určitého jevu 

v češtině). Její především psané projevy nicméně ukazují, že jindy u ní k přechodům dochází 

zcela spontánně i v rámci jedné věty, jako tomu je třeba v následujících příkladech: 

 

uvidíme..mungkin Pavel akan bawa Tomík sepedaan...ale uvidíme. Dík. („Uvidíme… 

Pavel možná vezme Tomíka na kolo… Ale uvidíme. Dík.“) 

to je good...jsem ready to go..(teda kromě Pondělí a Úterý) 

Malej už začíná zlobit..jsem dneska vyřýzená..asi to bude the beginning of a beautiful 

life.. 

 

Vzhledem k multilingvnímu charakteru Widyiných projevů je mnohdy velice složité 

určit, v kterém jazyce daná promluva primárně je a kterému jazyku můžeme přičítat „pouze“ 

lexikální či jiné vlivy. Je tomu tak kupříkladu ve větě: 

 

Děkuji teto Tyo!...semoga šikovná seperti tetanya..:-)) („Děkuji, teto Tyo! … Kéž 

bych byla šikovná jako jeho teta…:-))“) 

 

Celé vyjádření na první pohled působí, jako by se ani sama mluvčí nemohla 

rozhodnout, zda právě píše česky, nebo indonésky. Kombinuje zde české a indonéské 

lexikum, a nejen to. Můžeme si povšimnout, že české slovo teta od Widye obdrželo 

indonéský sufix –nya. Jako by se mluvčí zrovna pohybovala v oblasti nějakého vlastního 

mezijazyka, který ovšem neodpovídá definici Corderova interlanguage. Z této promluvy je 

totiž patrná jistá záměrnost. Mluvčí si své kolísání na rozhraní obou jazyků dobře uvědomuje 

a jde spíše o ukázku jakési jazykové hry a kreativity. 

Co se týče českých projevů – mluvených i psaných –, nacházíme výpůjčky převážně 

z angličtiny a indonéštiny. Opomeňme případy, ve kterých Widya užívá cizojazyčná slova 

v citacích jiných osob (no jo, Tomik letos porad chce "straberrryyyy"...) nebo uvádí 

indonéský termín, neboť na něj byla dotázána a chystá se jej vysvětlit (Dnesni slovo pro me je 
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selamat, mas pravdu..:-))), a soustřeďme se spíše na případy, v nichž se nečeské lexémy 

ocitají ve Widyině projevu z podstatně vnitřnější potřeby.  

Často se jedná o případy, pro něž čeština nemá vhodný ekvivalent. 

 

Asi já ne...bohužel..a nebo jo, ale Denisa a kakak budou mít neštovici... 

 

V uvedeném příkladu Widya použila indonéské slovo kakak, jež má význam „starší 

sourozenec“. Pro Indonésany totiž není podstatné rozlišení sourozenců podle pohlaví na bratra 

a sestru, nýbrž podle věku na ty starší (kakak) a mladší (adik). Za předpokladu, že pro Widyi, 

jež vyrostla v indonéském prostředí, je stále důležitější informace o posloupnosti, s jakou se 

děti narodily, než jejich pohlaví, je volba slova kakak pochopitelná a odůvodnitelná 

především úsporností projevu. Jednoduché slovo kakak je přeci jen kratší než české sousloví 

starší sourozenec, jež by ve výsledku znělo snad ještě kostrbatěji než cizojazyčný termín. 

Obdobný případ ukazuje následující promluva: 

 

Děkuji za jempol....Jak se má Lukáš? 

 

Jempol znamená indonésky „vztyčený palec“. V kontextu zmíněné sociální sítě to tedy 

znamená, že Widya děkuje někomu za to, že pod jejím příspěvkem kliknul na tlačítko „to se 

mi líbí“, symbolizované právě vztyčeným palcem. Jempol je označením konkrétně tohoto 

gesta, pro „palec“ jako takový existuje v indonéštině slovo inci. Motivace k volbě tohoto 

lexému tedy byla pravděpodobně podobná jako u slova kakak. 

Není však pravidlem, že by se Widya uchylovala k indonéskému či jinému lexiku 

pouze v případech, ve kterých čeština nemá pro danou skutečnost vlastní lexém. O tom se 

můžeme přesvědčit například ve třech následujících případech z komunikace na síti 

Facebook: 

 

Děkuji ti teto beautiful Peto!..Pozdravuj strejdu golfer! 

Děkuji, tetanggo!..:-0) 

to je za 2 roky, hubby!!!.. 
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České ekvivalenty pro anglické výrazy beautiful a hubby a pro indonéský výraz 

tetangga („soused“) nejenže existují, ale s jistotou se dá prohlásit i to, že je Widya zná 

a nepoužila je záměrně. Vidíme nicméně, že vzdala snahu o vytvoření správného substantiva 

označujícího „hráče golfu“, jež by v češtině znělo golfista, a namísto toho rovnou použila 

anglický lexém golfer, který v této promluvě nepodléhá skloňování. Zajímavé přitom je si 

povšimnout, že indonéské slovo tetangga se oproti tomu nachází dle pravidel české deklinace 

ve vokativu singuláru podle vzoru předseda. 

Pozoruhodný případ slovotvorby za pomoci nečeských jazykových prostředků 

nalézáme opět na sociální síti Facebook, kde Widya píše: 

 

Koupíme malý baby koza.. 

 

Zde se přikláníme k tvrzení, že Widya neznala výraz pro „kozí mládě“ kůzle, proto se 

rozhodla vypomoci si jiným jazykem. Ačkoliv se rozhodla pro angličtinu, nezvolila žádný 

z běžných anglických výrazů pro kůzle jako kid nebo yeanling. Namísto toho se rozhodla na 

dětský aspekt kozy upozornit pomocí slova baby v presupozici, což je postup velmi podobný 

tomu indonéskému. Indonéština tvoří významy typu „kuře“ nebo „sele“ uvedením slova anak 

(„dítě“) v postpozici za výrazem označujícím zvíře. Jestliže se tedy „slepice/kohout“ řekne 

indonésky ayam a „prase“ babi, pak „kuře“ bude ayam anak a „sele“ babi anak. 

Je nutné upozornit, že tento pohyb samozřejmě není pouze jednosměrný: Widyina 

komunikace na sociální síti Facebook naopak svědčí o tom, že české lexikum proniká i do 

jejích projevů v jiných jazycích – včetně projevů v indonéštině vedených s Indonésany. 

Nacházíme tak například české slovo autosedačka v indonéské větě adresované dalšímu 

Indonésanovi žijícímu na území ČR: 

 

belum duduk sendiri..cuman didudukin di autosedačka („ještě nesedí sám, jen když je 

usazený v autosedačce“). 

 

Volbu českého lexému lze odůvodnit nejpravděpodobněji tím, že indonéština nemá 

pro autosedačku odpovídající termín. Podobný případ je i replika mířená k další Indonésance 

provdané za Čecha: 
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Lin, děkuji moc..kapan ada waktu lagi? ajak Simon ke tempatku...setelah neštovice, 

ya? („Lin, děkuji moc… Kdy máš zase čas? Zvu vás se Šimonem k sobě… Po neštovicích, 

ano?“). 

 

Zde Widya nejenže zvolila české slovo neštovice, ačkoliv indonéština disponuje 

vlastním ekvivalentem stejného významu cacar, ale dokonce i úvodní poděkování vyjádřila 

v češtině. 

Pro komplexnost uveďme ještě jeden případ, v němž Widya zasazuje české slovo do 

anglického textu adresovaného Češce: 

 

Of course we have to meet. I am able up to 12 o'clock everyday..anytime. I found very 

nice kavárna in Central Park Pankrac (…). 

 

Vzhledem k plynulosti, s jakou se Widya dokáže vyjadřovat v angličtině, by bylo 

bláhové předpokládat, že si náhle nedokázala vybavit anglický výraz pro „kavárnu“, a tak ho 

musela suplovat českým slovem. Potvrzuje se zde jen to, že ne všechny výpůjčky z angličtiny 

či indonéštiny ve Widyině českém projevu musí nutně znamenat nedostatečnou českou slovní 

zásobu. 

Celkově se dá vysledovat, že čím oficiálnější ráz komunikační situace nese, tím více 

se Widya snaží držet jen jednoho jazykového kódu. Zatímco na sociální síti Facebook 

zanechává svým přátelům vzkazy, v nichž se po škále svých jazyků pohybuje zcela svobodně, 

v e-mailové korespondenci s neznámou osobou nebo při rádiovém rozhovoru ukazuje, že jsou 

jí hranice češtiny známy, a jen málokdy vědomě užije nějakého prvku jiného jazyka. Ve 

zmíněném rozhlasovém rozhovoru se jiné než české lexikum objevuje pouze třikrát, a to 

anglické v těchto případech: 

 

ex komjůnist kántry (míněno ex communist country) 

komjůnist (míněno communist) 

áj vil nevr let jů gou (míněno I will never let you go) 
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Zaznamenali jsme, že Widya velice často používá anglické ekvivalenty nebo 

přinejmenším anglickou výslovnost u těch slov, jež evropské jazyky přejaly z nějakého 

starého učeneckého jazyka. Český výraz komunistický, stejně jako anglický communist 

pochází z latinského communis („společný“). Počeštělá i poangličtělá verze si jsou vzhledem 

ke stejnému původu slova stále dost podobné, což nejspíš svádí k nerozlišování mezi těmito 

dvěma jinojazyčnými lexémy. Vedle ztotožňování slov komunistický a communist se s tímto 

jevem setkáváme především u slov z náboženské terminologie: 

 

bajbl ((míněno bible)) 

biblikl ((míněno biblical)) 

korejn ((míněno koran)) 

hindujist ((míněno hinduist)) 

atejist ((míněno atheist)) 

 

Uvedené výrazy pochází z latiny, arabštiny, perštiny či staré řečtiny. Řeckého původu 

je i slovo problém, které Widya rovněž důsledně vyslovuje anglicky. Anglická výslovnost se 

týká i lexému fotbal, který čeština přejala už přímo z angličtiny, a dokonce i názvu 

Československo, místo něhož používá naše mluvčí Czechoslovakia. Z vedených rozhovorů 

vyplývá, že zatímco někdy si Widya odchýlení od českého lexika nebo výslovnosti 

uvědomuje, jindy nikoliv. 

V počátcích své vlastní e-mailové korespondence s touto mluvčí ještě předtím, než se 

rozvinuly naše přátelské styky, nezaznamenáváme ve Widyině českém projevu výpůjčky 

z cizích jazyků žádné. To až po čase, jak se náš vztah stával čím dál méně formální a jak 

postupně začala zjišťovat, kolik jazyků máme v jaké míře společných, začalo přibývat 

cizojazyčných vsuvek jak anglických, tak indonéských. Od jednoslovných výpůjček až po 

úplné obraty do jiného jazyka. 

5.4.2 Vrstvy jazyka 

Dalším plošným rysem Widyina českého projevu je jeho častá nespisovnost. Ta se do jejích 

mluvených i psaných textů promítá skrz prvky obecné češtiny, a to v jakékoliv situaci. Widya 

žije v Praze, v níž tráví většinu svého času. Vlivy obecné češtiny se tedy dají téměř s jistotou 



Michaela Štěchová, Čeština indonéských mluvčích 

46 

předpokládat. Mluvčí nemá problém s porozuměním spisovné češtině ani obecně českému 

interdialektu, pro svou vlastní jazykovou produkci však často volí nespisovné varianty vedle 

výrazů spisovných. Celkově to mnohdy působí, jako kdyby jí dělalo potíže spisovnost od 

nespisovnosti rozlišit. To pravděpodobně vyplývá především ze skutečnosti, že Widya, jak již 

bylo řečeno, používá češtinu spíše v neoficiálních komunikačních situacích: s přáteli, kteří 

neumí česky, s tchánem apod. V okamžicích, kdy cítí, že je třeba absolutního porozumění, 

komunikuje v ČR buď v angličtině (například u lékaře), nebo s sebou bere na pomoc manžela 

(například na úřad práce). Toto nedostatečné sebevědomí ohledně vlastní jazykové 

kompetence jí brání používat češtinu ve veřejném prostoru, ve kterém by s její spisovnou 

varietou jinak získala dostatečné zkušenosti a naučila se ji postupně správně rozlišovat 

a používat. Nicméně nyní v okamžicích, kdy se od ní spisovné vyjadřování najednou očekává 

– třeba při rozhovoru do rádia nebo v elektronické korespondenci s neznámým člověkem –, je 

z nastalé situace poněkud bezradná. Neznalost spolu s jejím temperamentem, jenž u ní 

vyvolává naprostou nechuť ke zpomalení řečového tempa a větší soustředění, často vedou až 

k rezignaci byť jen na snahu o spisovný projev. 

Porovnejme zde nyní písemné a mluvené projevy: 

V případě písemných projevů se nespisovnost objevuje především u adjektiv (případně 

vztažných zájmen) v obecně českých koncovkách –ý místo –á u plurálu neuter v nominativu 

(některý místa jsou dobrý), místo –é u singuláru neuter v nominativu (nějaký úterý, jediný 

místo, žlutý metro) a plurálu neživotných maskulin v akuzativu (žádný vážné problémy). Tyto 

chyby ovšem nelze považovat za systémové. Daly by se označit spíše za výsledek momentální 

nepozornosti, a to přinejmenším v případě singuláru neuter v nominativu. Svědčí o tom 

dlouhá řada správně použitých tvarů: průmyslové město, strašné horko, malé město, oblíbené 

město, čisté město, místo, které se dá navštívit – jednou dokonce i správně uvedený plurál 

neživotného maskulina v akuzativu světové problémy. Správně Widya používá též adjektivní 

koncovky u plurálu ženského rodu v nominativu: nalepené děti, schopné  [ženy]… Rovněž si 

můžeme povšimnout dle spisovné normy jazyka správného skloňování zpodstatnělého 

adjektiva, když Widya píše, že byla na dovolené. 

Výskyt nespisovné koncovky –ej je v psaných textech podstatně řidší. Objevuje se 

v případech jako placatej nos, chudák malej a hodnej. Uprostřed slova se nám podařilo 

hláskovou změnu –í– > –ej– dohledat v podstatě jen jednou v případě slova zejtra. Zdaleka 

častější je (a to i na sociální síti Facebook, na níž se Widya vyjadřuje zdaleka nejuvolněněji) 

nález spisovných variant: malý kocourek, spokojený Tomík, nějaký výlet, šikovný kluk ad. 
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Zaznamenáváme též pravidelné užívání koncovky –ama namísto –ami u plurálu 

feminin v instrumentálu (s těma čárkama, s dvěma dětma) a při skloňování ukazovacích 

a osobních zájmen (s Váma). 

Z hovorové vrstvy jazyka volila naše mluvčí v písemných projevech například slova 

jako pokecáme, oukej, bejby (zapsáno jako beibi), háro, číro či mrňous. Všechny tyto nálezy 

byly učiněny v textech, v nichž je můžeme považovat za naprosto adekvátní. Jiný je případ 

příslovcí teď a dnes. Ty Widya pravidelně uvádí spolu s hovorovými sufixy –ka, tedy jako 

teďka a dneska, a to i v komunikačních situacích, ve kterých by bylo žádoucí použít 

spisovnější variantu. 

Projev naší mluvčí je též spojen s jistou dávkou expresivity. Můžeme si toho 

povšimnout už třeba jenom ze zápisu částic jéééé, hůůůůůůůůůů, jóó, yuhůůůůůů, jupííííí nebo 

i plnovýznamových lexémů hodněěěě, prdííííí, Astrííídd, děkujííííí, hezkýýýý apod. Dále 

můžeme expresivitu připsat již výše zmíněným výrazům háro a číro v souvislosti s vlasy 

jejího syna, kterého označuje jako mrňouse. Krom toho se – v prostředí internetové sociální 

sítě –, často uchyluje k různým deminutivům jako přáníčko, pusinka, dortík, maminka, 

chudinka nebo andělíček. Důležité pro nás je, že se Widya expresivních vyjádření dokáže ve 

formálnějších textech vzdát. 

Mnohem řidčeji se shledáváme s vulgarismy, jimž se Widya obvykle vyhýbá ve všech 

jazycích. V celé písemné komunikaci jich ostatně užije v češtině jen dvakrát. Jednou když 

popisuje své emoce těsně po porodu slovy plakala jsem jako prase, ve druhém případě se 

jedná o reakci na evropské počasí, kdy sníh označuje za bílý svinstvo. Pokaždé však jde 

o komunikaci mezi přáteli na Facebooku, nikdy se užití vulgarismu nedopouští v nevhodné 

situaci. 

Nyní se soustřeďme na texty mluvené. V nich lze spatřovat poněkud větší míru 

nespisovnosti, a to bohužel i v případech, v nichž podobné vyjadřování není žádoucí. Ve vyšší 

míře než v psaných textech narážíme na adjektivní koncovku –ý namísto é, případně namísto 

–í u plurálu maskulin v nominativu. Během svého rozhovoru pro rozhlas se Widya této chyby 

dopustila například v těchto případech: je to jiný, pro český hosty, takový ty technický výrazy 

a hosti byli překvapený. V ostatních rozhovorech potom nacházíme tvary soukromý hodiny, 

nějakýho českýho muže, do český republiky, směsnýho manželství, ve druhým patře, vybraný 

jméno, český jméno, anglický jméno, odpudivý slovo, v českým jazyce, v měkkým nebo tvrdým 

i, v nějaký větě, nějaký češi, do sedmýho pádu a takový blbosti, maličký [děti]. Jednou také 

volí v rozporu se spisovnou češtinou ukazovací zájmeno ty místo ta (ty pravidla), jednou pak 
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namísto ti (ty  [ve smyslu „ti lidi“]). Větší výskyt těchto chyb se dá přičíst rychlému spádu 

Widyiny řeči. V mluveném projevu nemá tolik času na kontrolu jako u psaných textů, a tak se 

zřejmě raději uchyluje k univerzální nespisovné koncovce –ý. 

Koncovka –ej se opět objevuje spíše poskrovnu v případě adjektiva zdravej. Jednou jej 

Widya nicméně použije v případě, ve kterém je to neadekvátní i pro obecnou češtinu. Při 

rádiovém rozhovoru použije spojení žádnej pivo, jako by pivo nebylo látkové substantivum 

středního rodu, nýbrž maskulinum v singuláru. K hláskové změně –ý– > –ej– dochází také 

u slovesa být, jež Widya opakovaně vyslovuje jako bejt. 

Stejně jako v psaných textech i v mluvených projevech bez rozdílu komunikační 

situace Widya nahrazuje spisovnou koncovku –ami nespisovnou variantou –ama: 

s kamarádama, před lidma, s holkama. 

Oproti psaným textům si navíc můžeme povšimnout protetického v, které Widya 

vyslovuje pravidelně před hláskou o– na začátku slova: von, voni, vod, vopravdu. Naopak ve 

výslovnosti často odpadává –j– v případech jako menuje, méno, příde, poďte nebo eště. 

Stejnou nedbalost projevuje naše mluvčí i ve slovech dycky a kuli. 

U jiných slov je typické jisté zkracování. Widya zpravidla vynechává, jak je 

v nespisovné češtině u sloves 4. a 5. infinitivní třídy zvykem, poslední samohlásku u sloves ve 

3. osobě plurálu přítomného času (ptaj se, začínaj, chtěj) a v 1. osobě plurálu přítomného času 

(fakturujem). 

Další prvky obecné češtiny zaznamenáváme v nespisovných tvarech zájmen ňáký 

a todle a číslovek štyry a osum. 

Expresivita u mluvených projevů je řidší než u těch psaných. Z části možná proto, že 

jazykový materiál neobsahuje záznam z komunikace se skutečně hodně blízkými osobami. 

Zdrobněliny se vyskytují jen velice zřídka (například trošinku). Ve Widyině rozhlasovém 

rozhovoru si můžeme povšimnout i zdrobněliny kultůrka ve větě eště prostě problem tady 

v evropě jako kultůrku. Tato zdrobnělina zní rodilému mluvčímu značně pejorativně, 

nemůžeme však s jistotou říci, zda Widya o tomto nelibém zabarvení věděla. Vulgarismy 

nacházíme v celé komunikaci dva, a to ve spojení takový blbosti a mluví hrozně blbě, přičemž 

ani jednou jich neužívá ve formálních situacích. 
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5.4.3 Slovotvorba 

V zápisu se Widya několikrát dopouští špatného dělení slov, když píše auto sedačka, a nebo 

a tak že namísto autosedačka, anebo a takže. V případě spojky anebo se zcela jistě 

nejedná o chybu z momentální nepozornosti, neboť tento lexém mluvčí nenapsala správně ani 

v jednom případě užití. V případě spojky takže dochází ke špatnému zápisu pouze jednou, 

jinak je  uváděna správně. Přikloňme se tedy k interpretaci chyby jako chvilkové nedbalosti. 

Jednou registrujeme na sociální síti Facebook autorský neologismus romantikovat. 

Widya jej použila v korespondenci s manželem v souvislosti s výročím jejich svatby, kdy se 

jej ptá, zda má začít romantikovat. Vzhledem k tomuto kontextu se domníváme, že slovo lze 

nejlépe opět vykládat jako jazykovou hříčku. Pravděpodobně může jít o nějakou interní 

mluvu páru, přičemž není zcela jasné, zda autorem slova byla Widya, nebo její manžel. 

Několikrát utvořila Widya autorský neologismus i v rámci svých mluvených projevů, 

který už bohužel nemůžeme hodnotit jako úkaz jazykové kreativity. V obou případech se tak 

stalo odpadnutím předpony/přípony: chopila (ale potom už sem (..) chopila že prostě je to tak) 

a neděla (abych neděla chybu). 

V mnohých případech se setkáváme se špatně utvořeným slovem prostřednictvím 

afixů, které v českém jazyce neexistují, případně špatné kombinace morfémů či vynecháním 

některého morfému. Mezi ně patří v psaných textech: omlouvam se, ze Vam ozvu az do tecka, 

nastivit, s mistini lidmi, dobrodruztvi v Indonesii, dobrodustvi, samorejme, otažku, intinkne, 

blanivy, hodne kare a chilli, kydybych. V mluvených projevech pak nacházíme: má jiný 

nároznosti, veřený konflik, ojedu z domova, lingvuistka, dostudovit, učitlnictví, knížku pro 

dětince, evropanský, ňáky jednoserný letenku, kompr- komprimitivní méno, vzpamatovát si ty 

pravidla. Jelikož se však většina z nich v sebraném jazykovém materiálu neopakuje, zůstává 

u těchto chyb otázkou, v kterých případech se jedná o náhodné přepsání či nedostatek ve 

výslovnosti a kdy máme co dočinění s chybou systémovou. 

5.4.4 Sémantika 

Sémantické chyby se v psaných textech vyskytly v několika případech. Například když 

Widya hovoří o neštovicích svých synů, pojmenovává kožní projevy nemoci jako puntíky 

nebo pupíčky namísto mnohem výstižnějšího a běžnějšího označení pupínky. V tomto případě 

se jedná o chybu, která vznikla použitím slova s nevyhovujícím významem. 
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Ze sémantického hlediska je špatná i volba předpony vy– ve spojení vypadalo bílý 

svinstvo (bílý svinstvo ve smyslu „sníh“), jelikož v češtině se běžně ve spojení se sněhem 

užívá spíše sloves napadnout nebo padat. Chyba nastala i v záměně substantiv čas a hodina: 

kolem tenhle čas. Nečesky působí spojení malé město na vyšší plošině, které Widya použila 

ve smyslu „malé město ve výše položené oblasti/vyšší nadmořské výšce“. Setkáváme se také 

se záměnou vzít a nosit: vem doklady všude na krku. Na hranici stylistické únosnosti je věta 

některý místa jsou dobrý na koukání, jež by mnohem lépe zněla, pokud by se slovesné 

substantivum koukání nahradilo stylově neutrálnějším infinitivem vidět: některá místa je 

dobré vidět. Dále si můžeme povšimnout lexému zkratky (lze chápat jako nominativ plurálu 

substantiva zkratka, nebo i jako chybně utvořené příslovce zkrátka) ve smyslu „zkrátka“ 

(zkratky, doma je doma). 

Jiné sémantické nedostatky pravděpodobně vyplývají z malé slovní zásoby. 

Plnovýznamový predikát je někdy nahrazován sponou být. Jako příklad můžeme uvést větu 

učení bylo asi osm devět měsíců, kde bylo stojí namísto vhodnějšího lexému trvalo. Někdy 

ovšem Widya vynechá predikát úplně, jako se tomu stalo například ve vyjádření počkej jako 

česká republika to je zrovna znamená jako čekoslovakija, jó jako že je v evropě ale jak jak se 

česky mluví to u nás neslyšíme, v němž Widya nevyjádřila ve své promluvě predikát víme, 

ačkoliv jej vzápětí rozvíjí vedlejší větou předmětnou že je v Evropě. 

Zjednodušení zaznamenáváme i v oblasti spojek. Spojku a využívá Widya někdy i ke 

spojení dvou vět nebo větných členů, mezi nimiž je poměr jiný než slučovací, který by 

vyžadoval spojku zcela jinou. Kupříkladu ve větě já sem myslela že všichni češi mluví aspoň 

trochu anglicky a né vidíme a namísto vhodnějšího ale. 

Problémy má Widya i se zájmenem proč. Někdy jej používá namísto spojky proto (já 

sem spíš jako lína proč jako by neumím). Naopak v případě, kde bychom proč očekávali, volí 

spojku že (vždycky jako ptala v ňáký tý věty že prostě sem é nedala jako pozor na to). Ani 

nadužívání spojky a na úkor jiných spojek, ani problematické užívání spojky proč ovšem 

nemá opodstatnění v negativním transferu z žádného z Widyiných jazyků. 

Dále Widya chybně používá příslovce/částici tak. Často se u ní objevuje ve spojení 

s příslovcem tolik – například neměla sem tak tolik kamarádů, ne tak tolik –, přičemž není 

snadné posoudit, zda mluvčí měla v úmyslu použít ustálené spojení ne zas tolik ve smyslu „ne 

tolik, jak to teď možná vypadá“, zda u ní došlo ke smíšení spojení zas tolik a tak moc nebo 

zda účelem příslovce tak bylo ještě vystupňovat příslovce tolik. V případech, ve kterých zase 

rodilý mluvčí očekává tak v roli navazovacího výrazu mezi dvěma větami, užívá Widya 
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většinou takže: ale kdyby moje rodiče nedali mi svolení takže ja- já do toho nejdu, když třeba 

něco se nelíbí od pavla, takže jako mlčím. 

Mnohé sémantické chyby také vznikají jako následek záměny mezi podobně znějícími 

slovy. Jednou se tak stalo mezi zájmeny kdo a kde (česká republika, kdo to je), jednou mezi 

slovesy jet a jít (jedeme do hospody, když z kontextu vyplývá, že jde o pěší chůzi), jednou 

mezi skočit a skončit (skočila asi jenom čtyři [lekce]), jednou mezi adjektivy směsný 

a smíšený (ze směsnýho manželství), jednou mezi slovesy vzpamatovávat a zapamatovávat (já 

si myslím že poprvé si to musím hodně jako vzpamatovávat), jednou mezi ojet a odejít (já sem 

řekla nic se neděje a potom prostě ojedu z domova). Jednou mluvčí opomněla předponu 

a místo sžít užila pouze žít (žít se s Pavlem). Ve větě už sem zvládla jako jak jak s tím 

zachovat s klukem, jež byla pronesena v souvislosti s výchovou Widyiných synů, pro změnu 

vidíme sloveso zachovat namísto vhodnější varianty zacházet. Jednou se objevuje 

v písemných textech chyba budu mit 2 kila dolu, přičemž mluvčí použila špatné adverbium 

vyjadřující směr, nikoliv místo: budu mít 2 kila dole.  

Některé sémantické chyby však motivaci v podobnosti jinému výrazu neměly. Sem 

patří například záměna slov volat a říkat (takže my to voláme), přírodní a přirozený (to mi 

příde hodně přírodní nebo normální), nevyslovovat a nezmiňovat se (nevyslovuje se hodně 

v bibli), poprvé a nejdřív (já si myslím že poprvé to musím hodně jako vzpamatovávat), řeč 

a věc (první řeč co můj táta řekl mně). 

5.5 Morfologická rovina 

Už dříve bylo řečeno, že indonéština i javánština jsou z morfologického hlediska jazyky 

analytické, stejně jako angličtina. Čeština je tedy první flektivní jazyk, který si naše mluvčí 

začala osvojovat. Svůj problém pochopit vyjadřování gramatických kategorií pomocí flexe 

obsáhla Widya nejlépe ve svém následujícím výroku: „místo řikám miluju tě prostě řikám já 

miluju tě a pani dáša nebo pani dagmar řeka nemusíš jako dávat já já já. ale próč? ždyť 

to neni tady to ne- ne- neni v tom jako nemá smysl. nikdo neni tady to není (..) neni možné. to 

j- jekdo je tady. ale (.) ale potom už sem (..) chopila že prostě je to ták.“  

Rozeberme však problematiku morfologického rázu v jejích mluvených i písemných 

projevech postupně: 
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5.5.1 Stupňování adjektiv 

Chyba ve stupňování adjektiv se v celém jazykovém materiálu vyskytla pouze jednou 

v mluveném projevu, kdy mluvčí použila spojení: víc komplikovanější. Tak nízký výskyt 

tohoto typu chyby je celkem překvapivý vzhledem k tomu, že indonéština umí komparativ 

vyjádřit pouze složeným způsobem prostřednictvím pomocného slova lebih. Besar („velký“) 

– lebih besar („větší“). Superlativ je možné vyjádřit jak složeným způsobem připojením 

pomocného slova paling (paling besar – „největší“), tak způsobem jednoduchým za pomoci 

předpony ter- (terbesar – „největší“). I přes toto rozdílné stupňování přídavných jmen se však 

u Widye tato chyba nevyskytuje výrazně často ani v přiložených materiálech, ani se nám ji 

nepodařilo zaznamenat v průběhu naší další, soukromé komunikace. 

5.5.2 Vid 

Značnější potíže má mluvčí s používáním vidu. O něm jsme se rozhodli pojednat v rámci 

morfologických chyb, ačkoliv běžně bývá považován za gramaticko-lexikální kategorii 

a uvědomujeme si, že jeho zařazení je lehce problematické. 

Již dříve jsme citovali tvrzení Zorici Dubovské, že indonéština může částečně 

vyjadřovat vid pomocí rozsáhlého komplexu afixů (Dubovská, 1998, s. 10). To se ovšem děje 

jen velice nesystematicky. Indonéské slovesné afixy především různě modifikují a upřesňují 

lexikální význam daného slovesa, případně reagují na míru formálnosti dané komunikační 

situace. V kapitole, v níž jsme podávali základní charakteristiku indonéštiny a javánštiny, 

jsme pracovali s příkladem odvozenin od základového slova jual („prodej/prodat/prodávat“): 

berjual („prodávat“) a menjual („prodat“). Je však nutné na tomto místě upozornit, že 

předpony ber- a men- v indonéštině neslouží k rozlišení vidu, jak by se mohlo z jednoho 

příkladu zdát. Význam předpony ber- se v indonéštině totiž zdaleka nepojí pouze 

neukončeností/trváním děje. Pro lepší představu uveďme několik dalších příkladů, kdy se 

typicky vyskytuje předpona ber-. 

 

Saya – „já“; asal – „původ“; dari – „z“; Eropa – „Evropa“ 

Saya berasal dari Eropa. – „Pocházím z Evropy.“ 

Setiap – „každý“; anjing – „pes“; kaki – „noha“; empat – „čtyři“ 

Setiap anjing berkaki empat. – „Každý pes má čtyři nohy.“ 
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Prefix ber- je tedy zjevně slovotvorným prostředkem, který nám umožňuje odvodit od 

jiného plnovýznamového slova
17

 sloveso. Jeho význam by dle Michaely Budiman
18

 bylo 

možné obecně charakterizovat jako „mít/zahrnovat“. Předpona men-
19

 potom podobně jako 

předpona ber- slouží k odvozování sloves (air
20

 – „voda“ // mengairi – „zavodňovat/zavodnit, 

zavlažovat/zavlažit“), někdy spíše než k modifikaci lexikálního významu slovesa poukazuje 

k formálnější komunikační situaci nebo vyšší úrovni vzdělanosti mluvčího. Uveďme nyní 

ještě několik příkladů odvozování sloves pomocí afixů: 

 

pinjam – „půjčit/půjčovat (obecně)“ // meminjam – „půjčit si/půjčovat si“ // 

meminjami – „půjčit/půjčovat někomu něco“
21

 // meminjamkan – „půjčit/půjčovat něco 

někomu“ 

 

Je tedy patrné, že v případě slovesa pinjam předpona mem- (která má stejný význam 

jako předpona men-, užití konkrétního prefixu z této skupiny určuje vždy počáteční hláska 

slovního základu) neodkazuje k ukončenosti děje jako v případě slovesa menjual, nýbrž 

definuje subjekt jako příjemce půjčky. Přípony –i a –kan poté obrací situaci a definují subjekt 

jako toho, jenž něco půjčuje. Slovesa meminjami a meminjamkan se tedy od sebe z hlediska 

lexikálního významu neliší. Ovlivňují však výstavbu věty: přísudek meminjami musí být 

v gramaticky správné indonéské větě následován adresátem a poté teprve objektem bez 

předložkové vazby, zatímco přísudek meminjamkan je následován objektem a poté adresátem 

s předložkovou vazbou kepada. 

 

                                                 
17 Toto slovo, z něhož sloveso za pomoci předpony ber- odvozujeme, může v některých případech už samo 

o sobě ve větě zastávat pozici slovesa (jako je tomu třeba v případě jual – berjual nebo jalan – berjalan). 

Přidáním předpony ber- pak nedochází z hlediska gramatického ani lexikálního k žádnému posunu, pouze se 

bude jednat o formálnější vyjádření. V některých případech (jako kaki – berkaki) je oproti tomu k vytvoření 

smysluplné výpovědi prefix zcela nezbytný. 

18 Tato poznámka není bohužel doložená v žádné literatuře a autorka práce nyní čerpá z přednášek a seminářů 

o indonéštině, které u Michaely Budiman navštěvovala na FF UK v průběhu akademického roku 2011/2012 

a 2012/2013. 

19 A další předpony stejného významu me-, meng- a mem-. 

20 Neexistuje tvar berair ani berairi. 

21 Odvozování pomocí přípony ber- (berpinjam) není v případě tohoto lexému vůbec možné. 
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Saya meminjami kamu buku. – „Půjčím ti knihu.“ 

Saya meminjamkan buku kepada kamu. – „Půjčím ti knihu.“ 

 

Indonéské afixy by nicméně vydaly na samostatnou rozsáhlou studii. Pro nás je nyní 

podstatná informace, že v tomto jazyce nenacházíme žádnou systémovost pro vyjádření 

mluvnické kategorie vidu. Většina indonéských sloves je z tohoto hlediska zcela 

bezpříznaková a jen stěží by se nám podařilo najít morfologické prostředky, které bychom 

proti sobě mohli postavit do opozice jako jedny odkazující k nedokonavosti a druhé 

k dokonavosti.  

Z tohoto důvodu se domníváme, že pro naši mluvčí je rozlišování vidu v češtině něco 

nového, potažmo problematického. Zajímavé ovšem je, že se u ní chyby tohoto typu vyskytují 

v přiložených materiálech pouze v písemných projevech, a to v následujících případech: mě to 

nebaví napsat s těma čarkama, uz muzeme zacinat pristi tyden, jedla jsem slona, me se 

nezeptej, mám začínat romantikovat. Specifická je pak chyba haro umime vyrabit, u níž 

nemůžeme s jistotou určit, zda mluvčí chtěla použít spíše nedokonavý tvar vyrábět, nebo tvar 

dokonavý vyrobit. 

5.5.3 Mluvnický rod 

Již jsme též konstatovali, že indonéština nerozeznává mluvnický rod. Je proto překvapivé, jak 

řídce se tato chyba v textech vyskytuje. Ve psaných textech ji nacházíme pouze opakovaně 

u slova faktura: bez fakturu, s fakturem. V mluvených projevech se objevuje v případě: jdu 

k paní doktorovi nebo v již zmiňované shodě žádnej pivó apod. 

5.5.4 Pomnožná podstatná jména 

Na nedostatečnou znalost nebo problémy v užívání českých pomnožných podstatných jmen 

poukazuje chyba je to nestovice a Denisa a kakak
22

 budou mit nestovici. Onemocnění 

neštovice má v českém jazyce tvar pouze pro plurál. Chyby v čísle registrujeme i v některých 

dalších případech: je to muzeum cigaretu kreteka (z hrebicky) z nejvetsi firmy cigarety 

v Indonesii, správné vyjádření by česky znělo je to muzeum kretekových cigaret (z hřebíčku) 

z největší firmy na cigarety v Indonésii. Nebo je to muzeum hřebíčkových cigaret/je to 

                                                 
22 Kakak – indonésky „starší sourozenec“. 
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muzeum cigaret z kreteku z největší tabákové firmy v Indonésii apod. Od správnosti promluvy 

však naši mluvčí dělí několik odchylek. Jednak Widya použila špatný pád u neshodného 

přívlastku ve spojení muzeum cigaretu, jednak si zde můžeme povšimnout negativního 

transferu z indonéštiny v konstrukci cigaretu kreteka či firmy cigarety. Widya se sice 

indonéské slovo kretek („koření hřebíček“) snaží skloňovat ve shodě s těžce určitelnou českou 

deklinací, ale buď přitom vynechala předložku z (v případě firmy cigarety předložku na), 

nebo zde uplatnila indonéský způsob bližší specifikace substantiv tak, že potřebnou 

charakteristiku uvedla v postpozici (rokok kretek – „hřebíčková cigareta“; perusahaan rokok – 

„tabáková firma“).
23

 Z hlediska čísla, o němž se nyní snažíme pojednat, je pro nás 

podstatnější singulár neshodného přívlastku cigaretu (při uvedení správného pádu cigarety) 

v prvním případě a množné číslo z hřebíčky (při uvedení správného pádu z hřebíčků). Je 

otázkou, jak nerodilému mluvčímu vysvětlit používání singuláru a plurálu v případech, 

v nichž kvantita vyplývá víceméně spíš z kontextu než z mluvnické kategorie (je například 

jasné, že na výrobu hřebíčkové cigarety spotřebujeme podstatně více koření s názvem 

hřebíček, i přesto však – ježto se jedná o substantivum látkové – je správně tvar cigarety 

z hřebíčku). Vedle tvoření množného čísla by nicméně bylo vhodné, aby se výuka češtiny pro 

Indonésany soustředila intenzivněji také na kontext, v jakém se typicky užívá singulár 

a v jakém plurál. Váhavost se projevuje v mluvených textech ve větě zjistil ze ten rozdil je 

opravdu jsou, v níž mluvčí popisuje seznamování svého manžela s kulturou její země. 

Ačkoliv nejprve použila singulár, jako by si ihned vzápětí uvědomila, že mezi českou 

a indonéskou kulturou se dá najít víc než jeden rozdíl a že v češtině je třeba toto množné číslo 

explicitně vyjádřit, a alespoň přísudek opravila tak, aby vyjadřoval množné číslo. Jen jednou 

(v písemném projevu) dochází k neshodě mezi plurálem substantiva ve funkci podmětu 

a verba ve funkci přísudku ve tvaru 3. osoby singuláru: v Africe takove veci existuje. 

5.5.5 Složené slovesné tvary 

Několikrát Widya chybuje i ve složeném slovesném tvaru. V písemných projevech sem patří 

tvar kydybych nahodou jsem prisla pozde, kdy Widya použila jak kondicionálový (bych), tak 

indikativní (jsem) tvar pomocného slovesa být, ačkoliv správné vyjádření by bylo pouze 

kdybych náhodou přišla pozdě. V mluvených projevech jde o chybu v replice láska ta bude 

tam jako hraje role, v níž vidíme pomocné sloveso být ve tvaru futura spolu s určitým tvarem 

indikativu hraje namísto infinitivu hrát. Určitý tvar slovesa v případě, ve kterém bychom 

                                                 
23 Indonéské slovo rokok se do češtiny překládá jako tabák i jako cigareta. 
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očekávali infinitiv, byl použit ještě jednou: nejak ony to schopne zaridi. Zde navíc chybí 

sponové sloveso být, které – jak již víme – se v indonéštině ani v javánštině v drtivé většině 

případů nepoužívá. Z tohoto důvodu je třeba při výuce češtiny indonéských mluvčích 

obzvláště dbát na porozumění všem jeho funkcím v českém jazyce. V konstrukci, kde bylo 

třeba podstatné jméno slovesné, nacházíme naopak infinitiv: má rád jako veslovat. Jednou 

dochází k použití infinitivu namísto určitého tvaru: Na tvou otažku ráda odpovědět. Tyto 

chyby pravděpodobně vyplývají ze skutečnosti, že indonéština ani angličtina slovesa vůbec 

nečasují a angličtina disponuje jinými, vlastními pravidly pro distribuci infinitivních či 

určitých slovesných forem. V jednom případě byl použit neexistující tvar slovesa dělat: aby 

neděla chybu.  

5.5.6 Skloňování substantiv 

V případě skloňování podstatných jmen má Widya problém především s vokativem. 

V souladu s českou flexí sice vyskloňovala indonéské podstatné jméno tetangga („soused“), 

když na sociální síti Facebook píše Děkuji, tetanggo, v případě českých slov se však objevují 

některé chyby. V oslovení slecno Hajkovo je špatně vyskloňováno příjmení Hájková. 

Pravděpodobně jde o chybnou analogii mezi tímto příjmením s adjektivní deklinací podle 

vzoru mladá a předcházejícím podstatným jménem slečna se substantivní deklinací podle 

ženského vzoru žena. Chybnou koncovku přiřadila Widya i v případě spojení Muj kamose. 

Všechny uvedené odchylky byly zaznamenány v písemných materiálech. 

Chyby v deklinaci ovšem vidíme i v jiných pádech. Genitiv: budouci nevesty mam tak 

tolik. Akuzativ: mas tam kamaradi, pozdravuj Pepu a Simone (zde špatná deklinace pouze 

u druhého vlastního jména, což by mohlo svědčit nikoliv o nerozpoznání náležitého pádu, 

nýbrž o neznalosti příslušných koncovek), pozdravuj strejdu golfer (zde pravděpodobně 

Widya nepřistoupila ke skloňování z důvodu cizojazyčného původu slova golfer). Lokál: ma 

puntiky cely telo a oblycej. V nominativu jednou dochází k připojení v dané deklinaci 

neexistující koncovky: rodiče sestra bratry í strejdoví (.) všichní o tom se bavili. Namísto –é 

zvolila Widya koncovku –í, kterou však v celé deklinaci plurálu substantiv rodu mužského 

vzoru předseda nenacházíme. Vzhledem k tomu že ve větě předchází tomuto substantivu další 

podstatná jména, avšak uvedená ve správném tvaru, lze se opět domnívat, že Widya věděla, 

který pád je v tomto případě vhodný, ale neznala adekvátní koncovku. 
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5.5.7 Záměny slovních druhů 

Určitá zmatenost v pravidlech užívání slovních druhů je pravděpodobně zapříčiněna 

skutečností, že jeden lexém může v indonéštině beze změny tvaru plnit funkci několika 

slovních druhů v závislosti na postavení ve větě: 

 

Saya jalan di luar. („Jdu ven na procházku.“) 

Saya tahu jalan itu. („Tu cestu znám.“) 

 

Není proto překvapivé, že u Widye občas dochází v této oblasti k relativně častým 

chybám. Setkáváme se například s následujícími výroky: prostě byl z cizinec, můj tata byl 

z toho špatně rok, indonéština myslim že hodně jako (..) éé podobný jako (.) anglicky, 

v anglicky to je ééé áj andrstent jů not áj andrstent tu jů. Při hodnocení fyzické podoby svých 

dětí sobě samé užívá nesprávně adjektivum žádný (žádný po mně) místo zájmena nic (nic po 

mně). Váhavost ve volbě správného slovního druhu zaznamenáváme i ve větách typu já 

nemám ráda takový (.) pomalu. Z uvedených příkladů je zřejmá jistá tendence k nadužívání 

adverbií. 

Tento typ chyby zaznamenáváme v podstatně vyšší míře u mluvených projevů. 

V písemných textech se objevuje snad pouze ve vyjádření je bláznivý do MHD. 

Je tedy dle našeho názoru nutné soustředit se u těchto mluvčích na funkce slovních 

druhů v češtině a správnost jejich používání.  

5.6 Syntaktická rovina 

Největší Widyiny problémy v češtině se bezesporu objevují na syntaktické rovině jazyka. To 

je dáno nejspíše tím, jak vzdálená čeština z tohoto hlediska je od všech jazyků, které si Widya 

již dříve osvojila. 

5.6.1 Slovosled 

Indonéština jakožto jazyk izolační se – jak jsme již zmínili – vyznačuje pevným pořádkem 

slov ve větě, který odpovídá typu SVO. V praxi to znamená, že až na jisté výjimky 

v gramaticky správné indonéské větě podmět vždy předchází přísudku, zatímco předmět 

přísudek následuje. Příslovečná určení pak mohou stát buďto ještě před podmětem, nebo až za 
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předmětem, nikdy by však pro zachování srozumitelnosti celého vyjádření neměla „rozbíjet“ 

tuto soudržnou trojici. Můžeme tak například říct: 

 

Made ada tempat tidur di kamarnya. „Made má ve svém pokoji postel.“ 

Di tempat tidur itu saya tidak bisa tidur. „V té posteli já spát nesmím.“ 

 

V první větě je znázorněno schéma SVO následované jedním příslovečným určením 

místa. Ve větě druhé, která na předchozí navazuje, příslovečné určení schéma SVO předchází. 

Skrz různá adverbiale může takto indonéština zaznamenávat aktuální členění větné, či spíše 

zajišťovat jistou návaznost vět – ve srovnání s češtinou však pouze omezeně. Dá se tedy 

předpokládat, že zdánlivě volný slovosled českého jazyka, který ovšem velmi pružně reaguje 

na aktuální větné členění, bude Widyi činit značné potíže. Přesvědčit se o tom můžeme na 

bezpočtu příkladů. V písemné komunikaci nacházíme například tyto ukázky: ráda bych 

s vámi se setkala; až babička se vrátí z dovolené; ale určitě bude to někdy příští týden, 

Surabaya je jenom pro mě průmyslové město; nevypadám, že nějak ti pomůžu s tím 

cestováním; jsem nadšená četla tvůj dobrodružství v Indonesia; a pak můžeme se sejít; ještě 

budu muset hodně se naučit; kdyz sestra mi prinesla mrnouse s tim; stejně ho nutím, aby mi 

koupila něco; Dneska Tomík má 3 měsíční narozeniny; s Švejkem byl to dokonalý; prosím mi 

napiš; musím někdy tě navštívit; asi myslím jste ješte bydleli v Praze; musím poprosit Pavla, 

aby mě naučila to; když bylo mi..20?; můj názor, že je tam nic není; pak dam ti vedet, jo?; 

když po prvé jsem ho viděla. V mluvených projevech k tomuto problému odkazují zase tyto 

výseky: první řeč co můj táta řekl mně že velký ne; kdyby moje rodiče nedali mi svolení; pavel 

hodně mně rozumí; abych věděla co se děje se mnou; éé snažila sem se hodně se to naučit 

česky rychle. Jmenovat bychom mohli jistě i další. V této oblasti vždy záleží především na 

jazykovém citu toho, kdo by Widyin český text hodnotil, neboť míra přijatelnosti jednotlivých 

větných konstrukcí by co do slovosledu byla pro každého rodilého mluvčího češtiny jiná. Na 

základě zvolených ukázek si nicméně můžeme povšimnout několika základních tendencí: 

předně problém často spočívá v klitikách. Někdy se stane, že Widya nevhodně zvoleným 

slovosledem změní význam věty, jako se tomu stalo například ve větě Surabaya je jenom pro 

mě průmyslové město. Předpokládáme, že mluvčí chtěla říct, že Surabaya pro ni má význam 

pouze jako centrum průmyslu a neváže ji k němu žádné zvláštní citové pouto. Namísto toho 

však uvedením příslovce jenom před pro mě namísto před průmyslové město vyslovila 

domněnku, že Surabayu vnímá jako průmyslové město pouze ona a nikdo jiný. Podobný 
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případ je věta asi myslím jste ješte bydleli v Praze. Příslovce asi stojí na začátku věty před 

slovesem myslím, čímž Widya vyjadřuje nejistotu právě v souvislosti s touto skutečností. 

Ovšem to, že se Widya domnívá, lze jen těžko zpochybňovat: příslovce asi mělo specifikovat 

míru jistoty mluvčího, že adresáti textu ještě bydleli v Praze. Značný problém vzniká také ve 

větě můj názor, že je tam nic není. Vidíme, že Widya neumístila sponové sloveso být do věty 

hlavní, kam náleží, nýbrž až do věty vedlejší, a to ačkoliv dokonce pravopisně správně uvedla 

čárku před spojku že. Jedná se však o ojedinělé výskyty, které nemají opodstatnění v žádném 

z výchozích jazyků. Přikláníme se k tvrzení, že jde o chyby z jisté nepozornosti či nedbalosti. 

Vzhledem k tomu, že v indonéštině i javánštině je gramaticky správné umisťovat 

adjektiva do postpozice za substantiva, je relativně překvapivé, že se naše mluvčí velice dobře 

potýká s českým slovosledem, který vyžaduje, aby adjektiva substantivům předcházela. 

S adjektivy za řídícími substantivy se setkáváme jen ojediněle, a to většinou ještě v případech, 

v nichž přichází v potaz i jistá expresivita vyjádření a dané spojení by tedy nebylo nezbytně 

nutné chápat jako chybu, například: jsem kocourek malý. V mluvených projevech pak 

nacházíme případ s tou pani učitelkou českou, ve kterém bychom mohli slovoslednou 

odchylku vysvětlit spádem řeči. Je možné, že mluvčí adjektivum českou dodala ke spojení 

pani učitelkou až jako jakýsi dodatek. 

Za systémovou chybu můžeme označit používání zvratných zájmen se/si. Pokud 

Widya správně rozpozná reflexivní sloveso a neopomene jeho zvratné zájmeno vyjádřit, 

zpravidla se objevuje chyba ve slovosledu. Zvratné zájmeno vždy stojí ve větě 

v bezprostřední blízkosti zvratného slovesa, ke kterému náleží: ráda bych s vámi se setkala, 

až babička se vrátí z dovolené, a pak můžeme se sejít, ještě budu muset hodně se naučit, když 

třeba něco se nelíbí od pavla. Pro naši mluvčí je zatím bohužel natolik obtížné rozpoznat, kdy 

sloveso zvratné zájmeno vyžaduje, že je pro ni takřka nemožné uvědomit si to ještě před 

jazykovou performancí. Chyba je možná také důsledkem poněkud nedotaženého studia: 

mluvčí se pravděpodobně určitá zvratná slovesa naučila spolu s jejich reflexivními zájmeny 

vnímat jako celky, proto pro ni může být nyní obtížné v souladu s českým slovosledem stavět 

ve větě zvratné zájmeno o několik pozic před samotné sloveso. V indonéštině ani javánštině 

podobné případy, v nichž by větný člen byl do větné struktury podobně „roztříštěn“, 

nezaznamenáváme. O tom, že Widya má o práci se zvratnými zájmeny jisté povědomí, svědčí 

skutečnost, že je často uvádí před slovesem, nikoliv za ním, jak bývá obvyklé v učebnicích. 

Bohužel zatím nedovede dvojici reflexivní zájmeno a reflexivní sloveso oddělit dost na to, 

aby věta byla z hlediska českého slovosledu zcela korektní. 
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5.6.2 Záměna či vypuštění zvratných zájmen se/si 

Někdy se stává, že mluvčí zamění zájmena se a si: se nemyslím, zavoláme se. Nepodařilo se 

nám zaznamenat chybu, kdy by Widya použila si namísto se. 

Podstatně častěji však dochází k tomu, že Widya vynechá zvratné zájmeno zcela: 

Omlouvám se, že Vám ozvu až do teďka, dneska cítím výrazně lépe, nemůžu dočkat, ony to 

schopne zaridi cas bez deti, to jsem taky myslela, tvůj brácha na to asi vykašle, vymlouvá, 

vymlouvá..:-))), dlouho jsme neviděli, nic jiného bych nepřála. V mluvených projevech 

nacházíme tuto chybu v případech lidi jako mě ptají, chtěla sem jako popovídat víc, ňáký pár 

jako hádali jako kamarádi hádali mezi sebou, ňáký pár hodně líbali, musela sem hodně jako 

snažit, který jako nevyslovuje anebo nevyslovuje jakoby hodně v bibli nebo v korejn, paní 

učitelka mi vždycky (..) vždycky jako ptala v ňáký tý věty že prostě sem (..) é nedala jako pozor 

na to, nejsem (.) uplně jako jistá, ňáký češi (.) jako nebyli jako jistí jak skloňujou. Vidíme, že 

Widya několikrát opakuje chybu spočívající v záměně spojení být jistý (např.: Výsledek utkání 

byl jistý už v druhé třetině.) a být si jistý (např.: V angličtině jsem si jistý.). Ta pravděpodobně 

vychází z toho, že si mluvčí neuvědomuje značný významový rozdíl mezi nimi. Podobný 

případ je i dvojice cítit (např.: Cítím kouř.) a cítit se (např.: Dnes se cítím dobře.). Jemnější 

významovou odchylku můžeme konstatovat u dvojice myslet a myslet si. 

Jen velmi výjimečně dochází k tomu, že mluvčí užije zvratného zájmena v případě, 

kdy je nežádoucí: tak spíš jako (..) já se na to kašlu, mluvím se s pavlem, jdeme třeba jako do 

úřad práce se s pavlem. Zajímavé je, že tato situace nastává opakovaně v prostředí 

předložky s a instrumentálu vlastního jména Pavel, proto je možné uvažovat, zda se nemůže 

jednat o pouhou opravu předložky se na předložku s. Možné také je, že jde o naučenou 

konstrukci z vět typu plánujeme se s Pavlem přestěhovat, kterou pak mluvčí aplikuje beze 

změny do jakékoliv větné struktury. 

5.6.3 Valenční chyby 

Jedním z nejvýraznějších problémů Widyiných psaných i mluvených textů je chybovost 

valenčního typu. Mluvčí činí obrovské potíže rozpoznat správný pád, který určitá pozice ve 

větě vyžaduje. V písemných projevech zaznamenáváme následující odchylky: na cestě 

z kontrolu těhotenství, někdy kolem tenhle čas, pojedeme na dovolený, až do sobotu na 

chalupě, rozhovor bude vysílán Rádia Reginou, nemůžu ti zklamat, malé město na vyšší 

plošiny, jsou tam (…) zajímavější míst na procházku, pro turisté, chtěla bys něco ne pro 

turisté, když máš tam kamarádi, by to bylo lepší, jsem nadšená četla tvůj dobrodružství 
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v Indonesia, existuje v Indonésie, proč jsem tuto země opustila, nikdy jsem neslyšela 

o obřízku, kouknu do kalendáři, prý celý po tatínek, puntíky na tělo, seš ještě na mateřskou, 

nápad jet pod širákem, bez řvaní dítě, o tom zájem. V projevech mluvených se jedná 

o následující příklady: v indonésie, bez jako (..) důvod, má jiný národnosti, v metro, nikdo to 

prostě nevadí, hodně mi naučil, pracuju jako učitelka angličtinu, mít jak se tomu říká sebe- 

sebedůvěry, rodiče tady jako mi adoptovali nebo tchán a tchýni, kvůli výslovnost, taková jako 

(..) jako knížku pro děti, víš jako já pamatuju ale stejně to (..) nic mně nepomohla (.) tu 

knížku, lidi v indonésii to éé znaj jako pavel nedvěd a tak, kvůli jakoby (.) sport anebo ty 

darmasisva studenty, viděla jako na ultrazvuk, to je spíš jako kvůli babičce a (.) éé rodiny tam 

v indonésie, podle é gramatiku, já mám ráda jazyků, kdyby moje rodiče nedali mi svolení. 

Vysoká chybovost bezpochyby vyvěrá především ze skutečnosti, že čeština je první 

flektivní jazyk, který se Widya snaží naučit (přičemž navíc začala až v relativně pozdním 

věku). Dle svých slov navíc nestihla probrat všechny pády pod odbornou supervizí učitele 

češtiny pro cizince. Ve výuce s rodilou mluvčí a kvalifikovanou lektorkou češtiny skončila 

u čtvrtého pádu, pády zbylé dostudovala údajně jako samouk. Bohužel však nemůžeme říct, 

že by první čtyři pády Widya ovládala, zatímco ve zbylých třech se objevovaly odchylky 

vinou nedostatečné poučenosti. Widyiny chyby tohoto typu se prolínají napříč celou českou 

deklinací. 

Bylo by jistě logické rozebírat blíže tento druh odchylky podle pořadí jednotlivých 

pádů, domníváme se však, že bude lepší k analýze přistoupit spíše dle jejích vnitřních 

souvislostí a dle množství odchylek v daných pádech.  

Již dříve jsme konstatovali (v rámci morfologické roviny, jelikož vokativ nezapadá do 

syntaktického valenčního rámce) a nyní pro úplnost pojednávaného tématu pouze opakujeme, 

že naší mluvčí činí problém pátý pád, místo nějž používá nominativ, např.: teta Tya, teta 

Astrid, teta Peggy ad. Občas se objevuje takovéto spojení dvou substantiv, z nichž jedno je již 

ve vokativu, zatímco druhé zůstává v nominativu: teto Lisda. 

Jedním z nejproblematičtějších pádů této konkrétní mluvčí je však pravděpodobně 

lokál. Widya místo něj ve většině případech volí rovněž bezpříznakový nominativ: v metro, 

prý celý po tatínek, puntíky na tělo. V kapitole o lexikologické rovině jsme vyslovili 

domněnku nesklonnosti vlastního jména Indonésie v interlanguage této mluvčí: kvůli babičce 

a (.) éé rodiny tam v indonésie. V kontextu syntaktických nedostatků Widyiny češtiny je však 

možná ještě jedna interpretace dané chyby, a to že si mluvčí doposud nezvládla osvojit lokál. 
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Další chyby, které v tomto pádu zaznamenáváme, jsou: malé město na vyšší plošiny, seš ještě 

na mateřskou. 

Další častá chyba se objevuje v akuzativu. V psaných textech to jsou tyto: pojedeme 

na dovolený, nemůžu ti zklamat, když máš tam kamarádi, nápad jet pod širákem. 

V mluvených projevech zase tyto: má jiný národnosti, hodně mi naučil, mít jak se tomu říká, 

sebe- sebedůvěry, jako mi adoptovali nebo tchán a tchýni, lidi v indonésii to éé znaj jako 

pavel nedvěd a tak, já mám ráda jazyků, o tom zájem, pro půl český a půl indonéský éé člověk, 

láska ta bude tam jako hraje role. Vidíme, že Widya si sloveso mít často mylně spojuje 

s genitivem: má jiný národnosti, mít jak se tomu říká, sebe- sebedůvěry, já mám ráda jazyků. 

V genitivu nebo v nominativu je pak i substantivum role ve větě láska ta bude tam jako hraje 

role. Osobní zájmena poté často namísto akuzativu uvádí ve tvaru dativu. V případě osobního 

zájmena já se s touto zvláštností setkáme i u mnohých rodilých mluvčích v rámci 

nespisovného jazyka, a mohli bychom se tudíž domnívat, že jde o „naposlouchaný“ jev: 

hodně mi naučil, jako mi adoptovali. Stejná chyba u zájmena ty už ovšem kořeny 

v nespisovné mluvě nemá žádné: nemůžu ti zklamat. Dále si můžeme povšimnout taktéž toho, 

že si naše mluvčí plete pád, který se pojí s pohybem v určitém směru (akuzativ), a pád, který 

se pojí s místem (lokativ, někdy instrumentál). Stává se tak, že Widya zamýšlí napsat něco 

o malém městě na vyšších plošinách (lexikální vhodnost spojení vyšší plošiny jsme rozebrali 

v kapitole o lexikální rovině, nyní se soustřeďme pouze na syntaktickou stránku projevu bez 

hodnocení významové správnosti a smyslu), avšak pádovou otázku kde? si splete s kam? 

a použije akuzativ: malé město na vyšší plošiny. Stejný případ je i věta seš ještě na mateřskou. 

Můžeme sem počítat i spojení s instrumentálem nápad jet pod širákem místo správného 

nápad jet pod širák, ve kterém též došlo k záměně kde a kam. Záměna čtvrtého a šestého pádu 

proběhla i v případě věty máš o tom zájem. Zde je zájmeno to mylně uvedeno v lokativu, 

ačkoliv správný tvar je akuzativní. Lokativ Widya zvolila i přesto, že obvykle jej zaměňuje za 

genitiv, či – právě v případě zájmen – za dativ. Důvodem bude nejspíše předložka o, která ve 

velkém množství případů lokativ indikuje. Jednou se místo akuzativu objevuje nominativ: pro 

půl český a půl indonéský éé člověk (lexikální korektnost viz kapitola věnovaná příslušné 

jazykové rovině). 

Problémy v genitivu spočívají nejčastěji v tom, že jej Widya nahrazuje akuzativem: na 

cestě z kontrolu těhotenství, až do sobotu na chalupě, pracuju jako učitelka angličtinu, podle 

é gramatiku, výjimečně také nominativem: někdy kolem tenhle čas, bez řvaní dítě. Nutno 

ovšem upozornit, že výsledek této studie je jistě do značné míry ovlivněn interpretací chyb, ke 

které se po jisté úvaze autorka přiklonila. Názorně toto můžeme demonstrovat na 
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následujícím příkladu: třeba House of Sampoerna, je to muzeum cigaretu. Čeština je velice 

přesný jazyk, ale bohužel ne dost na to, abychom mohli dát jednoznačnou odpověď na otázku, 

kde přesně se stala v uvedeném výseku promluvy chyba. Widya měla uvést substantivum 

cigareta v genitivu plurálu: cigaret. Otázka však je: budeme tvar cigaretu považovat za 

akuzativ singuláru? Není možné, že Widya považuje substantivum cigareta chybně 

za maskulinum, a to, co vidíme v uvedené větě, už vlastně genitiv je, jen v singuláru a ve 

špatném mluvnickém rodě? V podobných případech necháváme vždy rozhodovat kontext 

ostatních chyb. Jelikož chyby v mluvnickém rodu substantiv se objevují podstatně méně než 

chyby v pádu, přikláníme se nyní k první možnosti. 

Namísto dativu často nacházíme nominativ: nikdo to prostě nevadí, kvůli výslovnost, 

kvůli jakoby (.) sport anebo ty darmasisva studenty výjimečně i genitiv: to je spíš jako kvůli 

babičce a (.) éé rodiny tam v indonésie, nebo akuzativ, viz výše: ty darmasisva studenty. Jak 

vidíme, obzvláštní problém Widyi činí prepozice kvůli, která z nějakého důvodu do jejího 

jazykového systému nezapadá natolik, že ji pokaždé doplní substantivem ve zcela jiném pádu. 

V porovnání s ostatními pády jen zřídka zaznamenáváme chybovost v instrumentálu. 

Sem patří například již výše zmíněná odchylka nápad jet pod širákem, kde vidíme 

substantivum v instrumentálu, ačkoliv bychom očekávali akuzativ, a rozhovor bude vysílán 

Rádia Reginou, kde je část názvu uvedena správně v instrumentálu, avšak část tvoří genitiv. 

Celkem nevyzpytatelně zachází Widya s nominativem. Nominativ je v jakékoliv české 

deklinaci nositel bezpříznakovosti, což je rys, který zřejmě vnímá i Widya jakožto nerodilá 

mluvčí. Obecně by se dalo říct, že jím tedy místy chybně nahrazuje jakýkoliv jiný pád 

v okamžicích, kdy buďto ve svém projevu pospíchá příliš na to, aby se soustředila na správné 

skloňování, nebo když si není dostatečně jistá jinou koncovkou. Nicméně i nominativ mnohdy 

chybně zamění za jiný pád, a to jak ve větách oznamovacích (jsou tam (…) zajímavější míst 

na procházku, rodiče tady jako mi, adoptovali nebo tchán a tchýni, taková jako (..) jako 

knížku pro děti, víš jako já pamatuju ale stejně to (..) nic mně nepomohla (.) tu knížku, kdyby 

moje rodiče nedali mi svolení, jeden pod- porad? pořad? co miluju, éé na televize), tak 

i například ve zvolání (horečku! Přijď!).  

Je tedy zřejmé, že problém se skloňováním (jak podstatných jmen, tak přídavných 

jmen, zájmen, číslovek) významně narušuje správnost Widyina projevu v češtině. Řešení 

těchto chyb je navíc o to složitější, že většina z nich je velice nestabilních a jen těžce se v nich 

hledá nějaký pevný systém. Z osobní zkušenosti autorky této práce navíc vyplývá, že tyto 

odchylky můžeme ve velké míře zaznamenávat i u rodilých indonéských mluvčích, kteří na 



Michaela Štěchová, Čeština indonéských mluvčích 

64 

území České republiky žijí i několik desítek (až padesát) let, češtinu užívají v každodenní 

komunikaci jak při formálních situacích, tak pro dorozumívání se svými přáteli a rodinou 

a pohybují se v českém prostředí, tzn. jejich životní partner či partnerka jsou rodilí mluvčí 

češtiny, jejich děti či vnoučata též (indonésky mnohdy již ani nerozumí), mají české přátele 

a zaměstnání v českém pracovním kolektivu. 

5.6.4 Předložkové vazby 

Dalším problémem, který úzce souvisí s volbou správného pádu, je, že Widya nerozeznává, 

jaká předložka se s daným výrazem pojí: často prepozice zapomíná, mylně volí či chybně 

uvádí v případech, v nichž nejsou třeba. Jejich špatná volba přitom může mnohdy značně 

zmást, či dokonce měnit smysl věty. V psaných projevech jde například o tyto případy: ještě 

chodíš s Kintari namísto ještě chodíš do Kintari, byla jsem trochu nemocná na víkend místo 

byla jsem trochu nemocná přes víkend apod. Chyba je i v ustálené frázi jak si přejete, kterou 

Widya nahradila spojením podle přání. Ve větě jediný místo kde jsem hodně trávila mého 

času je ve obchodní centrum jako by se Widya nemohla rozhodnout, zda hodně času trávila 

v obchodním centru, nebo na místě, které je v obchodním centru. Ve větě jsem nadšená četla 

tvůj dobrodružství v Indonesia vynechala předložku o, jež by jí jinak možná evokovala lokativ 

o tvém dobrodružství. Podobný případ je věta chudák malý má puntíky celý tělo a obličej, kde 

opět vidíme namísto šestého pádu pád první, chybí však pro změnu předložka na. Ve větě 

zatim vidim nejaky utery nebo cvrtek je sice správně uveden akuzativ úterý a čtvrtek, nicméně 

vypadla předložka na. 

Jak již bylo řečeno, spád Widyiny řeči je relativně rychlý za každých okolností. To 

pravděpodobně zapříčinilo navýšení chyb v oblasti předložkových vazeb u mluvených 

projevů: musím hodně jako do úřady, jakýkoli jazyk na hlavě prostě, po český hosty. Ve 

spojení problém tady v evropě jako kultůrku nenacházíme prepozici s, indikující správně 

instrumentál: problém tady v evropě jako s kultůrkou (vhodnost či správnost lexému kultůrka 

opět viz kapitola o lexikální rovině). Předložka s chybí i ve větě mám problém na (..) plurál, 

kde ji nahradila předložka na a následně chybný akuzativ plurál místo instrumentálu 

plurálem. Opakuje se chyba v souvislosti s podstatným jménem úřad. Ve větě jdeme třeba 

jako do úřad práce se s pavlem je sice substantivum úřad uvedeno správně v akuzativu, avšak 

před ním stojí předložka do, pojící se s genitivem. I v případě druhého výskytu musím hodně 

jako do úřady je substantivum úřad uvedeno v náležitém akuzativním tvaru, předložka však 

zůstává nadále chybná. Dále se opakovaně (avšak opět nikterak stabilně) objevuje to, že 

Widya neuvádí žádnou předložku před letopočty: já sem přijela sem éé do český republiky 
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dva roky dva tisíce (zde navíc vidíme špatně číslovku dva roky dva tisíce namísto dva tisíce 

dva) a to asi dva tisíce čtyři. Tato chyba navíc nemá žádné opodstatnění v indonéštině, 

javánštině ani angličtině, kde se přinejmenším předložka před letopočtem též vždy uvádí. 

V češtině je navíc korektní před číslovkou uvést ještě substantivum rok, které však naše 

mluvčí opomíjí, stejně jako nutnou prepozici. Předložka za chybí dvakrát ve větě já sem é 

platila jednu lekce devadesát minut to bylo šest set už (správně za jednu lekci a za devadesát 

minut). Jako již několikrát se setkáváme s tím, že část daného spojení je vyskloňována 

správně, zatímco část nikoliv. V tomto konkrétním případě vidíme správně číslovku, avšak 

podstatné jméno zůstalo ponecháno v nominativu. Ve větě á ééé asi jemu é mi přinesl něco 

lída holá předně nacházíme osobní zájmeno on ve funkci podmětu chybně v dativu. Oproti 

tomu jméno autorky učebnice češtiny pro cizince zůstalo v nominativu místo genitivu a chybí 

před ním předložka od. Špatná předložka i pád substantiva je ve větě jeden pod- porad? 

porad? co miluju, éé na televize (správně: v televizi). Prepozice navíc je ve spojení v ňákym 

způsobem. Nutno podotknout, že pokud již konstatujeme substantivum v chybném pádu, jen 

velice zřídka jde o chybu sekundární, tzn. o typ chyby, kdy je substantivum ve správném pádu 

ve vztahu k předložce, avšak předložka je chybně ve vztahu ke svému řídícímu větnému členu 

a lexikálnímu významu, pročež musíme opravit celou dvojici prepozice + substantivum. 

V uvedených odchylkách většinou platí, že chyba je jak v substantivu, tak i v prepozici, chyba 

je pouze v prepozici, zatímco substantivum je správně apod. 

5.6.5 Shoda větných členů 

Další velice častou chybou Widyiny češtiny je narušená shoda větných členů. Jak víme, 

v češtině se musí řízený větný člen shodovat se členem řídícím v určitých gramatických 

kategoriích. Analogii k tomuto gramatickému jevu však v indonéštině, javánštině či 

v angličtině nenacházíme ani zdaleka. Lze tedy předpokládat, že se zde vyskytne množství 

odchylek. V písemných textech se objevují především chyby ve shodě podmětu s přísudkem, 

a to v čísle (Kolem Surabayi je docela krásné místa, tam v Africe takové věci existuje, jsme 

ostuda, co?, první dny prý je naročný) a ve jmenném rodě (s Švejkem byl to dokonalý, bylo to 

jenom víkend,
24

 musím poprosit Pavla, aby mě naučila to, stejně ho nutím, aby mi koupila 

něco hehe). V kapitole o morfologii jsme konstatovali, že mluvčí má nedostatečné povědomí 

o podstatných jménech pomnožných i o kontextech, v nichž se v češtině typicky používá 

                                                 
24 Opět narážíme na otázku, zda jako správnou cílovou strukturu, které chceme opravou dosáhnout, máme chápat 

větu byl to jenom víkend, nebo spíše bylo to jenom na víkend. Přikláníme se nyní k první variantě z toho důvodu, 

že opravu jmenného rodu u spony být vnímáme jako menší zásah do původní promluvy. 
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jednotného či množného čísla, a tak se substantivem neštovice zachází jako s jednotným 

číslem. Tím také sekundárně vzniká další chyba ve shodě čísla substantiva a sponového 

slovesa být, kterou Widya mylně píše v singuláru: je to neštovice. 

Objevují se také případy, kdy se s řídícím větným členem neshoduje na něm závislé 

přídavné jméno. Někdy v rodě (Bali je bezpečná), někdy v pádu (Bromo je na první místě), 

někdy v čísle (krásné místa, první dny prý je naročný). Někdy jde pravděpodobně o projev 

nespisovnosti (žadný vážné problémy, místa jsou dobrý, jediný místo atp.), naší mluvčí však 

činí velké potíže zachovávat stylistickou jednotnost projevu. Stejný typ chyby samozřejmě 

nalézáme i u zájmen s adjektivní deklinací, například tvůj dobrodružství. 

Mluvené projevy potvrzují, že Widyin problém se shodou podmětu a přísudku se týká 

především jmenného rodu (bylo to taky taková jako <láska>, to byla jako žít se s pavlem, to 

byla jako taky překvapení) a čísla (ňáký pár jako hádali jako kamarádi hádali mezi sebou, 

ňáký pár hodně líbali, my ani nevím kde je). Nadále se objevují nespisovné formy (potom sem 

si brala <nějakýho českýho muže>, ve druhým patře, což jako pro mě neslušný, velký ne, 

tátovy slovo, na tý škole) i neshoda mezi řídícím substantivem či zájmenem zastupujícím 

substantivum a řízeným adjektivem (indonéština myslím že hodně jako (..) éé podobný jako (.) 

anglicky, já sem na to opravdu (.) <líný naučit> [zájmeno já zde referuje k Widyi, tedy 

k ženskému rodu]). Chyby se v mluvených projevech vyskytují navíc i ve shodě číslovky se 

substantivní deklinací a substantivem (to jako jeden z hodně pozitivních věcí) nebo ve shodě 

substantiv a ukazovacích zájmen. Většina těchto chyb je dána odlišností rodu (ten učení ve 

škole, to knížku, jak s tím zachovat s klukem), méně registrujeme odlišnost čísla (neprobraly 

sme ještě ty plurál). Posledně uvedenou chybu si však můžeme vysvětlit tím, že mluvčí mohla 

být zmatená, že lexém plurál má sice lexikální význam „množné číslo“, jeho gramatické číslo 

je ovšem singulár – nelze tedy říct neprobraly jsme ještě ty plurály a už vůbec ne neprobraly 

sme ještě ty plurál. 

5.6.6 Sponové sloveso být 

Není těžké si povšimnout, že nositelem velkého množství chyb ve shodě přísudku 

s podmětem je sponové sloveso být. S ním se Widya obecně velmi těžce potýká. Vedle chyb 

ve jmenném rodu a čísle vzpomeňme například i výše zmíněnou chybu ve slovosledu můj 

názor, že je tam nic není, kde mluvčí umístila sponu až do vedlejší věty. Tím ovšem Widyiny 

potíže s tímto na první pohled jednoduchým gramatickým jevem nekončí, naopak. Ve velkém 

množství případů totiž dokonce sponové sloveso být úplně vypouští. Řidčeji v psaných 
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textech (asi s dvema detma a zaroven ucim, ony to schopne zaridi cas bez deti, první řeč co 

můj táta řekl mně že velký ne), především však v mluvených projevech: protože prostě tady 

jako jiný, tam vůbec žádné pivo, tady prostě člověk, to by pro něj jako hodně těžký, to spíš 

jako rozumnější, což jako pro mě neslušný, protože to docela docela drahý, pan sujono třeba, 

ééé to jako (.) říkáme že éé první generace, to spíš jako by prostě <lost dženerejšn>, mně to 

zrovna jako jedno jó, indonéština myslím že hodně jako (..) éé podobný jako (.) anglicky, ta 

konstrukce úplně (.) nebo skoro stejně jako v angličtině. Jednou Widya vypouští sloveso být 

dokonce i v případě, ve kterém není v roli pomocného slovesa: ale jako že čáry a kde to má. 

Tuto chybu jsme u Widye již předvídali, neboť jak jsme již uvedli, indonéština ani javánština 

nic jako sponové sloveso nepoužívají. V indonéštině jsou gramaticky správná vyjádření typu 

Made guru, ini bunga, dia bagus, ini indah, saya sudah ke Indonesia, což by v doslovném 

překladu znamenalo „Made učitel, toto kytka, on hodný, to hezké, já už v Indonésii“. Pro 

české rodilé mluvčí je mnohdy až nepředstavitelné, že z věty nedostanou informaci například 

o čase referované skutečnosti, tedy zda Made byl, je nebo bude učitel. To je ovšem pro mluvčí 

indonéské zcela přirozené. Tato záležitost však spadá spíše do oblasti kognitivní lingvistiky 

a v této studii bohužel není dostatečný prostor, abychom příliš zabředávali do našich 

interpretací vnímání času indonéských mluvčích. Postačíme si proto s předpokladem, že 

kupříkladu právě zmíněná kategorie času není pro Indonésana podstatná. Přinejmenším 

v jazyce spoléhají, co se vyjádření času týče, často pouze na kontext. Pokud už je referovanou 

skutečnost nutné na časové ose někam explicitně zařadit, použije Indonésan příslovečné 

určení času: Gede belum pergi ke sekolah hari ini, dia pergi ke sana besok („Dnes ještě Gede 

do školy nejde, jde tam až zítra“). Vyjádření časovosti tedy probíhá spíše na sémantické než 

formální rovině. Toto vše ovšem neznamená, že by indonéština lexém, který se do češtiny 

někdy překládá jako „být“, vůbec neměla. V indonéštině existuje slovo adalah a jeho 

zkrácená verze ada. Jejich užívání se však značně liší od toho, jakým způsobem zachází 

čeština se slovesem být. Slovo adalah se používá výhradně ve smyslu „existovat“, ve větách 

typu adalah sebuah pulau yang sangat jauh („je jeden ostrov, který je hodně daleko“). Slovo 

ada pak považujeme za indonéský ekvivalent českého lexému být ve vazbách, které 

odpovídají anglickému there is/there are, tedy ve větách, jež se týkají umístění určitého 

objektu nebo skutečnosti do prostoru, například ve větách di kamar itu ada dua tempat tidur 

(„v tamtom pokoji jsou dvě postele“). V ostatních případech se slovo ada překládá jako „mít“ 

(ada ikan – „mám rybu“). V indonéštině dále existuje slovo akan, které odkazuje 

k budoucnosti: saya akan penari („budu tanečnice“). Avšak lexém, který by se vztahoval 

k minulosti a který bychom mohli překládat jako „byl/a/o jsem, byl/a/o jsi, byl/a/o, byli/y 
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jsme, byli/y jste, byli/y/a“, v indonéštině nenacházíme. Známé jsou pouze příslovce sudah 

(„už“) nebo dulu („dříve, předtím“). Tvoříme tedy věty jako ibu saya sudah pergi ke toko 

buku itu („moje máma už šla do toho knihkupectví“) nebo bapakmu bekerja dulu sebagai 

diplomat („tvůj táta dřív pracoval jako diplomat“). 

Indonéští mluvčí mají vzhledem k uvedenému mnohdy opravdu značný problém 

pochopit význam a funkci slovesa být jako spony. Vidíme, že Widya dělá v této oblasti velké 

množství chyb, ačkoliv s podobným gramatickým jevem má již zkušenosti z angličtiny, která 

k českému slovesu být disponuje ekvivalent to be. Dalo by se proto říci – obzvlášť vezmeme-

li v potaz, že se Widya dokonce živí jako učitelka angličtiny a stupeň osvojení tohoto jazyka 

by u ní tedy měl být na vysoké úrovni –, že by naše mluvčí měla vědět, v jakých vazbách se 

spona být používá. To, že se daná chyba objevuje jen minimálně v psaných textech, které 

většinou skýtají větší možnost monitoru a případné opravy, nasvědčuje tomu, že Widya nemá 

tuto oblast teoreticky vysloveně nezvládnutou, přesto pro ni především v mluvené praxi 

zůstává dost složitou. 

Podobně jako u sponového slovesa být Widya nevyjadřuje někdy ani pomocné sloveso 

mít. Tento nedostatek se však objevuje o poznání řidčeji (v psaných projevech je tato 

odchylka například ve větě asi to po tetě která teď je pod sluncem,
25

 v mluvených ve větě 

žádnou kníž- žádnou takovou knížku jako češtinu anglič- ééé indonéštinu). Zde se 

pravděpodobně jedná o nepozornost, jelikož chyba není příliš častá a nemá opodstatnění ve 

výchozích jazycích. 

5.6.7 Zájmena ve funkci předmětu 

Značné problémy Widya mívá s vyjadřováním předmětu, který je realizován nějakým 

osobním zájmenem. Jde o předměty nepřímé, především u vazby se slovesem líbit se: jestli se 

tady líbí nebo ne, když třeba něco se nelíbí od pavla, to jako pří- příde nebo příde hodně 

jakoby přírodní nebo normální (všechny příklady pochází z mluvených projevů). Zde se 

pravděpodobně jedná o negativní transfer z výchozích jazyků. Z indonéštiny známe sloveso 

suka, „líbit se“. Gramaticky správná věta za použití tohoto slovesa by zněla saya suka ini, 

v níž saya znamená „já“, suka „líbit se“ a ini „to“. Gramaticky a slovosledně se tedy tato 

konstrukce blíží spíše anglickému I like it. V obou jazycích vystupuje v těchto vazbách ve 

funkci subjektu ten, komu se něco líbí, zatímco objekt, který vyvolává estetické vjemy, se 

                                                 
25 Tato věta je opět poněkud složitou otázkou interpretace. Došlo k vynechání pomocného slovesa mít (asi to má 

po tetě, která teď je pod sluncem), nebo být (asi to je po tetě, která teď je pod sluncem)? 



Michaela Štěchová, Čeština indonéských mluvčích 

69 

nachází v pozici předmětu. Toto však neplatí v češtině. V češtině bývá ve funkci podmětu to, 

co na někoho libě působí, zatímco recipient onoho estetična je pasivně odsunut na místo 

předmětu v dativu jako někdo, kdo obdržuje příjemné vjemy. Když k tomuto ještě přičteme 

reflexivnost slovesa líbit se, je pochopitelné, že jev může být pro některé mluvčí problémový. 

Několikrát se také setkáváme, tentokrát v projevech psaných, s vynecháním předmětu 

v akuzativu, přičemž se vždy jedná o třetí osobu plurálu v zastoupení zájmena ony: radci 

necham s babickou nebo tatinkem [děti], používám spíš instinktivně [čárky]. Obzvlášť nejistá 

se Widya zdá být ohledně umisťování zájmena to do vět. Tento nedostatek se objevuje jak 

v psaných projevech, tak v mluvených. Opět jde převážně o nevyjádřené předměty. Jednou 

v šestém pádě (a taky okolo mě nikdy jsem neslyšela), převážně v akuzativu (teda já jsem 

nezažila, zatim vidim nejaky utery nebo cvrtek, ale jistim si co nejrychlejsi, Tobiáš má taky asi 

týden, ještě jsem nezažila, kdybych se naučila tam, já si myslím že umím). Krom toho se ale 

několikrát objevuje i chybně nevyjádřené zájmeno to ve funkci podmětu: je nejvyšší hora na 

východní Jávě, tady je moc svobodný, bez toho není možný. Je překvapivé, že ačkoliv je chyba 

poměrně častá na to, abychom ji mohli vysvětlovat spěchem nebo momentální 

nesoustředěností, v žádném výchozím jazyce se nám nepodařilo dohledat opodstatnění. Mohla 

snad chyba vzniknout v důsledku nějakého špatně pochopeného gramatického jevu českého 

jazyka? S rozhovorů s naší mluvčí víme, že ji učitelka opakované upozorňovala na jistou 

stylistickou neobratnost konstrukcí typu já miluju tě a nabádala ji k častějšímu používání 

nevyjádřených podmětů. Je možné, že nevyjádřené předměty jsou jakousi chybnou analogií? 

Tyto zájmenné předměty z velké části odkazují ke skutečnostem, jež byly už v textech 

zmíněny (což nám umožňuje závěr, že ve větách chybí právě zájmeno to). Je tedy dle nás 

oprávněné se domnívat, že Widya ve snaze o korektní vyjádření příliš zobecnila pravidlo 

týkající se jedné oblasti české syntaxe tak, aby jej mohla nesprávně aplikovat i na zcela jiný 

jev. I v případě této odchylky se nám však podařilo narazit jednou i na tendenci zcela 

opačnou, kdy Widya zájmeno to nadužila: éé snažila sem se hodně se to naučit česky rychle. 

5.6.8 Vyjadřování časů 

Další poměrně častá chyba se týká slovesných tvarů. Již víme, že indonéština ani javánština 

slovesa nečasují a všechny gramatické kategorie vyjadřují pomocnými slovy, případně pouze 

kontextem. Není proto divu, že komplikovaný systém české flexe činí nyní Widyi značné 

potíže. Objevuje se nejistota ohledně správného vyjadřování časů. Někdy mluvčí nelogicky 

mění časovou perspektivu, ačkoliv z kontextu je jasné, že se referované děje odehrávaly 

v témže čase (zatím je moc hodný a jenom ležel v kočárku…ale modlil, my bydlíme jako ve 
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druhým patře ale potkáme babičku na chodbě, omlouvám se, že Vám ozvu až do teďka, já sem 

tam sama se naučila ale to je bez bez učitelky). Někdy po vzoru angličtiny vypráví pouze 

v minulém čase (kdyz sestra mi prinesla mrnouse s tim cirem mela jsem pocit, ze to byl druhy 

Tomik..). Problém pro Widyu představuje i doplňování infinitivu do vět. Často místo něj zvolí 

raději nějaký tvar určitý (lidi začínal občas otravoval, asi s dvema detma a zaroven ucim, ony 

to schopne zaridi cas bez deti, láska ta bude tam jako hraje role), jindy tomu bývá zase 

naopak (na tvou otázku ráda odpovědět). Setkáváme se i s případy, kdy Widya infinitiv 

chybně zvolí místo podstatného jména slovesného (má má rád jako veslovat a ne jít jako do 

hlavního města). Relativně častá chybovost je u této mluvčí při používání futura. Widyi dělá 

problém rozeznat, které sloveso je dokonavé a které nedokonavé. S tím souvisí i to, že někdy 

tvoří futurum od dokonavých sloves způsobem, který je typický pro slovesa nedokonavá (jak 

budeme jako pojmenovat (.) to druhý, když budeme tam potom navštívit). 

5.6.9 Podřazovací spojovací výrazy 

Widya též inklinuje (pravděpodobně opět pod vlivem angličtiny spíše než indonéštiny nebo 

javánštiny) k vynechávání podřazovacích spojovacích výrazů, například že (asi myslím jste 

ješte bydleli v Praze, mi přijde jako já u- u- už už sem zvládla jako jak jak s tím zachovat 

s klukem, hlavně je zdravý) nebo jak (mám hodně pics Tomáše pláče). Někdy namísto 

podřazovacího spojovacího výrazu zvolí raději souřadnou spojku a, čímž se ovšem naruší 

logika vyjádření a větné vztahy (nebylo by jako dobře když jako žiju tady v čechách a nic 

neumím a nic nedělám). 

5.6.10 Neinterpretovatelné případy 

Jako u většiny nerodilých mluvčích i ve Widyině případě nalézáme neobratnou kohezi (my 

sme se seznámili v roce dva tisíce dva, a my sme se brali v roce dva tisíce čtyři, koukal na mě 

jako dospělí a plakala jsem jako prase). Objevuje se však navíc  i mnoho konstrukcí, které 

z důvodu přílišné syntaktické rozvrácenosti není možné nikterak interpretovat, proto je 

nemůžeme zahrnout do rozboru. Mezi ně patří například věta když mi jakoby dali, tak buď 

takhle nebo takhle, v níž mluvčí pravděpodobně ponechala nevyjádřený minimálně jeden 

obligatorní větný člen. Bohužel ani kontext nám v tomto případě nenapomohl přijít 

s hypotézou, jak by mohlo dané vyjádření vypadat v gramaticky korektní větě v cílovém 

jazyce.  
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5.7 Pravopis 

V otázkách českého pravopisu musíme brát na zřetel, že se v něm mnohých závažných chyb 

dopouštějí i rodilí mluvčí, a je tedy otázkou, do jaké míry bychom měli nalezené odchylky 

přičítat jazykovému transferu, abychom tento jev zbytečně nepřecenili. Nicméně co se týče 

pravopisné stránky Widyiných projevů, na první pohled nás může zaujmout absence 

diakritiky. Háčky a čárky se objevují jen v několika málo zprávách, v nichž autorka této práce 

mluvčí výslovně požádala o jejich doplnění. Ukázalo se, že Widya daná znaménka používá 

jen velmi zmatečně – dokonce v rozporu s tím, jak ona sama chybně zapsaná slova vyslovuje. 

Bohužel se nám přes veškeré snahy nepodařilo v distribuci diakritiky najít známky systému. 

Problém se týká jak kvantity, tak kvality grafémů, chybu se nám podařilo zachytit i v případě 

ú/ů (ůtery). Vysokou míru chybovosti tedy přikládáme nedostatečnému procvičení jevu 

během výuky, především však Widyině absolutní rezignaci. Z rozhovorů s mluvčí vyplývá, že 

ji přemýšlení nad diakritickými znaménky v psaném projevu silně zpomaluje a nebaví. 

Jelikož absence diakritiky podle ní neubírá nikterak výrazně na srozumitelnosti sdělení, 

rozhodla se ji považovat za nepotřebnou a dobrovolně nepoužívat. Na tomto případu se jasně 

ukazuje, jak důležité je studenta po celou dobu výuky dostatečně motivovat, neboť právě 

ztráta motivace spolu s přetížením nezvládnutelným množstvím gramatických jevů naráz 

může zapříčinit, že se mluvčí rozhodne ignorovat zrovna tu část českého jazyka, která 

paradoxně není tak složitá, obzvlášť pokud mluvčí ve většině případů ovládá správnou 

výslovnost. 

Jisté potíže můžeme u mluvčí zaznamenat v užívání i/y. Jde jednak o občasnou 

záměnu těchto dvou grafémů ve vyjmenovaných slovech (například zvik), která má ale Widya 

obecně celkem dobře nastudovaná a odchylek v této oblasti se příliš nedopouští, jednak 

o chybné psaní i/y v koncovkách přídavných jmen (obchodny centrum, dospělí v nominativu 

singuláru maskulina, zdraví opět jako adjektivum v nominativu singuláru maskulina) nebo po 

tvrdých a měkkých souhláskách (nikdi, ti v nominativu namísto ty) a po obojetných 

souhláskách (oblyčej, problémi). Je pravděpodobné, že právě zde narážíme na negativní 

transfer z indonéštiny, neboť ta i/y ve výslovnosti nerozlišuje a pro zápis používá až na 

výjimky pouze grafém i. Odtud nejspíš převládnutí grafému i ve Widyiných psaných 

projevech nad grafémem y. Neznamená to však, že by grafém y indonéština neznala, naopak: 

značí změkčení předcházející souhlásky. Indonéská slabika zapsaná nya se tedy dle tohoto 

pravidla vyslovuje jako /:ňa:/, slabika zapsaná jako nyi jako /:ňi:/. Toto je zcela opačná 

tendence, než jakou známe z češtiny, ve které změkčení předchozí souhlásky signalizuje 
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grafém i. Tyto rozdíly v českém a indonéském systému v používání jednotlivých grafému pak 

mohou při zanedbání působit jako zdrojová oblast značného množství pravopisných chyb 

a nelze než doporučit, aby se jí při výuce věnovala dostatečná pozornost. 

Widya taktéž nezvládá rozlišovat i/y v příčestí minulém (například věta bysme vzali 

obe kola na chatu, ve které je podmět v množném čísle rodu ženského). Z rozhovorů 

vedených nad shromážděným materiálem vyplývá, že toto pravopisné pravidlo nebylo v době 

sběru dat naší mluvčí známo, proto volila i/y jaksi namátkově. Jak je navíc z uvedeného 

příkladu zřejmé, výjimkou v textech nejsou ani tvary z obecné češtiny (bysme). 

Mluvčí má dále tendenci zaměňovat skupinu grafémů dš za č či dč, jak je tomu 

například ve slovech načená a radči. Velice problémově se jak ve výslovnosti, tak v zápisu 

jeví hláska/grafém ž. Ten Widya zapisuje často buďto nezněle (dobrodustvi, as), nebo jej 

úplně vynechává (samorejme). 

Dále se občas objevují potíže se špatným rozeznáváním hranice slov. Typický příklad 

je grafické neoddělení předložky od následujícího lexému (stim). Dále bývají špatně 

rozdělena kompozita (auto sedačka), opakovaně v případě spojek anebo a takže: a nebo, tak 

že. 

Často (především v soukromé komunikaci téměř pravidelně) se setkáváme s jistou 

laxností v psaní velkých písmen na začátku vět či vlastních jmen, což je však něco, co provází 

Widyin psaný projev v jakémkoliv jiném jazyce, takže tyto sklony nemůžeme přičítat 

problémům s českou ortografií. Jiná je ovšem situace v případě, kdy namísto malého písmene 

stojí na začátku slova nesprávně písmeno velké, například zde: teda krome Pondeli a Utery. 

Může se jednat o negativní transfer z indonéštiny a javánštiny, podpořený navíc angličtinou, 

jelikož ve všech těchto jazycích se dny v týdnu píšou na začátku s velkými literami.  

Další chybou, jež se „táhne“ napříč všemi česky psanými texty, které se nám podařilo 

od Widye získat, je nesprávné užívání interpunkce. Widyi dělá potíže od sebe v souvětí 

čárkou správně oddělovat věty, jež oddělení čárkou vyžadují. Přiznává, že v této oblasti prošla 

zevrubným výkladem, čemuž ostatně nasvědčují i mnohé případy, kdy se jí podařilo čárku 

umístit do souvětí správně: Jestli mas rada (jeste) hory, tak Bromo je na prvni miste:-). Sama 

víš, jak blbě písu… Naproti tomu však stojí ještě větší množství již méně úspěšných pokusů: 

Jinak, nemohu ti doporucit kam muzes se podivat jelikoz Surabaya je jenom pro me 

prumyslove mesto a je tam strasne horko!..Jediny misto kde jsem hodne travila meho casu je 

ve obchodny centrum:-) 
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Někdy se setkáváme i se špatným zápisem slova, kdy spolu z hlediska české abecedy 

nekoresponduje grafém a předpokládaný foném. Dochází tak k zápisu slov jako beibi namísto 

bejby nebo yeee misto jééé. 

Ke konci je nutno zmínit i různé typografické zvláštnosti Widyina psaného projevu: 

například užívání dvou teček namísto tří. Pokud byl text psán na počítači, ve většině případů 

nebývá mezi interpunkčním znaménkem a první literou následujícího slova mezera. 

5.8 Hláskosloví 

Jedním z nejnápadnějších problémů Widyiny české výslovnosti, který je zcela jistě 

negativním transferem z indonéštiny, je časté vynechávání hlásky e. Jak jsme již 

poznamenali, v indonéštině se v naprosté většině případů e nevyslovuje a grafém e se používá 

pouze k označení přídechu uvnitř slova. Neznamená to, že by indonéština hlásku e vůbec 

neznala, není však příliš častá a setkáme se s ní spíše ve slovech přejatých z cizích jazyků. 

Zapisuje se stejně jako přídech grafémem e, takže je velice obtížné rozlišit, kdy danou hlásku 

plně vyslovit a kdy nikoliv. V důsledku toho mnohdy u některých slov narazíme na 

nejednotnost ve výslovnosti i u samotných Indonésanů, která se může lehce odlišovat 

především regionálně. Do češtiny pak indonéští mluvčí tento zvyk z výchozího jazyka často 

přenášejí, přičemž autorka této práce tuto tendenci zaznamenala u všech indonéských 

nerodilých mluvčích češtiny, s nimiž se setkala. V porovnání se zbytkem česky hovořící 

indonéské komunity lze tento problém u Widye označit za velice mírný. V důsledku toho se 

nicméně i v jejích mluvených projevech vyskytují výrazy jako sxu (míněno sexu), tčstine 

(míněno češtině), intrnet (míněno internet) nebo samozřmě (míněno samozřejmě). U většiny 

slov však jde o chybu nestabilní. Widya se pravděpodobně v konverzačním zápalu zapomíná 

soustředit na výslovnostní rozdíly mezi oběma jazyky, čímž vznikají tyto odchylky. V případě 

slova čeština lze však sklon k vynechávání hlásky e prohlásit za stabilní. 

Vynechávání jiných hlásek je spíše nesystematické a lze jej přičítat z velké části 

rychlému tempu řeči, vlivům nespisovného jazyka či momentální nejistotě. Obzvláště častý 

kontakt s nespisovným vyjadřováním rodilých mluvčích se ve Widyině projevu silně 

projevuje. Objevují se tvary jako kuli místo kvůli, sem/si/ste apod. namísto jsem/jsi/jste apod., 

štyři místo čtyři, dycky místo vždycky, dyť nebo ždyť místo vždyť a další. Pod vlivem 

nespisovného jazyka dochází i k častému vynechávání hlásky j: například jdu bývá obvykle 

redukováno na du, ještě na eště, nějaký na ňáký, pojďte na poďte, jmenuje na menuje ad. Stává 

se potom, že Widya – pravděpodobně kvůli chybně odvozené analogii – nevyslovuje hlásku j 
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ani v některých slovech, v nichž je však její výslovnost vyžadována i v rámci nespisovné 

mluvy. Sem můžeme zařadit například tvary jako nedu místo nejdu nebo veřený místo 

veřejný. Dále dochází i k výskytu protetického v: von, vod, vopravdu. 

Na Widyině mluveném projevu může rovněž zaujmout, jak zachází s kvantitou 

samohlásek. Indonéština ve své spisovné výslovnosti nemá dlouhé samohlásky. Používá 

pouze samohlásky krátké, případně zdvojené. Jako příklad si uveďme třeba slovo maaf 

(„pardon“). V zápisu vidíme zdvojený grafém a. To ovšem neznamená, že by se hláska a 

vyslovovala jako jedno dlouhé a, nýbrž že se vysloví jako dvě za sebou jdoucí lehce delší a. 

Indonéské slovo maaf se tedy čte dvojslabičně jako /:ma-af:/. Pokud v indonéštině dochází 

k vyslovení některé jiné samohlásky, jež není zdvojená, dlouze, bývá to znakem expresivnosti 

daného vyjádření. Rozlišování kvantity českých samohlásek se tedy může stát lehce oblastí, 

která bude Indonésanovi činit značné potíže – a Widyin případ to jen potvrzuje. Už při 

rozboru pravopisu jsme uvedli, že naše mluvčí často špatně rozlišuje, kam umístit diakritická 

znaménka, přičemž jsme konstatovali, že na ně ve většině textů zcela rezignovala a v těch, 

v nichž byla nucena je použít, s nimi zacházela jen velmi nahodile. Stejnou nahodilost 

můžeme zaznamenat i v mluvených projevech, avšak v menší míře. Nacházíme zde totiž již 

alespoň pár opakujících se tendencí. Zaprvé nejspíše pod vlivem hovorové výslovnosti 

dochází i u Widye ke zkracování samohlásek: pani, nevim, umim, rika, myslim, musim, slysim, 

nemam, ceskym, tvrdym, katolik atd. Můžeme si povšimnout, že ve většině uvedených případů 

se jedná o uzavřené slabiky a samohlásku i/y. Zadruhé naše mluvčí s oblibou protahuje 

poslední slabiku, pokud je otevřená, tedy pokud končí na samohlásku: pivó, jakó, jó, nó, 

takžé, alé, čstiná, podlé, sledujů. 

V sebraných mluvených projevech se nám nepodařilo dohledat záznamy o problémech 

s vokalizací předložek. Z nahrávek se naopak zdá, že Widya tento jev dobře ovládla. 

Vzhledem k této skutečnosti je lehce překvapivé, jak odlišně působí v této oblasti psané 

projevy, ve kterých můžeme nalézt jak správně zaznamenanou vokalizaci, tak vokalizaci 

nežádoucí (ve obchodny centrum) i neprovedenou (s dvema detma). 

Oproti původním předpokladům se nám nepodařilo potvrdit, že by Widya měla 

problém s výslovností pověstné české hlásky ř. Přiznává sice, že jde o jednu z nástrah 

českého jazyka, která ji zpočátku dovedla zaskočit, ale nakonec ji ovládla relativně rychle 

a nyní ji bez viditelných potíží či zaváhání používá. Widya dokonce správně 

vyslovuje i hlásku š, která se jinak v podání indonéských mluvčích jeví velice komplikovaně. 

V indonéštině tuto hlásku můžeme najít, nicméně pouze v přejatých slovech 
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(většinou z arabštiny). Mnozí Indonésané si ji tedy nesprávně osvojili a v češtině ji nahrazují 

hláskou s. Widya se svou důsledně správnou výslovností je v tomto ohledu spíše výjimkou 

než pravidlem. 
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ZÁVĚR 

Výsledky studie českých písemných textů a mluvených projevů konkrétní indonéské mluvčí 

potvrzují mnoho předpokladů, jež jsme vyslovili již na základě komparace příslušných 

jazykových systémů. Dle původních předpokladů jsme se u naší mluvčí skutečně setkali 

s problémy při vyjadřování časů, plurálu substantiv (včetně pomnožných podstatných jmen), 

s předložkovými vazbami, obecně s prvky flexe ad. Data však poukazují na to, že kontrastivní 

analýza není všemocná a její prediktivní verze skutečně v mnohém selhává. 

Pomocí chybové analýzy konkrétních textů se nám podařilo předpokládané tendence 

k chybovosti upřesnit. Ukázalo se například, že předpokládané potíže se slovosledem se sice 

ve Widyině projevech hojně vyskytují, avšak většinou v jiné oblasti, než jsme předjímali. 

Widya nechybuje příliš často v umisťování adjektiv do věty dle českého slovosledu před 

substantivum, ale její slovosledné chyby se objevují spíše ve spojení s klitiky a některými 

příslovci. Kromě toho jsme se setkali s některými typy chyb, na něž nás srovnání češtiny, 

indonéštiny a javánštiny přímo neupozornilo (sklon k nevyjadřování zájmena to ve funkci 

podmětu nebo chybné používání zvratných zájmen ad.). Přesvědčili jsme se o tom, že 

negativní transfer z výchozího jazyka – ačkoliv by bylo jen velmi těžké stanovit, jak hodně 

ovlivnil získaný jazykový materiál – hraje při výuce dalšího jazyka nemalou roli a je jistě 

přínosné brát na něj zřetel (například výslovnost hlásky e). 

Celkově lze Widyinu znalost českého jazyka hodnotit jako uspokojivou. Psané texty 

a mluvené projevy jsou na stejné nebo velmi podobné úrovni. Ze sebraného materiálu je 

zřejmé, že Widya někdy i po několika letech života v České republice produkuje promluvy 

s takovým množstvím či charakterem gramatických defektů, že je de facto znemožněno 

porozumění ze strany recipienta. I přes výskyt těchto gramaticky rozvrácených konstrukcí si 

je ale Widya schopna samostatně poradit ve většině každodenních situací. Bez výrazných 

problémů komunikuje v češtině s manželovou rodinou, s českými přáteli či v obchodech. 

Autorka práce věří, že je jen otázkou času a prohlubující se jazykové praxe, kdy se Widyin 

stupeň porozumění a vlastní vyjadřovací schopnosti dostanou až na tu úroveň, aby si troufla 

češtinu užívat i v lékařských ordinacích a při jednání s úřady. Její projev je však bohužel 

velmi silně ovlivněn obecnou češtinou, jejíž prvky se Widyi příliš nedaří v žádoucích chvílích 

odbourat, takže se vyhýbá komunikačním situacím oficiálního rázu. 

Největší problémy jsme zaznamenali v syntaktické rovině jazyka. Českého mluvčího 

dále zaujme jistá kreativita, kterou lze spatřovat v rovině lexikální. Věříme, že mnoho 
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nalezených chyb ve Widyině projevech je však pouze důsledkem nedostatečné soustředěnosti 

a určité laxnosti či nedostatečné motivace. U mluvených projevů se k tomu navíc přidává 

rychlost, s jakou se Widya vyjadřuje. Tuto rychlost přičítáme především živelnému 

charakteru její osobnosti, nelze však s jistotou vyloučit, že se jistou překotností v řečovém 

jednání někdy snaží zakrýt své nedostatky v českém jazyce. 

Dalším krokem v tvorbě výukových materiálů českého jazyka pro Indonésany by 

mohla být kvantitativně zaměřená studie, která by naše zjištění ověřila u většího množství 

mluvčích, a to pravděpodobně pomocí testu zaměřeného na znalost těch gramatických jevů, 

které se u Widye ukázaly jako obzvláště problematické. 
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I 

 

PŘÍLOHA A: PŘEHLED CHYB V TEXTECH 

 PSANÉ TEXTY MLUVENÉ PROJEVY 

incorInfl  Dobry den slecno Hajkovo 

Rada bych s vama se setkala 

Jediny misto kde jsem hodne travila meho casu je 

ve obchodny centrum 

mě to nebaví napsat s těma čarkama 

S fakturem cena je o trochu drazsi 

no, asi s dvema detma 

když fakturujem 

jako když sem byla eště v indonésie 

myslim že začínaj 

do hlavného města 

třetí chtěj mít 

my sme přesvědčni 

pani dagmar řeka 

prvního páda 

myši myšmu a myšmi 

jedeme do hospody s kamarádama 

před lidma 

incorBase  haro umime vyrabit 

hodne kare a chilli 

V Krkonocich, na vrchol Snezky 

mozna jenom ten nos..trochu plasatej 

jsem byla bz slov 

Dekuji stejdo 

Take pozdravuj od nas do Hollandska 

rozhodne bysme vzali obe kola na chatu 

musim proposit Pavla 

omlouvam se, ze Vam ozvu az do tecka 

kydybych nahodou jsem prisla pozde 

Dalsi misto ktere se da nastivit 

taky si uzij dobrodruztvi 

jsem nacena cetla tvuj dobrodustvi 

samorejme vsechno vypada ruzove 

vzdt Praha je takova krasna 

pouzivám spiš intinkne 

nemám problem s tim postatných jmen 

kvli prvnimu synovi 

je blanivy na MHD 

radci necham s babickou nebo tatínkem 

zatim vidim nejaky utery nebo cvrtek ale jistim 

si co nejrychlejsi 

přes intrnet 

jako kuli penězum 

asi jenom štyři 

asi dva tisíce štyry 

umí učit opravdu jako čestinu 

lingvuistka 

kuli tomu 

dostudovat nebo dostudovit si doma 

dycky když fakturujem tak to je dycky dražší 

schválně nechtěla éé ten učitlnictví ve škole 

kuli tomu sem snažila 

<ňák sem přežila> čestinu 

knížku pro dětince 

protože čestina a angličtina to se nedá srovnat 

ale kuli vyslovnost 

kuli futból 

konec sxu žádnej třetí pokus 

mi přide jako 

český nebo evropanský 

komprimitivní méno 

kuli babičce 

prodloužovat trvalý pobyt 

jednoserný letenku 

neprobraly sme eště ty plurál 

probraly pro- é samozřjmě 

ale eště ne tak tolik 



 

II 

zatačetní- začá- 

když sem se učila čestinu 

ždyť to neni tady 

ne v čstině 

samozřmě každý jazyk 

musím hodně jako vzpamatovát 

samozřmě vždycky mají 

co miluju, éé na televize, jé o čštině. o čštině 

přide mi jako vtipný 

tak to je moje čština 

jeslí se tady libí 

má jiný nároznosti 

do toho nedu 

my sme seznámili 

v roce dva tisice štyři 

byt spolu dvacet štyři hodin 

nemáme rádi jako veřený konflik 

bude chodit s holkama 

tady jako najednu řeknu 

incorOther  jestě budu muset hodněěěě se naučít 

a zároveň učím  

- 

fwFab  mam zacinat romantikovat - 

fwNc  - - 

flex  musim zase trenovat na slacklinu 

je to muzeum cigaretu kreteka 

ale spíš jako do forestu 

wbdPre  - - 

wbdComp  auto sedacka 

a nebo uz JE 

a nebo nevim 

tak ze chudak malej ma puntiky 

a nebo jo 

- 

wbdOther  - - 

agr  se Svejkem byl to dokonaly 

Teto Lisda 

jsme ostuda 

bylo to jenom vikend 

a asi myslim jste jeste bydleli 

v Praze..(vymlouva, vymlouva) 

koukal na me jako dospeli 

akorat ta nestovice 

privitam navstevu a k tomu dostanete bonus 

do česky republiky 

soukromý hodiny 

kolem lidé zas pomuže 

 

my ani nevím 

protože to bylo docela drahý 

takže to byla 

ten učení ve škole protože ten když je jako 

hodně kolektivně 



 

III 

tak je to urcite nestovice 

je to neštovice 

uz jsi zdravi 

prvni dny pry je narocny 

ale asi vim jaky to je 

musim proposit Pavla, aby me naucila 

Nasel to tatinek.....stejne ho nutim, aby mi 

koupila neco 

konecne budu mit bily saty 

Koupime maly baby koza..budeme mit 2 year-

old  

Budu zrovna na ceste z kontrolu tehotensvi 

nekdy kolem tenhle cas 

Některý místa jsou dobrý na koukání 

Jediny misto 

Kolem Surabayi je docela krasne mista 

Bali je bezpecna 

jsem nadsena cetla tvuj dobrodruzstvi 

v Indonesia 

no, pak zjistil ze ten rozdil je opravdu jsou.  

Ta mentalita, ten zvyky,  

Vim, ze tam v Africe takove veci existuje 

kam mám to dávat ty carky 

zluty metro, 

musim jeste domluvit s stim hlidanim.. ale 

myslim, ze to nebude problem. Bere hodinu 60 

minut 270 kc 

zatim vidim nejaky utery 

potom sem si vzala nějakýho českýho muže 

tady jako mi adoptovali tchán a tchýni 

taková jako (..) jako knížku pro děti 

tady ten autor se menuje lída hola, to je jako 

ňáký hodně známý 

nic mně nepomohla (.) tu knížku 

ty darmasisva studenty 

potom je ti 

sem do český republiky 

první českýho 

sou malí maličký 

ve druhým patře 

aby to byla jako ideální. 

jak s tím zacházet s klukem 

pro půl český a půl indonéský éé člověk 

jako máme vybraný ale jakoby (..) ne český spíš 

jako anglický 

jmen tady to sou 

to byla jako taky překvapení 

jakoby (..) odpudivý 

tak každý ééé osm let žije 

koupim ňáky jednoserný letenku do indonésie. 

nemám ráda takový pomalost 

v českym jazyce 

v měkkym nebo tvrdym i 

ptala v ňáký tý věty 

neprobraly sme eště ty plurál 

já sem na to opravdu líný naučit 

indonéština je myslim že hodně jako podobný 

jako angličtina 

má pravidla a to když umí to pravidla 

ty pravidla 

ňáký češi 

až do sedmýho 

mam ráda takový ty blbosti 

prostě tady je to jako jiný 

pro český hosty 

byli jako překvapeny 

má jiný národnost 

bratry í strejdoví (.) všichní o tom se bavili 

ale kdyby moje rodiče nedáli 

tátovy slovo 

bylo to taky taková jako láska 



 

IV 

to byla 

abych se mně jako ulevilo 

ňáky pár se jako hádali   

ňáký pár hodně libali 

jeden z hodně pozitivních věcí  

k paní doktorovi 

takový technický výrazy 

dep  kouknu do kalendari 

pozdravuj (v) Indonesii 

podel silnici 

V Krkonocich, na vrchol(u) Snezky 

pry cely po tatinek 

chudak malej ma pupinky (na) cely telo a 

oblycej 

pupinky na telo 

dělat pstruh na másle 

budouci nevesty mam tolik 

Dlouho jsme (se) nevideli 

Pusinku Arunu 

ses jeste na mateřskou? 

jet pod sirakem jenom s Tomikem 

Jestli mas o tom zajem 

budeme resit svetove problemi bez rvani dite 

pozdravuj Pepu a Simone 

'montovat' na stromu 

Tomase (, jak) place 

Vam behem vikend 

Budu zrovna na ceste z kontrolu 

Pojedeme na dovoleny pristi tyden az do sobotu 

na chalupe 

rozhovor bude vysilan Radia Reginou. 

je to muzeum cigaretu (z) kreteka 

z nejvetsi firmy (na) cigarety v Indonesii 

Ale, nemuzu ti zklamat 

kolem 100kilometru na jihu  

zajimavejsi mist na prochazku 

ktery lezi na udoli Hory Arjuno 

je pro turiste 

neco pro turiste 

Je (to) nejvyssi hora 

kdyz mas tam kamaradi 

jsem nadsena cetla (o) tvem dobrodruzstvi 

taky nevim proc jsem tuto zeme opustila 

přijela sem do česky republiky (v) roky dva 

tisíce štyry 

hrozně drahý to bylo asi (v roce) dva tisíce štyry 

ja sem platila (za) jednu lekce devadesát minut to 

bylo šest set korun 

jako mít jak se tomu říká sebe- sebedůvěry 

protože sem byla v indonésie 

rodiče tady jako mi adoptovali 

v indonésie 

přinesl něco (od) lida hola 

kvuli vyslovnost 

žádnou takovou knížku češtinu anglič- ééé 

indonéštinu 

v indonésii to éé znaj jako pavel nedvěd 

v indonésie 

být trošku populární kvůli jakoby (.) spórt 

má rád jako veslovat 

lidi tady sou jako by po generaci 

jako že jsme (z) indonésie 

a (na) pan sujo- sujono 

takže my to(mu) říkáme 

když máte už máte jako syna nebo kluka tak to 

může bejt i (to) druhý 

aspoň ušetřim (na) hračky a oblečky 

sem to viděla jako na ultrazvuk 

pro půl českého a půl indonéského člověk 

pro indonésanů 

v indonésie 

láska ta bude tam jako hraje role 

podle jako grama- gramatiku 

ale spiš podle (toho) co slyším 

já si myslim že (to) umim 

v ňáký tý věty 

já mam právě taky (problém) jako (s) Vaším se si 

tímhle jako (jístá) nejsem 

s plurál 

líná se (to) naučit 



 

V 

Kdyz Pavel nam v Indonesia ukazal fotky Prahu 

lidi zacinal obcas otravoval 

nikdy jsem neslysela o obrizku v Islamu 

doufam (,že) to nebude vůbec 

proste nevim, ze existuje v Indonesie 

nebudes mít žadný vážne problemy.  

co ti na to 

pouzivám (je) spiš instinktivne 

s plural  

začinala jsem (se) ucit anglinu 

je blazen na MHD 

musim jeste domluvit to hlidanim 

Bere hodinu (za) 60 minut 270kc 

(za) 90 minut 300kc 

Bez fakturu 

Zatím (to) vidim (na) nejaky utery 

ale zjistim si (to) co nejrychlejsi 

a ja (to) proste neumim 

nemá (to) smysl 

podobný jako (.) anglicky 

takže jako (..) kromě (toho) že 

v anglicky to 

podle gramatiku 

co miluju (v) televize 

(čemuž) vůbec nerozumim 

sleduju (to) ale 

mam ráda jazyků 

v indonésie 

bez jako důvod 

má jinou národnosti 

prostě byl z cizinec 

můj tata byl z toho špatně 

v indonésie 

v indonésie 

v indonésie 

když třeba něco se (mi) nelibí 

(na) celý dopoledné 

prostě problem tady v evropě jako (s) kulturou 

v metro 

ňáký pár hodně se libali 

nikdo to prostě nevadí 

hodně mi naučil spousta věcí 

pracuju jako učitelka angličtinu 

v indonésie 

ref  - - 

vbx  asi to (má) po tete 

pry (je) cely tatinek 

kdybych nahodou jsem prisla pozde 

no, asi (být) s dvema detma 

ony (jsou) schopne zaridit 

protože to (bylo) docela docela drahý 

hrozně drahý to (bylo) asi dva tisíce štyry 

takže (nemáme) (..) žádnou kníž- žádnou 

takovou knížku jako češtinu 

řikáme že (je) éé první generace. 

takže to (je) spíš jako by prostě 

jako že (jsem) 

mně (je) to (.) mně to zrovna jako jedno 

ale tady už (žiju) je osum let 

jako indonéština myslim že (je) hodně jako (..) éé 

podobný jako 

ta konstrukce (je) uplně (.) nebo skoro stejně jako 

v angličtině 

prostě tady (je) jako jiný. než v indonési 

tak jak tam (nebylo) vůbec žádnej pivó 

první řec co můj tata řekl (bylo) mně že velký ne 



 

VI 

že (je) tady prostě člověk normální 

to by (bylo) pro něj jako hodně těžký 

v indonésie to (je) jako víc komplikovanější 

(bylo) to spíš jako rozumnější 

což jako pro mě (je) neslušný 

to (je) jako jeden z hodně pozitivních věcí 

cvf  - - 

mod  - - 

vnp  - - 

rflx  ale modlil 

nemuzu dockat 

- 

neg  - protože vůbec sem é (     ) <(ne)rozuměla> 

jako lidi v indonésii to éé (ne)znají 

to je (není) prostě komu čemu 

to je (není) tu 

odd  to jsem taky myslela, ze kdyz sestra mi prinesla 

atmosferu jako co mame ted 

Toku,skoda je nana je tehotna 

porad s bramborami a delat pstruh 

budouci nevesty mam tak tolik 

kdybych nahodou jsem prisla pozde 

kde jsem hodne travila meho casu je ve 

obchodny centrum 

pak zjistil ze ty rozdily je opravdu jsou 

nejak ony to schopne zaridi 

do česky republiky dva roky dva tisíce štyry 

neměla sem tak tolik kamarádů 

snažila sem se hodně se to naučit česky rychle. 

bez bez učitelky to se nejde 

a tak ale kuli vyslovnost 

čekam další za měsíc a půl a v září září syn bude 

a tady už je osum let žiju 

láska ta bude tam jako hraje role 

já se na to kašlu. 

ale eště ne tak tolik 

první věc co můj tata řekl mně bylo že velký ne 

tátovy slovo to je prostě jakó (.) důležité. 

tak pro mě je to prostě není slušný 

myslim že v ňákym způsobem 

když mluvim se s pavlem 

anebo u mě jdeme třeba jako do úřad práce se s 

pavlem 

miss  Pozdravuj (v) Indonesii 

(ja) plakala jsem 

Tobias (je) ma taky asi tyden 

tak honem (to) sem hodte 

jeste jsem (to) nezazila 

je to muzeum cigaretu (z) kreteka 

z nejvetsi firmy (na) cigarety v Indonesii 

Je (to) nejvyssi hora na vychodni Jave 

no, teda ja jsem (to) nezazila 

česká republika to je zrovna znamená (to samé) 

jako čekoslovakija 

víš jako ja si (to) pamatuju 

žádnou takovou knížku jako (učebnici) češtiny 

myslim žé (češi) začínaj 

řikáme že (je) první generace 

takže to (je) spíš 

jako že (jsme) z indonésie 

já nevim tři čtyři pět (let staré) 



 

VII 

ze (to) existuje v Indonesii? 

pouzivám (je) spiš 

Bere (za) hodinu (za) 60 minut 270kc 

(za) 90 minut 300kc 

no, asi (být) s dvema detma 

radsi (je) necham s babickou 

zatim (to) vidim (na) nejaky utery 

zjistim si (to) co nejrychleji 

ony to (jsou) schopne 

a (to) ja proste neumim 

Deti moje jsou na me lepene jako (na) lizatko 

aspoň ušetřim (na) hračky a oblečky. 

Hlavně (když) je zdravej 

mně (je) to zrovna jako jedno 

bez toho (to) není možný 

napsat jako třicet minut (a pět minut) 

já mam právě taky (problém) 

ta konstrukce (je) uplně 

sledujů (to) ale 

jeslí se (mi) tady libí 

protože prostě tady (je) (to) jako jiný 

když sme měli svatbů tak jak tam (nebylo) vůbec 

žádnej pivó 

první vec co můj tata řekl mně (bylo) že velký ne 

že (je) tady prostě člověk normální 

to by (bylo) pro něj jako hodně těžký 

v indonésie to (je) jako víc komplikovanější než 

tady 

pavel měl už dobrou práci tady, (bylo) to spíš 

jako rozumnější 

byt spolu dvacet čtyři hodin (denně) 

když třeba se (mi) něco se nelibí od 

odejdu z domova já nevim (na) celý dopoledné 

to (je) jako jedna z hodně pozitivních věcí 

wo  Rada bych s vámi se setkala 

az babicka se vrati z dovolene 

Ale urcite bude to nekdy pristi tyden. 

jsem kocourek maly 

takze bude to trochu komplikovany 

muj nazor, ze je tam nic není 

kam muzes se podivat 

hodne travila meho casu 

nevypadam, ze nejak ti pomůžu 

kdyz mas tam kamarady, by to bylo lepsi 

jsem nadsena cetla o tvem dobrodruzstvi 

vsechno vypada ruzove, ale to si nemyslim az 

zustanes tam dele 

Kdyz Pavel nam v Indonesii ukazal fotky 

a taky okolo sebe nikdy jsem neslysela 

a pak mužeme se sejít 

prosím mi napis 

vím kam mám je dávat  

jestě budu muset hodně se naučít.. 

takze kdyz bylo mi..20? 

- 



 

VIII 

S fakturou cena je o trochu drazsi 

to je dobre ze bavi te prace 

a pak dam ti vedet 

nejak ony jsou schopne zaridit si cas 

lex  pry cely po tatinek..zadny (nic) po me  

pupicky (pupínky) vsude 

ma puntiky (pupínky) cely telo a oblycej 

Tobias... puntiky (pupínky)  na telo..cervene 

podle prani (jak si přejete) 

jedna indonesanka ma zajem, ze (abych) musim 

proposit Pavla 

'montovat' do (na) stromu 

dneska ráno vypadalo (napadalo) tam bílý 

svinstvo 

Koupime maly baby koza (kůzle) 

Byla jsem trochu nemocna na (přes) vikend 

Některý místa jsou dobrý na koukání (navštívit) 

Malang, male mesto na vyssi plosiny (ve výšše 

položené oblasti) 

hlavne vem (nos) doklady vsude na krku 

a nebo kdyz (jestli) mas tam kamaradi 

zkratky (zkrátka), doma je prostě doma 

začinala jsem ucit anglinu kdy (když) jsem byla 

na universitě 

je blaznivy (blázen) do MHD 

A jeste chodis s (do) Kintary? 

učení bylo asi (trvalo) osm devět měsiců 

znamená (to samé) jako čekoslovakija 

jako (víme) že je v evropě 

sko(n)čila asi jenom štyři 

jednu lekce devadesát minut to bylo za šest set 

(korun) 

neměla sem tak tolik kamarádů 

kdybych se naučila tam takže (tak) 

všichni češi mluví aspoň trochu anglicky a (ale) 

né takže 

můj bojfrend (přítel) 

sou ňáky iksplenejšn (míněno explanation) 

(vysvětlivky) 

česká republika kdo (kde) to je 

kuli futból (fotbal) 

myslim žé (češi) začínaj 

do forestu (lesa) 

indonéský lidi (indonésané) tady sou jako by 

(delěni) po (podle) generace 

lost generation (ztracená generace) 

my tomu voláme (říkáme) takový (tak) jakoby 

ze směsnýho (smíšeného) manželství 

děti sou ještě já nevim tři čtyři pět (let staré) 

aby (to) bylo jako ideální 

zachovat (zacházet) s klukem 

pro (na)půl český a (na)půl indonéský člověk 

příjde hodně jakoby přírodní (přirozený) nebo 

normální 

nevyslovuje (nezmiňuje se) jakoby hodně v bibli 

nebo v korejn (koránu) 

z bajbl (bible) 

biblikl (biblický) 

atejist (ateista) 

do (na) úřady 

mám prablem (problém) 

mám prablem (problém) 

čáry (čárky) 

že (proč) prostě sem 

musim (to) tam napsat 

mám problém na (s) plurál 



 

IX 

jazyk na (v) hlavě 

potom už sem (po)chopila 

slovo rozumět je jako (spojeno) dativ 

že poprvé (nejprve) to musím 

musím hodně jako vzpamatovát (zapamatovat) 

si ty pravidla 

vždycky mají jako ty aksepšn (výjimky) 

já sem spíš jako lína proč (proto) jako by 

neumim 

na (v) televize 

(tak) po (pro) český hosty byli jako překvapeny 

první řec (věc) co můj tata řek 

z ex komunist (komunistické) 

název (označení) komunist (komunistický) 

kdyby moje rodiče nedáli mi svolení takže (tak) 

ja- já do toho nedu 

(s)žít se s pavlem 

byt spolu dvacet štyři hodin (denně) 

takže (tak) jako mlčim 

potom prostě (d)ojedu z domova 

takže až (když) zase sem doma 

my jedeme (jdeme) do hospody 

kultůrku (kulturou) 

hodně senzitivje (vážně) 

do (na) úřad práce 

abych neděla (neudělala) chybu 

use  zatim je moc hodnej a jenom lezel v kocarku...ale 

modlil 

princesna Fiona z Shreka 

s Svejkem 

jedla jsem slona 

kdyz sestra mi prinesla mrnouse s tim cirem mela 

jsem pocit, ze to byl druhy Tomik 

me se nezeptej...ja jsem vzdycky pro 

aspon budu mit 2 kila dolu 

Dekuji Lisda 

jsem byla bez slov 

horecku! Prijd! 

budou mit nestovici 

Zatim se prihlasime 

Teta Peggy 

budoucich nevesty mam tak tolik 

Muj kamose! 

mam zacinat romantikovat? 

kolem člověk (lidé) zas pomužou určitě 

kdybych se naučila (učila) tam 

a nic neumím (bych neuměla) a nic nedělám 

(bych nedělala) 

a potom sem si brala (vzala) nějakýho českýho 

muže 

knížku přinesu (přinesla) do české republiky 

sama se naučila (učila) ale to je (bylo) bez bez 

učitelky 

ve druhým patře ale potkáme (potkáváme) 

babičku 

aspoň (u)šetřim hračky a oblečky 

hlavně je (bude) zdravej 

jak jako pojmenovat (pojmenujeme) to druhý 

tam potom navštívit (navštívíme) 

hodně věcí musim ééé musim vyřešit (řešit) 

nemám ráda takový pomalu (pomalost) 

napišu (pišu) co chci 
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pro deti v skolce 

Teta Astriiidd 

Teta Tya 

abych poprosit Pavla 

a 'montovat' na strom 

proc nepisu v cestine 

spocitam od tedka 

tak uz musime zacinat mluvit indonesky 

jsem sama doma s synem 

omlouvam se, ze Vam ozvu az do tedka 

zkusim to napsat v cestine co nejdříve 

je to muzeum cigaretu kreteka (z hrebicky) 

Chtela(-li) bys neco 

pak zjistil ze ty rozdil 

Ta mentalita, ty zvyk 

doufam to nebude vubec 

Na tvou otažku ráda odpovědět 

mě to nebaví napsat s těma čarkama 

na pluralem je to obecně 

asi byt s dvema detma a zaroven ucim 

zjistim si co nejrychlejsi 

Deti moje jsou na me lepene jako lizatko 

mozna uz muzeme zacinat pristi tyden 

protože hádaly (jsme) se hodně 

ta konstrukce je uplně nebo skoro stejně jako v 

angličtině 

každý jazyk má pravidlo a to když umí ta 

pravidlo 

podle pravidla 

podlé gramatiky nebo pravidla 

von vždycky se zeptá (ptá) co se děje já sem 

řekla (říkám) nic 

řeknu že prostě ráno to se mi nelibí (nelíbilo) 

lidi můžou jako říct (říkat) co chtějí 

tady platí pravidla když nechceš vidět, tak 

nevidíš 

sec  a ja plakala jsem jako prase 

budouci nevest mam tak tolik 

prvni dny pry jsou narocny pro deti 

abych poprosit Pavla 

'montovat' na stromu 

na ceste z kontrolu tehotensvi nekdy kolem 

tenhle hodiny 

Nektery mista jsou dobre navštívit 

pak zjistil ze ty rozdil je opravdu jsou 

Ta mentalita, ty zvyk 

S plural je to obecně 

No, musim jeste domluvit s tim hlidani 

přijela sem do české republiky v roky dva tisíce 

štyry 

lidé zas pomuže 

mně nepomohla tu knížka 

anebo ty darmasisva ((míněno darmasiswa)) 

studentům 

jako by podle generaci 

aby to byla jako ideální 

aspoň ušetřim na hračky a na oblečky 

jako že z bibli 

já mam právě problém taky jako (s) naše se si 

mám problém s plurál 

samozřmě každý jazyk má má pravidla m- má 

pravidla a to když umí to pravidlo 

nerozumim jako proč jako ner- é jako slovo 

rozumět je jako dativ že jo éé rozumět jako 

spojeno (s dativem) komu čemu 

má jiný národnost 

mam tady eště prostě problem tady v evropě s 

kultůrku 

stylColl zatim je moc hodnej dva tisíce štyry 
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oukej beibi 

trochu plasatej 

konecne budu mit bily saty 

Koupime maly kuzle 

Rada bych s vama se setkala 

Nektery mista jsou dobry 

Jediny misto  

s těma čarkama 

žadný vážne problemy 

zluty metro  

dvema detma 

zejtra nejpozdeji 

nejaky utery 

asi jenom štyři  

dva tisíce štyry 

učí vopravdu 

jako dycky 

když fakturujem 

je dycky dražší 

získat ňákou práci 

ňák sem přežila 

když sem byla eště v indonésie 

ten autor se menuje 

to je jako ňáký 

vod doktorů 

voni právě jako 

samozřejmě sou ňáky 

myslim žé začínaj 

sme potkali ňákýho čecha 

jako by dycky 

von to má hlavně 

tak to může bejt 

třetí chtěj 

hlavně je zdravej 

syn se menuje 

kompromisní méno 

holčičí ména 

příde hodně jakoby 

nebudeme to menovat 

máme problém s tim ménem 

tomáš má ve ménu 

kuli tomu 

osum let žiju tady 

člověk má bejt 

buď todle nebo todle 

ňáky jednoserný letenku 

nemužu jako spolíhat na pavla 

v ňáký tý věty 

jesli tam má bejt 

neprobraly sme eště 

ale eště ne tak 

ňákym způsobem 

přide mi jako vtipný že ňáký 

ňáký češi 

lidí jako mě ptaj 

žádnej pivó 
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von vždycky se zeptá 

ňáky pár 

mam tady eště 

ňáky pár 

vopravdu von mě poslouchá 

von mi jako ptá 

bude chodit s holkama 

stylExpres Jeeee 

yeeeeeeeeee...hezkyyyy 

prdiiiii 

huuuuuuuuuu 

joo 

Přesně ták 

Yuhuuuuuu 

Astriiidd dekujiiiii 

dekujiii 

nadhernyyy 

jupiiiii 

- 

stylOther  princesna Fiona 

konservativni 

universitě 

- 

stylMark  - - 

disr  - - 

Problem - - 

xxx - - 
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PŘÍLOHA B: PSANÉ TEXTY 

TEXT č. 1 (5. června 2012) 

 
R0: 

Dobry den slecno Hajkovo, 

dekuji Vam za email. Rada bych s vama se setkala ale momentalne jsem sama doma s synem 

a nemam chuvu. Napisu Vam behem vikend az babicka se vrati z dovolene. Ale urcite bude to 

nekdy pristi tyden. 

 

Take Vam dekuji. 

Widya 

 
R1: 

Dobrý den slečno Hájková(IncorInfl), 

děkuji Vám za email. Ráda bych s vámi(stylColl, IncorInfl) se setkala ale momentálně jsem 

sama doma s synem a nemám chůvu. Napíšu Vám během víkend až babička se vrátí 

z dovolené. Ale určitě bude to někdy příští týden. 

 

Také Vám děkuji. 

Widya 

 
R2: 

Dobrý den slečno Hájková, 

děkuji Vám za email. Ráda bych se s vámi (wo) setkala, ale momentálně jsem sama doma 

se(use) synem a nemám chůvu. Napíšu Vám během víkendu(dep–>během), až se babička 

(wo) vrátí z dovolené. Ale určitě to bude (wo) někdy příští týden. 

Také Vám děkuji. 

Widya 

 

TEXT č. 2 (11. června 2012) 

 
R0: 

Dobry den Miso, 

omlouvam se, ze Vam ozvu az do tecka. Byla jsem trochu nemocna na vikend ale dneska 

citim vyrazne lepe. Takze, muzu Vam nabidnout to setkani ve cvrtek 14.6 kolem 11 na 

Pankrac Arkady? Budu zrovna na ceste z kontrolu tehotensvi nekdy kolem tenhle cas. Jestli 

souhlasite, prosim dejte mi Vase telefoni cislo abych Vam mohla zavolat kydybych nahodou 

jsem prisla pozde. Moje je xxx xxx xxx. 

Muzeme si popovidat v Karlove Pekarne pred Sportisimo. 

Mejte se krasne, 

Widya 

 

R1: 

Dobrý den Míšo, 

Omlouvám se, že Vám ozvu až do teďka(stylCol, incorBase). Byla jsem trochu nemocná na 

víkend ale dneska cítím výrazně lépe. Takže, můžu Vám nabídnout to setkání ve čtvrtek 14.6 

kolem 11 na Pankrác Arkády Budu zrovna na cestě z kontrolu těhotenství někdy kolem tenhle 
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čas. Jestli souhlasíte, prosím dejte mi Vaše telefonní(ortoOther) číslo abych Vám mohla 

zavolat kdybych(incorBase) náhodou jsem přišla pozdě. Moje je xxx xxx xxx. 

Můžeme si popovídat v Karlově Pekárně před Sportisimo. 

 

Mějte se krásně, 

Widya 

 

R2: 

Dobrý den Míšo, 

 

Omlouvám se, že se(rflx–>ozvu) Vám ozývám(use) až do teďka. Byla jsem trochu nemocná 

přes(lex) víkend, ale dneska se(rflx–>cítím) cítím výrazně lépe. Takže, můžu Vám nabídnout 

to setkání ve čtvrtek 14.6. kolem 11 na Pankrác Arkády? Budu zrovna na cestě 

z kontroly(dep–>z) těhotenství někdy kolem téhle(agr–>hodiny/sec) hodiny(lex/dep –

>kolem). Jestli souhlasíte, prosím dejte mi Vaše telefonní číslo, abych Vám mohla zavolat, 

kdybych náhodou (odd) (vbx–>přišla bych) přišla pozdě. Moje je xxx xxx xxx. Můžeme si 

popovídat v Karlově Pekárně před Sportisimo. 

Mějte se krásně, 

Widya 

 

TEXT č. 3 (9. července 2012) 
 

R0: 

Dobry den, Miso! 

 

zkusim to napsat v cestine co nejdrive! Pojedeme na dovoleny pristi tyden az do sobotu na 

chalupe takze bude to trochu komplikovany s tim internetem. Napisu cokoliv, jo? 

 

Reknu ti, kdy nas rozhovor bude vysilan Radia Reginou. 

 

Co se tice Surabayi, no, muj nazor, ze je tam nic neni. Nektery mista jsou dobry na koukani 

treba House of Sampoerna, je to muzeum cigaretu kreteka (z hrebicky) z nejvetsi firmy 

cigarety v Indonesii. 

Dalsi misto ktere se da nastivit je Museum Mpu Tantular blizko zoo. Take Masjid Agung 

(grand Mosque) ktera lezi mezi Surabayou a Sidoarjo. 

Jinak, nemohu ti doporucit kam muzes se podivat jelikoz Surabaya je jenom pro me 

prumyslove mesto a je tam strasne horko!..Jediny misto kde jsem hodne travila meho casu je 

ve obchodny centrum:-) 

 

Ale, nemuzu ti zklamat. Kolem Surabayi je docela krasne mista. Treba, Malang, male mesto 

na vyssi plosiny kolem 100kilometru na jihu od Surabayi.. Jsou tam hory, chladnejsi klima, a 

zajimavejsi mist na prochazku. Moje oblibene vedlejsi mesto tam je Batu. Jsou tam vily, 

stromy, a je ciste! 

 

Nebo muzes do Tretes ktery lezi na udoli Hory Arjuno. Jestli mas rada (jeste) hory, tak 

Bromo je na prvni miste:-), je pro turiste. Chtela bys neco ne pro turiste, tak Semeru. Je 

nejvissi hora na vychodni Jave. 

 

No, nevypadam, ze nejak ti pomuzu s tim cestovanim v Surabaye;-)..ale hlavne, Surabaya je 

raj na jidlo! 
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Mej se, 

Widya 

 

R1: 

Dobrý den, Míšo! 

 

zkusím to napsat v češtině co nejdříve! Pojedeme na dovolený příští týden až do sobotu na 

chalupě takže bude to trochu komplikovaný s tím internetem. Napíšu cokoliv, jo? 

 

Řeknu ti, kdy náš rozhovor bude vysílán Rádia Reginou. 

 

Co se týče Surabayi, no, můj názor, že je tam nic není. Některý místa jsou dobrý na koukání 

třeba House of Sampoerna, je to muzeum cigaretu kreteka(incorFlex) (z hřebíčky) z největší 

firmy cigarety v Indonésii. 

Další místo které se dá navštívit(incorBase) je Museum Mpu Tantular blízko zoo. Také 

Masjid Agung (grand Mosque) která leží mezi Surabayou a Sidoarjo. 

Jinak, nemohu ti doporučit kam můžeš se podívat jelikož Surabaya je jenom pro mě 

průmyslové město a je tam strašné horko!..Jediný místo kde jsem hodně trávila mého času je 

ve obchodní(incorInflex) centrum:-) 

 

Ale, nemůžu ti zklamat. Kolem Surabayi je docela krásné místa. Třeba, Malang, malé město 

na vyšší plošiny kolem 100 kilometrů(webComp) na jihu od Surabayi.. Jsou tam hory, 

chladnější klima, a zajímavější míst na procházku. Moje oblíbené vedlejší město tam je Batu. 

Jsou tam vily, stromy, a je čisté! 

 

Nebo můžeš do Tretes který leží na údolí Hory Arjuno. Jestli máš ráda (ještě) hory, tak 

Bromo je na první místě:-) je pro turisté. Chtěla bys něco ne pro turisté, tak Semeru. Je 

nejvyšší hora na východní Jávě. 

 

No, nevypadám, že nějak ti pomůžu s tím cestováním v Surabaye;-)..ale hlavně, Surabaya je 

ráj na jídlo! 

 

Měj(ortoDia) se, 

Widya 

 

R2: 

Dobrý den, Míšo! 

 

zkusím to napsat česky(use) co nejdříve! Pojedeme na dovolenou(dep–>na, pojedeme) příští 

týden až do soboty(dep–>do) na chalupu(dep–>na, pojedeme), takže to bude (wo) trochu 

komplikovaný s tím internetem. Napíšu cokoliv, jo? 

 

Řeknu ti, kdy náš rozhovor bude vysílán Rádiem(dep–>vysílán) Reginou. 

 

Co se týče Surabayi, no, můj názor je, že (wo) tam nic není. Některá(agr–>místa/stylColl) 

místa je(agr/sec) dobré(agr/stylColl) navštívit(lex) – třeba House of Sampoerna, to je 

(inverze) muzeum cigaret(dep–>muzeum) z(miss/dep–>cigaret, kreteka) kreteka (z 

hřebíčku(use)) z největší firmy na(miss/dep–>firmy, cigarety) cigarety v Indonésii. 

Další místo, které se dá navštívit, je Museum Mpu Tantular blízko zoo. Také Masjid Agung 

(grand Mosque), která leží mezi Surabayou a Sidoarjo. 

Jinak, nemohu ti doporučit kam se můžeš (wo) podívat, jelikož Surabaya je pro mě jenom 
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(wo) průmyslové město a je tam strašné horko!..Jediné(agr–>místo/stylColl) místo, kde jsem 

trávila hodně (wo) svého(rflx) času, je (odd) (dep–>je, centrum) obchodní centrum:-) 

 

Ale, nemůžu tě(dep–>zklamat) zklamat. Kolem Surabayi jsou(agr–>místa) docela 

krásná(agr–>místa) místa. Třeba Malang, malé město ve výšše položené oblasti (lex) kolem 

100 kilometrů na jih(dep–>na) od Surabayi… Jsou tam hory, chladnější klima a zajímavější 

místa(dep–>jsou) na procházku. Moje oblíbené vedlejší město tam je Batu. Jsou tam vily, 

stromy, a je čisté! 

 

Nebo můžeš do Tretes, který leží v(dep–>leží, údolí) údolí hory Arjuno. Jestli máš ráda 

(ještě) hory, tak Bromo je na první místě:-), je pro turisty(dep–>pro). Chtěla-li(use) bys něco 

ne pro turisty(dep–>pro), tak Semeru. Je to(miss, dep–>je) nejvyšší hora na východní Jávě. 

 

No, nevypadám, že ti nějak (wo) pomůžu s tím cestováním v Surabaye;-) ... Ale hlavně, 

Surabaya je ráj na jídlo! 

 

Měj se, 

Widya 

 

TEXT č. 4 (9. srpna 2012) 
 

R0: 

Ahoj Miso!!.. 

no, taky si uzij dobrodruztvi v Indonesii!...neboj, Bali je bezpecna a hlavne vem doklady 

vsude na krku a cestuj bezpecne bud s mistini lidmi a a nebo kdyz mas tam kamaradi, by to  

bylo lepsi..Ale, myslim, ze Bali je v pohode. 

 

Davej vic bacha v Jakarte.. 

 

Uzivam si leto..a male v brisku uz neni uplne male protoze budu rodit asi za dva tydny..:-)).. 

 

Jadi, selamat menikmati liburan dan hati-hati di sana! 

 
 

Widya 

 

R1: 

Ahoj Míšo!! 

no, taky si užij dobrodružství(incorBase) v Indonésii!...neboj, Bali je bezpečná a hlavně vem 

doklady všude na krku a cestuj bezpečně buď s místní(incorFlex) lidmi a a nebo když máš 

tam kamarádi, by to  bylo lepší..Ale, myslím, že Bali je v pohodě. 

 

Dávej víc bacha v Jakartě.. 

 

Užívám si léto..a malé v bříšku už není úplně malé protože budu rodit asi za dva týdny..:-)).. 

 

Jadi, selamat menikmati liburan dan hati-hati di sana! 

 
Widya 
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R2: 

Ahoj Míšo!! 

No, taky si užij dobrodružství v Indonésii! ... Neboj, Bali je bezpecné(agr–>Bali), hlavně 

nos(lex) doklady všude na krku a cestuj bezpečně buď s místní lidmi, anebo jestli(lex) máš 

tam kamarády(dep–>máš), bylo by to (wo) lepší… Ale, myslím, že Bali je v pohodě. 

 

Dávej víc bacha v Jakartě… 

 

Užívám si léto… A malé v bříšku už není úplně malé, protože budu rodit asi za dva týdny...:-

)) 

 

Jadi, selamat menikmati liburan dan hati-hati di sana! 

Widya 

 

TEXT č. 5 (5. října 2012) 
 

R0: 

Ahoj Miso!, 

 

jsem nacena cetla tvuj dobrodustvi v Indonesia. Mas pravdu, je nadherna...taky nevim proc 

jsem tuto zeme opustila;-)) 

 

Mesic pobytu tam na Bali samorejme vsechno vypada ruzove, ale to se nemyslim as zustanes 

tam dele. Realita je vzdycky rozdil a mezi Indonesii a Evropou je obrovsky rozdil. Kdyz 

Pavel nam v Indonesia ukazal fotky Prahu, taky jsme nepochopili proc vlastne musel zustat v 

Surabaye cely rok..vzdt Praha je takova krasna...no, pak zjistil ze ten rozdil je opravdu jsou. 

Ta mentalita, ten zvik, ty lidi zacinal obcas otravoval...zkratky, doma je proste doma:-)) 

 

I have so swift in English now;-) 

You know, it's hard to call where is your home when you are somehow torn into two or even 

more countries which are closer to your heart. I, myself, consider as a nomad;-)...here in 

Czech Republic I feel partly home as well as In Indonesia I am a stranger in my 

homeland..there are things you just can't change as it's in you and at times those contribute to 

the self-realisation... 

 

But, I fully support you for the Darma Siswa program..there you'll see the bad and the good 

things of us..;-)) 

 

Yes, I am a fully occupied mother now...the older goes to halfday school and the younger 

demands the mom to be eternal milking cow;-))..but I am grateful to be gifted two adorable 

children..:-).. 

 

Of course we have to meet. I am able up to 12 o'clock everyday..anytime. ( I found very nice 

kavarna in Central Park Pankrac, the name is Na pul cesty.. 

http://www.greendoors.cz/cafe_na_pul_cesty/o_kavarne 

  

So Misa, I am looking forward to seeing you again! 

 

 

 

 

http://www.greendoors.cz/cafe_na_pul_cesty/o_kavarne
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R1: 

Ahoj Míšo!, 

 

jsem nadšená četla tvůj dobrodružství(incorBase) v Indonesia. Máš pravdu, je nádherná… 

taky nevím proč jsem tuto země opustila;-)) 

 

Měsíc pobytu tam na Bali samozřejmě(incorBase) všechno vypadá růžově, ale to se 

nemyslím až zůstaneš tam déle. Realita je vždycky rozdíl a mezi Indonésií a Evropou je 

obrovský rozdíl. Když Pavel nám v Indonesia ukázal fotky Prahu, taky jsme nepochopili proč 

vlastně musel zůstat v Surabaye celý rok..vždyť(incorBase) Praha je taková krásná…no, pak 

zjistil že ten rozdíl je opravdu jsou. Ta mentalita, ten zvyk(ortoOther), ty lidi začínal občas 

otravoval...zkratky, doma je prostě doma:-)) 

 

I have so swift in English now;-) 

You know, it's hard to call where is your home when you are somehow torn into two or even 

more countries which are closer to your heart. I, myself, consider as a nomad;-)...here in 

Czech Republic I feel partly home as well as In Indonesia I am a stranger in my 

homeland..there are things you just can't change as it's in you and at times those contribute to 

the self-realisation... 

 

But, I fully support you for the Darma Siswa program..there you'll see the bad and the good 

things of us..;-)) 

 

Yes, I am a fully occupied mother now...the older goes to halfday school and the younger 

demands the mom to be eternal milking cow;-))..but I am grateful to be gifted two adorable 

children..:-).. 

 

Of course we have to meet. I am able up to 12 o'clock everyday..anytime. ( I found very nice 

kavárna(lex) in Central Park Pankrac, the name is Na pul cesty.. 

http://www.greendoors.cz/cafe_na_pul_cesty/o_kavarne 

  

So Misa, I am looking forward to seeing you again! 

 

R2: 

Ahoj Míšo!, 

 

nadšená jsem (wo) četla o(dep–>četla, dobrodružství) tvém(agr–>dobrodružství) 

dobrodružství v Indonesia. Máš pravdu, je nádherná... Taky nevím proč jsem tuto zemi(dep–

>opustila) opustila;-)) 

 

Měsíc pobytu tam na Bali samozřejmě všechno vypadá růžově, ale to si(rflx–>nemyslím) 

nemyslím, až tam zůstaneš (wo) déle. Realita je vždycky rozdíl a mezi Indonésií a Evropou 

je obrovský rozdíl. Když nám Pavel (wo) v Indonesia ukázal fotky Prahy(dep–>fotky), taky 

jsme nepochopili, proč vlastně musel zůstat v Surabaye celý rok… Vždyť Praha je taková 

krásná... No, pak zjistil, že ty(agr–>rozdíly/sec) rozdíly(use) (odd) opravdu jsou. Ta 

mentalita, ty(agr–>zvyky/sec) zvyky(use), ty lidi začínal občas otravovat(dep–>začínal)... 

Zkrátka(lex), doma je prostě doma:-)) 

 

I have so swift in English now;-) 

You know, it's hard to call where is your home when you are somehow torn into two or even 

more countries which are closer to your heart. I, myself, consider as a nomad;-)...here in 

http://www.greendoors.cz/cafe_na_pul_cesty/o_kavarne
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Czech Republic I feel partly home as well as In Indonesia I am a stranger in my 

homeland..there are things you just can't change as it's in you and at times those contribute to 

the self-realisation... 

 

But, I fully support you for the Darma Siswa program..there you'll see the bad and the good 

things of us..;-)) 

 

Yes, I am a fully occupied mother now...the older goes to halfday school and the younger 

demands the mom to be eternal milking cow;-))..but I am grateful to be gifted two adorable 

children..:-).. 

 

Of course we have to meet. I am able up to 12 o'clock everyday..anytime. ( I found very nice 

kavárna in Central Park Pankrac, the name is Na pul cesty.. 

http://www.greendoors.cz/cafe_na_pul_cesty/o_kavarne 

  

So Misa, I am looking forward to seeing you again! 

 

TEXT č. 6 (19. listopadu 2012) 
 

R0: 

Ahoj Miso, 

 

ja jsem sama prekvapena..nikdy jsem neslysela o obrizku v Islamu..no, teda ja jsem nezazila 

(doufam to nebude vubec:-)..a taky okolo me nikdi jsem neslysela...nebo proste nevim, ze 

existuje v Indonesie?? 

 

Vim, ze tam v Africe takove veci existuje... 

 

R1: 

Ahoj Míšo, 

 

já jsem sama překvapená.. nikdy jsem neslyšela o obřízku v Islámu.. no, teda já jsem 

nezažila (doufám to nebude vůbec:-)..a taky okolo mě nikdy(ortoOther) jsem neslyšela...nebo 

prostě nevím, ze existuje v Indonésie?? 

 

Vím, že tam v Africe takové věci existuje... 

 

R2: 

Ahoj Míšo, 

 

já jsem sama překvapená… Nikdy jsem neslyšela o obřízce(dep–>o) v islámu… No, teda já 

jsem to(miss) nezažila (doufám, že(dep–>doufám) to není(use) vůbec:-)… A taky okolo 

sebe(rflx) jsem nikdy (wo) neslyšela... Nebo prostě nevím, že to(miss) existuje 

v Indonésii(dep–>v)?? 

 

Vím, že tam v Africe takové věci existují(agr–>věci)... 

 

 

 

 

 

http://www.greendoors.cz/cafe_na_pul_cesty/o_kavarne


 

XX 

TEXT č. 7 (12. dubna 2013) 

 
R0: 

Ahoj Mišo!!!...no, teda..je mi to líto, ze zažijes takovou věc...doufám, že uz nikdy nebudes 

mít žadný vážne problemy.  

Přistí týden mám učeni na Pankráci v ůtery az do 11 hodin a pak mužeme se sejít, co ti na 

to??.. 

Hele, nemám na tebe cislo..prosím mi napis, kdyby něco... 

Na tvou otažku ráda odpovědět...mě to nebaví napsat s těma čarkama.., sama víš, jak blbě 

písu....pouzivám spiš intinkne ne uplne přesně vím kam mám to dávat ty čarky....jestě budu 

muset hodněěěě se naučít.. 

na plural je to obecně..nemám problem s tim postatných jmen..akorat, občas nejsem jistá jestli 

je to 'tech,tem, atd...:-)) 

Nerozumím slovenštině. 

Tak, dám ti vědět v ponděli, jo? Pokecáme over some coffee... 

Jo, začinala jsem ucit anglinu kdy jsem byla na universitě..takze kdyz bylo mi..20? .. 

Widya 

R1: 

Ahoj Míšo!!!...no, teda..je mi to líto, že zažiješ takovou věc...doufám, že už nikdy nebudeš 

mít žadný vážné problémy.  

Příští týden mám učení na Pankráci v úterý až do 11 hodin a pak můžeme se sejít, co 

ti(ortoOther) na to??.. 

Hele, nemám na tebe číslo..prosím mi napiš, kdyby něco... 

Na tvou otázku ráda odpovědět...mě to nebaví napsat s těmi(incorInfl/stylColl) 

čárkami(incorInfl/stylColl).., sama víš, jak blbě píšu....používám spíš 

instinktivně(incorBase) ne úplně přesně vím kam mám to dávat ty čárky....ještě budu muset 

hodně(incorOther) se naučit.. 

na plurál je to obecně..nemám problém s tím podstatných(incorBase) jmen..akorát, občas 

nejsem jistá jestli je to 'těch,těm, atd...:-)) 

Nerozumím slovenštině. 

Tak, dám ti vědět v pondělí, jo? Pokecáme over some coffee... 

Jo, začínala jsem učit anglinu kdy jsem byla na univerzitě(stylOther)..takže(ortoDia) když 

bylo mi..20? .. 

Widya 

 

R2: 

Ahoj Míšo!!! ... No, teda… Je mi to líto, že zažiješ takovou věc... Doufám, že už nikdy 

nebudeš mít žadné(dep–>problémy/stylColl) vážné problémy.  

Příští týden mám učení na Pankráci v úterý až do 11 hodin a pak se můžeme (wo) sejít, co 

ty(dep) na to?? 

Hele, nemám na tebe číslo… Prosím napiš mi (wo), kdyby něco... 

Na tvou otázku ráda odpovím(use)... Mě to nebaví psát(use) s těmi čárkami… Sama víš, jak 

blbě píšu... Používám je(miss, dep–>používám) spíš instinktivně, ne úplně přesně vím, kam 

je(agr –>čárky) mám (wo) dávat, ty čárky... Jestě se budu muset hodně (wo) naučit.. 
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S(use) plurálem(dep–>s/sec) je to obecně… Nemám problém s tím podstatných jmen… 

Akorát občas si(rflx–>nejsem jistá) nejsem jistá, jestli je to „těch, těm atd...:-)) 

Nerozumím slovenštině. 

Tak dám ti vědět v pondělí, jo? Pokecáme over some coffee... 

Jo, začínala jsem se(dep–>učit) učit anglinu, když(lex) jsem byla na univerzitě… Takže když 

mi bylo (wo)... 20? 

Widya 

 

TEXT č. 8 (23. listopadu 2013) 

 
R0: 

Ahoj Miso...mame se fajn. Zrovna jsme tedka v Berline...vis, kvli prvnimu synovi...je blanivy 

na MHD..zluty metro, tramvaj, double decker musime jezdit... No, musim jeste domluvit s 

stim hlidanim..ale myslim, ze to nebude problem. Bere hodinu 60 minut 270kc a 90 minut 

300kc. Bez fakturu. S fakturem cena je o trochu drazsi  

No, to je dobre ze bavi te prace. A jeste chodis s Kintary?.. 

 

R1: 

Ahoj Míšo...máme se fajn. Zrovna jsme teďka (stylColl) v Berlíne...víš, kvůli(incorBase) 

prvnímu synovi...je bláznivý(incorBase) na MHD..žlutý metro, tramvaj, double decker 

musíme jezdit... No, musím ješte domluvit s tím(webPreposition) hlídáním..ale myslím, že 

to nebude problém. Bere hodinu 60 minut 270 Kč(OrtoOther) a 90 minut 300 

Kč(OrthoOther). Bez fakturu. S fakturou(incorInfl) cena je o trochu dražší. 

 

No, to je dobře že baví tě práce. A ještě chodíš s Kintari(OrtoOther)?.. 

 

R2: 

Ahoj Míšo... Máme se fajn. Zrovna jsme teďka v Berlíne... Víš, kvůli prvnímu synovi... Je 

blázen(lex) do(dep–>blázen, MHD) MHD… Žluté(stylColl, agr–>metro) metro, tramvaj, 

double decker musíme jezdit... No, musím ješte domluvit to(agr–>hlídání, sec) hlídání(dep–

>domluvit)… Ale myslím, že to nebude problém. Beru(agr –>nevyjádřený podmět v 1. os. 

sg.) za(miss) hodinu za(miss, dep–>beru) 60 minut 270 Kč a za(miss, dep–>beru) 90 minut 

300 Kč. Bez faktury(dep–>bez). S fakturou je cena(wo) o trochu dražší. 

No, to je dobře,(orthoOther) že tě baví(wo) práce. A ještě chodíš do(lex) Kintari?.. 
 

TEXT č. 9 (24. listopadu 2013) 

 
R0: 

no, asi s dvema detma a zaroven ucim to je docela mission impossible....radci necham s 

babickou nebo tatinkem.....zatim vidim nejaky utery nebo cvrtek ale jistim si co nejrychlejsi a 

pak dam ti vedet, jo?..zejtra nejpozdeji. 

Tya a Imelda jsou taky v Kintari, ze?..nejak ony to schopne zaridi cas bez deti a ja proste 

neumim. Deti moje jsou na me lepene jako lizatko.. 

tak, dobra. Cekej na me a mozna uz muzeme zacinat pristi tyden.. 

Salam dari Berlin dan angkutan umumnya.. 

W. 

 

R1: 

no, asi s dvěma dětmi(incorInfl/stylColl) a zároveň učím to je docela mission 

impossible....radši(incorBase) nechám s babičkou nebo tatínkem.....zatím vidím nějaký úterý 
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nebo čtvrtek(incorBase) ale zjistím(incorBase) si co nejrychlejší a pak dám ti vědet, 

jo?..zítra(stylColl) nejpozději. 

Tya a Imelda jsou taky v Kintari, že?..nějak ony to schopné zařídí čas bez dětí a já prostě 

neumím. Děti moje jsou na mě lepené jako lízátko.. 

tak, dobrá. Čekej na mě a možná už můžeme začínat příští týden.. 

Salam dari Berlin dan angkutan umumnya.. 

W. 

 

R2: 

No, asi být(miss,vbx) se(use) dvěma dětmi a zároveň učit(use),(incorOther) to je docela 

mission impossible... Radši je(miss) nechám s babičkou nebo tatínkem... Zatím to(miss, dep–

>vidím) vidím na(miss, dep–>vidím) nějaké(agr–>úterý, stylColl) úterý nebo 

čtvrtek,(ortoOther) ale zjistím si to(miss, dep–>zjistím) co nejrychleji(use) a pak ti 

dám(wo) vědet, jo?... Zítra nejpozději. 

Tya a Imelda jsou taky v Kintari, že? … Ony (odd) nějak(wo) jsou(miss,vbx) schopné 

zařídit si(rflx–>zařídit) čas bez dětí a to(miss, dep–>neumím) já prostě neumím. Děti moje 

jsou na mě nalepené(use) jako na(miss) lízátko… 

Tak, dobrá. Čekej na mě a možná už můžeme začít(use) příští týden… 

Salam dari Berlin dan angkutan umumnya.. 

W. 

 

FACEBOOK 
 

1) 

R0: 

no jo...zatim je moc hodnej a jenom lezel v kocarku...ale modlil..:-)) 

R1: 

no jo...zatím je moc hodný(stylColl) a jenom ležel v kočárku…ale modlil..:-)) 

R2: 

No jo... Zatím je moc hodný a jenom leží(use) v kočárku...ale modlím(use) se(reflx-

>modlím)..:-)) 

 

2)  

R0: 

Hanicko...uz se to blizi...nemuzu dockat..:) 

R1: 

Haničko...už se to blíží...nemůžu dočkat..:) 

R2: 

Haničko…Už se to blíží…Nemůžu se(reflx–>dočkat) dočkat…:) 

 

3)  

R0: 

Jeeee...dekuji...apik tenan.. 

R1: 

Jé(stylExpres)...děkuji...apik tenan.. 

R2: 

Jé…Děkuji…apik tenan.. 

 

4)  

R0: 

yeeeeeeeeee...hezkyyyy...diky, diky... 
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R1: 

Jé(stylExpres)...hezký(stylExpres)...díky, díky... 

R2: 

Jé…Hezký…Díky, díky… 

 

5)  

R0: 

Kaco, dekuju za kompliment...jsem totiz princesna Fiona z Shreka!!...ale ta zelena!..:-))) 

R1: 

Káčo, děkuju za kompliment...jsem totiž princezna(stylOther) Fiona z Shreka!!...ale ta 

zelená!..:-))) 

R2: 

Káčo, děkuju za kompliment…Jsem totiž princezna Fiona ze(use) Shreka!! ...Ale ta zelená!..:-

))) 

 

6) 

R0: 

Presnee tak, bylo to fajn..s Svejkem byl to dokonaly....BTW, siapa yang bawa brosurnya 

Svejk kemaren? Kita kasih lagunya abang Rhoma Irama aja...yang "begadang jangan 

begadang.....;-)) 

R1: 

Přesně tak, bylo to fajn..s Švejkem byl to dokonalý....BTW, siapa yang bawa brosurnya Svejk 

kemaren? Kita kasih lagunya abang Rhoma Irama aja...yang "begadang jangan begadang.....;-

)) 

R2: 

Přesně tak, bylo to fajn..se(use) Švejkem bylo(agr–>to) to dokonalý…. BTW, siapa yang 

bawa brosurnya Svejk kemaren? Kita kasih lagunya abang Rhoma Irama aja...yang "begadang 

jangan begadang.....;-)) 

 

7)  

R0: 

Aj aj aj...jedla jsem slona..!!! :-)) 

R1: 

Aj aj aj...jedla jsem slona..!!! :-)) 

R2: 

Aj aj aj... Snědla(use) jsem slona..!!! :-)) 

 

8)  

R0: 

Urcite,teto! Prijd! 

R1: 

Určitě,teto! Přijď! 

R2: 

Určitě, teto! Přijď! 

 

9)  

R0: 

Teto Peto, haro umime vyrabit..hehehe 

R1: 

Teto Péťo, háro umíme vyrobit(incorBase)..hehehe 

R2: 
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Teto Péťo, háro umíme vyrobit… Hehehe. 

 

10) 

R0: 

Asih : belum duduk sendiri..cuman didudukin di auto sedacka... 

R1: 

Asih : belum duduk sendiri..cuman didudukin di autosedačka(wbdComp)... 

R2: 

Asih : belum duduk sendiri..cuman didudukin di autosedačka… 

 

11)  

R0: 

Tok : hodne kare a chilli...hehehehehe 

R1: 

Tok : hodně kari(incorBase) a chilli...hehehehehe 

R2: 

Tok: hodně kari a chilli…Hehehehehe 

 

12) 

R0: 

Lin ;..prdiiiii prdi...pedesss... 

R1: 

Lin ;..prdí(stylExpres) prdí...pedesss... 

R2: 

Lin: ... Prdí, prdí… Pedesss… 

 

13) 

 

R0: 

no, to vis..asi to po tete ktera ted je pod sluncem..:)) 

R1: 

no, to víš..asi to po tetě která teď je pod sluncem..:)) 

R2: 

No, to víš... Asi to má(vbx) po tetě, která teď je pod sluncem…:)) 

 

14)  

R0: 

Ahoj Miso..no jo..ted uz je mu 6 mesicu!!..Leti to fakt rychle...kdy se zase sejdeme?? 

R1: 

Ahoj Míšo..no jo..teď už je mu 6 měsíců!!..Letí to fakt rychle...kdy se zase sejdeme?? 

R2: 

Ahoj Míšo... No jo… Teď už je mu 6 měsíců!! ... Letí to fakt rychle… Kdy se zase sejdeme?? 

 

15) 

R0: 

oukej beibi..kouknu do kalendari...:D 

R1: 

oukej(stylColl) bejby(ortoOther/ortoOther/stylColl)..kouknu do kalendáři...:D 

R2: 

Oukej bejby... Kouknu do kalendáře(dep–>do)…:D 
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16) 

R0: 

teto Made..mama moje rikala, calon mantuuuuu...:D 

R1: 

teto Made..máma moje říkala, calon mantuuuuu...:D 

R2: 

Teto Made... Máma moje říkala, calon mantuuuuu...:D 

 

17)  

R0: 

Dekuji za jempol....Jak se ma Lukas? 

R1: 

Děkuji za jempol....Jak se má Lukáš? 

R2: 

Děkuji za jempol… Jak se má Lukáš? 

 

18)  

R0: 

Diky moc.. 

R1: 

Díky moc.. 

R2: 

Díky moc… 

 

19) 

R0: 

mamYnka je nejhezci...;-)))) 

R1: 

Maminka(ortoOther) je nejhezčí…;-)))) 

R2: 

Maminka je nejhezčí…;-)))) 

 

20)  

R0: 

Miso, dekuji ti...to jsem taky myslela, ze kdyz sestra mi prinesla mrnouse s tim cirem mela 

jsem pocit, ze to byl druhy Tomik.. 

R1: 

Míšo, děkuji ti...to jsem taky myslela, že když sestra mi přinesla mrňouse s tím čírem měla 

jsem pocit, že to byl druhý Tomík.. 

R2: 

Míšo, děkuji ti… To jsem si(rflx–>myslela) taky myslela, /odd/ když mi sestra přinesla 

mrňouse s tím čírem, měla jsem pocit, že to je(use) druhý Tomík… 

 

21)  

R0: 

Alhamdullilah tante, doa saya terjawab, melahirkan bayi sehat...Dekuji moc.. 

R1: 

Alhamdullilah tante, doa saya terjawab, melahirkan bayi sehat...Děkuji moc.. 

R2: 

Alhamdullilah tante, doa saya terjawab, melahirkan bayi sehat... Děkuji moc… 
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22)  

R0: 

hmm..me se nezeptej...ja jsem vzdycky pro...tvuj bracha na to asi vykasle..:-))...zadna kosher 

koza... 

R1: 

hmm..mě se nezeptej...já jsem vždycky pro...tvůj brácha na to asi vykašle..:-))...žádná košer 

koza... 

R2: 

Hmm… Mě se neptej(use)... Já jsem vždycky pro... Tvůj brácha se(rflx–>vykašle) na to asi 

vykašle…:-)) ... Žádná košer koza... 

 

23)  

R0: 

dekuji, teto! :-)) 

R1: 

děkuji, teto! :-)) 

R2: 

Děkuji, teto! :-)) 

 

24)  

R0: 

Dekuji, teto Peggy..iya, lekker bener..kan bikinnya kayak serasa baru mantenan...penuh cinta 

berbunga-bunga...:) 

R1: 

Děkuji, teto Peggy..iya, lekker bener..kan bikinnya kayak serasa baru mantenan...penuh cinta 

berbunga-bunga...:) 

R2: 

Děkuji, teto Peggy… iya, lekker bener..kan bikinnya kayak serasa baru mantenan...penuh 

cinta berbunga-bunga...:) 

 

25)  

R0: 

Ahoj Teto!..jsem kocourek maly!:) 

R1: 

Ahoj Teto!..jsem kocourek malý!:) 

R2: 

Ahoj teto! … Jsem malý kocourek (wo)!:) 

 

26) 

R0: 

Kiss kiss, teto...dekuji...kapan ketemuuu?? Sebelum emakknya Tomik cuman bisa 

ngglundung aja...udah semakin bulet niiihh... 

R1: 

Kiss kiss, teto...děkuji...kapan ketemuuu?? Sebelum emakknya Tomik cuman bisa 

ngglundung aja...udah semakin bulet niiihh... 

R2: 

Kiss kiss, teto... Děkuji...kapan ketemuuu?? Sebelum emakknya Tomik cuman bisa 

ngglundung aja...udah semakin bulet niiihh... 
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27)  

R0: 

Teto Lisda, dekuji..pozdravuj Indonesii! 

R1: 

Teto Lisda, děkuji..pozdravuj Indonésii! 

R2: 

Teto Lisdo(agr–>teto), děkuji… Pozdravuj v(miss/dep–>pozdravuj,Indonésii) Indonésii! 

 

28) 

R0: 

Strejdo Kubo, dekuji mocc!!! 

R1: 

Strejdo Kubo, děkuji mocc(ortoOther)!!! 

R2: 

Strejdo Kubo, děkuji moc!!! 

 

29) 

R0: 

to jo...mela jsem jeste pohodu..tedka..huuuuuuuuuu...porad lita...;-)))..Dekuji, teto! 

R1: 

to jo...měla jsem ješte pohodu..teďka..hů (stylExpres)...pořád lítá...;-)))..Děkuji, teto! 

R2: 

To jo... Měla jsem ješte pohodu… Teďka… Hů... Pořád lítá...;-))) ... Děkuji, teto! 

 

30) 

R0: 

No, aspon budu mit 2 kila dolu...teda, doufam..:-))) 

R1: 

No, aspoň budu mít 2 kila dolů...teda, doufám..:-))) 

R2: 

No, aspoň budu mít 2 kila dole(use)... Teda, doufám…:-))) 

 

32) 

R0: 

He eh...trasa nya bagus, hanya 2 kilometer terakhir podel silnici..trochu jsme zmrzly.. 

R1: 

He eh...trasa nya bagus, hanya 2 kilometer terakhir podél silnici..trochu jsme zmrzly.. 

R2: 

He eh...trasa nya bagus, hanya 2 kilometer terakhir podél silnice(dep–>podél)… Trochu jsme 

zmrzly… 

 

33)  

R0: 

V Krkonocich, na vrchol Snezky.. 

R1: 

V Krkonoších(incorBase), na vrchol Sněžky.. 

R2: 

V Krkonoších, na vrcholu(dep–>na) Sněžky… 
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34) 

R0: 

No, vidis..jsme ostuda, co?..bylo to jenom vikend a asi myslim jste jeste bydleli v 

Praze..(vymlouva, vymlouva..:-))) 

R1: 

No, vidíš..jsme ostuda, co?..bylo to jenom víkend a asi myslím jste ješte bydleli v 

Praze..(vymlouvá, vymlouvá..:-))) 

R2: 

No, vidíš… Jsme ostudy(agr–>jsme), co? ... Byl(agr–>víkend) to jenom víkend a asi, myslím 

si(rflx–>myslím), jste ješte bydleli v Praze... (vymlouvám(agr–>myslím si) se(rflx–

>vymlouvá), vymlouvám(agr–>myslím si)  se(rflx–>vymlouvá)..:-))) 

 

35) 

R0: 

Teto Gabino, MY dekujeme!..Koukam, ze vase Hanna bude leader...a nebo uz JE..:) 

R1: 

Teto Gábino, MY děkujeme!..Koukám, že vaše Hana bude leader...anebo(wbdComp) už 

JE..:) 

R2: 

Teto Gábino, MY děkujeme! ... Koukám, že vaše Hana bude leader... Anebo už JE...:) 

 

36) 

R0: 

Dekuji Lisda:) 

R1: 

Děkuji Lisda:) 

R2: 

Děkuji, Lisdo(use):) 

 

37) 

R0: 

Bu Jani, Tomas endut kayak ibunya..hehe..Jak se mate? 

R1: 

Bu Jani, Tomas endut kayak ibunya..hehe..Jak se máte? 

R2: 

Bu Jani, Tomas endut kayak ibunya.. Hehe… Jak se máte? 

 

38)  

R0: 

Ani ne, a nebo nevim:) a uz umi take pekne prebalovat....:)  

R1: 

Ani ne, anebo(wbdComp) nevím:) a už umí také pěkně přebalovat....:) 

R2: 

Ani ne, anebo nevím:) A už umí také pěkně přebalovat...:) 

 

39) 

R0: 

Kom..kok lama ilang? jak se mas? 

R1: 

Kom..kok lama ilang? jak se máš? 

R2: 
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Kom..kok lama ilang? Jak se máš? 

 

40) 

R0: 

to vis..hehe..pry cely po tatinek..zadny po me..mozna jenom ten nos..trochu plasatej jako je 

muj:) 

R1: 

to víš..hehe..prý celý po tatínek..žádný po mě..možná jenom ten nos..trochu 

placatý(incorBase/stylColl) jako je můj:) 

R2: 

To víš... Hehe... Prý je(vbx) celý po tatínkovi(dep–>po)… Nic(lex) po mně(OrtoOther)… 

Možná jenom ten nos... Trochu placatý jako je můj:) 

 

41)  

R0: 

jsem byla bz slov kdyz po prve jsem ho videla..koukal na me jako dospeli a plakala jsem jako 

prase 

R1: 

jsem byla bez(incorBase) slov když po prvé jsem ho viděla..koukal na mě jako dospělí a 

plakala jsem jako prase 

R2: 

Jsem byla beze(use) slov, když jsem ho po prvé(inverze) viděla... Koukal na mě jako 

dospělý(agr–>koukal) a já(miss) jsem plakala(inverze/sec) jako prase. 

 

42)  

R0: 

Bersama babicka Regina 

R1: 

Bersama babička Regina 

R2: 

Bersama babička Regina. 

 

43)  

R0: 

Co to je za počasí?..what a darn weather!.. 

R1: 

Co to je za počasí?..what a darn weather!.. 

R2: 

Co to je za počasí?..what a darn weather!.. 

 

44) 

R0: 

Teto, presne tak..je to fucking weather..fuj fuj 

R1: 

Teto, přesně tak..je to fucking weather..fuj fuj 

R2: 

Teto, přesně tak… Je to fucking weather.. Fuj fuj. 

 

45) 

R0: 

Ahoj mami Zakie...dekuji ya say.. 
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R1: 

Ahoj mami Zakie...děkuji ya say.. 

R2: 

Ahoj mami Zakie... Děkuji ya say.. 

 

46) 

R0: 

Ahoj teto...Děkuji za přáničko...:) 

R1: 

Ahoj teto...Děkuji za přáníčko...:) 

R2: 

Ahoj teto... Děkuji za přáníčko...:) 

 

47)  

R0: 

Diky, teto! 

R1: 

Díky, teto! 

R2: 

Díky, teto! 

 

48) 

R0: 

Diky Peto...akorat ta nestovice.....jestli chces mit doma veselou atmosferu jako co mame ted, 

tak prijdte!.. 

R1: 

Díky Péťo...akorát ta neštovice.....jestli chceš mít doma veselou atmosféru jako co máme teď, 

tak přijďte!.. 

R2: 

Díky Péťo... Akorát ty(agr–>neštovice) neštovice... Jestli chceš mít doma veselou atmosféru, 

jako (odd) máme teď, tak přijďte! 

 

49)  

R0: 

Lin, dekuji moc..kapan ada waktu lagi? ajak Simon ke tempatku...setelah nestovice, ya? 

R1: 

Lin, děkuji moc..kapan ada waktu lagi? ajak Simon ke tempatku...setelah neštovice, ya? 

R2: 

Lin, děkuji moc... kapan ada waktu lagi? ajak Simon ke tempatku...setelah neštovice, ya? 

 

 

48)  

R0: 

Lin...kasih fenistil kapky untuk gatelnya..pomuze to.. 

R1: 

Lin...kasih Fenistil(ortoOther) kapky untuk gatelnya..pomůže to.. 

R2: 

Lin... kasih Fenistil kapky untuk gatelnya.. Pomůže to… 
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49)  

R0: 

Aku pikir aku udah kena Lin, agak curiga karena si Tobi juga kena, eh bener,...bangun pagi, 

pupicky vsude..ach joo 

R1: 

Aku pikir aku udah kena Lin, agak curiga karena si Tobi juga kena, eh bener,...bangun pagi, 

pupíčky všude..ach jó(stylExpres) 

R2: 

Aku pikir aku udah kena Lin, agak curiga karena si Tobi juga kena, eh bener,...bangun pagi, 

pupínky(lex) všude… Ach jó. 

 

50)  

R0: 

Toku,skoda je nana je tehotna..jinak,privitam navstevu a k tomu dostanete bonus! 

R1: 

Toku,škoda je nana je těhotná..jinak,přivítám návštěvu a k tomu dostanete bonus! 

R2: 

Toku, škoda, (odd) nana je těhotná… Jinak přivítám návštěvu a k ní(agr–>návštěvu) 

dostanete bonus! 

 

51)  

R0: 

Madeku ; Sip, dokter Made...uvidime jak to dopadne dneska vecer...horecku! Prijd! 

R1: 

Madeku ; Sip, dokter Made...uvidíme jak to dopadne dneska večer...horečku! Přijď! 

R2: 

Madeku ; Sip, dokter Made... Uvidíme, jak to dopadne dneska večer... Horečka(use)! Přijď! 

 

52) 

R0: 

Nekecam...mam..bohuzel..Tobias ma taky asi tyden, tak ze chudak malej ma puntiky cely telo 

a oblycej.. 

R1: 

Nekecám...mám..bohužel..Tobiáš má taky asi týden, takže(wbdComp) chudák malý má 

puntíky celý tělo a obličej(OrthoOther).. 

R2: 

Nekecám... Mám… Bohužel... Tobiáš je(miss) má taky asi týden, takže chudák malý má 

pupínky(lex) na(dep–>puntíky) celém(dep–>těle) těle(dep–>na) a obličeji(dep–>na)… 

 

53) 

R0: 

No jo vlastne..heheheh 

R1: 

No jo vlastně..heheheh 

R2: 

No jo vlastně… Heheheh. 

 

54) 

R0: 

Tobias...puntiky na telo..cervene..tak je to urcite nestovice...sakra! 

R1: 
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Tobiáš...puntíky na tělo..červené..tak je to určitě neštovice...sakra! 

R2: 

Tobiáš… Pupínky(lex) na těle(dep–>na)... Červené… Tak jsou(agr–>neštovice) to určitě 

neštovice… Sakra! 

 

55) 

R0: 

Miso..je to nestovice..bohudik.:) 

R1: 

Míšo..je to neštovice..bohudík.:) 

R2: 

Míšo… Jsou(agr–>neštovice) to neštovice… Bohudík.:) 

 

56) 

R0: 

Asi ja ne...bohuzel..a nebo jo, ale Denisa a kakak budou mit nestovici...co ti na to, teto Lindo_ 

R1: 

Asi já ne...bohužel..anebo(wbdComp) jo, ale Denisa a kakak budou mít neštovici...co ty na 

to, teto Lindo_ 

R2: 

Asi já ne... Bohužel… Anebo jo, ale Denisa a kakak budou mít neštovice(use)... Co ty na to, 

teto Lindo? 

 

57) 

R0: 

nema hlavu ani zuby!..:-))... 

R1: 

nemá hlavu ani zuby!..:-))... 

R2: 

Nemá hlavu ani zuby!..:-))… 

 

58) 

R0: 

olrait beibi...zavolame se 

R1: 

olrait bejby(OrtoOther/OrtoOther/StylCol)...zavoláme se 

R2: 

Olrait bejby ... Zavoláme si(rflx–>zavoláme). 

 

59) 

R0: 

Daso, děkuji!..Přesně ták. nic jiného bych nepřála.. 

R1: 

Dášo, děkuji!..Přesně tak(StylExpres). nic jiného bych nepřála.. 

R2: 

Dášo, děkuji! ... Přesně tak. Nic jiného bych si(rflx–>nepřála bych) nepřála.. 

 

60)  

R0: 

Zatim prihlasime, Ano... 

R1: 
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Zatím přihlásíme, Ano... 

R2: 

Zatím se(rflx–>hlásíme) hlásíme(use), ano... 

 

61)  

R0: 

uvidime..mungkin Pavel akan bawa Tomik sepedaan...ale uvidime. Dik. 

R1: 

uvidíme..mungkin Pavel akan bawa Tomik sepedaan...ale uvidíme. Dík. 

R2: 

Uvidíme… mungkin Pavel akan bawa Tomik sepedaan... Ale uvidíme. Dík. 

 

62)  

R0: 

Ke sini Ren, tak bikinin...podle prani;-)) 

R1: 

Ke sini Ren, tak bikinin...podle přání;-)) 

R2: 

Ke sini Ren, tak bikinin... Jak si přejete(lex);-)) 

 

63)  

R0: 

Oh, come on Ondro...je to velka nuda porad s bramborami a delat pstruh na masle..udelam to 

specialni pro tebe a uvidis!..a hlavne jo, NENI sambal!!!.. 

R1: 

Oh, come on Ondro...je to velká nuda pořád s bramborami a dělat pstruh na másle..udělám to 

speciální pro tebe a uvidíš!..a hlavně jo, NENÍ sambal!!!.. 

R2: 

Oh, come on Ondro... Je to velká nuda pořád s bramborami (odd) dělat pstruha(dep–>dělat) 

na másle.. Udělám to speciální pro tebe a uvidíš! ... A hlavně, jo, NENÍ sambal!!! 

 

64)  

R0: 

nebud tak konservativni....;-)) 

R1: 

nebuď tak konzervativní(StylOther)....;-)) 

R2: 

Nebuď tak konzervativní...;-)) 

 

65) 

R0: 

tak tohle je number one borec....proste je to Karel GOD! 

R1: 

tak tohle je number one borec....prostě je to Karel GOD! 

R2: 

Tak tohle je number one borec... Prostě je to Karel GOD! 

 

66)  

R0: 

Teta Peggy, dekuji moc...pusinku juga dari mertua en calon mantu..;-))) 

R1: 

http://www.facebook.com/karel.jaros.14
http://www.facebook.com/karel.jaros.14
http://www.facebook.com/karel.jaros.14
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Teta Peggy, děkuji moc...pusinku juga dari mertua en calon mantu..;-))) 

R2: 

Teto(use) Peggy, děkuji moc... Pusinku juga dari mertua en calon mantu..;-))) 

 

67)  

R0: 

Dekuji teto!!!...Ted mam zmatek...budouci nevesty mam tak tolik!!..:-))..Pusinku! 

R1: 

Děkuji teto!!!...Teď mám zmatek...budoucí nevěsty mám tak tolik!!..:-))..Pusinku! 

R2: 

Děkuji teto!!! ... Teď mám zmatek... Budoucích(dep–>nevěst/sec) nevěst(use) mám (odd) 

tolik!! ...:-)) ... Pusinku! 

 

68) 

R0: 

Dekuji ti teto beautiful Peto!..Pozdravuj strejdu golfer! 

R1: 

Děkuji ti teto beautiful Péťo!..Pozdravuj strejdu golfer! 

R2: 

Děkuji ti, teto beautiful Péťo! ... Pozdravuj strejdu golfer! 

 

69)  

R0: 

Dekuji stejdo Poer!!..Take pozdravuj od nas do Hollandska.. 

R1: 

Děkuji strejdo(IncorBase) Poer!!..Také pozdravuj od nás do Holandska(IncorBase).. 

R2: 

Děkuji strejdo Poer!! ... Také pozdravuj od nás do Holandska… 

 

70) 

R0: 

Ahoj teto Hanko...dekuji moc...kdy se sejdeme??? 

R1: 

Ahoj teto Hanko...děkuji moc...kdy se sejdeme??? 

R2: 

Ahoj teto Hanko... Děkuji moc... Kdy se sejdeme??? 

 

71)  

R0: 

Dekuji, tetanggo!..:-0) 

R1: 

Děkuji, tetanggo!..:-0) 

R2: 

Děkuji, tetanggo!..:-0) 

 

72) 

R0: 

mnam mnam mnam....tak honem sem hodte! 

R1: 

mňam mňam mňam....tak honem sem hoďte! 

R2: 
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Mňam mňam mňam... Tak honem to(miss) sem hoďte! 

 

73) 

R0: 

taky ten Shrek a Prince Charming.. 

R1: 

taky ten Shrek a Prince Charming.. 

R2: 

Taky ten Shrek a Prince Charming… 

 

74) 

R0: 

Dekuji teto Tyo!...semoga sikovna seperti tetanya..:-)) 

R1: 

Děkuji teto Tyo!...semoga šikovná seperti tetanya..:-)) 

R2: 

Děkuji teto Tyo! ... semoga šikovná seperti tetanya..:-)) 

 

75)  

R0: 

Ahoj teto z Kralup!!...Dlouho jsme nevideli....Dekuji moc!..Pusinku Arunu.. 

R1: 

Ahoj teto z Kralup!!...Dlouho jsme neviděli....Děkuji moc!..Pusinku Arunu.. 

R2: 

Ahoj teto z Kralup!! ... Dlouho jsme se(dep–>neviděly) neviděly(OrtoOther)... Děkuji moc! ... 

Pusinku Arunovi(dep–>pusinku)… 

 

76)  

R0: 

Teto Lindo, dekuji za prani. Salam tempel buat Simon en Pepa! 

R1: 

Teto Lindo, děkuji za přání. Salam tempel buat Simon en Pepa! 

R2: 

Teto Lindo, děkuji za přání. Salam tempel buat Simon en Pepa! 

 

77)  

R0: 

Toku, pojdte sem.......uz jsi zdravi??.. 

R1: 

Toku, pojďte sem.......už jsi zdraví??.. 

R2: 

Toku, pojďte sem ... Už jsi zdravý(agr–>jsi)?? 

 

78)  

R0: 

Dnesni slovo pro me je selamat, mas pravdu..:-))..Dekuji Kaco!.. 

R1: 

Dnešní slovo pro mě je selamat, máš pravdu..:-))..Děkuji Káčo!.. 

R2: 

Dnešní slovo pro mě je selamat, máš pravdu...:-))... Děkuji Káčo! 
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79)  

R0: 

Diky moc Danielo!..ses jeste na materskou? musim nekdy te navstivit..obcas uz nevim co 

mam delat s Tomikem.. 

R1: 

Díky moc Danielo!..seš ještě na mateřskou? musím někdy tě navštívit..občas už nevím co 

mám dělat s Tomíkem.. 

R2: 

Díky moc Danielo! … Seš ještě na mateřské(dep–>na)? Musím tě někdy(inverze) navštívit... 

Občas už nevím, co mám dělat s Tomíkem… 

 

80)  

R0: 

Muj kamose!..Danke danke...:-)) 

R1: 

Můj kámoše!..Danke danke...:-)) 

R2: 

Můj kámoši(use)! ... Danke danke...:-)) 

 

81) 

R0: 

Yuhuuuuuu....dekuji moc...(mam zacinat romantikovat???:-))) 

R1: 

Juhů(OrtoOther/StylExpres)....děkuji moc...(mám začínat romantikovat(FwFab)???:-))) 

R2: 

Juhů... Děkuji moc... (mám začít(use) romantikovat???:-))) 

 

82)  

R0: 

to musim, jinak nic nedostanu..hi hi 

R1: 

to musím, jinak nic nedostanu..hi hi 

R2: 

To musím, jinak nic nedostanu… Hi hi. 

 

83) 

R0: 

Hehehe...Ti, mbak Nana, itu pas ada Mikulaska jizda di Pankrac..dingin2 kami diluar en si 

Tomik byl totalne spokojeny:-) 

R1: 

Hehehe...Ti, mbak Nana, itu pas ada Mikulaska jizda di Pankrac..dingin2 kami diluar en si 

Tomík byl totálně spokojený:-) 

R2: 

Hehehe... Ti, mbak Nana, itu pas ada Mikulaska jizda di Pankrac..dingin2 kami diluar en si 

Tomík byl totálně spokojený:-) 

 

84) 

R0: 

Rini : Dekuji, teto! Jak se ma Zaki? Kapan ke Praha lagi? 

R1: 

Rini : Děkuji, teto! Jak se má Zaki? Kapan ke Praha lagi? 
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R2: 

Rini: Děkuji, teto! Jak se má Zaki? Kapan ke Praha lagi? 

 

85)  

R0: 

Dekuji Teto...(mama trochu zapomnela:-))))..ted dobehne pro dortik..:-)) 

R1: 

Děkuji Teto...(máma trochu zapomněla:-))))..teď doběhne pro dortík..:-)) 

R2: 

Děkuji Teto... (máma trochu zapomněla:-))))… Teď doběhne pro dortík…:-)) 

 

86)  

R0: 

pani doktorka : no, jasne..dame si nejaky vylet..rozhodne bysme vzali obe kola na chatu..a 

uvidime jak to bude... 

R1: 

paní doktorka : no, jasně..dáme si nějaký výlet..rozhodně bychom(IncorBase/StylCol) vzali 

obě kola na chatu..a uvidíme jak to bude... 

R2: 

Paní doktorka: no, jasně... Dáme si nějaký výlet… Rozhodně bychom vzali obě kola na 

chatu… A uvidíme, jak to bude... 

 

87)  

R0: 

to je good...jsem ready to go..(teda krome Pondeli a Utery) 

R1: 

to je good...jsem ready to go..(teda kromě Pondělí a Úterý 

R2: 

To je good... Jsem ready to go...(teda kromě pondělí a úterý) 

 

88)  

R0: 

no jo, Tomik letos porad chce "straberrryyyy"...jo, Toku, Adamek je fakt sikovny kluk...asi 

vim, po kom je.. 

R1: 

no jo, Tomík letos pořád chce "straberrryyyy"...jo, Toku, Adámek je fakt šikovný kluk...asi 

vím, po kom je.. 

R2: 

No jo, Tomík letos pořád chce "straberrryyyy"... Jo, Toku, Adámek je fakt šikovný kluk... Asi 

vím, po kom je… 

 

89) 

R0: 

No, Pavel ma nejaky napat jet pod sirakem jenom s Tomikem. Jestli mas o tom zajem, muzete 

nekam jet spolu. A ja s Nanou budeme resit svetove problemi bez rvani dite...co ti na to??:-)) 

R1: 

No, Pavel má nějaký nápad jet pod širákem jenom s Tomíkem. Jestli máš o tom zájem, 

můžete někam jet spolu. A já s Nanou budeme řešit světové problémy bez řvaní dítě...co 

ty(OrtoOther) na to??:-)) 

R2: 
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No, Pavel má nějaký nápad jet pod širák(dep–>pod, jet) jenom s Tomíkem. Jestli máš o 

to(dep–>o, zájem) zájem, můžete někam jet spolu. A já s Nanou budeme řešit světové 

problémy bez řvaní dítěte(dep–>řvaní)... Co ty na to??:-)) 

 

90)  

R0: 

to jo, prvni dny pry je narocny pro deti v skolce..jeste jsem nezazila ale asi vim jaky to je.. 

R1: 

to jo, první dny prý je naročný pro děti v školce..ještě jsem nezažila ale asi vím jaký to je.. 

R2: 

To jo, první dny prý jsou(agr–>dny) naročné(agr–>jsou/sec) pro děti ve(use) školce… Ještě 

jsem to(miss) nezažila, ale asi vím, jaké(agr–>to) to je.. 

 

91)  

R0: 

Teta Astriiidd..dekujiiiii...pusinku pusinku..:-)) 

R1: 

Teta Astrid(StylExpres)..děkuji(StylExpres)...pusinku pusinku..:-)) 

R2: 

Teto(use) Astrid… Děkuji... Pusinku, pusinku..:-)) 

 

92) 

R0: 

Teta Tya, dekujiii...muach muah.. 

R1: 

Teta Tya, děkuji(StylExpres)...muach muah.. 

R2: 

Teto(use) Tyo(use), děkuji... muach muah.. 

 

93)  

R0: 

Teto Lindo, Diky moc...pozdravuj Pepu a Simone..pusinku pusinku..:) 

R1: 

Teto Lindo, Díky moc...pozdravuj Pepu a Simoně..pusinku pusinku..:) 

R2: 

Teto Lindo, díky moc... Pozdravuj Pepu a Simonu(dep–>pozdravuj)... Pusinku, pusinku..:) 

 

94)  

R0: 

Teto Hanicko, taky velkou pusu ode mne a maminky.. 

R1: 

Teto Haničko, taky velkou pusu ode mne a maminky.. 

R2: 

Teto Haničko, taky velkou pusu ode mne a maminky… 

 

95)  

R0: 

hehe..promin..rekla jsem, ze musim zase trenovat na slacklinu..jedna indonesanka ma zajem, 

ze musim proposit Pavla, aby me naucila to vytahnout z batohu a 'montovat' do stromu (tak, 

ted vis proc nepisu v cestine..blbe pisu:-)) 
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R1: 

hehe..promiň..řekla jsem, že musím zase trénovat na slacklinu(Flex)..jedna 

Indonésanka(OrtoOther) má zájem, že musím poprosit(IncorBase) Pavla, aby mě naučila to 

vytáhnout z batohu a 'montovat' do stromu (tak, teď víš proč nepíšu v češtině..blbě píšu:-)) 

R2: 

Hehe… Promiň… Řekla jsem, že musím zase trénovat na slacklinu… Jedna Indonésanka má 

zájem, abych(lex) poprosila(use/sec) Pavla, aby mě naučil(agr–>Pavla) to vytáhnout z 

batohu a 'namontovat'(use) na(lex) strom(dep–>na/sec) (tak, teď víš proč nepíšu 

česky(use)..blbě píšu:-)) 

 

96) 

R0: 

No Gabino, jednou za mesic je opravdu andelicek;-)))) 

R1: 

No Gábino, jednou za měsíc je opravdu andělíček;-)))) 

R2: 

No Gábino, jednou za měsíc je opravdu andělíček;-)))) 

 

97)  

R0: 

Aj aj aj..chudinka Hanna...no, snad ne..tezko rict..on je jako pytel blech... 

R1: 

Aj aj aj..chudinka Hana(OrtoOther)...no, snad ne..těžko říct..on je jako pytel blech... 

R2: 

Aj aj aj... Chudinka Hana... No, snad ne… Těžko říct… On je jako pytel blech... 

 

98)  

R0: 

Danielo : Nasel to tatinek.....stejne ho nutim, aby mi koupila neco hehe.... 

R1: 

Danielo : Našel to tatínek.....stejně ho nutím, aby mi koupila něco hehe.... 

R2: 

Danielo: Našel to tatínek... Stejně ho nutím, aby mi něco koupil(agr–>ho) (inverze), hehe... 

 

99) 

R0: 

v Orlickych horach..aspon,, teda..dneska rano vypadalo tam bily svinstvo..(pardonn...) 

R1: 

v Orlických horách..aspoň,, teda..dneska ráno vypadalo tam bílý 

svinstvo..(pardon(OrtoOther)...) 

R2: 

V Orlických horách… Aspoň… Teda…Dneska ráno napadalo(lex) tam bílý svinstvo… 

(pardon...) 

 

100) 

R0: 

Malej uz zacina zlobit..jsem dneska vyryzena..asi to bude the beginning of a beautiful life.. 

R1: 

Malý už začíná zlobit..jsem dneska vyřízená(OrtoOther)..asi to bude the beginning of a 

beautiful life.. 
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R2: 

Malý už začíná zlobit… Jsem dneska vyřízená… Asi to bude the beginning of a beautiful 

life.. 

 

101) 

R0: 

Dneska Tomik ma 3 mesicni narozeniny...to to leti, co? .hari ini genap sudah si Tomik 3 

bulan...cepet ya? 

R1: 

Dneska Tomík(OrtoDia) má 3 měsíční narozeniny...to to letí, co? .hari ini genap sudah si 

Tomik 3 bulan...cepet ya? 

R2: 

Dneska má Tomík (inverze) 3 měsíční narozeniny... To to letí, co? .hari ini genap sudah si 

Tomik 3 bulan...cepet ya? 

 

102)  

R0: 

drahy syn se smeje..je to radost! 

R1: 

drahý syn se směje..je to radost! 

R2: 

Drahý syn se směje… Je to radost! 

 

103)  

R0: 

Ahoj Kubo...jak se mas?..pics of Tomas smiling?..docela tezky moment..akorat mam hodne 

pics Tomase place....snazim se.. 

R1: 

Ahoj Kubo...jak se máš?..pics of Tomas smiling?..docela těžký moment..akorát mám hodně 

pics Tomáše pláče....snažím se.. 

R2: 

Ahoj Kubo... Jak se máš? ...pics of Tomas smiling? ... Docela těžký moment… Akorát mám 

hodně pics Tomáše, jak(dep–>mám) pláče... Snažím se.. 

 

104)  

R0: 

Uz jsem ho videla..je nadhernyyy...je velky, ze? 

R1: 

Už jsem ho viděla..je nádherný(StylExpres)...je velký, že? 

R2: 

Už jsem ho viděla… Je nádherný... Je velký, že? 

 

105) 

R0: 

hmmm..vzali se jsme v June, 2004???..:-))) 

R1: 

hmmm..vzali se jsme v June, 2004???..:-))) 

R2: 

Hmmm… Vzali jsme se (inverze) v June, 2004??? ...:-))) 
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106)  

R0: 

to je za 2 roky, hubby!!!..zpocitam od tedka..:-)) jupiiiii...konecne budu mit bily saty..(akorat, 

jaka bude velikost??..hmm..hmm..) 

R1: 

to je za 2 roky, hubby!!!..spočítám(OrtoOther) od teďka..:-)) jupí(StylExpres)...konečně budu 

mít bílý šaty..(akorát, jaká bude velikost??..hmm..hmm..) 

R2: 

To je za 2 roky, hubby!!! ...Počítám(use) od teďka..:-)) Jupí... Konečne budu mít bílé(agr–

>šaty/stylColl) šaty… (akorát, jaká bude velikost?? ... hmm… hmm…) 

 

107)  

R0: 

Koupime maly baby koza..budeme mit 2 year-old lamb na grilovani!!!..;-))) 

R1: 

Koupíme malý baby koza..budeme mít 2 year-old lamb na grilování!!!..;-))) 

R2: 

Koupíme malé(stylColl, agr–>kůzle/sec) kůzle(lex)... Budeme mít 2 year-old lamb na 

grilování!!! ...;-))) 

 

108) 

R0:  

hubby, vsechno nej a ai lop yu fuuuuulllllll.....:-D 

R1: 

hubby, všechno nej(stylColl) a ai lop yu fuuuuulllllll.....:-D 

R2: 

hubby, všechno nej a ai lop yu fuuuuulllllll.....:-D 

 

109)  

R0: 

Ahoj Miso!..tak uz musime zacinat mluvit indonesky, koukam.. 

R1: 

Ahoj Míšo!..tak už musíme začínat mluvit indonésky, koukám.. 

R2: 

Ahoj Míšo! ... Tak už musíme začít(use) mluvit indonésky, koukám… 

 

110) 

R0: 

Ahoj Miso, takze ketemuan besok yuuukk?? 

R1: 

Ahoj Míšo, takže ketemuan besok yuuukk?? 

R2: 

Ahoj Míšo, takže ketemuan besok yuuukk??  
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PŘÍLOHA C: MLUVENÉ PROJEVY 

 

Vysvětlivky: 

WS – Widya Sýkorová 

MH – Michaela Hájková 

PV – Pavel Sýkora 

GO – Goranka Oljača 

 

 

ZÁZNAM č. 1 (pořad Zaostřeno na cizince ze 7. srpna 2012 na Českém 

rozhlasu) 
 

GO: zaostřeno na cizince 

GO: dobrý večer. naším tématem sou opět manželství s vůní dálek. tak se totiž 

smíšeným manželstvím poeticky přezdívá. dá se poodhalit v čem vězí přitažlivost dálek? á jak 

se ve zdejším prostředí přeměňují jejich vůně? a kdo nebo co vám voní. jak se vůně navzájem 

prolínají. ty domácí sou nám nejbližší. protože sme si na ně zvykli. zamená to i že sou 

nejhezčí? nejlepší? potvrdí nám to i z dálky? s mikrofónem se ve světě intimních a zároveň 

spolčenských otázek ocitla goranka oljača. 

WS: když lidí jako mě ptaj jeslí se tady libí nebo ne, to jim nemužu ani říct jako ano 

nebo ne protože prostě tady jako jiný. než v indonésie. 

PV: manželka se menuje widya. dříve se menovala fachmaani ((míněno fahmaani)) 

nyní už přijala moje méno sýkorová, a vystudovala v surabáje ((míněno surabaye)) jazyk ee 

učitelství angličtiny, a věnovala se výuce angličtiny na místní u- univerzitě unesa. 

GO: vysvětlil pavel sýkora ktorý do stúdia přišel spoločně s manželkou wídeou á 

synem tomáškem. příběh rodiny sýkorových začíná ná indonéském ostrově jáva. kromě stúdia 

jazyka a obecných kulturných fenoménů, pavla sýkoru tehdy zaujala i sympatická učitelka 

angličtiny. po dvou letech bylo rozhodnúto, že s nadsázkou řečeno svatební obřad bude první 

příležitostí pro zkoušku multikulturality v praxi. 

WS: když sme měli svatbů tak jak tam vůbec žádnej pivó a po český hosty byli jako 

překvapeny jako horko a < nen- není pivo>? 

PS: svatba probíhala v indonézii (.) a většina příbuzenstva jsou muslimové a veškerá 

komunita kolem byli muslimové takže tam by bylo zřejmě vrcholně nezdvořilé alkoholické 

nápoje podávat.  

GO: a proč jste se brali v indonésii? 

PS: v podstatě to byla jediná možnost. protožé widya pochází z poměrně hodně 

tradiční rodiny á její otec by rozhodně si nedopustil takovou odvážlivost že by pustil svojí 

dceru někam do světa někam do neznámého prostředí, takže řekl hochů jestli chceš mojí dcerů 

tak si pro ní přijeď a svatba bude tady podle místní tradice. 

GO: jak vaše rodiny braly ten váš manželský svazek? 

PS: nó (.) pokud můžu mluvit o mé rodině tak samozřejmě když sem přišel s informací 

že bych se rád oženil cizinkou (.) s indonésankou (.) navíc s muslimkou (.) tak to samozřejmě 

v prvním okamžiku to vyvolalo poměrně značné zděšení a bylo to tématem poměrně 

dlouhých debat, zda je to rozumné zda jako si nebudu příliš komplikovat život tolika 

jinakostma. velice rozumně jsme o tom debatovali s rodiči tak ty různý klišé jsme odbourávali 

a došli jsme k tomu že samozřejmě to je větší risk nebo je to větší komplikace (.) ale není to 

nic (.) co by (.) člověk nepřekonal. jak to bylo u widye to spíš řekne ona sama. 

WS: první řec co můj tata řekl mně že velký ne. bez jako (..) důvod. já sem byla jako 

zklamaná protože chtěla sem jako popovidat víc, že tady prostě člověk normální akorát má 
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jiný nároznosti a bydlí tro- ne ee trošku ale jako bydlí <daleko. jenom deset tisíc kilometrů>. 

ale (.) rodiče sestra bratry í strejdoví (.) všichní o tom se bavili jak to bude, protože pavel 

nebyl muslim nebo (..) to není jako hlavní že nebyl muslim ale prostě byl z cizinec. a hlavně 

byl jako z ex komunist kantry ((míněno ex-communiest country)). což jako v indonésii to je 

velmi senzitivní věc. název komunist. můj tata byl z toho špatně rok. ale kdyby moje rodiče 

nedáli mi svolení takže ja- já do toho nedu. sem javánka tátovy slovo to je prostě jakó (.) 

důležité. 

GO: kdy to všechno bylo? 

WS: my sme seznámili v roce dva tisice dva, a my sme se brali v roce dva tisice štyři. 

no bylo to taky taková jako <láska (.) a (.) samozřejmě (.) jako (.) áj vil nevr let jů gou 

((míněno i will never let you go)). takže> 

GO: máme se rádi. to je jasné. na začátku. zamilování, romantika, no a téď ta 

práktická otázka. kde my můžeme spolu žít. tak. co rozhodlo ve vašem případě? že to bude 

česká republika? 

WS: nó (.) to sme se rozhodli spolu (.) protože kdyby pavel žil v indonésie to by pro 

něj jako hodně těžký. v indonésie to jako víc komplikovanější než tady. a pavel měl už dobrou 

práci tady, to spíš jako rozumnější. to jako byl samozřejmě kompromis 

GO: vysněná princezna udělala na začátku první kompromis. asi tó byl první 

kompromis v řadě jiných. 

PS: já myslim že to určitě kompromis byl i když to bylo spíš racionální rozhodnutí. a 

samozřejmě jako chlap jsem měl pocit že bych měl rodinu uživit a (.) to by asi v indonézii 

bylo trošku obtížnější, protože tam jsem nebyl tak zakotven jako doma. druhá věc byla že i 

rodina si samozřejmě myslela že když pojedeme do evropy a budeme žít v evropské zemi 

<v podstatě v jakékoliv> (.) tak že to bude pozitivní pro tu rodinu nebo pro tu manželku že si 

vlastně jako polepší že to bude takový přínos- přínosnější. neobyčejně to oceňuju, že se widya 

byla schopná vydat do světa to bylo poprvé co opustila indonésii. takže se vydala do úplně 

jiného světa, do kultury kterou nikdy neznala nebo ji znala spíš tak jako zprostředkovaně 

z filmů samozřejmě kompromisů muselo být potom spoustu. 

GO: žena má vždy následovat muže. to je jeden ze základních pilířů fungování 

tradičních manželství. hodilo se to v roce dva tisíce štyři i pavlu sýkorovi který dobře věděl že 

manželka wídea je vychována ve tradičním duchu? 

PS: nevím na co přesně máte teďkon na mysli (..) ale jako hodilo se mi to ano. 

dopředu nám jako by bylo svatebním slibem který sme četli trošku nadiktováno jak máme 

dále žít anebo tak jako napovězeno. takže pro mě to samozřejmě byla výhoda (.) a taky 

všichni moji kamarádi když sem potom přijel do české republiky zpátky s manželkou říkali no 

tak to si udělal dobře budeš mít teďko takovou hodnou ženu bude se ti starat o domácnost 

bude ti dobře vařit bude ctít a tydlety ideály trošku časem se vytratily už 

= 

WS: <to není pravda.> 

= 

PS: Widya brzo pochopila co to znamená emancipace feminismus a podobné 

myšlenky, ale myslím že v prvních letech to byla opravdu taková jako vzorná oddaná 

manželka. teď je samozřejmě taky ale už ví jak to tady chodí. 

GO: ale já vidím pane sýkora že vy se usmíváte. 

PS: e já sem svým způsobem rád že se widya dobře adaptovala na místní prostředí že 

si tady dobře zvykla že pochopila jaksi zákon- ni- nitosti české kultury že má tady spoustu 

českých kamarádů. my máme několik kamarádů kteří taky mají třeba manželku z indonézie a 

při našich pravidelných sedáncích u piva si tak jako sme si povzdychli že všechny naše 

manželky se tady dobře <přizpůsobily>. 

GO: jak ste se přizpůsobovala? co bylo pro vás nejtěžší. v tom manželství a také ve 

společnosti? 
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WS: to byla jako žít se s pavlem. jako byt spolu dvacet štyři hodin, to prostě jako bylo 

najednou. ne jako postupně jako lidi můžou jako žít spolu bez manželství což jako to není 

možné v indonésie. 

GO: teď když se náhodou pohádáte tak k mamince nemůžete. 

WS: né né ne. to je taky jako možná javánská povaha. my nemáme rádi jako veřený 

konflik, když třeba něco se nelibí od pavla, takže jako mlčim. nemužu říct přímo že jako to se 

mi nelibí, a von vždycky se zeptá co se děje já sem řekla nic se neděje a potom prostě ojedu 

z domova já nevim (..) celý dopoledné a někdy <brečim v parku nebo něco takovýho aby- 

abych mě jako ulevilo> takže (.) až zase sem doma řeknu že prostě ráno to se mi nelibí 

protože že tohle takhle takhle ale třeba my jedeme do hospody s kamarádama a tam ňáky pár 

jako hádali  jako kamarádi hádali mezi sebou tak pro mě je to prostě není slušný. před lidma. 

mam tady eště prostě problem tady v evropě jako kultůrku. tady je moc svobodný a lidi 

můžou jako říct co chtějí a dělat co chtějí, což jako třeba sem byla opravdu v šoku první rok 

tady když sem jela metrem. v metro byli hodně jako lidi a ňáký pár hodně libali, což jako pro 

mě neslušný příliš otevřený a nikdo to prostě nevadí jako by. tady platí pravidla když nechceš 

vidět, tak nevidíš. 

GO: a tak ste se přizpůsobila. 

WS: no? 

GO: a je něco, čemu se (.) pavel přizpůsobil? 

WS: ano. já sem se trošku bála ale myslim že v ňákym způsobem (.) pavel hodně mně 

rozumí. když mluvim se s pavlem, vopravdu von mě poslouchá, von mi jako ptá se opravdu. 

to jako jeden z hodně pozitivních věcí. hodně mi naučil. spousta věcí. teďka jako máme syna 

a samozřejmě mám obávu že až doroste a bude chodit s holkama a tak a co bude a třeba hodně 

senzitivje třeba jako sexuální vztah žít bez manželství to je prostě ostuda a tak dále a tady 

jako najednu řeknu tomášovi hele ne ne ne to prostě jako neni možné protože žije tady je 

čech, i když jako půl indonésan takže takhle mám problém. 

GO: pane sýkora, co vy k tomu. ste nervózní? jak to s výchovou dáte do nějakého 

balancu. 

PS: dá se říct že nervózní z toho trošku jsem, pochopitelně protože nejblíž si myslím 

že to dítě má třeba k matce (.) a když je máma indonésanka tak mu pochopitelně vštěpuje byť 

nevědomky základy té indonéské tradice a indonéského společenského chování. samozřejmě 

se obávám že v některých případech může tady jako by narážet. může se třeba ostatním dětem 

jevit třeba zbytečně slušnej nebo taky neprůbojnej, bude takovej zdrženlivější třeba vůči 

holkám, může vypadat i jako outsajdr ((míněno outsider)) trošku (.) ale úplně moc si to 

nepřipouštim. na to se nedá nijak připravit. 

GO: já se celou dobu dívám na to jak to tomášek krásně zvládá. je opravdu hodný, 

spokojený. jakým jazykem vlastně tomášek mluví? 

PS: náš synek je v podstatě bilingvní, jsou mu tři roky tak tak jakoby začíná mluvit, 

tak myslim že spíš vede ta čeština, ale když jdou s maminkou na procházku nebo jsou spolu 

doma tak spolu mluví indonésky. 

WS: i když mluvim indonésky ale prostě (..) žije tady a 

(..) 

GO: a myslíte si že jako smíšený pár řešíte více problémů, než kdyby to manželství 

nebylo smíšené? 

PS: já si myslím že určitě řešíme víc problémů. tady každý ví jak to chodí, má tady 

spoustu vzorů a příkladů ze svého okolí ze své rodiny od svých kamarádů. jestliže mám 

manželku češku tak můžu předpokládat že třeba (.) padesát procent vztahu s různými úřady a 

různýho zařizování, to manželka bez problému zvládne protože bude vědět jak se to tady dělá. 

alé (.) u nás to tak není, takže všechny takový věci s úřady a podobnými institucemi musí 

vyřizovat tatínek, (        ) já, protože manželka se tady holt nevyzná ve všech věcech á (.) 

jestliže si chceme objednat stavební firmu tak to musim udělat já protože manželka 
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samozřejmě neví. v tomhletěch věcech samozřejmě je to větší problém pro <smíšeného 

manžela>. 

GO: no a pracujete tady? 

WS: pracuju. já pracuju jako učitelka angličtinu. <osvč (.) to všechno zařídil manžel>. 

PS: takže manžel plní funkci trošku jako manažera (.) filmové hvězdy. 

WS: když jako jdu k paní doktorovi radši mluvim anglicky abych věděla co se děje se 

mnou, abých rozuměla jako ty takový technický výrazy. anebo u mě jdeme třeba jako do úřad 

práce se s pavlem, pavel zařídí co potřebuju rozumim, co pani řekla, ale taky jako občas 

nerozumim je to takhle takhle se dozvim takhle, spíš jako nejsem jistá, aby neděla chybu. 

myslim že mluvim běžně česky. (..) už neplakej. 

GO: od roku devatenáct set devadesát pět se o něco více než dvacet sedm tisíc českých 

mužů oženilo s ženami s jiným pasem. přestože ve stejném období si více než třicet dva tisíc 

češek vybralo cizince za manžela, česká migrační literatura neoplývá analýzami smíšených 

manželství. legislatívu naopak místo kulturní náboženské psychologické nebo ekonomícké 

roviny těchto svazků zajímá převážně to že mohou být zneužiti, to jest jen na oko. a tak se i 

chová k ním. sýkorovi ale tento druh potíží neměli. 

PS: samozřejmě když manželka přijela tak ještě česká republika třeba nebyla 

v šengenském prostoru tak třeba když jsme chtěli ject na výlet do polska tak jsem neustále 

sháněl pro manželku víza do všech okolních států. tohleto pominulo. samozřejmě je to cizinka 

takže si musí procházet veškerou administrativou na cizinecké policii. to není úplně příjemná 

záležitost. e vždycky si že na to že tady manželka žije osm let a v podstatě tady platí daně 

tady vychovává děti, tak že ten stát jako k ní není úplně takovej jako přívětivěj a neustále jí 

staví do cesty trošku tak jako přivřený dveře. jinak musím říct že už jako moc problémů 

nemáme. na tohleto téma sme se s manželkou bavili jestli by třeba časem chtěla si požádat o 

české občanství a jsme v podstatě narazili na to že české občanství pro ni už by nic moc 

nepřineslo kromě práva jaksi volit (.) a to zase kdyby chtěla jet do indonésie tak by musela 

mít vízum. myslím že může nadále zůstat indonésankou a její status cizince v české republice 

vůbec jí jako by nekomplikuje život. má trvalý pobyt takže v podstatě má tady i na trhu práce 

a jaksi ve vztahu k českým institucím má v podstatě skoro stejný status jako občan takže (..) 

prakticky nenaráží na žádné větší obtíže. 

GO: vraťme se na chvíli k přizpůsobování se a názoru že čeští muži neprojevují zájem 

o převzetí tradice zemí ze kterých pocházejí jejich manželky. mají to jak nedávno zaznělo na 

debatě sociologického ústavu velice pohodlné. 

PS: já myslim že určitě něco pravdy na tom je. v podstatě není ničím nucen aby ty 

svoje jako by ňáké zvyky měnil. on slaví svoje svátky, on tady funguje ve své kultůře. ale tak 

samozřejmě záleží to na tom do jaké míry má zájem o kulturu své ženy o zvyky své ženy. a 

potom já myslím že tam je takový spíš dobrovolný prostor pro to co všechno může dělat. já 

GO: no a jak to vypadá u vás. 

PS: no tak já samozřejmě to neměl taky úplně jako by bez problémů. můj tchán mi 

taky řekl že svojí dceru ti nedám dokud nebudeš muslimem. ve finále jsem konvertoval 

k islámu, takže musel jsem se ňákým způsobem při- přizpůsobit, musel jsem o některých 

věcech začít přemýšlet jiným způsobem, aby mi opravdu tchán manželku vydal no. 

samozřejmě i můj životní styl se ňákým způsobem změnil když mám manželku cizinku. 

najednou jsem zjistil že moje manželka je spíš třeba (.) domácky orientovaná (..) ráda vaří, 

ráda se stará o rodinu a (..) jaksi její štěstí často spočívá v tom že sme společně doma že sme 

v klidu, jen tak si společně povídáme. no a já sem byl zvyklý spíše někam pořád vyrážet, 

pořád věnovat se různým sportům a někde cestovat a v podstatě být doma to bylo trošku jako 

nuda to bylo když člověk neví už co by. 

WS: <to sem nevěděla v indonésie>. 

PS: v podstatě sem musela udělat takové jako by kompromisy ve prospěch rodinného 

štěstí a musel ssem se přizpůsobit. 
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GO: stojí to za to. 

PS: ale určitě to stojí za to. indonéská kultura mě vždycky zajímaly takže se 

s manželkou účastníme celé řady různých aktivit které koná indonéská ambasáda které koná i 

indonéská komunita lidé co tady žijí, takže mám pocit že tak žiju jako by ve dvou světech 

trochu v tom svém českém no a potom, potom v tom indonéském. stojí to za to a je to 

obohacující. 

GO: zmínil ste se o tom že ste konvertoval. znamená to že se z vás teď stal praktikující 

muslim? 

PS: já si nemyslím že bysme byli úplně praktikující, ale tím jak jsem se nad věcma 

zamýšlel tak můžu říct že jsem věřící. můj pohled na svět a na život a absolutno se změnily, je 

to takové jaksi latentně v nás a doma často o tom mluvíme o víře o islámu o vztahu k západní 

civilizaci ke křesťanství takové ty běžné věci které se objevují v každodenním životě, trošku 

mícháme dohromady klasické české svátky a přizpůsobujeme to, je to takový ňáký náš 

domácí islám. 

GO: komentujete události ve světě, když se například stane něco, co je jako by 

motivováno islámem v negativním slova smyslu. 

PS: já se snažím býti objektivním a nestranným, naopak manželka má takové tendence 

trošku nadsazovat muslimům, třeba omlouvat některé věci, které se dějí nebo je vysvětlovat, 

já se snažím v tomhletom být maximálně neutrální. samozřejmě taky v některých věcech 

dříve bych byl blíže k takovým jakoby jednostranným odsouzením ale právě myslím že to že 

mám spoustu přátel rodinu kteří jsou muslimové, tak na mnoho věcí koukám tak jaksi 

otevřenějšíma očima a nejsem tak jakoby radikální ve svých úsudcích. 

GO: tolik rodina sýkorových o míře přizpůsobování a o vlastním modu sivendi. děkuji 

za výjimečnou otevřenost a možnost nahlédnout do jejich soukromí. od mikrofónu všechno 

dobré přeje goranka oljača. 

 

 

R1: 

WS: když lidi jako mě ptají (stylColl) jestli(incorBase) se tady líbí nebo ne, to jim 

nemůžu ani říct jako ano nebo ne protože prostě tady jako jiný. než v indonésie. 

WS: když sme měli svatbu tak jak tam vůbec žádné(stylColl) pivo a po český hosty 

byli jako překvapený jako horko a < nen- není pivo>? 

WS: první řeč co můj táta řekl mně že velký ne. bez jako (..) důvod. já sem byla jako 

zklamaná protože chtěla sem jako popovídat víc, že tady prostě člověk normální akorát má 

jiný národnosti(incorBase) a bydlí tro- ne ee trošku ale jako bydlí <daleko. jenom deset tisíc 

kilometrů>. ale (.) rodiče sestra bratry i strejdovi (.) všichní o tom se bavili jak to bude, 

protože pavel nebyl muslim nebo (..) to není jako hlavní že nebyl muslim ale prostě byl 

z cizinec. a hlavně byl jako z ex komjůnist kántry ((míněno ex-communiest country)). což 

jako v indonésii to je velmi senzitivní věc. název komjůnist. můj tata byl z toho špatně rok. 

ale kdyby moje rodiče nedali mi svolení takže ja- já do toho nejdu(incorBase). sem javánka 

tátovy slovo to je prostě jako (.) důležité. 

WS: my sme se seznámili(incorBase) v roce dva tisíce dva, a my sme se brali v roce 

dva tisíce čtyři(incorBase). no bylo to taky taková jako <láska (.) a (.) samozřejmě (.) jako (.) 

áj vil nevr let jů gou ((míněno i will never let you go)). takže> 

WS: nó (.) to sme se rozhodli spolu (.) protože kdyby pavel žil v indonésie to by pro 

něj jako hodně těžký. v indonésie to jako víc komplikovanější než tady. a pavel měl už dobrou 

práci tady, to spíš jako rozumnější. to jako byl samozřejmě kompromis 

WS: <to neni pravda.> 

WS: to byla jako žít se s pavlem. jako být spolu dvacet čtyři(incorBase) hodin, to 

prostě jako bylo najednou. ne jako postupně jako lidi můžou jako žít spolu bez manželství což 

jako to není možné v indonésie. 
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WS: né né ne. to je taky jako možná javánská povaha. my nemáme rádi jako 

veřejný(incorBase) konflikt(incorBase), když třeba něco se nelíbí od pavla, takže jako mlčím. 

nemůžu říct přímo že jako to se mi  

nelíbí, a von(stylColl) vždycky se zeptá co se děje já sem řekla nic se neděje a potom 

prostě ojedu z domova já nevím (..) celý dopoledne a někdy <brečím v parku nebo něco 

takovýho aby- abych mně jako ulevilo> takže (.) až zase sem doma řeknu že prostě ráno to se 

mi nelíbí protože že tohle takhle takhle ale třeba my jedeme do hospody s kamarády(stylCol, 

incorInfl) a tam ňáký(stylColl) pár jako hádali  jako kamarádi hádali mezi sebou tak pro mě je 

to prostě není slušný. před lidmi(stylCol, incorInfl). mám tady ještě(stylColl) prostě problém 

tady v evropě jako kultůrku. tady je moc svobodný a lidi můžou jako říct co chtějí a dělat co 

chtějí, což jako třeba sem byla opravdu v šoku první rok tady když sem jela metrem. v metro 

byli hodně jako lidi a ňáký(stylColl) pár hodně líbali, což jako pro mě neslušný příliš otevřený 

a nikdo to prostě nevadí jako by. tady platí pravidla když nechceš vidět, tak nevidíš. 

WS: no? 

WS: ano. já sem se trošku bála ale myslím že v ňákym způsobem (.) pavel hodně mně 

rozumí. když mluvím se s pavlem, vopravdu(stylColl) von(stylColl) mě poslouchá, 

von(stylColl) mi jako ptá se opravdu. to jako jeden z hodně pozitivních věcí. hodně mi naučil. 

spousta věcí. teďka jako máme syna a samozřejmě mám obavu že až doroste a bude chodit 

s holkama(stylColl) a tak a co bude a třeba hodně senzitivně(incorBase) třeba jako sexuální 

vztah žít bez manželství to je prostě ostuda a tak dále a tady jako najednou(incorBase) řeknu 

tomášovi hele ne ne ne to prostě jako není možné protože žije tady je čech, i když jako půl 

indonésan takže takhle mám problém. 

WS: i když mluvím indonésky ale prostě (..) žije tady a 

WS: pracuju. já pracuju jako učitelka angličtinu. <osvč (.) to všechno zařídil manžel>. 

WS: když jako jdu k paní doktorovi radši mluvím anglicky abych věděla co se děje se 

mnou, abych rozuměla jako ty takový technický výrazy. anebo u mě jdeme třeba jako do úřad 

práce  

se s pavlem, pavel zařídí co potřebuju rozumím, co paní řekla, ale taky jako občas 

nerozumím je to takhle takhle se dozvím takhle, spíš jako nejsem jistá, aby neděla chybu. 

myslím že mluvím běžně česky. (..) už neplakej. 

WS: <to sem nevěděla v indonésie>. 

 

WS: když lidi jako se(rflx–>ptají) mě ptají jestli se mi (miss, dep–>líbí) tady líbí nebo 

ne to jim nemůžu ani říct jako ano nebo ne protože prostě tady je(miss, vbx–>jiný) to(miss, 

dep –>je) jako jiné(stylCol, agr–>to). než v indonésii(dep–>v). 

WS: když sme měli svatbu tak jak tam nebylo(miss, vbx) vůbec žádné pivo tak(lex) 

pro(lex) české(stylCol, agr–>hosty) hosty (to bylo překvapení) // (čeští hosti/) byli jako 

překvapení(stylCol, agr –>hosti) jako horko a < nen- není pivo>? 

WS: první věc(lex) co mně můj táta řekl (inverze) bylo(miss, vbx) (odd) velký ne. bez 

jako (..) důvodu(dep–>bez). já sem byla jako zklamaná protože chtěla sem si(rflx–

>popovídat) jako popovídat víc, že je(miss, vbx) tady prostě člověk normální akorát má 

jinou(agr –národnost, sec) národnost(dep–>má) a bydlí tro- ne ee trošku ale jako bydlí 

<daleko. jenom deset tisíc kilometrů>. ale (.) rodiče sestra bratři(agr–>všichni) i 

strejdové(agr–>všichni)  (.) všichni se o tom bavili (inverze) jak to bude, protože pavel nebyl 

muslim nebo (..) to není jako hlavní že nebyl muslim ale prostě byl z ciziny(dep–>z). a hlavně 

byl jako z ex komjůnist kántry bývalé komunistické země (lex). což jako v indonésii to je 

velmi senzitivní věc. označení(lex) komjůnist komunistický(lex). můj táta byl z toho 

špatný(dep–>byl) rok. ale kdyby moji(agr–>rodiče) rodiče mi nedali (inverze) svolení tak(lex) 

ja- já do toho nejdu. sem javánka tátovo(agr–>slovo) slovo (odd, dep–>je) je prostě jako (.) 

důležité. 
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WS: my sme se seznámili v roce dva tisíce dva, a my sme se brali v roce dva tisíce 

čtyři. no byla(agr–>láska) to taky taková jako <láska (.) a (.) samozřejmě (.) jako (.) áj vil 

nevr let jů gou nikdy tě nenechám odejít (lex). takže> 

WS: nó (.) to sme se rozhodli spolu (.) protože kdyby pavel žil v indonésii(dep–>v) to 

by pro něj bylo(miss, vbx–>těžký) jako hodně těžký. v indonésii(dep–>v)  to je(miss, vbx–

>komplikovanější) jako komplikovanější(use) než tady. a pavel měl už dobrou práci tady, 

bylo(miss, vbx–>rozumnější) to spíš jako rozumnější. to jako byl samozřejmě kompromis 

WS: <to není pravda.> 

WS: to bylo(agr–>to) jako sžít(lex) se s pavlem. jako být spolu dvacet čtyři hodin 

denně(miss, lex), to prostě jako bylo najednou. ne jako postupně jako lidi můžou jako žít 

spolu bez manželství což jako to není možné v indonésii(dep–>v). 

WS: né né ne. to je taky jako možná javánská povaha. my nemáme rádi jako veřejný 

konflikt, když třeba něco se mi(miss, dep –>nelíbí se) nelíbí od pavla, tak(lex) jako mlčím. 

nemůžu říct přímo že jako to se mi nelíbí, a von vždycky se ptá(use) co se děje já říkám(use) 

nic se neděje a potom prostě odejdu(lex) z domova já nevím (..) na(miss, dep–>odejdu) celý 

dopoledne a někdy <brečím v parku nebo něco takovýho aby- aby(agr–>ulevilo) se(rflx–

>ulevilo) mně jako ulevilo> takže (.) když(lex) sem zase (inverze) doma řeknu že prostě ráno 

to se mi nelíbilo(use) protože že tohle takhle takhle ale třeba my jdeme(lex) do hospody 

s kamarády a tam ňáký(stylColl) pár se(rflx–>hádal) jako hádal(agr–>pár) jako kamarádi 

hádali se(rflx –>hádali) mezi sebou tak pro mě (odd) to prostě není slušný. před lidmi. mám 

tady ještě prostě problém tady v evropě jako s(odd, dep–>problém) kulturou(lex, dep –

>s/sec). tady je moc svobody(dep–>moc) a lidi můžou jako říkat(use) co chtějí a dělat co 

chtějí, což jako třeba sem byla opravdu v šoku první rok tady když sem jela metrem. 

v metru(dep –>v) byli hodně jako lidi a ňáký(stylColl) pár se(dep–>líbal) hodně líbal(agr–

>pár), což jako pro mě je(vbx–>neslušný) neslušný příliš otevřený a nikomu(dep–>nevadí) to 

prostě nevadí jako by. tady platí pravidlo(use) když nechceš vidět, tak nevidíš. 

WS: no? 

WS: ano. já sem se trošku bála ale myslím že (odd, dep–>rozumí) ňákym způsobem (.) 

pavel mně hodně (inverze) rozumí. když mluvím (odd, rflx–>mluvím) s pavlem, 

vopravdu(stylColl) von(stylColl) mě poslouchá, von(stylColl) se(rflx–>ptá) mě(dep–>ptá se) 

jako ptá opravdu. to je(miss, vbx–>jedna) jako jedna(agr–>věcí) z hodně pozitivních věcí. 

hodně mě(dep–>naučil) naučil. spoustu(dep–>naučil) věcí. teďka jako máme syna a 

samozřejmě mám obavu že až doroste a bude chodit s holkama(stylColl) a tak tak(lex) co 

bude a třeba hodně vážně(lex) třeba jako sexuální vztah žít bez manželství to je prostě ostuda 

a tak dále a tady jako najednou řeknu tomášovi hele ne ne ne to prostě jako není možné 

protože žije tady je čech, i když jako půl indonésan takže takhle mám problém. 

WS: i když mluvím indonésky ale prostě (..) žije tady a 

WS: pracuju. já pracuju jako učitelka angličtiny(dep–>učitelka). <osvč (.) to všechno 

zařídil manžel>. 

WS: když jako jdu k paní doktorce(agr–>paní) radši mluvím anglicky abych věděla co 

se děje se mnou, abych rozuměla jako takové(stylCol, agr–>výrazy) ty (inverze) 

technické(stylCol, agr–>výrazy) výrazy. anebo (odd) jdeme třeba jako na(lex) úřad práce 

(odd, dep–>jdeme) s pavlem, pavel zařídí co potřebuju rozumím, co paní řekla, ale taky jako 

občas nerozumím je to takhle takhle se dozvím takhle, spíš jako nejsem si(rflx–>nejsem jistá) 

jistá, abych(agr–>neudělala) neudělala(lex) chybu. myslím že mluvím běžně česky. (..) už 

neplakej. 

WS: <to sem nevěděla v indonésii(dep–>v)>. 

 

 

 

ZÁZNAM č. 2 (3. března 2012) 
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R0: 

MH: jak dlouho jak dlouho žijete teď e v čechách? 

WS: osm let. 

MH: osm let? 

WS: osm let. 

MH: a jak dlouho se učíte česky? 

WS: osm měsiců. jako formálně. nebo oficiálně. jakó jak sem já sem přijela sem éé do 

česky republiky dva roky dva tisíce štyry 

MH: mhm 

WS: a rovnou sem měla pani učitélků nebo protože é protože vůbec sem é (     ) 

<rozuměla>, takže měla sem sou- éé é soukromý hodiny s ní jako dvakrát týdně éé s tou pani 

učitelkou českou, takže to- to é učení bylo asi osm devět měsiců. jenom (.) intenzivně. a 

potom sem se učila sama jako (..) přes intrnet nebo tady tady žiju v čechách takže jako kolem 

člověk zas pomuže. určitě. 

MH: mhm. á (…) vy ste se učila v indonésii česky taky nebo 

WS: né ne ne 

MH: až tady. 

WS: tady tady. 

MH: vůbec teda v indonésii. 

WS: né ne né. já sem éé jo to (.) my ani nevím kde je nebo počkej jako česká republika 

to je zrovna znamená jako čekoslovakija ((míněno czecho-slovakia)), jó jako že je v evropě 

ale jak jak se česky mluví to u nás neslyšíme nebo jako já sem to neslyšela. 

MH: taková maličká zemička 

WS: nó jasně jasně 

(…) 

MH: á 

WS: já sem ani nedokončila, lekce. Lekce (.) sem asi (.) é mate mate tady pád asi a já 

sem é já sem (.) skočila asi jenom štyři. 

MH: mhm. 

WS: nó a potom (..) to tó jako kuli penězum protože to docela docela drahý a já sem 

MH: no to je hodně drahý. 

WS:  hrozně drahý to asi dva tisíce štyry ja sem é platila jednu lekce devadesát minut 

to bylo šest set už. vang ((míněno uang)). ale jako ta pani učitelka byla výborná opravdu jako 

umí (.) umí (.) umí učit opravdu jako čestinu. éé pani učitelka zrovna jako je lingvi- lingvistka 

znáte blan- blanku remešovou? 

MH: é já sem četla možná ňákou studii a 

WS: nó to je jako její její jak se menuje její (..) sestřenice. 

MH: aha. 

WS: é vona právě jako je linvi- lingvuistka (.) á učí vopravdu jako češtinu pro cizince. 

ne jako pró (..) prostě jako profesionálka. 

MH: jo takhle. 

WS: takže to byla jako hodně é kuli tomu asi myslim že é že potom nějak sem é byla 

schopná jako by éé jako dostudovat nebo dostudovit si doma é všechny ty pády dohromady 

jako sama. 

MH: mhm. 

WS: ja sem měla ja sem měla už ééé ty základy a tak a potom (..) dělala sem hodně 

úkolů sama prostě. já sem taková já sem učitelka takže <jako vím já (                    )>. Takže (.) 

takže tak. 

MH: já to právě chci dělat jednou, že bych učila taky češtinu pro cizince 

WS: mhm 



 

L 

MH: a uplně sem z toho v šoku jaký peníze si za to ty lidi berou za tu hodinu no. 

WS: hm nó jako é pani učitelka byla jako na faktůru samozřejmě. to je jako dycky 

když fakturujem tak to je dycky dražší. 

MH: hm. 

WS: než jako já sem právě jako schválně nechtěla éé ten učitlnictví ve škole protože 

ten když je jako hodně kolektivně a jako hodně lidí na druhou stranu je to dobrý jako první 

rok to znamená jako neměla sem tak tolik kamarádů ale kdyby kdyby kdybych se naučila tam 

takže jako spíš půl na půl já bych tam nechtěla já sem taková jako jako by éé samostatná a 

nebylo by jako dobře když jako žiju tady v čechách a nic neumím a nic nedělám a < (             ) 

> protože jakoby já sem (             ) že všichni češi mluví aspoň trochu anglicky a né takže to 

bylo jako těžký takže já sem chtěla opravdu jakó zrychlit éé nebo rychle se doučit česky 

aspoň zaklady abych 

MH: mhm. 

WS: abych mohla jako získat ňákou práci nebo prostě jako mít jak se tomu říká sebe- 

sebedůvěry 

MH: jo jo jo. 

WS: protože sem byla v indonésie sem byla učitelka na univerzitě takže jako 

MH: aha. na které? 

WS: unisa. jako státní státní éé státní  univerzita v surabáje ((míněno v surabaye)). 

MH: aha. aha. 

WS: takže tam já sem učila angličtinu a potom sem si brala <nějakýho českýho 

muže>. 

MH: ahá. tak to začalo všechno. 

WS: no no no. takže é takže é život můj tady jako opravdu začíná (..) opravdu od nuly 

a to právě sem jako (…) kuli tomu sem snažila éé snažila sem se hodně se to naučit česky 

rychle. 

MH: to ste odvážná že ste sem takhle přijela právě a začínala od nuly. 

WS: ja sem byla jako mladá a (…) jak se tomu jako říká áj voz <jang end stjůpit> 

((míněno i was young and stupid). takže tak. é á (..) myslim že ééé tady rodiče muj jako tat- 

ééé rodiče tady jako mi adoptovali nebo tchán a tchýni. tchán zrovna nemluví vůbec anglicky 

takže (.) takže éé musela sem hodně jako snažit když é když chtěla sem jako komunikovat 

takže (..) prostě nejde jako tarzan <(                   )>. naštěstí moje tchýně mluví docela plynule 

anglicky takže to bylo jako by jakó jak se tomu říká (…) <ňák sem přežila>. čestinu. 

MH: dobrý a (…) tedy existuje ňáká učebnice češtiny v indonésii která se dá používat. 

WS: ne ne ne. ééé no pani učitelka vůbec (.) jako když sem byla eště v indonésie a 

pavel jako by byl můj (..) bojfrend ((míněno boyfriend)) á ééé asi jemu é mi přinesl něco lida 

hola. taková jako (..) jako knížku pro dětince 

MH: aha. 

WS: ééé éé ten (..) ten autor (…)jak se tomu říká autor? ten 

MH: autor? 

WS: tady ten autor se menuje lída hola. to je jako ňáký hodně známý tady jako vod 

doktorů ééé. to je taková jako velká učebnice á (.) voni právě jako (..) éé si to knížku přinesu 

do české republiky já sem tam sama se naučila ale to je bez bez učitelky to se nejde protože 

čestina a angličtina to se nedá srovnat. jakó tam samozřejmě sou ňáky iksplenejšn ((míněno 

explanation)) a tak ale kuli vyslovnost a tak všechno možný. víš jako ja pamatuju ale stejně to 

(..) nic mně nepomohla (.) tu knížku. takže (..) žádnou kníž- žádnou takovou knížku jako 

češtinu anglič- ééé indonéštinu. česká republika <kdo to je>? kromě jako lidi v indonésii to éé 

znaj jako pavel nedvěd a tak. 

MH: <jo> 

WS: kuli futból ((míněno football)). 



 

LI 

MH: to sem slyšela no to říkala míša někdy v hodinách že právě všichni všichni znaj 

nedvěda. nikdo neví kde to leží ale všichni říkají nedvěd a 

WS: nedvěd a poborský a ták. takže (..) v indonésie to (..) myslim že né. je to (…) tak 

já jako myslim žé začínaj jako být trošku populární kvůli jakoby (.) spórt anebo ty darmasisva 

((míněno darmasiswa)) studenty oni sou tam docela hodně. teďka hodně jako. 

(…) 

WS: a já sem právě řešila že když sme byli v indonésie tak éé můj manžel je takový 

hodně jako sportovní jako má má rád jako veslovat a ne jít jako do hlavného města ale spíš 

jako do forestu a jako tak. a mý vždycky sme potkali ňákýho čecha. 

MH: jó? 

WS: sou všude prostě. 

MH: opravdu? 

WS: opravdu opravdu.  

 

 

R1: 

WS: osm let. 

WS: osm let. 

WS: osm měsíců. jako formálně. nebo oficiálně. jako jak sem já sem přijela sem éé do 

český republiky dva roky dva tisíce c 

WS: a rovnou sem měla paní učitelku nebo protože é protože vůbec sem é (     ) 

<rozuměla>, takže měla sem sou- éé é soukromý hodiny s ní jako dvakrát týdně éé s tou pani 

učitelkou českou, takže to- to é učení bylo asi osm devět měsíců. jenom (.) intenzivně. a 

potom sem se učila sama jako (..) přes internet(incorBase) nebo tady tady žiju v čechách takže 

jako kolem člověk zas pomůže. určitě. 

WS: né ne ne 

WS: tady tady. 

WS: né ne né. já sem éé jo to (.) my ani nevím kde je nebo počkej jako česká republika 

to je zrovna znamená jako čekoslovakija, jó jako že je v evropě ale jak jak se česky mluví to u 

nás neslyšíme nebo jako já sem to neslyšela. 

WS: nó jasně jasně 

WS: nó a potom (..) to tó jako kvůli(incorBase) penězům protože to docela docela 

drahý a já sem 

WS: já sem ani nedokončila, lekce. Lekce (.) sem asi (.) é máte máte tady pád asi a já 

sem é já sem (.) skočila asi jenom čtyři(incorBase/stylColl) 

WS:  hrozně drahý to asi dva tisíce čtyři(incorBase/stylColl)já sem é platila jednu 

lekce devadesát minut to bylo šest set už. vang. ale jako ta paní učitelka byla výborná opravdu 

jako umí (.) umí (.) umí učit opravdu jako češtinu(incorBase). éé paní učitelka zrovna jako je 

lingvi- lingvistka znáte blan- blanku remešovou? 

WS: nó to je jako její její jak se jmenuje její (..) sestřenice. 

WS: é vona právě jako je linvi- lingvistka(incorBase) (.) á učí vopravdu(stylColl) jako 

češtinu pro cizince. ne jako pró (..) prostě jako profesionálka. 

WS: takže to byla jako hodně é kvůli(incorBase) tomu asi myslím že é že potom nějak 

sem é byla schopná jako by éé jako dostudovat nebo dostudovit(incorBase) si doma é všechny 

ty pády dohromady jako sama. 

WS: ja sem měla já sem měla už ééé ty základy a tak a potom (..) dělala sem hodně 

úkolů sama prostě. já sem taková já sem učitelka takže <jako vím já (                    )>. Takže (.) 

takže tak. 

WS: mhm 



 

LII 

WS: hm nó jako é paní učitelka byla jako na fakturu samozřejmě. to je jako 

vždycky(incorBase/stylColl) když fakturujeme(incorInfl/stylColl) tak to je 

vždycky(incorBase/stylColl) dražší. 

WS: než jako já sem právě jako schválně nechtěla éé ten učení(incorBase) ve škole 

protože ten když je jako hodně kolektivně a jako hodně lidí na druhou stranu je to dobrý jako 

první rok to znamená jako neměla sem tak tolik kamarádů ale kdyby kdyby kdybych se 

naučila tam takže jako spíš půl na půl já bych tam nechtěla já sem taková jako jako by éé 

samostatná a nebylo by jako dobře když jako žiju tady v čechách a nic neumím a nic nedělám 

a < (             ) > protože jakoby já sem (             ) že všichni češi mluví aspoň trochu anglicky 

a né takže to bylo jako těžký takže já sem chtěla opravdu jako zrychlit éé nebo rychle se 

doučit česky aspoň základy abych 

WS: abych mohla jako získat ňákou(stylColl) práci nebo prostě jako mít jak se tomu 

říká sebe- sebedůvěry 

WS: protože sem byla v indonésie sem byla učitelka na univerzitě takže jako 

WS: unisa. jako státní státní éé státní  univerzita v surabáje. 

WS: takže tam já sem učila angličtinu a potom sem si brala <nějakýho českýho 

muže>. 

WS: no no no. takže é takže é život můj tady jako opravdu začíná (..) opravdu od nuly 

a to právě sem jako (…) kvůli(incorBase) tomu sem snažila éé snažila sem se hodně se to 

naučit česky rychle. 

WS: já sem byla jako mladá a (…) jak se tomu jako říká áj voz <jang end stjůpit> 

((míněno i was young and stupid). takže tak. é á (..) myslím že ééé tady rodiče můj jako tat- 

ééé rodiče tady jako mi adoptovali nebo tchán a tchýni. tchán zrovna nemluví vůbec anglicky 

takže (.) takže éé musela sem hodně jako snažit když é když chtěla sem jako komunikovat 

takže (..) prostě nejde jako tarzan <(                   )>. naštěstí moje tchýně mluví docela plynule 

anglicky takže to bylo jako by jako jak se tomu říká (…) <ňák(stylColl) sem přežila>. 

čestinu(incorBase). 

WS: ne ne ne. ééé no paní učitelka vůbec (.) jako když sem byla 

ještě(incorInfl/stylColl) v indonésie a pavel jako by byl můj (..) bojfrend á ééé asi jemu é mi 

přinesl něco lída holá. taková jako (..) jako knížku pro děti(incorBase) 

WS: ééé éé ten (..) ten autor (…)jak se tomu říká autor? ten 

WS: tady ten autor se menuje(stylColl) lída holá. to je jako ňáký(stylColl) hodně 

známý tady jako vod(stylColl) doktorů ééé. to je taková jako velká učebnice á (.) 

voni(stylColl) právě jako (..) éé si to knížku přinesu do české republiky já sem tam sama se 

naučila ale to je bez bez učitelky to se nejde protože čeština(incorBase) a angličtina to se nedá 

srovnat. jako tam samozřejmě sou ňáky(stylColl) iksplenejšn a tak ale kvůli(incorBase) 

výslovnost a tak všechno možný. víš jako já pamatuju ale stejně to (..) nic mně nepomohla (.) 

tu knížku. takže (..) žádnou kníž- žádnou takovou knížku jako češtinu anglič- ééé indonéštinu. 

česká republika <kdo to je>? kromě jako lidi v indonésii to éé znaj jako pavel nedvěd a tak. 

WS: kvůli(incorBase) futból. 

WS: nedvěd a poborský a tak. takže (..) v indonésie to (..) myslím že né. je to (…) tak 

já jako myslím že začínaj(incorInfl/stylColl) jako být trošku populární kvůli jakoby (.) sport 

anebo ty darmasisva studenty oni sou tam docela hodně. teďka hodně jako. 

(…) 

WS: a já sem právě řešila že když sme byli v indonésie tak éé můj manžel je takový 

hodně jako sportovní jako má má rád jako veslovat a ne jít jako do hlavního(incorInfl) města 

ale spíš jako do forestu(flex) a jako tak. a my vždycky sme potkali ňákýho(stylColl) čecha. 

WS: opravdu opravdu.  

WS: sou všude prostě. 

 

 



 

LIII 

R2: 

WS: osm let. 

WS: osm let. 

WS: osm měsíců. jako formálně. nebo oficiálně. jako jak sem já sem přijela sem éé do 

české(stylCol, agr–>republiky) republiky (odd) v(dep–>přijela jsem) roce(dep–>v/sec) dva 

tisíce čtyry(stylColl) 

WS: a rovnou sem měla paní učitelku nebo protože é protože vůbec sem é (     ) 

<nerozuměla(neg)>, takže měla sem sou- éé é soukromé(stylCol, agr–>hodiny) hodiny s ní 

jako dvakrát týdně éé s tou paní českou učitelkou (inverze), takže to- to é učení trvalo(lex) asi 

osm devět měsíců. jenom (.) intenzivně. a potom sem se učila sama jako (..) přes internet nebo 

tady tady žiju v čechách takže jako kolem lidé(use) zas pomůžou(agr–>lidé/sec). určitě. 

WS: né ne ne 

WS: tady tady. 

WS: né ne né. já sem éé jo to (.) my ani nevíme(agr–>my) kde je nebo počkej jako 

česká republika to je zrovna znamená to samé (miss, lex) jako čekoslovakija, jó jako 

víme(lex) že je v evropě ale jak jak se česky mluví to u nás neslyšíme nebo jako já sem to 

neslyšela. 

WS: nó jasně jasně 

WS: nó a potom (..) to tó jako kvůli penězům protože to bylo(vbx–>drahé) docela 

docela drahé(stylCol, agr–>to) a já sem 

WS: já sem ani nedokončila, lekce. Lekce (.) sem asi (.) é máte máte tady pád asi a já 

sem é já sem (.) skončila(lex) asi jenom čtyři. 

WS:  hrozně drahý to bylo(vbx–>roce) asi v(dep–>bylo) roce(dep –>dva) dva tisíce 

čtyři já sem é platila za(dep–>platila) jednu lekci(dep–>jednu) (šest set // za) devadesát minut 

to bylo šest set už. korun(lex) vang. ale jako ta paní učitelka byla výborná opravdu jako umí 

(.) umí (.) umí učit opravdu jako češtinu. éé paní učitelka zrovna jako je lingvi- lingvistka 

znáte blan- blanku remešovou? 

WS: nó to je jako její její jak se jmenuje její (..) sestřenice. 

WS: é vona právě jako je linvi- lingvistka (.) á učí vopravdu(stylColl) jako češtinu pro 

cizince. ne jako pró (..) prostě jako profesionálka. 

WS: takže to bylo(agr–>to) jako hodně é kvůli tomu asi myslím že é že potom nějak 

sem é byla schopná jako by éé jako dostudovat nebo dostudovit si doma é všechny ty pády 

dohromady jako sama. 

WS: já sem měla já sem měla už ééé ty základy a tak a potom (..) dělala sem hodně 

úkolů sama prostě. já sem taková já sem učitelka takže <jako vím já (                    )>. Takže (.) 

takže tak. 

WS: mhm 

WS: hm nó jako é paní učitelka byla jako na fakturu samozřejmě. to je jako 

vždycky(stylColl) když fakturujeme tak to je vždycky dražší. 

WS: než jako já sem právě jako schválně nechtěla éé to(agr–>učení) učení ve škole 

protože to(agr–>učení) když je jako hodně kolektivně a jako hodně lidí na druhou stranu je to 

dobrý jako první rok to znamená jako neměla sem (odd, lex) tolik kamarádů ale kdyby kdyby 

kdybych se učila(use) tam tak(lex) (.) jako spíš půl na půl já bych tam nechtěla já sem taková 

jako jako by éé samostatná a nebylo by jako dobře když jako žiju tady v čechách a nic bych 

neuměla(use–>nebylo by) a nic bych nedělala(use–>nebylo by) a < (             ) > protože 

jakoby já sem (             ) že všichni češi mluví aspoň trochu anglicky ale(lex) né takže to bylo 

jako těžký takže já sem chtěla opravdu jako zrychlit éé nebo rychle se doučit česky aspoň 

základy abych 

WS: abych mohla jako získat ňákou(stylColl) práci nebo prostě jako mít jak se tomu 

říká sebe- sebedůvěru(dep–>mít) 

WS: protože sem byla v indonésii(dep–>v) sem byla učitelka na univerzitě takže jako 



 

LIV 

WS: unisa. jako státní státní éé státní  univerzita v surabáje. 

WS: takže tam já sem učila angličtinu a potom sem si vzala(use) <nějakého(stylCol, 

agr–>muže) českého(stylCol, agr–>muže) muže>. 

WS: no no no. takže é takže é můj život (inverze) tady jako opravdu začíná (..) 

opravdu od nuly a to právě sem jako (…) kvůli tomu sem snažila éé snažila sem se hodně se 

(odd–>naučit se, česky) naučit česky rychle. 

WS: já sem byla jako mladá a (…) jak se tomu jako říká áj voz <jang end stjůpit>. 

takže tak. é á (..) myslím že ééé tady rodiče můj jako tat- ééé rodiče tady jako mě(dep–

>adoptovali) adoptovali nebo tchán a tchýně(agr–>tchán). tchán zrovna nemluví vůbec 

anglicky takže (.) takže éé musela sem se(rflx–>snažit) hodně jako snažit když é když chtěla 

sem jako komunikovat takže (..) prostě nejde jako tarzan <(                   )>. naštěstí moje 

tchýně mluví docela plynule anglicky takže to bylo jako by jako jak se tomu říká (…) 

<ňák(stylColl) sem přežila>. češtinu. 

WS: ne ne ne. ééé no paní učitelka vůbec (.) jako když sem byla ještě(stylColl) 

v indonésii(dep–>v) a pavel jako by byl můj (..) bojfrend přítel(lex) á ééé asi on(agr–>přinesl) 

é mi přinesl něco od(dep–>něco) lídy(dep–>od) holé(dep–>od). takovou(agr–>knížku) jako 

(..) jako knížku pro děti 

WS: ééé éé ten (..) ten autor (…)jak se tomu říká autor? ten 

WS: tady ta(agr–>lída) autorka(agr–>lída) se menuje(stylColl) lída holá. ona(agr–

>lída)  je jako nějaká(agr–>lída) hodně známá(agr–>lída) tady jako vod(stylColl) doktorů ééé. 

to je taková jako velká učebnice á (.) voni(stylColl) právě jako (..) éé jsem si tu(agr–>knížku) 

knížku přinesla(use) do české republiky já sem se tam sama (inverze) učila(use) ale to 

bylo(use) bez bez učitelky to (odd, rflx–>nejde) nejde protože čeština a angličtina to se nedá 

srovnat. jako tam samozřejmě sou ňáky(stylColl) iksplenejšn vysvětlivky(lex) a tak (odd, lex) 

kvůli výslovnosti(dep–>kvůli) a tak všechno možný. víš jako já si(rflx–>pamatuju) to(miss, 

dep –>pamatuju) pamatuju ale stejně to (..) nic mně nepomohla (.) ta(agr–>knížka/sec) 

knížka(agr–>nepomohla). takže (..) nemáme(vbx–>žádnou) žádnou kníž- žádnou takovou 

knížku jako učebnici(miss, dep–>nemáme) češtiny(dep–>učebnici)  anglič- ééé 

indonésky(dep–>učebnici). česká republika <kde(lex) to je>? jako lidi v indonésii to éé 

neznaj(neg) kromě jako pavla(dep–>kromě) nedvěda(dep–>kromě) a tak. 

WS: kvůli futból fotbal(lex). 

WS: nedvěd a poborský a tak. takže (..) v indonésii(dep–>v) to (..) myslím že né. je to 

(…) tak já jako myslím že češi(miss, lex) začínaj(stylColl) jako být trošku populární kvůli 

jakoby (.) sportu(dep–>kvůli) anebo těm(agr–>studentům/sec) darmasisva studentům(dep–

>kvůli)  oni sou tam docela hodně. teďka hodně jako. 

(…) 

WS: a já sem právě řešila že když sme byli v indonésii(dep–>v) tak éé můj manžel je 

takový hodně jako sportovní jako má má rád jako veslování(dep –>má rád) a ne chození(dep 

–>má rád) jako do hlavního města ale spíš jako do forestu lesa(lex) a jako tak. a my vždycky 

sme potkali ňákýho(stylColl) čecha. 

WS: opravdu opravdu.  

WS: sou všude prostě. 

 

 

ZÁZNAM č. 3 (18. březen 2012) 
 

R0: 

WS: ééé indonéský lidi tady sou jako by po gneraci. jako by dycky jako jako pan 

sujono ((míněno soejono)) třeba, ééé to jako (.) řikáme že éé první generace. pan sujono. 

potom éé druhá generace je dětí éé jo sou jejich děti á (..) ale to už ne- nepočitáme protože to 



 

LV 

jako se narodily tady a mluví česky a žádný indonésky takže to spíš jako by prostě <lost 

dženerejšn> ((míněno lost generation)) nebo 

MH: jo. 

WS: á (.) a potom je ty jako by (..) jako my. jako že indonésie a potom jako přijeli sme 

teďka sem do český republiky a potom naše děti. 

MH: jo. 

WS: anebo a a potom taky jako první druhá éé třetí generace a a pan sujo- sujono třeba 

jako my volame jó vy ste jako i druhá generace tak poďte sém a tak. 

MH: aha. 

WS: takže my to voláme takový jakoby (..) éé takže jako spíš jako hodně dobře mluví 

jako první českýho (                  ) podle mě jako první generace. druhá generace jako (..) jako 

(.) jako nestydí se ale jako mluví hrozně blbě. ale zase jako ne vždycky ale většinou sou z ééé 

ze směsnýho manželství. takže tak. ale sou malí maličký ještě samozřejmě. naše naše děti sou 

ještě já nevim tři čtyři pět. takže (.) ale mluví česky samozřejmě. hodně. tak můj syn třeba 

jako taky rozumi rozumí hodně česky a mluví (..) ja když mluvim ang- éé indonésky rozumí 

ale (..) ja- odpovidá česky. 

MH: aha. 

WS: občas (.) občas jako česky jako. rozumí třeba to je jako modrá, to je jako biru ale 

říká to jako česky. když řikám jako co to je? to je modrá a to je biru.  

MH: aha. 

WS: ale spíš jako má tendenci mluvit é česky. protože my bydlíme ještě s babičkou 

nebo ééé my bydlíme jako ve druhým patře ale potkáme babičku na chodbě takže spíš jako 

von to má hlavně (…) nó (..) nestačí jenom se mnou mluvit indonésky. a s tatínkem a s děde- 

é s dědou každý večer. spíš jako ty děti (..) mluví (...) česky. 

(…) 

MH: a jak starý je syn? 

WS: prosim? 

MH: jak starý je syn? 

WS: é tři. 

MH: tři roky. 

WS: tři a čekam další za měsíc a půl a v září září syn bude. takže jakoby konec <konec 

sxu žádnej třetí pokus>. 

MH: <chtěla ste holčičku jo?> 

WS: né jako samozřejmě jako vždycky vždycky už když máte už máte jako syna nebo 

kluka tak to může bejt i druhý, é třetí chtěj mít jako tu holčičku aby byla jako ideální. 

MH: jo jo jo. 

WS: ale mně mně to vůbec nevadí. aspoň šetřim hračky a oblečky. 

MH: <to je pravda no>. 

WS: jako (.) nejsem zklámaná jako možná trošinku když sem to viděla jako na 

ultrazvuk že to (.) tam tam 

MH: <jo jo jo že tam je pindík>. 

WS: <pindík>. ále (…) có no. 

MH: nó jasně. 

WS: hlavně je zdravej a (..) mi přide jako já u- u- už už sem zvládla jako jak jak s tím 

zachovat s klukem. takže jo <žádný růžový> nebude. 

MH: a menujou se česky? nebo é (..) jaká mají ména? 

WS: nó (.) é jako syn se menuje tomáš ajdan ((míněno aidan)) sýkora. ajdan to je 

jakoby asi jakoby indonéské méno my sme nebyli nebo jako aby to nebylo tak moc jako český 

nebo evropanský. to je spíš jako kompromis. a to najít opravdu jako kompr- komprimitivní 

méno pro (..) pro chla- nebo pro půl český a půl indonéský éé člověk je to trošku náročný. 

holčičí ména sou jako jednoduší jako (..) máme taky jako a a a žejo anna karina všechno 



 

LVI 

možný. to to jako pří- příde nebo příde hodně jakoby přírodní nebo normální ale jakoby 

dalibór a stanisláv a to už to už né. teďka teďka máme problém jak budeme jako pojmenovat 

(.) to druhý. 

MH: eště nevíte? 

WS: nevíme. jako máme vybraný ale jakoby (..) né český spíš jako anglický který jako 

nevyslovuje anebo nevyslovuje jakoby hodně v bibli nebo v korejn ((míněno qur´an)) jako 

třeba (.) třeba nebudeme (.) nebudeme to éé menovat třeba (         ), to né. ale spíš jako takový 

možná denis. jakoby 

MH: jo. jo jo jo. 

WS: jakoby (.) pro nás je to (.) pro indonésanů (.) mně to (.) mně to zrovna jako jedno 

jó. ále to je spíš jako kuli babičce a (.) éé rodiny tam v indonésie až bude potom když (.) když 

budeme tam potom navštívit a jak se menuješ? a on ondřej á 

MH: <ondřej> 

WS: nó. <sýkora>. 

MH: <to by tam s nim možná ani nikdo nemluvil kdyby mu tam museli říkat ondřeji>. 

WS: né. (.) takže teďka jako máme problém, s tim ménem. ale jako tomáš (..) tomáš 

má ve ménu něco jako tomy že jo. neni to moc divný ale (..) to se dá jako vyslovovat. nebó (.) 

jako že sem (.) že sem muslimka takže jako kuli tomu taky abych nevybrala něco jako z bajbl 

((míněno bible)) nebo něco takovýho. což jako v evropě je to těžký. (                 ) je to skoro 

(.) skoro jakó ééé jaksi éé jmen tady to sou jako že v bibli. takžé (.) biblikl ((míněno biblicl)) 

ne jako. tomáš je jakoby taky svat- svatý nebo (.) ale 

MH: no tady skoro každý méno má svýho (.) svýho svatýho, takže 

WS: jasně jasně. kdyby- kdybych měla dítě jako (.) první rok tady é tady v čechách tak 

to by mohl být problém (.) pro mě osobně. 

MH: aha. 

WS: a tady už je osum let žiju tady takže to mi už je úplně jedno. 

MH: <takhle> 

WS: <hlavně ne (    ) a ne (     )>. 

(…) 

MH: váš manžel je taky muslim? Nebo 

WS: muslim muslim. jako (.) <evropský muslim>. 

MH: jo. a byl i předtim než ste se potkali nebo tu víru potom přijal? 

WS: né ne ne. já samozřejmě jako (..) když sem ho jakoby potkala poprvé to byl jako 

(..) <nic> (.) takže jako. é to byla jako taky překvapení pro mě protože é my sme přesvědčni 

že éé jakó (..) é člověk má bejt jako muslim nebo křesťan nebo é nevim é hinduist éé 

hinduista nebo (..) prostě (.) něco, ale bez toho není možný. a najednou pavel tam a potom ty 

seš jako katolik? né. ty seš (..) protestant? né. a co si? níc. jako (.) é jako slovo atejist 

((míněno ateist)) to je prostě jako v indonésie to je (..) prostě é jakoby (..) odpudivý. ale samo- 

sem (.) sem (.) sem řekla prostě že sem taková. ja sem dospělá prostě (.) a (.) ja sem (.) ja sem 

hodně racionální takže když (..) když mi jakoby dáli, tak buď takhle nebo takhle. láska ta 

bude tam jako hraje role ale (..) nejsem taková jako romantická že bych (                 ) že bude 

jako livin in e drým ((míněno living in a dream)) a tak. <buď todle nebo todle>. takže tak. é a 

můj manžel vždycky říká tak každý ééé osm let žije takže za dva roky budu muset jako 

prodloužovat trvalý pobyt 

MH: mhm. 

WS: a můj manžel řikal jo jo garanci bude jednou zá roky ta ja připravuje jako koupim 

<ňáky jednoserný letenku do indonésie>. 

 

 

R1: 



 

LVII 

WS: ééé indonéský lidi tady sou jako by po generaci(incorBase). jako by 

vždycky(incorBase/stylColl) jako jako pan sujono třeba, ééé to jako (.) říkáme že éé první 

generace. pan sujono. potom éé druhá generace je dětí éé jo sou jejich děti á (..) ale to už ne- 

nepočítáme protože to jako se narodily tady a mluví česky a žádný indonésky takže to spíš 

jako by prostě <lost dženerejšn> nebo 

WS: á (.) a potom je ty jako by (..) jako my. jako že indonésie a potom jako přijeli sme 

teďka sem do český republiky a potom naše děti. 

WS: anebo a a potom taky jako první druhá éé třetí generace a a pan sujo- sujono třeba 

jako my voláme jó vy ste jako i druhá generace tak pojďte(stylCol,incorBase) sem a tak. 

WS: takže my to voláme takový jakoby (..) éé takže jako spíš jako hodně dobře mluví 

jako první českýho (                  ) podle mě jako první generace. druhá generace jako (..) jako 

(.) jako nestydí se ale jako mluví hrozně blbě. ale zase jako ne vždycky ale většinou sou z ééé 

ze směsnýho manželství. takže tak. ale sou malí maličký ještě samozřejmě. naše naše děti sou 

ještě já nevím tři čtyři pět. takže (.) ale mluví česky samozřejmě. hodně. tak můj syn třeba 

jako taky rozumí rozumí hodně česky a mluví (..) já když mluvím ang- éé indonésky rozumí 

ale (..) ja- odpovídá česky. 

WS: občas (.) občas jako česky jako. rozumí třeba to je jako modrá, to je jako biru ale 

říká to jako česky. když říkám jako co to je? to je modrá a to je biru.  

WS: ale spíš jako má tendenci mluvit é česky. protože my bydlíme ještě s babičkou 

nebo ééé my bydlíme jako ve druhým patře ale potkáme babičku na chodbě takže spíš jako 

on(stylColl) to má hlavně (…) nó (..) nestačí jenom se mnou mluvit indonésky. a s tatínkem a 

s děde- é s dědou každý večer. spíš jako ty děti (..) mluví (...) česky. 

WS: prosím? 

WS: é tři. 

WS: tři a čekám další za měsíc a půl a v září září syn bude. takže jakoby konec <konec 

sexu(incorBase) žádnej třetí pokus>. 

WS: né jako samozřejmě jako vždycky vždycky už když máte už máte jako syna nebo 

kluka tak to může být(stylColl) i druhý, é třetí chtějí(incorInfl/stylColl) mít jako tu holčičku 

aby byla jako ideální. 

WS: ale mně mně to vůbec nevadí. aspoň šetřím hračky a oblečky. 

WS: jako (.) nejsem zklamaná jako možná trošinku když sem to viděla jako na 

ultrazvuk že to (.) tam tam 

WS: <pindík>. ale (…) có no. 

WS: hlavně je zdravý(stylColl) a (..) mi přijde(incorBase) jako já u- u- už už sem 

zvládla jako jak jak s tím zachovat s klukem. takže jo <žádný růžový> nebude. 

WS: nó (.) é jako syn se jmenuje(stylColl) tomáš ajdan sýkora. ajdan to je jakoby asi 

jakoby indonéské jméno(stylColl) my sme nebyli nebo jako aby to nebylo tak moc jako český 

nebo evropský(incorBase). to je spíš jako kompromis. a to najít opravdu jako kompr- 

kompromisní(incorBase) jméno(stylColl) pro (..) pro chla- nebo pro půl český a půl 

indonéský éé člověk je to trošku náročný. holčičí jména(stylColl) sou jako jednoduší jako (..) 

máme taky jako a a a že jo anna karina všechno možný. to to jako pří- příde(stylColl) nebo 

příde(stylColl) hodně jakoby přírodní nebo normální ale jakoby dalibor a stanislav a to už to 

už ne. teďka teďka máme problém jak budeme jako pojmenovat (.) to druhý. 

WS: nevíme. jako máme vybraný ale jakoby (..) ne český spíš jako anglický který jako 

nevyslovuje anebo nevyslovuje jakoby hodně v bibli nebo v korejn jako třeba (.) třeba 

nebudeme (.) nebudeme to éé menovat(stylColl) třeba (         ), to ne. ale spíš jako takový 

možná denis. jakoby 

WS: jakoby (.) pro nás je to (.) pro indonésanů (.) mně to (.) mně to zrovna jako jedno 

jó. ale to je spíš jako kvůli(incorBase) babičce a (.) éé rodiny tam v indonésie až bude potom 

když (.) když budeme tam potom navštívit a jak se menuješ(stylColl)? a on ondřej á 

WS: nó. <sýkora>. 



 

LVIII 

WS: né. (.) takže teďka jako máme problém, s tím ménem(stylColl). ale jako tomáš (..) 

tomáš má ve ménu(stylColl) něco jako tomy že jo. není to moc divný ale (..) to se dá jako 

vyslovovat. nebo (.) jako že sem (.) že sem muslimka takže jako kvůli(stylColl) tomu taky 

abych nevybrala něco jako z bajbl nebo něco takovýho. což jako v evropě je to těžký. (                 

) je to skoro (.) skoro jakó ééé jaksi éé jmen tady to sou jako že v bibli. takže (.) biblikl ne 

jako. tomáš je jakoby taky svat- svatý nebo (.) ale 

WS: jasně jasně. kdyby- kdybych měla dítě jako (.) první rok tady é tady v čechách tak 

to by mohl být problém (.) pro mě osobně. 

WS: a tady už je osum(stylColl) let žiju tady takže to mi už je úplně jedno. 

WS: <hlavně ne (    ) a ne (     )>. 

WS: muslim muslim. jako (.) <evropský muslim>. 

WS: né ne ne. já samozřejmě jako (..) když sem ho jakoby potkala poprvé to byl jako 

(..) <nic> (.) takže jako. é to byla jako taky překvapení pro mě protože é my sme 

přesvědčeni(incorInfl) že éé jako (..) é člověk má bejt(stylColl) jako muslim nebo křesťan 

nebo é nevím é hindujist éé hinduista nebo (..) prostě (.) něco, ale bez toho není možný. a 

najednou pavel tam a potom ty seš jako katolík? né. ty seš (..) protestant? né. a co si? nic. jako 

(.) é jako slovo atejist to je prostě jako v indonésie to je (..) prostě é jakoby (..) odpudivý. ale 

samo- sem (.) sem (.) sem řekla prostě že sem taková. já sem dospělá prostě (.) a (.) já sem (.) 

já sem hodně racionální takže když (..) když mi jakoby dali, tak buď takhle nebo takhle. láska 

ta bude tam jako hraje role ale (..) nejsem taková jako romantická že bych (                 ) že 

bude jako livin in e drým a tak. <buď todle(stylColl) nebo todle(stylColl) >. takže tak. é a můj 

manžel vždycky říká tak každý ééé osm let žije takže za dva roky budu muset jako 

prodlužovat(incorBase) trvalý pobyt 

WS: a můj manžel říkal jo jo garanci bude jednou za roky ta já připravuje jako koupím 

<ňáký(stylColl) jednosměrný(incorBase) letenku do indonésie>. 

 

 

R2: 

WS: ééé indonésané(lex) tady sou jako by děleni(lex) podle(lex) generace(dep–

>podle/sec). jako by vždycky(stylColl) jako jako pan sujono třeba, ééé to jako (.) říkáme že éé 

je(miss, vbx–>generace) první generace. pan sujono. potom éé druhá generace je dětí éé jo 

sou jejich děti á (..) ale to už ne- nepočítáme protože to jako se narodily tady a mluví česky a 

žádný indonésky takže to je(miss, vbx–>generace) spíš jako by prostě <lost dženerejšn 

ztracená generace(lex)> nebo 

WS: á (.) a potom jsou(agr–>ti) ti(stylCol) jako by (..) jako my. jako že jsme(miss, vbx 

–>z indonésie) z(dep–>jsme, indonésie) indonésie a potom sme jako přijeli (inverze) teďka 

sem do české(stylCol, agr–>republiky) republiky a potom naše děti. 

WS: anebo a a potom taky jako první druhá éé třetí generace a a (fwd?) na(dep–

>voláme) pana(dep–>voláme)  sujo- sujona(dep–>voláme)  třeba jako my voláme jó vy ste 

jako i druhá generace tak pojďte sem a tak. 

WS: takže my tomu(dep–>říkáme) říkáme(lex) tak(lex) jakoby (..) éé takže jako spíš 

jako hodně dobře mluví jako první český(agr –>první) (                  ) podle mě jako první 

generace. druhá generace jako (..) jako (.) jako nestydí se ale jako mluví hrozně blbě. ale zase 

jako ne vždycky ale většinou sou z ééé ze smíšeného(lex, stylCol, agr–>manželství) 

manželství. takže tak. ale sou malí maličcí(stylCol, agr–>jsou) ještě samozřejmě. naše naše 

děti sou ještě já nevím tři čtyři pět let(miss, lex) staré(miss, lex). takže (.) ale mluví česky 

samozřejmě. hodně. tak můj syn třeba jako taky rozumí rozumí hodně česky a mluví (..) já 

když mluvím ang- éé indonésky rozumí ale (..) ja- odpovídá česky. 

WS: občas (.) občas jako česky jako. rozumí třeba to je jako modrá, to je jako biru ale 

říká to jako česky. když říkám jako co to je? to je modrá a to je biru.  



 

LIX 

WS: ale spíš jako má tendenci mluvit é česky. protože my bydlíme ještě s babičkou 

nebo ééé my bydlíme jako ve druhém(stylCol, agr–>patře) patře ale potkáváme(use) babičku 

na chodbě takže spíš jako on to má hlavně (…) nó (..) nestačí jenom se mnou mluvit 

indonésky. a s tatínkem a s děde- é s dědou každý večer. spíš jako ty děti (..) mluví (...) česky. 

WS: prosím? 

WS: é tři. 

WS: tři a čekám další za měsíc a půl (odd). v září září syn bude. takže jakoby konec 

<konec sexu žádný třetí pokus>. 

WS: né jako samozřejmě jako vždycky vždycky už když máte už máte jako syna nebo 

kluka tak to může být i to(dep–>být) druhé(stylCol, agr–>to), é třetí chtějí mít jako tu 

holčičku aby to(lex) bylo(agr–>to/sec) jako ideální. 

WS: ale mně mně to vůbec nevadí. aspoň ušetřím(use) na(miss, dep–>ušetřím) 

hračkách(dep–>na/sec) a oblečcích(dep–>na/sec). 

WS: jako (.) nejsem zklamaná jako možná trošinku když sem to viděla jako na 

ultrazvuku(dep–>na) že to (.) tam tam 

WS: <pindík>. ale (…) có no. 

WS: hlavně když(miss, dep –>hlavně, zdravý) bude(use) zdravý a (..) přijde mi 

(inverze) jako že(dep–>přijde) já u- u- už už sem zvládla jako jak jak s ním(agr–>klukem) 

zacházet(lex) s klukem. takže jo <žádný růžový> nebude. 

WS: nó (.) é jako syn se jmenuje tomáš ajdan sýkora. ajdan to je jakoby asi jakoby 

indonéské jméno my sme nebyli nebo jako aby to nebylo tak moc jako český nebo evropský. 

to je spíš jako kompromis. a to najít opravdu jako kompr- kompromisní jméno pro (..) pro 

chla- nebo pro napůl(lex) českého(agr–>člověka) a napůl(lex) indonéského(agr–>člověka)  éé 

člověka(dep–>pro)  to je (inverze) trošku náročný. holčičí jména sou jako jednodušší jako (..) 

máme taky jako a a a že jo anna karina všechno možný. to to jako pří- přijde nebo přijde 

hodně jakoby přirozený(lex) nebo normální ale jakoby dalibor a stanislav a to už to už ne. 

teďka teďka máme problém jak jako pojmenujeme(use) (.) to druhý. 

WS: nevíme. jako máme vybrané(stylCol, agr–>jméno) ale jakoby (..) ne 

české(stylCol, agr–>jméno) spíš jako anglické(stylCol, agr–>jméno) který jako se(rflx–

>nevyslovuje) nevyslovuje anebo nezmiňuje(lex) se(rflx–>nezmiňují) jakoby hodně v bibli 

nebo v korejn koránu(lex) jako třeba (.) třeba nebudeme (.) nepojmenujeme(use) ho(agr–

>syna) éé třeba (         ), to ne. ale spíš jako takový možná denis. jakoby 

WS: jakoby (.) pro nás je to (.) pro indonésany(dep –>pro) (.) mně to (.) mně je(miss, 

vbx–>jedno) to zrovna jako jedno jó. ale to je spíš jako kvůli babičce a (.) éé rodině(dep–

>kvůli) tam v indonésii(dep–>v) až bude potom když (.) když je(dep–>navštívíme) tam 

potom navštívíme(use) a jak se menuješ? a on ondřej á 

WS: nó. <sýkora>. 

WS: né. (.) takže teďka jako máme problém, s tím ménem. ale jako tomáš (..) tomáš 

má ve ménu něco jako tomy že jo. není to moc divný ale (..) to se dá jako vyslovovat. nebo (.) 

jako že sem (.) že sem muslimka takže jako kvůli tomu taky abych nevybrala něco jako 

z bajbl bible(lex) nebo něco takovýho. což jako v evropě je to těžký. (                 ) je to skoro 

(.) skoro jakó ééé jaksi éé jmena(agr–>jsou) tady to sou jako že z(lex) bible(dep–>z/sec). 

takže (.) biblikl biblická(lex) ne jako. tomáš je jakoby taky svat- svatý nebo (.) ale 

WS: jasně jasně. kdyby- kdybych měla dítě jako (.) první rok tady é tady v čechách tak 

to by mohl být problém (.) pro mě osobně. 

WS: ale(lex) už tady (inverze) (odd, vbx–>žiju) osm let žiju tady takže to mi už je 

úplně jedno. 

WS: <hlavně ne (    ) a ne (     )>. 

WS: muslim muslim. jako (.) <evropský muslim>. 

WS: né ne ne. já samozřejmě jako (..) když sem ho jakoby potkala poprvé to byl jako 

(..) <nic> (.) takže jako. é to bylo(agr–>překvapení) jako taky překvapení pro mě protože é 



 

LX 

my sme přesvědčeni že éé jako (..) é člověk má být jako muslim nebo křesťan nebo é nevím é 

hindujist éé hinduista nebo (..) prostě (.) něco, ale bez toho to(miss, dep–>není možný) není 

možný. a najednou pavel tam a potom ty seš jako katolík? né. ty seš (..) protestant? né. a co 

si? nic. jako (.) é jako slovo atejist ateista(lex) to je prostě jako v indonésii(dep–>v) to je (..) 

prostě é jakoby (..) odpudivé(stylCol, agr–>slovo). ale samo- sem (.) sem (.) sem řekla prostě 

že sem taková. já sem dospělá prostě (.) a (.) já sem (.) já sem hodně racionální takže když (..) 

když mi jakoby dali xxx(miss), tak buď takhle nebo takhle. láska ta (odd, use) tam jako hraje 

roli(dep–>hraje) ale (..) nejsem taková jako romantická že bych (                 ) že bude jako 

livin in e drým a tak. <buď tohle nebo tohle>. takže tak. é a můj manžel vždycky říká tak 

každých(agr–>osm) ééé osm let žije xxx(miss) takže za dva roky budu muset jako 

prodlužovat trvalý pobyt 

WS: a můj manžel říkal jo jo garanci bude jednou za roky (fwd?) tak já připravuje jako 

koupím <nějakou(agr–>letenku) jednosměrnou(agr–>letenku) letenku do indonésie>. 

 

 

 

ZÁZNAM č. 4 (29. březen 2012) 
 

R0: 

WS: sem ráda taky jako že lidi mluví se mnou česky protože teďka  (..) teďka é hodně 

(.) hodně věcí musim ééé musim vyřešit. já sem osvč takže musim hodně jako do úřady a tak 

a (..) nemužu jako spolíhat na pavla jakó (..) pořád. myslim že je to dobrý. i když teďka 

mluvim hodně jako prostě é (.) né podle jako grama- gramatiku ale spiš podle <co slyšim>. 

MH: nó ale tak to je vlastně správný. 

WS: mám prablem ((anglická výslovnost)) třeba jakó (…) když pišu. pišu jako (.) já 

nemám ráda takový (.) pomalu. ja nevm jako ty čárky a takhle ale (.) to ja prostě kašlu na to. a 

já já si myslim že umim ale prostě to bere hodně času třeba. to je prostě nejsem na to jako 

trpělivá. 

ja myslim že nemam prablem v českym jaze já nevim v měkký nebo (.) v měkkym 

nebo tvrdym i to (.) to jako mam tušení trošinku ale jako že čáry a kde to má. (..) pani učitelka 

mi vždycky (..) vždycky jako ptala v ňáký tý věty že prostě sem (..) é nedala jako pozor na to. 

sem řikala já vim tak co ale prostě. <víš co jako pět minut mám jako musim musim tam 

napsat jako třicet minut to je jako rozdíl jako.> 

MH: to je ale těžký i pro čechy tohle no. češi v tom taky dělaj chyby to kolikrát uplně 

vyděsí. 

WS: tak spiš jakó (..) já se na to kašlu. napišu co chci a (..). já mam právě taky jako 

naše se si. to řikam si má tam být se tohle jako nejsem (.) uplně jako jistá. jesli si nebo se? 

MH: jo jo. 

WS: nebo jako jesli tam má bejt si 

MH: hm to je problém pádu no. 

WS: né tak to je spíš jako (..) ééé jako vždycky to je par že jo nebo parový víš že to je 

jako (.) slovesó, občas jako nejsem jistá jesli mam tam dát si nemám nebo (…) řika- řikam (.) 

řikám si. 

MH: no? 

WS: koupim (.) koupim si. 

MH: no? 

WS: to je prostě trošku prostě jako tak. <koupim si kachnu a koupim pro malýho 

kachnu>. (..) tak to je doba. mám problém na (..) plurál. 

MH: no? 



 

LXI 

WS: nebó (..) ja sem (.) když sem skončila češtinu s pani učitelkou nejsem ééé 

nevybra- ne é neprobraly sme eště ty plurál. 

MH: ahá? jako vůbec? 

WS: jakó (.) probraly pro- é samozřjmě jó ale eště ne tak tolik. takžé (..) 

MH: aha. 

WS: my sme už právě začínaly alé (…) já sem na to opravdu (.) <líný naučit>. takže to 

je můj problém. 

MH: a je to je to těžký protože ste to jako nestihli probrat nebo tím že je to pro 

indonésana hodně těžký? se naučit v češtině plurál. 

WS: nó (.) já si myslim že samozřejmě když (.) é když jakó (.) éé uplně biginr 

((míněno beginner)) nebo uplně za- zača- 

MH: začátečník. 

WS: zatačetní- začá- 

MH: začátečník. 

WS: no (.) <tohle>. a to ééé se učí češtinu, to prostě musí opravdu vypnout. 

MH: hm. 

WS: vypnout. i anglic- i í i anglicky nebo prostě jakýkoli jazyk na hlavě prostě. 

protože to je ji- ji- jiný jiná struktura, jiná (..) jiná (..) to je jiný jazyk no. éé když sem se učila 

čestinu, měla sem furt angličtinu takže místo řikám miluju tě prostě řikám já miluju tě a pani 

dáša nebo pani dagmar řeka nemusíš jako dávat já já já. ale próč? ždyť to neni tady to ne- ne- 

neni v tom jako nemá smysl. to bude negativ negativ to znamená pocity no jó ale to je 

v anglictině ne v čstině protože máme hádaly hodně 

MH: <jo jo.> 

WS: nikdo neni tady to není (..) neni možné. to j- jekdo je tady. ale (.) ale potom už 

sem (..) chopila že prostě je to ták. jako indonéština myslim že hodně jako (..) éé podobný 

jako (.) anglicky. jako (.) ten jako éé tý (.) my přece nemáme é čas. nebo časový (..) jako čas. 

MH: no. 

WS: álé (..) álé (.) myslim že adaptujeme hodně ty časy jako v angličtině. třeba já 

nevim suda ((míněno sudah)) a blum (míněno belum)) že jo to je prostě áj hev ((míněno I 

have)) áj hevnt ((míněno I haven´t)). 

MH: jó to jo no. 

WS: takže jako (..) kromě že jako nemáme ty jako (.) nemáme změnu na vrb ((míněno 

verb)) na sloveso, ale prostě éé ta konstrukce uplně (.) nebo skoro stejně jako v angličtině. 

takže (…) češtiná je (..) těžký jazyk (.) ale myslím, žé když člověk už éé (.) é už (…) né 

rozumě- eh už rozumí jak to říct jak ten jazyk funguje (..) samozřmě každý jazyk má má 

pravidla m- má pravidlo a to když umí to pravidlo éé jakoby pravidla, tak už potom ňákym 

způsobem už ví jako třeba jako (.) nerozumim jako proč jako ner- é jako slovo rozumět je 

jako dativ že jo éé rozumět jako komu čemu 

MH: hm hm. 

WS: v anglicky to je ééé áj andrstent jů ((míněno i understand you)) not áj andrstent tu 

jů ((míněno i understand to you)) jó to je prostě komu čemu to je tu ((míněno to)). někoho. ale 

prostě je to ták. díky (…) je tohle taky prostě (…) já si myslim že poprvé to musím hodně 

jako vzpamatovát si ty pravidla a podle mě čeština je hodně (.) logicky jazyk. podle pravidla 

prostě. 

MH: hm. 

WS: takžé když jako (..) tak samozřmě vždycky mají jako ty aksepšn ((míněno 

exception)) jako (…) ále (..) já sem spíš jako lína proč jako by neumim (.) nebo neumim (.) 

neumim tak tolik plurál. protože já sem taková už už nejsem studentka už nemam na to čas. 

takžé é ale jako podlé (.) podlé é gramatiku nebo pravidla prostě to tak tohle patři. jeden pod- 

porad? pořad? 

MH: jeden pořad. 



 

LXII 

WS: co miluju, éé na televize, jé o čštině. o čštině (.) což jako vůbec <nerozumim 

jakoby. ale sleduju.> sleduju ale ja (..) sledujů ale ja sem (..) sleduju ale ja sem (.) přide mi 

jako vtipný že ňáký (                    ) že ňáký češi (.) jako nebyli jako jistí jak skloňujou, jak 

skloňuje to éé ééé viš. jako prostě éé jako první ééé od prvního páda (.) pádu až do sedmýho. 

jako víš <myši myšmu a myšmi já to neumim ale to> 

MH: <to je pravda no.> 

WS: jako je to zajimavý. zajimavý program. já mam ráda jazyků takže 

MH: hm. 

WS: ééé 

MH: vás to živí že jo. 

WS: nó ale jako mam mam rada tu tu éé moje ééé muj oblib- é sabdžekt ((míněno 

subjekt)) 

MH: předmět? 

WS: předmět muj můj oblibený předmět byl na tý škole byl angličtina a histórie. 

MH: mhm. 

WS: takže prostě mam ráda takový ty <blbosti>. nejse- nejsem na matematiku a fyziku 

vůbec. prostě to to je <jako hrůza.> 

MH: můj tchán s tchýni sou oba dva matematici jo. vystudovali na é vysoké škole 

matematiku (.) takže sem se prostě vdala do matematické rodiny ve který všichni maj takový 

jako přísně logický myšlení a já sem tam uplně jak mimozemšťan. 

WS: nó. takže tak. tak to je moje čština. 

MH: výborný. 

 

 

R1: 

WS: sem ráda taky jako že lidi mluví se mnou česky protože teďka  (..) teďka é hodně 

(.) hodně věcí musím ééé musím vyřešit. já sem osvč takže musím hodně jako do úřady a tak 

a (..) nemůžu jako spolíhat(stylColl) na pavla jako (..) pořád. myslím že je to dobrý. i když 

teďka mluvím hodně jako prostě é (.) ne podle jako grama- gramatiku ale spíš podle <co 

slyším>. 

WS: mám prablem ((anglická výslovnost)) třeba jako (…) když píšu. píšu jako (.) já 

nemám ráda takový (.) pomalu. já nevím(incorBase) jako ty čárky a takhle ale (.) to já prostě 

kašlu na to. a já já si myslím že umím ale prostě to bere hodně času třeba. to je prostě nejsem 

na to jako trpělivá. 

ja myslím že nemám prablem v českým jazyce(incorBase) já nevím v měkký nebo (.) 

v měkkým nebo tvrdým i to (.) to jako mám tušení trošinku ale jako že čáry a kde to má. (..) 

paní učitelka mi vždycky (..) vždycky jako ptala v ňáký(stylColl) tý věty že prostě sem (..) é 

nedala jako pozor na to. sem říkala já vím tak co ale prostě. <víš co jako pět minut mám jako 

musím musím tam napsat jako třicet minut to je jako rozdíl jako.> 

WS: tak spíš jako (..) já se na to kašlu. napíšu co chci a (..). já mám právě taky jako 

naše se si. to říkam si má tam být se tohle jako nejsem (.) uplně jako jistá. jestli(incorBase) si 

nebo se? 

WS: nebo jako jestli(incorBase) tam má bejt(stylColl) si 

WS: ne tak to je spíš jako (..) ééé jako vždycky to je pár že jo nebo párový víš že to je 

jako (.) sloveso, občas jako nejsem jistá jestli(incorBase) mám tam dát si nemám nebo (…) 

říka- říkam (.) říkám si. 

WS: koupím (.) koupím si. 

WS: to je prostě trošku prostě jako tak. <koupím si kachnu a koupím pro malýho 

kachnu>. (..) tak to je doba. mám problém na (..) plurál. 

WS: nebo (..) já sem (.) když sem skončila češtinu s paní učitelkou nejsem ééé 

nevybra- ne é neprobraly sme ještě(incorBase/stylColl) ty plurál. 



 

LXIII 

WS: jako (.) probraly pro- é samozřejmě(incorBase) jo ale ještě(incorBase/stylColl) ne 

tak tolik. takže (..) 

WS: my sme už právě začínaly ale (…) já sem na to opravdu (.) <líný naučit>. takže to 

je můj problém. 

WS: no (.) já si myslím že samozřejmě když (.) é když jako (.) éé úplně biginr nebo 

úplně za- zača- 

WS: zatačetní- začá-(IncorBase) 

WS: no (.) <tohle>. a to ééé se učí češtinu, to prostě musí opravdu vypnout. 

WS: vypnout. i anglic- i i i anglicky nebo prostě jakýkoli jazyk na hlavě prostě. 

protože to je ji- ji- jiný jiná struktura, jiná (..) jiná (..) to je jiný jazyk no. éé když sem se učila 

češtinu(incorBase), měla sem furt angličtinu takže místo říkám miluju tě prostě říkám já 

miluju tě a paní dáša nebo paní dagmar řekla(incorInfl) nemusíš jako dávat já já já. ale proč? 

ždyť(IncorBase) to není tady to ne- ne- není v tom jako  

nemá smysl. to bude negativ negativ to znamená pocity no jó ale to je v anglictině ne 

v češtině(incorBase) protože máme hádaly hodně 

WS: nikdo není tady to není (..) není možné. to j- je kdo je tady. ale (.) ale potom už 

sem (..) chopila že prostě je to tak. jako indonéština myslím že hodně jako (..) éé podobný 

jako (.) anglicky. jako (.) ten jako éé tý (.) my přece nemáme é čas. nebo časový (..) jako čas. 

WS: ale (..) ale (.) myslím že adaptujeme hodně ty časy jako v angličtině. třeba já 

nevím suda a blum že jo to je prostě áj hev áj hevnt. 

WS: takže jako (..) kromě že jako nemáme ty jako (.) nemáme změnu na vrb na 

sloveso, ale prostě éé ta konstrukce úplně (.) nebo skoro stejně jako v angličtině. takže (…) 

čeština je (..) těžký jazyk (.) ale myslím, že když člověk už éé (.) é už (…) ne rozumě- eh už 

rozumí jak to říct jak ten jazyk funguje (..) samozřejmě(incorBase) každý jazyk má má 

pravidla m- má pravidlo a to když umí to pravidlo éé jakoby pravidla, tak už potom 

ňákým(stylColl) způsobem už ví jako třeba jako (.) nerozumím jako proč jako ner- é jako 

slovo rozumět je jako dativ že jo éé rozumět jako komu čemu 

WS: v anglicky to je ééé áj andrstent jů not áj andrstent tu jů jó to je prostě komu 

čemu to je tu. někoho. ale prostě je to tak. díky (…) je tohle taky prostě (…) já si myslím že 

poprvé to musím hodně jako vzpamatovávat(incorBase) si ty pravidla a podle mě čeština je 

hodně (.) logicky jazyk. podle pravidla prostě. 

WS: takže když jako (..) tak samozřejmě(incorBase) vždycky mají jako ty aksepšn 

jako (…) ale (..) já sem spíš jako lína proč jako by neumím (.) nebo neumím (.) neumím tak 

tolik plurál. protože já sem taková už už nejsem studentka už nemám na to čas. takže é ale 

jako podle (.) podle é gramatiku nebo pravidla prostě to tak tohle patří. jeden pod- porad? 

pořad? 

WS: co miluju, éé na televize, jé o češtině(incorBase). o češtině(incorBase) (.) což 

jako vůbec <nerozumím jakoby. ale sleduju.> sleduju ale já (..) sleduju ale já sem (..) sleduju 

ale já sem (.) přijde(incorBase/stylColl) mi jako vtipný že ňáký(stylColl) (                    ) že 

ňáký(stylColl) češi (.) jako nebyli jako jistí jak skloňujou, jak skloňuje to éé ééé víš. jako 

prostě éé jako první ééé od prvního pádu(incorInfl) (.) pádu až do sedmýho. jako víš <myši 

myší(incorInfl) a myšmi já to neumím ale to> 

WS: jako je to zajímavý. zajímavý program. já mám ráda jazyků takže 

WS: ééé 

WS: no ale jako mám mám ráda tu tu éé moje ééé můj oblib- é sabdžekt 

WS: předmět můj můj oblíbený předmět byl na tý škole byl angličtina a historie. 

WS: takže prostě mám ráda takový ty <blbosti>. nejse- nejsem na matematiku a fyziku 

vůbec. prostě to to je <jako hrůza.> 

WS: nó. takže tak. tak to je moje čeština(incorBase). 

 

 



 

LXIV 

R2: 

WS: sem ráda taky jako že lidi mluví se mnou česky protože teďka  (..) teďka é hodně 

(.) hodně věcí musím ééé musím řešit(use). já sem osvč takže musím hodně jako na(lex) 

úřady a tak a (..) nemůžu jako spoléhat na pavla jako (..) pořád. myslím že je to dobrý. i když 

teďka mluvím hodně jako prostě é (.) ne podle jako grama- gramatiky(dep–>podle) ale spíš 

podle toho(dep–>podle) <co slyším>. 

WS: mám prablem problém(lex) třeba jako (…) když píšu. píšu jako (.) já nemám ráda 

takovou(agr –>pomalost)  (.) pomalost(use). já nevím jako ty čárky a takhle ale (.) to já na to 

prostě kašlu (inverze). a já já si myslím že to(dep–>umím) umím ale prostě to bere hodně 

času třeba. to je prostě nejsem na to jako trpělivá. 

ja myslím že nemám prablem problém(lex) v českém(stylColl, agr–>jazyce) jazyce já 

nevím v měkký nebo (.) v měkkém(stylColl, agr–>i) nebo tvrdém(stylColl, agr–>i) i to (.) to 

jako mám tušení trošinku ale jako že čárky(lex) a kde to má být(vbx–>má). (..) paní učitelka 

se(rflx–>ptala) mě(dep–>ptala se) vždycky (..) vždycky jako ptala v nějaké(stylCol, agr–

>větě) té(stylCol, agr–>větě) větě(dep–>v) proč(lex) prostě sem (..) é nedala jako pozor na to. 

sem říkala já vím tak co ale prostě. <víš co jako pět minut mám jako musím musím to(lex) 

napsat jako třicet minut a pět minut (miss) to je jako rozdíl jako.> 

WS: tak spíš jako (..) já (odd, rflx–>kašlu) na to kašlu. píšu(use) co chci a (..). já mám 

právě taky problém(miss, dep–>mám) jako s(dep–>problém/sec) vaším(use, dep–>s/sec) se 

si. to říkám si má tam být se tímhle(dep–>jistá) jako si(rflx–>nejsem jistá) nejsem (.) uplně 

jako jistá. jestli si nebo se? 

WS: nebo jako jestli tam má být si 

WS: ne tak to je spíš jako (..) ééé jako vždycky to je pár že jo nebo párový víš že to je 

jako (.) sloveso, občas jako si(rflx–>nejsem jistá) nejsem jistá jestli mám tam dát si nebo 

nemám (inverze) (…) říka- říkam (.) říkám si. 

WS: koupím (.) koupím si. 

WS: to je prostě trošku prostě jako tak. <koupím si kachnu a koupím pro malýho 

kachnu>. (..) tak to je doba. mám problém s(lex) (..) plurálem(dep–>s/sec). 

WS: nebo (..) já sem (.) když sem skončila češtinu s paní učitelkou nejsem ééé 

nevybra- ne é neprobraly sme ještě ten(agr–>plurál) plurál. 

WS: jako (.) probraly pro- é samozřejmě jo ale ještě ne (odd, lex) tolik. takže (..) 

WS: my sme už právě začínaly ale (…) já sem na to opravdu (.) <líná(agr–>Widya) 

se(rflx –>naučit) to(dep–>naučit se) naučit>. takže to je můj problém. 

WS: no (.) já si myslím že samozřejmě když (.) é když jako (.) éé úplně biginr nebo 

úplně za- zača- 

WS: zatačetní- začá- 

WS: no (.) <tohle>. a to ééé se učí češtinu, to prostě musí opravdu vypnout. 

WS: vypnout. i anglic- i i i anglicky nebo prostě jakýkoli jazyk v(lex) hlavě prostě. 

protože to je ji- ji- jiný jiná struktura, jiná (..) jiná (..) to je jiný jazyk no. éé když sem se učila 

češtinu, měla sem furt angličtinu takže místo říkám miluju tě prostě říkám já miluju tě a paní 

dáša nebo paní dagmar řekla nemusíš jako dávat já já já. ale proč? vždyť to není tady to ne- 

ne- není v tom jako nemá to(dep–>nemá) smysl. to bude negativ negativ to znamená pocity 

no jó ale to je v angličtině ne v češtině protože máme xxx(miss) hádaly jsme(use) se(rflx–

>hádaly) hodně 

WS: nikdo není tady to není (..) není možné. to j- je kdo je tady. ale (.) ale potom už 

sem (..) pochopila(lex) že prostě je to tak. jako indonéština myslím že je(vbx–>podobná) 

hodně jako (..) éé podobná(agr–>indonéština) jako (.) angličtině(dep–>podobná). jako (.) ten 

jako éé tý (.) my přece nemáme é čas. nebo časový (..) jako čas. 

WS: ale (..) ale (.) myslím že adaptujeme hodně ty časy jako v angličtině. třeba já 

nevím suda a blum že jo to je prostě áj hev áj hevnt. 



 

LXV 

WS: takže jako (..) kromě toho(dep –>kromě) že jako nemáme ty jako (.) nemáme 

změnu na vrb na slovese(dep–>na), ale prostě éé ta konstrukce je(miss, vbx–>stejná) úplně (.) 

nebo skoro stejná(use) jako v angličtině. takže (…) čeština je (..) těžký jazyk (.) ale myslím, 

že když člověk už éé (.) é už (…) ne rozumě- eh už rozumí jak to říct jak ten jazyk funguje (..) 

samozřejmě každý jazyk má má pravidla m- má pravidla(use) a ta(agr–>pravidla/sec) když 

umí ta(agr–>pravidla/sec) pravidla(use) éé jakoby pravidla, tak už potom nějakým způsobem 

už ví jako třeba jako (.) nerozumím jako proč jako ner- é jako slovo rozumět je jako 

spojeno(lex) s(dep–>spojeno/sec) dativem(dep–>s/sec) že jo éé rozumět jako komu čemu 

WS: v angličtině(dep–>v) to je ééé áj andrstent jů not áj andrstent tu jů jó to není(neg) 

prostě komu čemu to není(neg) tu. někoho. ale prostě je to tak. díky (…) je tohle taky prostě 

(…) já si myslím že nejdřív(lex) to jsem musela(use) hodně jako zapamatovávat(lex) si 

ta(stylCol, agr–>pravidla) pravidla a podle mě čeština je hodně (.) logický jazyk. podle 

pravidel(use) prostě. 

WS: takže když jako (..) tak samozřejmě vždycky má(agr–>čeština) jako ty aksepšn 

výjimky(lex) jako (…) ale (..) já sem spíš jako líná proto(lex) jako by neumím (.) nebo 

neumím (.) neumím tak tolik plurál. protože já sem taková už už nejsem studentka už nemám 

na to čas. takže é ale jako podle (.) podle é gramatiky(dep–>podle) nebo pravidel(use) prostě 

to tak tohle patří. jeden pod- porad? pořad? 

WS: co miluju, éé v(lex) televizi(dep–>v), jé o češtině. o češtině (.) čemuž(dep–

>nerozumím) jako vůbec <nerozumím jakoby. ale sleduju.> sleduju ale já (..) sleduju ale já 

sem (..) sleduju to(miss, dep–>sleduju). ale já sem (.) přijde mi jako vtipný že nějací(stylCol, 

agr–>češi) (                    ) že nějací(stylCol, agr–>češi) češi (.) si(rflx–>nebyli jistí) jako 

nebyli jako jistí jak skloňujou, jak skloňuje se(rflx–>skloňuje) to éé ééé víš. jako prostě éé 

jako první ééé od prvního pádu (.) pádu až do sedmého(stylCol, agr–>pádu). jako víš <myši 

myší a myšmi já to neumím ale to> 

WS: jako je to zajímavý. zajímavý program. já mám ráda jazyky(dep–>ráda) takže 

WS: ééé 

WS: no ale jako mám mám ráda tu tu éé moje ééé můj oblib- é sabdžekt 

WS: předmět můj můj oblíbený předmět byl na tý škole byl angličtina a historie. 

WS: takže prostě mám ráda takové(stylCol, agr–>blbosti) ty <blbosti>. nejse- nejsem 

na matematiku a fyziku vůbec. prostě to to je <jako hrůza.> 

WS: nó. takže tak. tak to je moje čeština. 

 

 


