
Přílohy  

Příloha A 

Chtěli sypat hrách. 

Pole sebrat nestihl. 

Luštil rébus usilovně. 

Svého soka zlikvidoval. 

Zraněnému supovi nepomůžeš. 

Štamgasti šipky milují. 

Píše šek věřiteli. 

Zdenina šablona stačila. 

Miro šokoval publikum. 

Zaseklému šuplíku neporučíš. 

Naše řepa dozrála. 

Nechce řekovi věřit. 

Prošlo křovím nepovšimnutě. 

Nedala křupanovi dýško. 

Pošli dopis ihned. 

Začne bez otrhávat. 

Máš pas atleta. 

Čtu epos o Gilgamešovi. 

Zbytek dopiš inkoustem. 

Neměla sabotáž naplánovanou. 

Ty vykoupeš Evu. 

Nepoznala řapík listu. 

Rychle upaž Aneto. 

Úrodu hraboš ohlodá. 

Potom zabuš u mě. 

Zhrzený houbař Antonín. 

Autem naboř ohradu. 

Rychle dokuř Usámo. 

Pomalu změř elektřinu. 

Pořádně miř Iveto. 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Příloha B 
Maminka se zeptala Milana:  

„Milánku, už máš hotový úkol? Kdy ho budeš psát?“  

Milan chvilku přemýšlel, a pak odpověděl: 

„Já musím napsat pár souvětí na Říhovou, kde budou nějaké gramatické fígle. 

Například vztažné věty, čárky před ‚a’ a podobně. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli 

mi s tím nepomůžeš.“ 

„Můžeme se na to mrknout klidně hned,“ řekla maminka.  

„Jen bych dala vařit vodu na čaj a podívám se, jestli máme citróny. Jak dlouho nám 

ten úkol zabere? Bude to těžké?“  

„No, mají tam být i různé příklady na zastaralou a knižní slovní zásobu. Skoro 

půlku jsem už ve škole udělal, ale moc dobře mi to nešlo. Chtěl bych začít co nejdřív. 

Až budu hotov, došel bych ti do lékárny pro ten PNEUMOCYT. A potom půjdu hrát 

fotbal. Včera jsem dal čtyři góly. Nebýt Láďových faulů, mohlo jich být víc. Jen míč 

budu muset přifouknout. Neboj se, dám pozor na auta.“ 

Příloha C 
Všechny vás jistě zajímá, jak zacházet s odpadem. Rád bych vás tedy informoval, že 

jste narazili na odborníka. Odpadky byste neměli sypat do jakékoliv popelnice. Mám 

kamaráda, kterého za tohle sebrali. Byl to přece jen vždycky halabala sabotážník.  

Bylo sobotní ráno a já vzal všechno, co se mi nashromáždilo doma a příkladně vše 

roztřídil. Nepřenechám totiž ani ň nějakému supovi. Ptáte se, kam tedy házím svůj 

odpad? Načrtnul jsem si šablony, podle kterých jsem si nechal vyrobit svoje vlastní 

koše. Nakonec jedna šablona stačila. Rád bych vás ale upozornil na to, že vedoucí v 

továrně na odpadkové koše nebere šeky. S tímhle ať si jdou hrát ti blbečci šipky. No 

co vám budu povídat – úplně se mi zatemnilo šokem. Rozhořčený jsem se z továrny 

vrátil domů. Moje žena, k mému velkému překvapení, přerovnala všechny moje 

DAMU šuplíky a narušila feng-šuej naší ložnice. Čerstvě upečený dort ale zahnal 

všechny zlé myšlenky. 
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Příloha D (Dotazník, který respondenti po nahrávání vyplňovali) 

Příloha E (skript použitý k výpočtu spektrálních momentů v programu 

Praat) 

clearinfo 

select all 

pocet=numberOfSelected("Sound") 

for i from 1 to pocet 

   soundID'i' = selected ("Sound",i) 

   textID'i' = selected ("TextGrid",i) 

endfor 

printline soubor'tab$'teziste'tab$'rozptyl'tab$'sesikmeni'tab$'spicatost 

for q from 1 to pocet 

   soundID = soundID'q' 

   textID = textID'q' 

   select textID 
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Vyplněním dotazníku souhlasíte, aby vámi poskytnuté informace a řečové projevy 
byly použity pro účely vědeckého výzkumu Fonetického Ústavu FF UK. 
Nevyplněním odmítáte účast na projektu a vaše nahrávka bude smazána a nebude 
zpracovávána.  

Věk: 
Stupeň vzdělání: 
Místo narození: 
Délka pobytu v Praze:  
Sexuální orientace: heterosexuál – homosexuál 



   jmeno$=selected$("TextGrid") 

   zacatek = Get start point... 1 2 

   konec = Get end point... 1 2 

   select soundID 

   Extract part... zacatek konec rectangular 1 no 

  partID = selected("Sound") 

   To Spectrum... yes 

   teziste = Get centre of gravity... 1 

   rozptyl = Get standard deviation... 1 

   sesikmeni = Get skewness... 1 

   spicatost = Get kurtosis... 1 

Remove 

   select partID 

   Remove 

   printline 'jmeno$''tab$''teziste:0''tab$''rozptyl:0''tab$''sesikmeni:2''tab$''spicatost:0' 

    

endfor 
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Příloha F (výsledky post-hoc testů) 

Těžiště Orientace hlaska {1} {2} {3} {4} {5}
1 GAY s

2 GAY ř 0,000052
3 GAY š 0,000038 0,753900

4 HET s 0,004256 0,000000 0,000000
5 HET ř 0,002567 0,08089 0,049190 0,000001
6 HET š 0,000003 0,4752 0,7367 0,000000 0,012210

Rozptyl Orientace Hláska {1} {2} {3} {4} {5}
1 GAY s

2 GAY ř 0,8489
3 GAY š 0,5204 0,39
4 HET s 0,76 0,6076 0,7186
5 HET ř 0,06334 0,08752 0,007413 0,02241
6 HET š 0,9945 0,7941 0,08752 0,6945 0,006705

Sešikmení Orientace Hláska {1} {2} {2} {4} {5}
1 GAY s

2 GAY ř 0,00003142
3 GAY š 0,0000584 0,5839
4 HET s 0,09491 0,00000002340,00000008214
5 HET ř 0,0007836 0,08597 0,04309 0,0000009041
6 HET š 0,000001239 0,05783 0,2097 0,0000000017920,001439

spicatost soubor hlaska {1} {2} {3} {4} {5}
1 GAY s

2 GAY ř 0,07494
3 GAY š 0,0386 0,7758
4 HET s 0,5499 0,2124 0,1231
5 HET ř 0,5856 0,1143 0,0564 0,8565
6 HET š 0,004252 0,2264 0,3451 0,01572 0,005094
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Příloha G (získané informace o respondentech) 

Mluvč
í

Sexuální 
orientace Věk Místo 

narození

Délka 
pobytu v 

Praze
Vzdělání

M01 homosexuál 23 České 
Budějovice 5 let VŠ

M02 homosexuál 24 Ostrava 5 let VŠ

M03 homosexuál 24 Ostrava 5 let VŠ

M04 homosexuál 25 Ostrava 6 let SŠ

M05 homosexuál 26 Havlíčkův 
Brod 7 let VŠ

M06 homosexuál 25 Praha – VŠ

M07 homosexuál 24 Praha – VŠ

M08 homosexuál 25 Praha – VŠ

M09 homosexuál 25 Strakonice 5 let VŠ

M10 heterosexuál 23 Praha – SŠ

M11 heterosexuál 35 Bílovec 8 let VŠ

M12 heterosexuál 26 Ostrava 24 let VŠ

M13 heterosexuál 27 Praha – SŠ

M14 heterosexuál 22 Praha – VŠ

M15 heterosexuál 24 Náchod 3 roky VŠ

M16 heterosexuál 25 Praha – VŠ

M17 heterosexuál 23 Praha – VŠ

M18 heterosexuál 27 Praha – VŠ

M19 heterosexuál 24 Pelhřimov 5 let VŠ
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