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Přílohy!!

Příloha(č.(1(U(Představení(zkoumaných(rozhovorů(

První modul se týká tématu komunikace a probíhá v rámci následujících 

komunikačních situacích. Jako první je formální telefonický rozhovor mezi sekretářkou 

společnosti a osobou hledající práci. Muž si přeje hovořit s ředitelem této společnosti, který 

není momentálně k zastižení. Nechává proto po sekretářce vzkaz a musí zopakovat své 

telefonní číslo. Druhý rozhovor je neformálního charakteru. Odehrává se mezi dvěma přáteli 

doma, když si povídají o jejich plánech na léto. Hlavním cílem je procvičit si lexikum 

z oblasti kalendáře a času, rozhovor neobsahuje komunikační bariéry. Přátelé se pouze 

opravují ve znalostech českého kalendáře - respektive rodilý mluvčí češtiny opravuje svou 

ukrajinskou přítelkyni. Třetí rozhovor probíhá opět v neformálním domácím prostředí mezi 

dvěma přáteli, kteří se baví o počasí a podnebí. Záměrem tohoto rozhovoru je podat 

informace o počasí a o plánech.  Součástí celé situace je také autentická televizní předpověď 

počasí. Čtvrtý ze série je opět neformální rozhovor mezi dvěma přítelkyněmi v bytě, který se 

letmo dotýká několika různých dílčích témat: inzerátu na volná pracovní místa v Praze, 

odpovědi na tento inzerát formou e-mailu, vzdělávacího pořadu v rádiu, televizního programu 

a večerních zpráv. Snahou bylo evidentně v jednom rozhovoru zmínit veškeré komunikační 

prostředky, což je přehledné a poučné, nicméně dialogu lehce ubírá na autenticitě. Poslední 

z rozhovorů z prvního modulu se týká přijmutí a odmítnutí pozvání mezi dvěma přítelkyněmi, 

ale také nadřízenou a zaměstnanci. Cílem je zafixovat si větné struktury, fráze, které si taková 

příležitost žádá, a to jak z neformální stránky (mezi přítelkyněmi, které si pochopitelně 

tykají), tak ze stránky formální (personální hierarchie v práci, dvě osoby nemající stejné 

postavení, které si vykají).   

Modul 2 zpracovává téma společenský a rodinný život, které se promítá do pěti 

komunikačních kontextů, které si opět detailně představíme. První rozhovor je neformální a 

probíhá ve městě na ulici. Dvě sestry se chystají na oběd a cestou potkají bývalou kolegyni 

jedné z nich. Didaktický cíl je naučit se fráze při seznamování a představování druhých, ale 

také při nabídce na společný oběd a její přijetí. Součástí je lexikum v oblasti členů rodiny a 

popisu osob. Druhý rozhovor probíhá v jídelně firmy, kde se dva kolegové, kteří si tykají, 

baví o představě ideální náplně volného času. Prostřednictvím tohoto rozhovoru by se měl 

student naučit vyjádřit přání, názory a pocity, což vyžaduje znalost budoucího času, ale také 

podmiňovacího způsobu sloves. Záměrem je prezentovat dva odlišné extrémy názorů a 
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pocitů, které ztělesňuje optimistická Eva a pesimista Petr. Třetí rozhovor probíhá v bytě. Dvě 

přítelkyně se baví o svatbě jedné z jejich společných známých. Cílem je naučit se předat 

informaci při příležitosti konání svatby. Na pozadí celé situace vystupuje sociokulturní 

kontext – student se učí, že je nutné pořídit novomanželům dárek, ale také, kdo bývá součástí 

obřadu (ženich, nevěsta, svědek, atp.) Rozhovor číslo čtyři je opět neformální, probíhá 

v domácím prostředí a týká se tématu narozeninové oslavy. Z komunikačního hlediska se 

student učí fráze spojené s blahopřáním k narozeninám, ale také předpokládané dotazy 

v souvislosti s oslavou narozenin (ohledně toho, kde se bude oslava konat a co je třeba 

donést). Rozhovor neobsahuje komplikace, ale naráží pouze na jeden sociokulturní aspekt – 

že není být zdvořilé ptát se ženy na věk. Poslední z této série je telefonický rozhovor mezi 

dvěma přáteli ohledně úmrtí v rodině a pohřbu. Cílem je naučit se určité obraty, které 

odpovídají dané situaci (popřát upřímnou soustrast a kontaktovat pozůstalé, nebo jim poslat 

květiny).  

Třetí modul se týká tématu hledání zaměstnání a dílčí rozhovory jsou chronologicky 

řazené, jelikož jsou jakýmsi „příběhem na pokračování“ jedné hlavní protagonistky. Ta se 

ocitá v následujících situacích. V prvním telefonickém rozhovoru kontaktuje úřad práce, aby 

si vyjednala termín schůzky. Jedná se o formální situaci, kdy je třeba přesně a jasně vylíčit 

svůj komunikační záměr. Do celé situace vstupuje spojovatel, který by mohl způsobit 

komunikační šum, kdyby telefonistka nevěděla, jak reagovat, nicméně podobná situace 

nenastane. Následující průběh rozhovoru je bez komplikací a týká se okolností schůzky 

(termín, potřebné dokumenty). Student si na tomto materiálu fixuje dílčí fáze a obraty 

telefonického rozhovoru. Druhý rozhovor probíhá opět po telefonu a student se učí, jak 

slušným způsobem zrušit termín schůzky: omluvit se, zeptat se na nový termín, poděkovat za 

vyřízení. Rozhovor číslo tři probíhá již za fyzické účasti obou protagonistů na úřadu práce. Je 

zde zaměstnanec úřadu a žadatelka o práci. Student se učí, jaké informace je třeba v této 

situaci zjišťovat (práce v oboru, typ úvazku, dosavadní zkušenosti). Do situace se promítá 

sociokulturní kontext – matka musí uzpůsobit své možnosti dítěti a zajistit si hlídání 

(mateřská škola či manžel). Čtvrtý rozhovor je obecně nazván jako předávání informace po 

telefonu – jedná se o telefonát z úřadu práce ohledně konkrétní nabídky. Průběh je 

nekomplikovaný a zdůrazňuje dvě klíčové otázky – kdy a kam se má uchazečka dostavit a co 

je nutné si vzít s sebou. Opět se na pozadí promítají jednotlivé fáze a obraty týkající se 

telefonického rozhovoru. Poslední rozhovor v tomto modulu je klíčový – jedná se o pracovní 

pohovor probíhající opět mezi dvěma fyzicky přítomnými osobami, které nejsou ve stejné 

pozici. Jejich komunikační záměr nemusí být shodný (domluvit se na práci), jelikož je 
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ovlivněný mnoha faktory a subjektivními nároky (požadavky a možnosti zaměstnavatele 

v poměru s požadavky a možnostmi zaměstnance). Cílem je nejen se naučit odpovídající 

větné konstrukce, ale umět se celkově patřičně prezentovat. Hlavní roli zde hraje komunikační 

záměr a pragmatický aspekt.  

Čtvrtý modul má opět jednoho hlavního protagonistu, který vystupuje ve všech 

rozhovorech, a to v těchto následujících komunikačních situacích. Modul začíná rozhovorem 

mezi ním a jeho zaměstnavatelem v kanceláři společnosti. Týká se nabídky na rozšíření 

pracovního poměru - student se setkává s patřičnými obraty, které jsou součástí přijetí 

podobné nabídky (souhlas, dotazy na podmínky). Klíčovým momentem ze sociokulturního 

hlediska je nabídka zaměstnavatele na to, aby ho jeho pracovník oslovoval křestním jménem 

– student musí porozumět, že se nejedná o nabídku tykání. Druhý je rozhovor mezi hlavním 

protagonistou a jeho kolegou v dílně. Jedná se o osoby ve stejném postavení, které si tykají. 

Cílem aktérů je domluvit se na společné práci a rozdělit si dílčí úkoly. Velmi specifické 

pracovní prostředí (zahradnická dílna) ovlivňuje lexikální obsah rozhovoru – otázkou je, do 

jaké míry jsou pro většinu studentů užitečná.  Nicméně ostatní složky rozhovoru – relativně 

přátelský tón a snaha domluvit se na určitém kompromisu je obecně využitelná i pro jiné 

podobné situace. Třetí rozhovor probíhá na nádraží, kde se dva přátelé náhodně setkávají a 

povídají si o pracovních zkušenostech. Komunikační situace obsahuje také návrh na společné 

čekání na vlak a na společnou večeři další den - přátelé se v závěru setkání domlouvají, že si 

tento návrh ještě telefonicky potvrdit další den. Jedná se tak o lehkou modifikaci v situaci 

kategorizované jako přijetí nabídky – dojde v podstatě k jejímu podmíněnému přijetí, které se 

může, ale nemusí uskutečnit. Součástí rozhovoru jsou výrazy týkající se pracovních 

zkušeností, které jsou ovšem podány velmi formálně a nepůsobí v přátelském rozhovoru 

autenticky.  Čtvrtý rozhovor probíhá telefonicky – hlavní protagonista volá na institut 

profesní kvalifikace a snaží se nejen získat patřičné informace o kurzech, ale také dokázat 

popsat své požadavky. Součástí situace je opět fixace fází a obratů při telefonování. Poslední 

rozhovor je dvojí telefonická komunikace mezi potenciálním zákazníkem a hlavním 

protagonistou, kteří si vyjednávají první schůzku ohledně spolupráce, ale také mezi ním a 

jeho přítelkyní z předešlého rozhovoru. V prvním případě se jedná o formální rozhovor, který 

reflektuje odlišné komunikační záměry obou stran – získat kvalitní a cenově dostupnou 

službu, ale také nabídnout takovou službu, kterou zákazník bude chtít přijmout. Druhý 

telefonát je mezi přáteli a týká se okolnosti, že protagonista zapomněl na domluvenou 

schůzku s přítelkyní, které se tímto omlouvá. Jedná se o první členitý rozhovor, který je 
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složený ze dvou odlišných situací – jednání se zákazníkem vyžadující vykání a promyšlenou 

prezentaci společnosti (pracovní rovina), ale také omluva přítelkyni (osobní rovina).   
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Příloha(č.(2(–(Ukázka(dotazníku(pro(výzkum((

 

Dotazník 
Přečtěte si, prosím, následující ukázky podle jednotlivých komunikačních situací 

označených čísly 1-13. Následně prosím zodpovězte otázky uvedené pod každou z ukázek. 

 

1. Rozhovor mezi dvěma přítelkyněmi ohledně pracovních inzerátů. Situace se 
odehrává doma v bytě.  

Jsou tam také inzeráty? 

Ano, tady vidím nějakou zajímavou práci pro mne. A je tady e-mail. Napíšu e-mail a zeptám 

se na detaily.  

Tak, e-mail je hotov. Už je něco v televizi? Já bych se chtěla dívat na večerní zprávy. 

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

 

2. Rozhovor mezi dvěma kolegyněmi z práce. Situace se odehrává přímo na 
pracovišti (parfumerie). Domlouvají se na společné večeři u jedné z nich doma.  
 

Já mohu přijít dříve a pomoci ti. Co říkáš? Mám přijít ve čtyři? 

 

Otázky:  

1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  
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3. Rozhovor mezi dvěma přáteli, doma v bytě.  

Co kdybychom si zašli na kávu? Po cestě na úřad práce je pěkná kavárnička Vanilli.  

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

 

4. Rozhovor mezi dvěma přáteli, doma v bytě.  

 

Ale v zimě může být pěkně chladno, teploty jsou mínus a ten mráz někdy, brr. Dobře, že je 

léto. 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

 

5. Rozhovor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně nabídky na rozšíření 
pracovního úvazku, v kanceláři.  

 

Chtěl byste se mnou pracovat na dalších zakázkách?  

Proč ne? Určitě by to šlo! 
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Otázky:  

1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

 

6. Rozhovor mezi dvěma přáteli ohledně jejich dosavadních pracovních zkušeností. 
Situace se odehrává na vlakovém nádraží, kde se oba náhodně setkávají.  

No, to je mi jasné. Takže jsi pak změnil práci, že ano? 

A pak jsi pracoval v Uherském Hradišti, že ano? 

Máš svou práci ráda, že ano? 

Dobře! Takže budu čekat, až zítra zavoláš, ano? 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

 

7. Rozhovor mezi dvěma přítelkyněmi ohledně jejich společného známého. 
Odehrává se na ulici.  
 

Ano, to je pravda. Ačkoli se od té doby hodně změnil. 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  
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8. Rozhovor mezi potenciálním zaměstnavatelem a uchazečkou o práci. Tuto 
repliku říká žena svému potenciálnímu nadřízenému.  
 

Ano, to je výborné. Chci se na něco zeptat.  
 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

 
9. Pracovní pohovor v kanceláři. Uchazečka o práci hovoří o svých dosavadních 

zkušenostech a kladných vlastnostech.  
 

Jsem nezaujatá a přátelská. Ve stresových situacích jsem schopna reagovat klidně. 

Jsem velmi komunikativní a mám moc ráda cizí jazyky. 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

 

 
10. Rozhovor mezi přáteli ohledně jejich pracovních zkušeností.  

- Představ si, že mi můj šéf nabídl novou práci. Budu s ním pracovat na zahradnických 

zakázkách. 

- Po ukončení střední školy jsem začal pracovat v telefonní ústředně. 

- Víš, že jsem taky pracovala v telefonní ústředně? Mým úkolem bylo prodávat pojistky. 

- Bylo to velmi stresující a lidé neradi mluvili telefonicky o potravinářských výrobcích. 

- Víš, že jsem taky pracovala na mnoha místech? Nejprve jsem pracovala jako au-pair, pak v 

obchodě. 



 

 83 

- (…) Ano, moc! Především se ráda seznamuju s lidmi z různých zemí a různých kultur, kteří 

jsou ochotni komunikovat. 

- No, dnes nemohu, jdu s kamarádem do kina. A co zítra večer? 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

 

11. Začátky telefonických rozhovorů mezi dvěma různými přáteli.  

 

Ahoj, Natálie, u telefonu Petr. 

Ahoj, Anno, co děláš? 

Ahoj, Františku, kde jsi, víš kolik je hodin? 

 

 

Otázky:  

1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  
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12.  Telefonický rozhovor mezi dvěma přáteli. Předmětem jejich rozhovoru je smrt 

v rodině a pozvání na pohřeb. Tato replika je v závěru rozhovoru.  

 

To je samozřejmé, byla to milá žena. Přijdu, jakmile budu moci. Buď opatrný. 

Otázky:  

1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

 

13. Telefonický rozhovor mezi poradcem pro pracovní příležitosti a uchazečkou o 

práci. Tato replika je na závěr rozhovoru.  

 

Tak prosím přijďte, paní Bílková, v 10 hodin. A přeji vše dobré. 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  
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Příloha(č.(3(–(Vyplněný(dotazník(respondenta(č.(1((

 

Dotazník  
Přečtěte si, prosím, následující ukázky podle jednotlivých komunikačních situací 

označených čísly 1-13. Následně prosím zodpovězte otázky uvedené pod každou z ukázek. 

 

1. Rozhovor mezi dvěma přítelkyněmi ohledně pracovních inzerátů. Situace se 
odehrává doma v bytě.  

Jsou tam také inzeráty? 

Ano, tady vidím nějakou zajímavou práci pro mne. A je tady e-mail. Napíšu e-mail a zeptám 

se na detaily.  

Tak, e-mail je hotov. Už je něco v televizi? Já bych se chtěla dívat na večerní zprávy. 

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Prostředky jsou podle mě přiměřené situaci, projev jen působí trochu "strojeně", 

respektive příliš spisovně, což například v Praze není příliš běžné.  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Nezvykle pro mě osobně působí odpověď formou "ano", v komunikaci s přáteli většinou 

nevyužívám - působí moc oficiálně.  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

Větu bych použil, ale v hovorovějším podání (vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci 

mezi kamarádkami) - místo "ano" bych řekl "jo", místo "hotov" bych řekl "hotovej".  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Ve výše uvedeném spisovném tvaru v psaném jazyce. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovného (až knižního) jazyka. 
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2. Rozhovor mezi dvěma kolegyněmi z práce, přímo na pracovišti (parfumerie). 
Domlouvají se na společné večeři u jedné z nich doma.  

 
Já mohu přijít dříve a pomoci ti. Co říkáš? Mám přijít ve čtyři? 

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Působí velmi nepřirozeně.  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Projev je nepřirozený. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

Větu bych nepoužil, nezní v tomto kontextu dobře.  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Ani v jednom.  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovný jazyk s prvky knižního.  

 

 

3. Rozhovor mezi dvěma přítelkyněmi ohledně jejich společného známého, na 
ulici.  

 
Ano, to je pravda. Ačkoli se od té doby hodně změnil. 

Otázky:  

1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Prostředky mi připadají naprosto přiměřené situaci. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Není. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

Větu bych v tomto tvaru klidně použil, zní přirozeně.  

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Použil bych klidně v obou případech, necítím rozdíl. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovný jazyk. 
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4. Rozhovor mezi potenciálním zaměstnavatelem a uchazečkou o práci. Tuto repliku 
říká žena svému potenciálnímu nadřízenému.  
 

Ano, to je výborné. Chci se na něco zeptat.  
 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

"Chci se na něco zeptat" působí trochu nevychovaně. Vhodnější by podle mě v dané 

situaci bylo "Ráda bych se na něco zeptala".  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Není. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

V komunikaci s potenciálním nadřízeným bych využil formálnější/uctivější repliku (viz. 

otázka číslo 1). 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

V obou, necítím rozdíl. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spíš spisovný jazyk. 

 

5. Rozhovor mezi přáteli ohledně jejich pracovních zkušeností.  

- Představ si, že mi můj šéf nabídl novou práci. (…) 

- Po ukončení střední školy jsem začal pracovat v telefonní ústředně. 

- Víš, že jsem taky pracovala v telefonní ústředně? Mým úkolem bylo prodávat pojistky. 

- Bylo to velmi stresující a lidé neradi mluvili telefonicky o potravinářských výrobcích. 

- (…) Ano, moc! Především se ráda seznamuju s lidmi z různých zemí a různých kultur, kteří 

jsou ochotni komunikovat. 

- No, dnes nemohu, jdu s kamarádem do kina. A co zítra večer? 

 

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Využité jazykové prostředky jsou pro danou situaci naprosto přiměřené a přirozené. 
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2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Není. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

Všechny výše uvedené věty bych klidně použil. Jsou přirozené, logicky stavěné. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Spíše v mluveném jazyce. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Na pomezí spisovného a hovorového jazyka. 

 

6. Pracovní pohovor v kanceláři. Uchazečka o práci hovoří o svých dosavadních 
zkušenostech a kladných vlastnostech.  
 

Jsem nezaujatá a přátelská. Jsem velmi komunikativní a mám moc ráda cizí jazyky. 

 

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Prostředky jsou naprosto přiměřené situaci. Slečna využívá kratší věty, což je pro danou 

situaci vhodnější než dlouhé souvětí. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Není. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

Větu bych použil, do pracovního pohovoru se hodí. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Spíše v mluveném jazyce. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovný projev. 
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7. Rozhovor mezi dvěma přáteli, doma v bytě.  

Ale v zimě může být pěkně chladno, teploty jsou mínus a ten mráz někdy, brr. Dobře, že je 

léto. 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhovor mezi přáteli, jsou jazykové prostředky přiměřené.  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Projev je přirozený, výrazy i slovní obraty jsou běžné. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Větu bych použil, využívá běžná slovní spojení a výrazy. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Vzhledem k použitému citoslovci spíše v mluveném.  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Běžný spisovný jazyk. 

 

8. Rozhovor mezi dvěma přáteli, doma v bytě.  

Ano, mám čas. Po cestě na úřad práce je pěkná kavárnička Vanilli.  

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Prostředky jsou absolutně přiměřené.  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Není. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Větu bych použil, ale bez zdrobněliny "kavárnička", řekl bych prostě "kavárna". 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

V mluveném jazyce. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Běžný spisovný jazyk. 
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9. Rozhovor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně nabídky na rozšíření 
pracovního úvazku, v kanceláři.  

 

Chtěl byste se mnou pracovat na dalších zakázkách?  

Proč ne? Určitě by to šlo! 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Záleží v jakém vztahu (čistě pracovní/přátelský/známost) aktéři byli, ale projev působí 

přiměřeně, i když ze strany zaměstnance trochu volně, neoficiálně. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Není. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

Větu bych použil, není na ní nic špatného. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Spíše v mluveném jazyce. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Na pomezí spisovného a hovorového jazyka. Projev je gramaticky správně, jen v některých 

situacích by mohl být vyžadován důstojnější přístup ze strany zaměstnance. 

 

10. Rozhovor mezi dvěma přáteli ohledně jejich dosavadních pracovních zkušeností. 
Situace se odehrává na vlakovém nádraží, kde se oba náhodně setkávají.  

No, to je mi jasné. Takže jsi pak změnil práci, že ano? 

A pak jsi pracoval v Uherském Hradišti, že ano? 

Máš svou práci ráda, že ano? 

Dobře! Takže budu čekat, až zítra zavoláš, ano? 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Projev je přirozený, pro mě - Pražáka - však v hovorovém projevu působí nepřirozeně "že 

ano?", řekl bych "že jo?". 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Viz předchozí otázka. Ostatní výrazy jsou pro mě obvyklé. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  
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Větu bych použil, avšak s "že jo?" na konci. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

V mluveném jazyce. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spíše spisovný jazyk. 

 

11. Začátky telefonických rozhovorů mezi dvěma různými přáteli.  

 

Ahoj, Natálie, u telefonu Petr. 

Ahoj, Anno, co děláš? 

Ahoj, Františku, kde jsi, víš kolik je hodin? 

 

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Prostředky jsou přiměřené, v telefonickém hovoru běžné. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Není. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

Výše uvedené věty bych sám použil, často je i sám slýchám v běžné komunikaci. 

Možná bych volil místo „Anno“, „Aničko“ – jmenuje se tak moje přítelkyně a přišlo by mi 

to jako projev větší přívětivosti vůči osobě, ale samozřejmě záleží, jaký mají vztah. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Spíše v mluveném jazyce - telefonickém hovoru. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovný jazyk. 
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12. Telefonický rozhovor mezi dvěma přáteli. Předmětem jejich rozhovoru je smrt 

v rodině a pozvání na pohřeb. Tato replika je v závěru rozhovoru.  

To je samozřejmé, byla to milá žena. Přijdu, jakmile budu moci. Buď opatrný. 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Prostředky jsou adekvátní dané události a podle mě se v podobných situacích využívají 

často. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Ano.%Buď%opatrný%
%

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

Větu bych změnil na: „Dávej na sebe pozor“. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

V mluveném jazyce. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovný jazyk. 

 

13. Telefonický rozhovor mezi poradcem pro pracovní příležitosti a uchazečkou o 

práci. Tato replika je na závěr rozhovoru.  

Tak prosím přijďte, paní Bílková, v 10 hodin. A přeji vše dobré. 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám 

připadají přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Prostředky jsou přiměřené dané situaci, ale poslední výraz je zvláštní (viz další otázka). 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

"Přeji vše dobré" v běžné komunikaci často neslýchám, spíše vůbec. Je to zvláštní výraz, 

který působí "nečesky", spíše jako něco přejatého z cizího jazyka, jako například "mějte 

pěkný den - have a nice day". 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho 

nepoužili?  

Z výše uvedeného důvodu bych nepoužil výraz "přeji vše dobré". 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Spíše v mluveném jazyce. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovný jazyk. 
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Příloha(č.(4(–(Vyplněný(dotazník(respondenta(č.(2((

Dotazník 
Přečtěte si, prosím, následující ukázky podle jednotlivých komunikačních situací 

označených čísly 1-13. Následně prosím zodpovězte otázky uvedené pod každou z ukázek. 

 

1. Rozhovor mezi dvěma přítelkyněmi ohledně pracovních inzerátů. Situace se 
odehrává doma v bytě.  

Jsou tam také inzeráty? 

Ano, tady vidím nějakou zajímavou práci pro mne. A je tady e-mail. Napíšu e-mail a zeptám 

se na detaily.  

Tak, e-mail je hotov. Už je něco v televizi? Já bych se chtěla dívat na večerní zprávy. 

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Nepřipadají. Přítelkyně mluví příliš formálně, nepřirozeně.  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Ano, několik. Většinou se v neformální konverzaci používá spíše „mail“ než e-mail, dále „e-

mail je hotov“ nezní příliš vhodně. Mimoto mi nepřipadá vhodné použití „mne“ – řekla bych 

spíše „mě“.  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Nepoužila, zní to knižně, příliš formálně. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Psaném jazyce. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovného jazyka. S výjimkou e-mail je hotov – ten je spíše knižní 

 

2. Rozhovor mezi dvěma kolegyněmi z práce. Situace se odehrává přímo na 
pracovišti (parfumerie). Domlouvají se na společné večeři u jedné z nich doma.  
 

Já mohu přijít dříve a pomoci ti. Co říkáš? Mám přijít ve čtyři? 
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Otázky:  

1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Nepřipadají. Neodpovídají formální situaci. Zní to jako z knihy. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

„Já mohu přijít dříve a pomoci ti“ Řekla bych spíše „Můžu přijít dřív a pomoct ti“ Původní 

verze zní knižně. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Nepoužila viz výše. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

V psaném. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Knižního jazyka 

 

3. Rozhovor mezi dvěma přítelkyněmi ohledně jejich společného známého. 
Odehrává se na ulici.  
 

Ano, to je pravda. Ačkoli se od té doby hodně změnil. 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Nepřipadají. „Ačkoli se v neformálních rozhovorech příliš nepoužívá“. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Ačkoliv –viz předchozí bod 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Ne – ačkoliv se tam nehodí. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Psaném 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Knižního 

 

4. Rozhovor mezi potenciálním zaměstnavatelem a uchazečkou o práci. Tuto 
repliku říká žena svému potenciálnímu nadřízenému.  
 

Ano, to je výborné. Chci se na něco zeptat.  
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Otázky:  

1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Nepřipadají. Je to příliš familiární. „Chci se na něco zeptat“ je nevhodný dané situaci. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

„Chci se na něco zeptat“ – spíše by měla použít „Chtěla bych se na něco zeptat“ nebo ještě 

lépe „Ráda bych se na něco zeptala“ 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Ne!!! 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Mluveném, ale v jiné situaci. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Hovorového. 

 

5. Rozhovor mezi přáteli ohledně jejich pracovních zkušeností.  

- Představ si, že mi můj šéf nabídl novou práci. (…) 

- Po ukončení střední školy jsem začal pracovat v telefonní ústředně. 

- Víš, že jsem taky pracovala v telefonní ústředně? Mým úkolem bylo prodávat pojistky. 

- Bylo to velmi stresující a lidé neradi mluvili telefonicky o potravinářských výrobcích. 

- (…) Ano, moc! Především se ráda seznamuju s lidmi z různých zemí a různých kultur, 

kteří jsou ochotni komunikovat. 

- No, dnes nemohu, jdu s kamarádem do kina. A co zítra večer? 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené? 

Nepřipadají, zní hodně knižně. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Například „Především se ráda seznamuju…“ především se moc nepoužívá v takové 

konverzaci. „telefonicky o potravinářských výrobcích“ mi připadá příliš podrobné a zní to 

divně hned říkat větu s takovými podrobnostmi. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Ne 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Psaném 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Hovorového 
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6. Pracovní pohovor v kanceláři. Uchazečka o práci hovoří o svých dosavadních 
zkušenostech a kladných vlastnostech.  
 

Jsem nezaujatá a přátelská. Jsem velmi komunikativní a mám moc ráda cizí jazyky. 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Nepřipadají.  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Zejména slovo „nezaujatá“. Ani nevím co to má v dané situaci znamenat a takový výraz se 

nepoužívá. Navíc „moc ráda“ působí trochu infantilně.  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Nepoužila viz předchozí bod – nejsou tam přiměřené výrazy 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce? 

Psaném.  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Knižní 

 

7. Rozhovor mezi dvěma přáteli, doma v bytě.  

 

Ale v zimě může být pěkně chladno, teploty jsou mínus a ten mráz někdy, brr. Dobře, že je 

léto. 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Ano připadají. Používá citoslovce, která jsou typická pro neformální situaci. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Není. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Ano. Je to úplně obvyklá věta. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Mluveném 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Hovorového 
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8. Rozhovor mezi dvěma přáteli, doma v bytě.  

Co Ano, mám čas.  Po cestě na úřad práce je pěkná kavárnička Vanilli.  

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Ano, odpovídá to situaci. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Ano, tento obrat se podle mého názoru používá. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Spíše ano, například slovo kavárnička mi přijde velmi vhodné – vyjadřuje příjemný tón 

mluvčího 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

V obojím. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovný 

 

9. Rozhovor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně nabídky na rozšíření 
pracovního úvazku, v kanceláři.  

 

Chtěl byste se mnou pracovat na dalších zakázkách?  

Proč ne? Určitě by to šlo! 

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Těžko říci, vždy záleží na tom, jaký mají zaměstnavatel a zaměstnanec vztah. Obecně mi 

připadá odpověď docela familiární, což ne vždy odpovídá situaci. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Odpověď mi připadá familiárnější, ale jinak je to ok. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Použila. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Mluveném. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Hovorového 
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10. Rozhovor mezi dvěma přáteli ohledně jejich dosavadních pracovních zkušeností. 
Situace se odehrává na vlakovém nádraží, kde se oba náhodně setkávají.  

No, to je mi jasné. Takže jsi pak změnil práci, že ano? 

A pak jsi pracoval v Uherském Hradišti, že ano? 

Máš svou práci ráda, že ano? 

Dobře! Takže budu čekat, až zítra zavoláš, ano? 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené? 

Nepřipadají. Řekla bych třeba spíše „Máš svoji práci ráda? Nebo bych výraz ano nahradila 

slovem „jo“.  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč? ¨ 

Ano za každou větou se nepoužívá. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Ne, je tam mockrát ano. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce? 

Mluveném  

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Hovorového 

 

11. Začátky telefonických rozhovorů mezi dvěma různými přáteli.  

 

Ahoj, Natálie, u telefonu Petr. 

Ahoj, Anno, co děláš? 

Ahoj, Františku, kde jsi, víš kolik je hodin? 

 

 

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Ano, připadají.  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Nevidím zde problém.  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  
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Ne viz výše. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Psaném 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovného. 

 

12.  Telefonický rozhovor mezi dvěma přáteli. Předmětem jejich rozhovoru je smrt 

v rodině a pozvání na pohřeb. Tato replika je v závěru rozhovoru.  

 

To je samozřejmé, byla to milá žena. Přijdu, jakmile budu moci. Buď opatrný. 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Připadají mi přiměřené.  

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Neřekla bych „buď opatrný“  

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  

Ne. Viz předchozí bod. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Psaném. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovného. 

 

13. Telefonický rozhovor mezi poradcem pro pracovní příležitosti a uchazečkou o 

práci. Tato replika je na závěr rozhovoru.  

 

Tak prosím přijďte, paní Bílková, v 10 hodin. A přeji vše dobré. 

 

Otázky:  
1. Připadají vám jazykové prostředky přiměřené dané situaci? Z jakého důvodu Vám připadají 

přiměřené? Z jakého důvodu Vám připadají nepřiměřené?  

Druhá věta mi nepřipadá vhodná, protože se používá spíše, když by jí přál k narozeninám 

apod. 

2. Je v těchto situacích nějaký neobvyklý výraz či slovní obrat? Jaký a proč?  

Druhá věta viz předchozí bod. 

3. Vy osobně byste tento výraz/tuto větu použili? Proč byste ho použili? Proč byste ho nepoužili?  
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Nepoužila, nehodí se k situaci. 

4. Použili byste ho spíše v mluveném nebo v psaném jazyce?  

Mluveném. 

5. Zařadili byste spíše do oblasti knižního/spisovné/hovorového/nespisovného jazyka?  

Spisovného. 
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Příloha(č.(5(–(Originály(schématu((

 


