
 

 

Abstrakt((

 

 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou jazykové složky v didaktickém materiálu 

nazvaném L-balíček, který je určený specifické skupině studentů češtiny jako druhého jazyka 

na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce (dále SERR).  

Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku jazykových prostředků užitých v konkrétní 

komunikační situaci ve vztahu k potřebám didaktiky jazyka. Ve třech kapitolách se věnuje 

pragmatickým aspektům jazyka volbě jazykových a stylových prostředků podle charakteru 

situace a využití komunikačních situací v jazykové výuce pro optimální rozvoj komunikativní 

kompetence studenta, zvláště poslechu s porozuměním a mluvení. Metodologická část 

představuje cíl a postup práce, ale také blíže charakterizuje zkoumaný didaktický materiál. 

Analytická část práce sleduje způsob provedení L-balíčku na několika rovinách. Vybrané 

případy jsou posuzovány nejen s ohledem na doporučení odborníků v oblasti výuky druhého 

jazyka, ale také s ohledem na jazykové povědomí rodilých mluvčí češtiny.  

 

 V závěru diplomové práce jsou navrženy možnosti pro zkvalitnění jazykového 

zpracování L-balíčku s ohledem na komunikační potřeby cílové skupiny studentů.  
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Abstract((

 

 

This diploma thesis pursues an analysis of a language component in a didactical 

material called L-pack which is dedicated to A2 level migrants according to Common 

European Framework of Reference. This document projects an inner differentiation of the 

Czech language as well as communication needs of a focus group. 

The theoretical part of the thesis deals with the importance of a situation in 

communication for didactical purposes considering the factual usage. In three chapters is 

focussed  on  pragmatic aspects of language behavior,  to the choice of language and stylistic 

tools according to a character of a situation and  monitors different approaches to 

communication situations to achieve optimal development of student' s communication 

competence. The methodological part presents the target and the work order and describes the 

didactical materials that have been analyzed. The analytical part of this thesis follows 

implementation manners of the L-pack in several dimensions. Selected cases are reviewed not 

only with respect to second language educational specialists but also with regard to the 

linguistic awareness of the Czech native speakers. 

 

In the end of this diploma thesis are suggested possibilities how to improve the 

implementation of the L-pack in relation to needs of the focus group of students and try to 

close together real and academic life.   
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Předmluva 
 
 
 

Předmět této práce, L-balíček, je didaktický prostředek určený migrantům na jazykové 

úrovni A2, který byl vytvořen učiteli druhého jazyka ze šesti zemí Evropy jako odpověď  

na vzrůstající migraci a s ní související jazykové a sociokulturní otázky. Jednou z nich  

je výuka druhého jazyka pro cizince žádající o trvalý pobyt v dané zemi. Vznikl tak citlivý 

didaktický materiál, který prostřednictvím modelových situací prezentuje odpovídající 

jednání členů dané společnosti. Student se v něm setkává se situacemi různého stupně 

formálnosti a fixuje si patřičné obraty a výrazy. Koncepce výuky prostřednictvím L-balíčku 

by měla odpovídat jednak doporučením SERR pro úroveň A2, ale zejména skutečným 

potřebám cílové skupiny.  

 

Vycházím z přesvědčení, že pouze kvalitně zpracovaný didaktický materiál může 

studentům pomoci při rozvíjení jejich komunikativní kompetence a přispět tak k pozitivnímu 

vnímání komunikace v češtině. 

V této diplomové práci tedy má být analyzován a kriticky posuzován didaktický materiál  

L-balíček. Cílem je návrh možných změn, které by vedly k jeho zkvalitnění. 
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Úvod!

V této diplomové práci jsou analyzovány jazykové prostředky užité ve vybraných 

komunikačních situacích v didaktickém materiálu nazvaném L-balíček.  

Hlavním cílem je poukázat na souvislost různých rovin jazykových prostředků, konkrétně 

tedy pragmatického, jazykového a didaktického, v souvislosti s rozvojem komunikativní 

kompetence studenta. Vzhledem k tomu, že didaktický materiál L-balíček prezentuje jazyk 

v komunikačních situacích, cílem výzkumu bude zjistit, do jaké míry užité jazykové 

prostředky reflektují úzus současného mluveného jazyka.  

L-balíček je soubor textů a videí, který je určen studentům na jazykové úrovni A2, konkrétně 

pak imigrantům. Jeho koncepce odpovídá komunikačním potřebám této skupiny, a proto 

prezentovaný jazykový materiál slouží k začlenění studenta do běžného života v cílové zemi. 

Volba jazykového materiálu předpokládá propojení dvou různých světů: skutečného a 

školního. Výzkum této práce proto zohledňuje jednak názory rodilých mluvčí češtiny, kteří 

jazyk používají v běžných komunikačních situacích, ale také zkušenosti učitelů češtiny jako 

druhého jazyka, kteří (s ohledem na komunikační potřeby studentů) ve výuce prezentují 

autentický jazyk. Výsledky výzkumu se snaží posoudit, do jaké míry tyto požadavky splňuje 

koncept L-balíčku.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi komplexní problematiku, pokouším se všechny 

zmíněné aspekty uvést do souvislostí, nahlížet je z různých perspektiv a vzájemně uvádět do 

souvislostí. Pro lepší orientaci vytvářím schéma, které zde následně prezentuji.  

Jak je ze schématu patrné, jazykové prostředky jsou zde posuzovány vždy s ohledem na 

komunikační situaci a dochází se spojení třech různých rovin: pragmatické, jazykové a 

didaktické. Ty se pak promítají do komunikativní kompetence studenta: pokud je student 

dostatečně kompetentní, znamená to, že je schopen používat adekvátní prostředky pro svůj 

projev. Volba těchto prostředků by pak měla být kompromisem mezi tím, jak se jazykem 

v dané společnosti mluví a jaké komunikační potřeby student vyžaduje. V ideálním případě 

by to mohlo vést k tomu, že student bude schopný nejen efektivně komunikovat, ale také se 

v této komunikaci bude cítit dobře. Domnívám se, že právě potěšení komunikovat v cílovém 

jazyce může být krokem k tomu, aby se zapojil do společnosti a aby ho společnost nejen 

přijala, ale také ho respektovala.  

Vzhledem k tomu, že L-balíček pracuje také s video nahrávkami, bylo by zajímavé výzkum 

následně rozšířit také v této oblasti a sledovat také fonetickou rovinu jazyka a také neverbální 

složky komunikace.  
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Tato práce je určena učitelům češtiny jako cizího jazyka, kteří zohledňují komunikační 

potřeby studentů a jazykový materiál ve výuce nepovažují za soubor prefabrikátů, ale vidí 

v něm možnosti, jak český jazyk může sloužit ke spojování různých lidí.  
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Diplomová práce čerpá ze dvou základních okruhů odborné literatury. První z nich se 

týká výuky (češtiny jako) cizího či druhého jazyka. Sem patří například studie autorek Jitky 

Cvejnové a Milady Čadské týkající se zpracování SERR pro úroveň A2.  V otázce prezentace 

českého jazyka ve vyučovací praxi vycházíme především z publikací Milana Hrdličky, Lídy 

Holé a dalších domácích autorů. Ze zahraniční literatury jsem využila zejména publikaci 

spoluautorek E. Usó-Juan a A. Martínez-Flor, kteří se zabývají rozvojem komunikativní 

kompetence, základních řečových dovedností, ale také otázkou autentičnosti didaktických 

materiálů. Tato publikace je souborem příspěvků různých zahraničních odborníků v oblasti 

didaktiky druhého jazyka, mimo jiné je zde zmíněna Anne Burns, která se věnuje využití task-

based learning ve výuce mluvení. Do druhého okruhu je zařazena odborná literatura věnovaná 

problematice stylového rozrůznění českého jazyka a problematice jazykové kultury, přičemž 

byly využity zejména odborné články a Mluvnice současné češtiny Václava Cvrčka, dále pak 

Stylistika současné češtiny kolektivu autorů Čechová, Chloupek, Krčmová, Minářová, 

v neposlední řadě také publikace a články autorek Čmejrkové a Hoffmanové o mluvené 

češtině.  
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TEORETICKÁ!ČÁST!!

 

Teoretická část práce se zabývá prezentací jazykového materiálu ve výuce češtiny jako 

druhého jazyka na úrovni A2.  Vzhledem k tomu, že hlavní předmět výzkumu, tedy jazykový 

materiál v L-balíčku, prezentuje český jazyk v komunikačních situacích, je zde kladen důraz 

na mluvené projevy. Dílčí kapitoly se zaměřují na prezentaci mluveného jazyka se zřetelem 

na tři konkrétní aspekty: pragmatický, jazykový a didaktický. Vzhledem k tomu, že mluvený 

jazyk je sám o sobě fenomén, který nelze zcela popsat a zachytit, každá dílčí kapitola pak 

slouží spíše jako jeden dílek, který lze zohlednit při výuce studentů češtiny jako druhého 

jazyka na úrovni A2, kteří prostřednictvím jazyka chtějí fungovat ve společnosti (pragmatické 

hledisko), ale také dokázat komunikovat jazykem, který daná společnost skutečně používá 

v reálné komunikaci (jazykové/stylové hledisko). Cílem této části je poukázat na to, jakým 

způsobem lze prezentovat jazykový materiál v didaktickém prostředku, aby umožnil 

studentovi přiměřeně a přirozeně komunikovat (didaktické hledisko).  

První kapitola se zabývá pragmatickými aspekty komunikace v souvislosti 

s vymezením pojmu jazykové funkce pro úroveň A2 v SERR, dále se zabývá vyjadřováním 

zdvořilosti ve společnosti na úrovni jazykových funkcí. V závěru kapitoly jsou reflektovány 

zmíněné poznatky v souvislosti s volbou komunikační situace pro cílovou skupinu. Druhá 

kapitola se týká jazykových aspektů mluvené komunikace v češtině. Zabývá se jednak 

otázkou regulace jazyka, přičemž je zde v této souvislosti prezentován koncept minimální 

intervence, který se dále promítá do výuky mluveného českého jazyka. Třetí kapitola se 

pokusí zodpovědět otázku, jaký vliv může mít jazykový materiál v didaktickém prostředku 

pro studenty na úrovni A2 na rozvoj jejich komunikativní kompetence dvou základních 

řečových dovedností, které jsou ve zkoumaném L-balíčku rozvíjeny v největší míře, a to 

poslechu s porozuměním a mluvení. Na závěr je zde reflektován vztah mezi „skutečným“  

a „školním“ světem v otázce autentičnosti a užitečnosti jazykového materiálu v didaktickém 

prostředku pro studenty češtiny jako druhého jazyka na úrovni A2.  
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1 Komunikační!situace!a!pragmatické!aspekty!v!komunikaci!(
Tato kapitola se věnuje klíčovým otázkám při zpracování pragmatických aspektů 

jazykového materiálu ve výuce studentů na úrovni A2. Značná pozornost je zde zpočátku 

věnována vymezení pojmu jazykové funkce v SERR v souvislosti s rozvojem studentovy 

komunikativní kompetence, dále pak způsobům vyjadřování zdvořilosti ve společenském 

styku a v závěru kapitoly jsou zde uvedeny některé principy, které by mohly ovlivnit volbu 

komunikační situace a zejména pak jazykové prostředky ve výuce studentů češtiny jako 

druhého jazyka na úrovni A2. 

1.1 Pojem(jazykové(funkce(v(SERR((

Vzhledem k tomu, že se tato kapitola zaměřuje primárně na pragmatické hledisko 

jazykového materiálu, je zde věnován prostor pojetí jazykové funkce v SERR, která právě 

funkční hledisko jazyka zohledňuje, jelikož podle autorů SERR je:  „(… ) jedním ze tří 

základních pilířů prezentace jazykového materiálu, přičemž uvedené tři klíčové pilíře zahrnují 

jazykové funkce (tedy pragmatickou složku jazykového materiálu), obecné a specifické pojmy 

(sémantickou složku jazykového materiálu)“. (CVEJNOVÁ, 2006, s. 173). Jazyková funkce 

v těchto popisech tedy zastupuje pragmatickou složku komunikace, zatímco pro složku 

sémantickou autoři vymezují výčet obecných a specifických pojmů (BIDLAS a kol., 2005,  

s. 44–109). Jazykovým funkcím je pak přisuzován značný význam vzhledem k tomu, že: 

„(…) představují jádro tohoto druhu popisu, neboť v sobě zahrnují tři roviny popisu jazyka: 

rovinu myšlenkových obsahů (logicko-sémantické pojmy a vztahy), úroveň výrazových 

prostředků (vlastní jazykové ztvárnění jazykového materiálu) a rovinu interaktivní (konkrétní 

podobu jazykového chování)“.  (CVEJNOVÁ, 2006, s. 173).  

Právě úroveň výrazových prostředků sleduje také výzkum této práce, který částečně vychází 

z kategorizace SERR. Zde jsou funkce kategorizovány do šesti hlavních skupin, podle toho, 

„co lidé jazykem vyjadřují“ (BIDLAS a kol., 2005, s. 14). Autoři se pak zabývají různými 

možnostmi jejich vyjádření s ohledem na komunikační potřeby cílové skupiny, které 

konkrétně formulují ve vztahu ke komunikativní jazykové kompetenci (ČADSKÁ, 2006,  

s. 236). Ta je dále členěna na tři klíčové složky: kompetenci lingvistickou (tj. lexikální, 

fonologické, morfologické a syntaktické znalosti a dovednosti), dále pak sociolingvistickou 

(tj. sociokulturní podmínky užívání jazyka, například užívání tykání a vykání, zdvořilostních 

obratů apod.) a v neposlední řadě pak kompetenci pragmatickou (tj. využívání jazykových 

prostředků v konkrétních promluvách), kam je právě jazyková funkce zařazena.  
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V souvislosti s výběrem jazykového materiálu pro studenty na úrovni A2 jsou tedy 

zohledňovány jednak komunikační situace, ve kterých se bude student pravděpodobně ocitat, 

ale také role, ve kterých zde bude vystupovat (ČADSKÁ, 2006, s. 230–31). V tomto ohledu je 

tedy třeba pojetí jazykové funkce chápat vždy jako využití jazykových prostředků v kontextu 

konkrétní situace a ve vztahu k určité oblasti života ve společnosti. Právě toto pojetí jazykové 

funkce pojímá jazyk z funkčního hlediska a je také zohledněno ve výzkumné části práce. 

Jazyková funkce tedy akcentuje pragmatický aspekt jazykových prostředků, jelikož: „(…) 

zachycuje užití základních lexikálních a gramatických jazykových prostředků k určitým jasně 

vymezeným funkčním účelům v konkrétní komunikativní situaci, přičemž je vždy analyzována 

na elementární textové jednotce.“ (CVEJNOVÁ, 2006, s. 172). Lze se tedy domnívat, že 

adekvátní zpracování jazykových funkcí (tj. jejich realizace prostřednictvím vhodného 

jazykového materiálu) může značně pomoci při rozvíjení komunikativní kompetence 

studenta. Pouze pokud dokáže adekvátně naložit s jazykovými prostředky, může být 

dostatečně kompetentní fungovat ve společnosti, kde se daným jazykem mluví.  

1.2 Jazykové(konvence(a(společenské(zvyklosti(

V této části je reflektována problematika prezentace jazykových prostředků pro úroveň 

A2 v oblasti společenského styku, kdy je přiměřené užití jazykové funkce nahlíženo jako 

projev sociokulturní kompetence, kterou pak SERR charakterizuje následujícím způsobem: 

„Očekává se, že student se v dané zemi přizpůsobí kulturním a společenským zvyklostem  

a naučí se chovat a jednat tak, jak to daná situace vyžaduje, tj. podle určitých konvencí  

a předepsaných norem.“ (BIDLAS a kol., 2005, s. 112). Z této definice tedy vyplývá, že by se 

student v oblasti společenského styku měl dokázat přizpůsobit požadavkům a očekávání dané 

společnosti. Jedná se tedy o to, že používání konvencí znamená projevit respekt vůči členům 

této společnosti, což je zcela běžné v mnoha jazycích. Daneš v této souvislosti, jak je tato 

otázka významná právě pro komunikaci: „Postoj neboli sklon nějaké osoby nebo skupiny 

osob či celého společenství dávat přednost jistým cílům a způsobům jednání a chování vůbec 

(a jiné odmítat); tímto sklonem je určován způsob reagování osob (a jejich skupin) na 

jednotlivé typy situací – v našem případě situací jazykových.“ (DANEŠ, 2009, s. 74).  

Právě tato skutečnost je zohledněna také v popisu pro úroveň A2, která vymezuje rejstřík 

konvencionalizovaných obratů na úrovni  jazykových funkcí (BIDLAS a kol., 2005, s. 14–

44).  
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Kompetence je tedy otázkou užívání vymezených obratů. Zatímco Kořenský tvrdí, že:  

 „Aby mohl člověk společensky jednat, aby mohl být v tomto svém společenském jednání 

úspěšný, aby byl schopen svým společenským jednáním plnit požadavky svého okolí, musí mít 

určité předpoklady k tomuto jednání.“ (KOŘENSKÝ, J. Jinočany, 1992, s. 8). Kořenský se 

zde zabývá vztahem mezi úspěšností a předpoklady, nicméně v otázce výuky jazyka ji lze 

pojmout jako vztah mezi úspěšností a adekvátně rozvinutou komunikativní kompetencí 

studenta. V souvislosti s prezentací jazykového materiálu ji lze pojmout jednak z čistě 

jazykového hlediska a zaměřit se na formy realizace zdvořilosti, konkrétně v užívání vykání, 

slova prosím a dále jmenují alternativy pro zdvořilejší možnosti vyjadřování přání, omluvy  

a nabídky (BIDLAS a kol., 2005, s. 113). Pojem konvence evokuje zejména rovinu nařízení či 

rozkazu. Fungování ve společnosti je ovšem také otázkou předávání zvyků a zvyklostí, což 

může právě výuka jazyka prostřednictvím komunikační situace náležitě zohlednit.  

Student si tak prostřednictvím jazyka může rozšířit nejen svou komunikativní kompetenci, ale 

také vlastní obzory. Nejedná se tedy pouze o funkční hledisko (řádně se omluvit, poděkovat, 

atp.), ale také o hlubší poznání. Tento aspekt pak také zohledňuje Nečasová, která se zabývá 

úlohou reálií ve výuce v souvislosti se sociokulturní kompetencí studenta, která podle jejího 

názoru: „(…)zahrnuje nejen funkční znalosti (…), ale i informace o každodenním životě, což 

vede k rozšíření vlastního horizontu a v neposlední řadě také zahrnuje možnost srovnávání 

zvyků a tradic vlastní i cizí kultury, s cílem chápat tuto kulturu jako jednu z možných.“  

(NEČASOVÁ, 2003, s. 88).  

Vhodná prezentace jazykového materiálu v didaktickém prostředku může studentům 

pomoci rozvíjet pragmatickou stránku vyjadřování, ale také porozumět sociokulturním 

aspektům tohoto způsobu vyjadřování. Jazykový materiál pak získává vyšší hodnotu právě 

tím, že je použit v konkrétní komunikační situaci, kdy mezi sebou lidé hovoří.  

1.3 Využívání(jazyka(v(komunikační(situaci((

Tato kapitola se týká pragmatických aspektů komunikace. Klíčové je tedy zde právě užití 

jazyka, což dnešní jazykověda zachycuje v pojmu řeč, tedy: „(…) schopnost (kompetenci) 

člověka využívat jazyka a ztvárňovat komunikáty podle potřeby v určité komunikační situaci.“ 

(ČECHOVÁ a kol., 1997, s. 9). I v této definici se tedy jedná o využití jazyka v určité situaci. 

Pokud tuto definici opět nahlédneme prizmatem cílové skupiny studenta ve výuce češtiny 

jako druhého jazyka, SERR se v této souvislosti omezuje na základní komunikační situaci 

(BIDLAS a kol., 2005, s. 4). Komunikační situace zde zajišťuje rámec pro užití jazykového 

materiálu v interakci. Je zde tedy kladen důraz na porozumění a mluvení, je akcentováno 
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zejména užívání jazyka. Z didaktické perspektivy se lze opřít o zahraniční literaturu a některé 

principy uplatňované v moderním vyučování z oblasti didaktiky druhého jazyka. V této 

otázce má podobný základ jako přístup text-based syllabus approach, který je charakterizován 

následovně: „Two central ideas in a text-based syllabus approach are: how language is used 

in social contexts and how it is structured in relation to those contexts.“ (USÓ-JUAN, 

MARTÍNEZ-FLOR, 2006, s. 237), čímž zohledňuje právě společenský kontext užívání 

jazyka. Anne Burns pak v této souvislosti specifikuje, že „A text-based syllabus approach 

attempts to expose learners to activities that work towards ways of understanding and 

participating in authentic interactions.“ (Ibidem, 2006, s. 249). Z moderních vyučovacích 

přístupů lze pak uvést také princip využití jazyka v task-based learning (tj. úkolově 

orientovaném vyučování), jehož hlavní předmět výuky je definován jako „(…) aktivita, ve 

které student využívá cílový jazyk k tomu, aby dosáhl komunikačního cíle, který ho vede ke 

splnění úkolu.“ (WILLIS, 1996, s. 23). Tento přístup se pak nezaměřuje pouze na využití 

jazyka v interakci, ale zejména na jeho pragmatickou rovinu: jazyk vede ke splnění záměru 

(úkolu). Co ovšem mají oba tyto zmíněné přístupy společného s analyzovaným materiálem 

této práce, L-balíčkem? Jazyk je tedy „řečí“, která je využívána, což v souvislosti s výukou 

studenta na úrovni A2 znamená možnost regulovat náročnost prezentovaného lexika a 

interakcí v základní komunikační situaci, která může být pojata z ontologického hlediska, 

tedy jako vztah mezi vývojem mezilidské komunikace a postupným oprošťováním od vizuální 

přítomnosti komunikačního partnera (DANEŠ, 2009, s. 65). Při výběru a třídění situací 

vhodných pro úroveň A2 by pak mohly být prezentovány situace základní, tedy za fyzické 

přítomnosti partnerů, tváří v tvář, ale také zprostředkované prostřednictvím telefonu.  

Prezentace jazyka v komunikaci s ohledem na potřeby studenta na úrovni A2 by pak měla 

zohlednit nejen jeho společenský kontext, ale také citlivě vybírat komunikační situace, které 

právě užívání jazyka ovlivňují.  
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2 Komunikační!situace!a!vnitřní!diferenciace!češtiny!!
Hlavním předmětem této kapitoly je samotný charakter češtiny jako jazyka s bohatou 

vnitřní diferenciací. Tato část práce se zabývá možnostmi implementace stylistické pestrosti 

češtiny do výuky určené studentům na úrovni A2. Cílem je tak poukázat na souvislost mezi 

různými jazykovými a stylovými prostředky v češtině užitými v rámci komunikační situace. 

V souladu s koncepcí této práce, je zde zohledněna jednak rovina (ne)zachytitelného úzu 

současného jazyka z pozice rodilých mluvčí, ale také rovina didaktická, konkrétně pak 

z pohledu odborníků z oblasti vyučovací praxe výuky češtiny pro cizince. Na úvod je třeba 

zmínit, že jelikož tato práce akcentuje princip posuzování a nikoli odsuzování, zůstává 

stranou klasické kategorizování jazyka na spisovný a nespisovný, ale je zde uplatňován 

princip odlišování stylu jazyka v souladu s jeho funkcí v kontextu a tedy jeho přiměřeností ve 

vztahu k mluvené komunikaci. Tato kapitola je věnována jednak prezentaci konceptu 

minimální intervence Václava Cvrčka, dále pak otázce volby jazykového materiálu a způsobu 

jeho prezentace ve výuce češtiny jako druhého jazyka a také o charakteru mluveného jazyka, 

což jsou klíčové aspekty, které se promítají také ve zkoumaném didaktické materiálu, L-

balíčku.   

2.1 Koncept(minimální(intervence(

V této části je reflektována problematika regulace jazyka v souvislosti s volbou 

vhodného jazykového materiálu pro didaktické účely, což je zde uváděno do souvislosti s 

konceptem minimální intervence (CVRČEK, 2008, s. 288). Tato práce pak jazyk nedělí na 

správný a špatný, ale nahlíží jeho různé možnosti vyjádření jako hledání vhodného vztahu 

mezi jazykem, jeho uživateli, studenty češtiny jako druhého jazyka a lingvisty.  

Na tomto místě je třeba podotknout, že pořadí výše zmíněných není zvoleno náhodně. 

Vzhledem k tomu, že tato práce sleduje užívání jazykových prostředků v komunikačních 

situacích právě se zřetelem k potřebám mluvčích, jsou lingvisté uváděni v této linii až na 

samý závěr. Na základě tohoto předpokladu nyní představíme koncept minimální intervence 

(dále KMI), přičemž intervence je zde chápána jako působení lingvistů na přirozený vývoj 

jazyka (Ibidem, s. 286). Tento koncept ve svém programu působení lingvistů označuje přímo 

jako intervenční tlak a programově hlásí nutnost podobné snažení „vědomě oslabovat 

pluralitou deskripcí (deskriptivních kodifikací), které by měly jednoznačně deklarovat, s 

jakým cílem jsou vytvořeny, jaké (komunikační) funkce upřednostňují (…) Pokud platí, že 

funkce, v kterých se jazyk užívá, mají formativní vliv na strukturu jazyka, pak pouze pluralita 

deskripcí, které jsou propracovávány s ohledem na různorodé komunikační funkce 
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uplatňované v daném společenství, může úspěšně odpovídat na změny potřeb uživatelů 

jazyka.“ (Ibidem, s. 288). KMI tedy klade důraz na komunikační funkci s ohledem na 

současný úzus jazyka a do popředí se dostávají potřeby mluvčích. Rovněž je v této souvislosti 

zohledněn dynamický charakter jazyka, jelikož se úspěšné uplatňování tohoto konceptu 

neprojevuje v cílovém stavu jazyka, ale v neustálé konkurenci „jednotlivých funkčně 

odlišených kodifikací, které doporučují nestejné prostředky, mají různou periodu vydávání, 

různé příjemce a plynule sledují jazykový vývoj.“ (Ibidem, s. 288). V otázce hodnocení či 

posuzování jazykových jevů pak koncept doporučuje sledovat měřitelná kritéria, tj. frekvenci, 

rozdílnost prvků z jazyka mluveného a psaného a regionální příznakovost (Ibidem, 2008, s. 

288). Následně v programu KMI uvádí, že: „Naopak nepřípustná jsou obecně taková 

hodnocení, která nejsou jednoznačně vyvoditelná z jazykových dat nebo předpokládají nějaké 

apriorní znalosti. Jedná se např. o postoje uživatelů jazyka, které se dokonce mohou 

rozcházet s jejich reálným řečovým chováním (tyto postoje jsou získané ve škole a tudíž ve 

shodě s převládající intervenční praxí), spisovnost – nespisovnost prostředku či formálnost – 

neformálnost situace, v níž je prostředek používán apod.“ (Ibidem, 2008, s. 288).  

V tomto bodě by ovšem bylo možné s Cvrčkem polemizovat. Domnívám se, že právě postoje 

uživatelů jazyka (tj. rodilých mluvčí), by zohledňovány být měly. Cvrček toto argumentuje 

tím, že postoje uživatelů jsou ovlivněny působením školní docházky, kdy ještě působila 

intervenční praxe, a proto nemohou být při posuzování dostatečně objektivní (Ibidem, 2008, s. 

288).  Myslím si, že pokud chceme skutečně získat přehled o současném stavu jazyka, neměli 

bychom přehlížet minulost, která je v každém člověku přítomna neustále. Zmíněná otázka 

vzdělávání by se pak lišila před a po přijetí KMI v tom smyslu, že by se více zdůrazňovala 

úloha komunikačních potřeb studentů ve výuce češtiny (také jako cizího jazyka). Cvrček tedy 

v otázce uplatňování KMI v oblasti vzdělávání tvrdí, že: „ Jazyková výchova ve školách by se 

měla zaměřovat především na komunikační schopnosti žáků v celé škále komunikačních 

funkcí. (…) Školská výchova by měla na základě plurality deskripcí předestřít studentům celé 

spektrum komunikačních a vyjadřovacích možností jazyka, nepodrývat jejich orientaci ve 

spontánně ustavených jazykových normách (…).“ (Ibidem, 2008, s. 289).  

V této souvislosti by se pak i prezentace češtiny jako cizího jazyka mohla tímto konceptem 

inspirovat a mělo by se především dbát na přiměřenost jazykových prostředků komunikační 

situaci a záměru mluvčího, ale také potřebám a úrovni studenta na úrovni A2. Tento šetrný 

přístup je v této práci uplatňován při posuzování daných jazykových prostředků ve výzkumu 

této práce, kdy je hlavním kritériem právě kontext komunikační situace, ve kterých byly užity. 
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Je tedy vždy zohledňován vztah mezi účastníky komunikační situace, charakter a obsah 

situace a také prostředí, ve kterém se situace odehrává.  

2.2 (Ne)spisovný( jazyk( v( mluvených( projevech( a( jeho( úloha(

v(didaktickém(materiálu(pro(úroveň(A2(

Na úvod této části je třeba zdůraznit jeden základní předpoklad v návaznosti na výše 

zmíněný Cvrčkův koncept minimální intervence. Stejně jako KMI odmítá preskriptivismus a 

sankciování za nedodržování jistých norem (CVRČEK, 2008, s. 287), ani zde není účelem 

kategorizace jazykových prostředků na správné a špatné, ale posuzování jejich vyšší či nižší 

míry adekvátnosti vzhledem ke komunikační situaci. Vzhledem k tomu, že se v práci promítá 

vztah mezi světem skutečný, který zde představuje pokus o zachycení tendence současného 

úzu jazyka, a světem školním (tj. studenti na úrovni A2 a didaktický materiál), jedná se o 

neustálé hledání vhodného vztahu mezi těmito dvěma dimenzemi, které se zde pokusíme 

naznačit.  Nejprve lze uvést Čmejrkovou, která o tendenci v současném úzu jazyka říká, že: 

„Přestože nemluvíme všichni stejně, lze určité tendence ve vývoji současné češtiny naznačit a 

lze upozornit na některé rysy, které jsou pro řeč uživatelů současné češtiny charakteristické. 

Tato publikace se proto snaží ukázat a popsat jak variabilitu současné mluvené češtiny a její 

diferencované podoby v různých komunikačních situacích, tak i to, na co uživatelé češtiny 

v běžných komunikačních situacích narážejí, co pozorují a co někdy také nelibě nesou.“ 

(ČMEJRKOVÁ, HOFFMANNOVÁ, 2011, s. 9). Dále dodává: „Hranice mezi neformálním a 

formálním, neoficiálním a oficiálním, soukromým a veřejným, privátním a mediálním se tak 

stírá a dochází k míšení řečových stylů, provázenému míšením spisovné a nespisovné 

češtiny.“ (Ibidem, 2011, s. 10).  Pokud vycházíme z těchto zjištění při přípravě didaktického 

materiálu, můžeme si klást otázku, jak lze pracovat s tímto míšeným a neutříděným 

materiálem ve výuce? Je zde nějaký princip či ukazatel toho, co je vhodné a co není? Na 

tomto místě se lze opřít o bohaté didaktické zkušenosti Milana Hrdličky, který v otázce 

prezentace češtiny jako cizího jazyka (zde konkrétně obecné češtiny) tvrdí že: „Při volbě mezi 

orientací na češtinu spisovnou a nespisovnou, tedy především obecnou, záleží zajisté na tom, 

proč se cizinec češtinu učí, jak dlouho se ji učí, jaký je jeho cíl a stupeň pokročilosti Jde-li mu 

např. o mluvené dorozumění v běžných situacích, bude tíhnout k vyjadřování uvolněnému, až 

nespisovnému. (...) Jde-li o zájmy a cíle diferencovanější, zejména odborné, přichází 

nepochybně v úvahu jako základní útvar čeština spisovná." (HRDLIČKA, 2002, s. 96). Lída 

Holá pak k této problematice dodává, že výuka by měla zohledňovat jazykové prostředky 

charakteristické pro mluvený jazyk.  
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Udává zde jednak příklady z oblasti syntaxe a morfologie, přičemž prezentaci poslední 

zmiňované navrhuje do výuky zařadit na úrovni pasivní znalosti již pro první dvě úrovně. 

(HOLÁ, 2008 [online]). Vzhledem k tomu, že dynamika jazyka neumožňuje jej zcela uchopit 

a popsat, nelze ani přesně stanovit, jak (a jaký) český jazyk prezentovat v didaktických 

materiálech. Z tohoto důvodu je nutné vždy zaujmout pokud možno objektivní stanovisko a 

volbu zohledňovat vždy v souvislosti s tím, kdo je v této výuce hlavním aktérem.  

2.3 Mluvený(jazyk(((

Tato část práce se věnuje vybraným aspektům neformální mluvené komunikace se 

zřetelem ke komunikačním potřebám studentů češtiny jako druhého jazyka na úrovni A2. 

V souvislosti s volbou jazykového materiálu ve výuce češtiny jako druhého jazyka princip 

mluvenosti umožňuje větší volnost při výběru jazykového materiálu:  „Mluvenost je tedy 

způsob realizace jazykového vyjádření společný potenciálně všem útvarům národního jazyka 

a pomáhá odlišit nářečí, obecnou češtinu a interdialekty, ale také výrazové prostředky patřící 

do oblasti jazyka ryze spisovného a do oblasti spisovného – hovorového.“ (ČECHOVÁ, 1997, 

s. 136). Užívání jazykových prostředků v mluvené promluvě pak tedy není regulováno 

všeplatným principem, ale ovlivňováno právě jejich zakotveností v aktuální komunikační 

situaci. Ta je pak natolik významným principem, že pokud bychom v této komunikaci nebyli 

přítomni, nemuseli bychom pochopit, „o čem je řeč“. (Ibidem, 1997, s. 137). Opět si lze klást 

otázku, jak tento rys využít při přípravě didaktického prostředku. V tomto případě lze 

vycházet ze skutečnosti, že mluvený jazyk předpokládá přítomnost adresáta, který, na rozdíl 

od komunikace psané, je pak v komunikaci aktuálně přítomný, přičemž:  „Přítomností je tu 

třeba rozumět aktivní spoluúčast posluchače a jeho potencionální reakci, předjímanou už 

mluvčím projevu a během projevu jím registrovanou.“  (ČECHOVÁ a kol., 1997, s. 137). 

Princip přítomnosti adresáta pak lze pojmout jako předpoklad k dialogu, ovšem i zde nastává 

komplikace, jelikož dialogičnost má pak tolik podob, v kolika komunikačních situacích se 

může mluvčí ocitat. Existují tak situace rozmanité z hlediska prostředí, vztahu a identit 

účastníků, ale také podle tématu (ČMEJRKOVÁ, HOFFMANNOVÁ, 2011. s. 63). Všechny 

tyto rysy pak lze do didaktického materiálu zařadit, přičemž je třeba zohlednit úroveň A2, u 

níž převažuje orientace na komunikační situace soukromé, jež obvykle probíhají „(…) 

v neveřejných podmínkách, které umožňují uvolněné chování mluvčího, včetně chování 

řečového, za okolností, které jsou příznivé pro osobní styk mluvčího.“ (Ibidem, 2011. s. 67). 

Tyto situace jsou pak charakterizovány jako spontánní, nepřipravené, improvizované, 

neoficiální. V běžné mluvě se s nimi mluvčí setkávají denně, ovšem ve výuce a prezentaci 
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jazykového materiálu by improvizace a spontánnost měla mít své meze. V tomto případě se 

lze opřít o popis úrovně A2, podle něhož se od studenta v běžné komunikaci očekává spíše 

předvídatelné chování (BIDLAS a kol., 2005, s. 4). V otázce prezentace jazykové materiálu je 

ovšem třeba také zohlednit různé stylové varianty. Čadská se v této otázce vyjadřuje 

následovně: „Na tomto místě je třeba především zdůraznit, že pro počáteční stadia osvojování 

češtiny jako cizího jazyka (tedy i na úrovni A2) je vhodné, ba přímo žádoucí, používání 

relativně neutrálního funkčního stylu. Je to právě tento styl, který rodilí mluvčí s největší 

pravděpodobností zvolí v průběhu komunikace s cizinci a očekávají, že bude nerodilými 

mluvčími také použit. Studenti by proto měli byt vedeni k obezřetnosti v používání 

formálnějších a familiárnějších jazykových prostředků, protože jejich nevhodné použití může 

vést k nedorozumění nebo zesměšnění toho, kdo je užívá.“ (ČADSKÁ, 2006, s. 231–32). 

Navzdory evidentní snaze vyhnout se hodnotícím soudům (v otázce funkčního stylu 

vhodného pro úroveň A2) autorka článku volí výraz „relativně neutrální“, což opět nevede 

k jedinému řešení. Domnívám se, že ač je nutné tento aspekt konkretizovat pro cílovou 

skupinu, dalo by se na obecné úrovni dbát na zařazování jazykových prostředků, které 

akcentují rysy předpokládané spoluúčasti partnerů. V oblasti syntaxe by to pak mohly být 

apelační syntaktické prostředky (jako například řečnické otázky, „přívětné“ a „závětné“ 

upozorňovací věty typu viďte, nemyslete si, poslouchejte atp.) nebo citově zabarvené 

výrazové prostředky (například na úrovni syntaxe projevuje nejčastěji rozporem mezi větnou 

formou a obsahem). (ČECHOVÁ a kol., 1997, s. 138). Vzhledem k tomu, že je v tomto 

případě relevantní zejména předání informace, součástí slohové normy se tak mohou stát také 

jevy, které by v jiných souvislostech mohly být označeny za nežádoucí. Pro lexikální stavbu 

textů je typická vrstva kolokvialismů, hovorových slov a frazémů na pomezí spisovnosti, 

které nezřídka vznikly mimo spisovný jazyk, ale postupně do něj pronikly. Výrazové 

prostředky spisovného jazyka v běžné dorozumívací sféře tvoří hovorovou vrstvu, naopak za 

zcela nevhodné jsou považovány výrazy knižní, které někdy mohou mít až komický nádech. 

(Ibidem, 1997, s. 140–141).  

Tato kapitola se snažila zachytit komplexnost problematiky prezentace jazykového 

materiálu v češtině. V této otázce ovšem nebylo nalezeno jednotné řešení. Lze se ovšem 

domnívat, že je na tomto místě možné vycházet z jednoduchého principu a zohlednit tak, co 

se učí a kdo je vyučován. V otázce výběru jazykových prostředků pro studenty na úrovni A2 

tak lze vycházet přímo z charakteru českého jazyka a tento jazyk s bohatou vnitřní 

diferenciací dokázat prezentovat více odlišným cílovým skupinám studentů podle jejich 

potřeb a zájmů. 
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3 Výuka! jazyka! v!komunikační! situaci! pro! studenty! na!

úrovni!A2!z!pohledu!užitečnosti!a!autentičnosti!!

 

Cílem této kapitoly je poukázat na dva vzájemně související aspekty při prezentaci 

jazykového materiálu v rámci komunikační situace právě tak, jak je učiněno ve zkoumaném 

materiálu této práce, L-balíčku. V tomto ohledu se kapitola zabývá užitečností a autentičností 

jazykového materiálu se zřetelem na výhody dialogické formy v prezentovaných 

komunikačních situacích.  Užitečností je chápána v souvislosti s rozvojem komunikativní 

kompetence ve dvou základních řečových dovednostech, které L-balíček rozvíjí v největší 

míře, tedy při poslechu s porozuměním a mluvení. Vzhledem k tomu, že se jedná o řečové 

aktivity spojené s mluvní aktivitou, jsou zde také zohledněny některé principy přístupů 

v současné didaktice druhého jazyka jako task-based learning a text-based syllabus approach, 

a to vždy se zřetelem k možnostem prezentace jazykové složky ve výuce druhého jazyka.  

3.1 Student( jako( uživatel( jazyka( a( rozvoj( komunikativní(

kompetence(

V této části je reflektována užitečnost didaktického materiálu v souvislosti s rozvojem 

komunikativní kompetence ve dvou základních řečových dovednostech, které jsou v L-

balíčku rozvíjeny v největší míře (poslech s porozuměním a mluvení). Na obě tyto dovednosti 

je nahlíženo jako na součást komunikačního, ale také didaktického procesu. Z tohoto důvodu 

se zde sleduje, jakým způsobem se v těchto dovednostech promítají dílčí složky 

komunikativní kompetence a co to konkrétně obnáší pro mluvčího v neformálním mluveném 

projevu. Tato reflexe pak slouží jako plynulý přechod k dalšímu sledovanému aspektu, tedy 

autentičnosti didaktického materiálu. Na pojem užitečnost je zde nahlíženo jako na 

využitelnost materiálu pro komunikační účely. Vzhledem k tomu, že je zde klíčový výraz 

„uživatel jazyka“ (konkrétně v mluveném projevu), lze na úvod uvést to, jak jej vymezuje 

Čmejrková: „Používáme-li pojem „uživatelé češtiny“, je třeba do této kategorie řadit jak ty, 

kdo jsou jejími aktivními mluvčími, tak ty, kdo jsou jejími vnímateli. Vždyť v rolích aktivních 

mluvčích i adresátů se pravidelně střídáme: chvíli mluvíme, chvíli posloucháme.“ 

(ČMEJRKOVÁ, HOFFMANNOVÁ, 2011, s. 9). V této souvislosti pak aspekt užitečnosti 

jazyka (tj. jazykového materiálu v didaktickém prostředku) lze zachytit z jeho interakční 

roviny: „Speaking and trying to communicate with others through the spoken language 

drawing on the  learner´s available lingustic and communicative resources is considered the 
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basis for second language acquisition (…)“. (RICHARDS, RODGERS, 2001, s. 228). 

Mluvený projev se zde uvádí v souvislosti s obratem „trying to communicate“, který lze 

v didaktice druhého jazyka chápat v souvislosti s komunikativní kompetencí a řečovými 

dovednostmi, poslechem a mluvením. V tomto případě je nutné zohlednit zejména 

lingvistické, psychologické a kulturní faktory komunikace. (USÓ-JUAN, MARTÍNEZ-

FLOR. 2006, s. 32, 142). Aspekty sociální interakce ve výuce druhého jazyka jsou pak 

formovány v pojmu komunikativní kompetence, z něhož vychází autorky Usó-Juan a 

Martínez-Flor (USÓ-JUAN, MARTÍNEZ-FLOR, 2006, s. 36), které se zabývají tím, jak mezi 

sebou v komunikaci mluvčích interagují dílčí složky komunikativní kompetence, konkrétně 

tedy diskursivní, lingvistická, socio-pragmatická, interkulturní a strategická. Na pozadí těchto 

dílčích kompetencí je zde věnována pozornost nejprve poslechu, přičemž pod diskursivní 

kompetencí je zahrnuta interpretace mluveného diskursu a vnímání jejích formálních aspektů 

v souvislosti se situačním kontextem. V tomto ohledu je role posluchače aktivní – musí být 

schopen porozumět jednotlivým částem diskursu, propojit je do širších souvislostí s ostatními 

dílčími složkami komunikativní kompetence a zejména pak dokázat plynule vnímat průběh 

komunikace.  Kompetence lingvistická je pak základem pro porozumění mluvenému textu, 

vyžaduje tedy odpovídající znalosti formy textu (slov a pravidel jazyka – gramatika, 

morfologie a syntax). Socio-pragmatická kompetence hraje klíčovou roli při porozumění 

obsahu komunikační situace. V praxi to znamená, že by mluvčí měl dokázat komunikovat 

v souladu s možnými proměnnými v souvislosti se situací a především s ohledem na 

komunikačního partnera (Ibidem, 2006, s. 38). Dále autorky uvádí kompetenci interkulturní, 

která je pojata jako schopnost nejen vnímat odlišnosti mezi kulturou studenta a kulturou 

hostitelské země (tj. je obeznámen se sociokulturními aspekty komunikace v daném jazyce), 

ale především pak jako schopnost je využít pro patřičnou interpretaci textu. Strategická 

kompetence je jedna z nejdůležitějších kompetencí pro nácvik poslechu zahrnujících jednak 

komunikaci, ale také učební strategie, jež studentovi umožňují zpracování mluveného slova. 

Právě poslech s porozuměním zahrnuje všechny tyto složky a právě v rámci této kompetence 

jsou všechny zastoupené do takové míry, že by zanedbání jedné z nich mohlo znamenat 

neúspěch v komunikaci. Tato komplexnost z hlediska kompetencí je mimo jiné důvodem, 

proč je důležité náležitě procvičovat a promyšleně prezentovat poslech s porozuměním 

v kurzech i materiálech pro výuku cizího jazyka. Řečovou dovednost mluvení lze opět 

reflektovat z hlediska dílčích složek komunikativní kompetence podle koncepce Usó-Juan a 

Martínez (Ibidem, 2006, s. 145). Nabývání diskursivní kompetence znamená, že se mluvčí 

dokáže orientovat v různých typech diskursů a v souvislosti s nimi používat patřičná pravidla. 
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Nedostatky v rozvoji lingvistické kompetence se v komunikaci projevují v nepatřičné 

výslovnosti, nedostatečné znalosti gramatiky a slov, čímž student prozrazuje, že je cizinec a 

mnohdy také odhaluje svůj mateřský jazyk. Osvojení této kompetence naopak značně 

usnadňuje průběh komunikace. Přestože je znalost lingvistických pravidel pro verbální 

komunikaci nutná, ukazuje se, že důležitější roli hraje pragmatická a interkulturní kompetence 

mluvčích. Pro praxi je nutné mít základní lingvistické znalosti, které slouží jako prostředek k 

dosažení komunikačního cíle. Je třeba tedy zohlednit nejen jazyk, ale také jeho stylovou 

rovinu (formální či neformální). Interkulturní kompetence pak zahrnuje znalost kulturních a 

neverbálních komunikačních faktorů (oční kontakt, správné tempo řeči a pauzy během 

promluvy). Na samý závěr tohoto výčtu je třeba uvést strategickou kompetenci. Předcházet 

nedorozuměním a umět v těchto situacích efektivně jednat vede k získání dostatečného 

sebevědomí pro komunikaci v daném jazyce.  I řečovou dovednost mluvení je třeba ve výuce 

jazyka věnovat náležitou pozornost, jelikož vyžaduje obzvláště efektivní propojení všech 

složek komunikativní kompetence.  

V této kapitole je princip užitečnosti materiálu ve výuce chápaný jako soubor dílčích 

kompetencí, které lze rozvíjet v komunikační situaci. Následující kapitola se pak od této 

interakční roviny přesouvá spíše k oblasti jazyka a zohledňuje tak způsob prezentace 

jazykového materiálu v didaktickém prostředku a možnosti práce s ním.  

 

3.2 Jazykový(materiál(a(rozvoj(komunikativní(kompetence(

Při zpracování jazykového materiálu pro studenty na úrovni A2, tak jako v L-balíčku, 

by měl být kladen důraz na princip propojenosti, a to z několika různých úhlů pohledu. 

Jednak propojenost mezi „skutečným“ a školním světem, tedy dokázat najít míru mezi 

autentičností a didaktickými potřebami, dále propojenost mezi materiálem a jeho užitečností, 

tedy dbát na to, aby materiál sloužil pro komunikační potřeby a aby dokázal pěstovat všechny 

složky komunikativní kompetence cílové skupiny studentů. V této otázce lze vycházet z 

přístupu task-based learning, který je v české terminologii znám jako úkolově orientované 

vyučování, přičemž pojem úkol Nunan (NUNAN, 1989, s. 10) definuje následovně: „(…) a 

piece of classroom work which involves learners in comprehending, manipulating, producing 

or interacting in the target language (…)“. V tomto přístupu je pak akcentována zejména 

jeho užitečnost pro reálnou komunikaci. Přestože při plnění úkolu jazyk nemá primární 

postavení (RICHARDS, RODGERS, 2001, s. 225), v publikaci Richardse a Rodgerse 

v kapitole o moderních přístupech a metodách ve výuce druhého jazyka se lze dočíst ohledně 
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postavení jazykového materiálu ve výuce, že: „In recent years, vocabulary has been 

considered to play a more central role in second language learning than was traditionally 

assumed. Vocabulary is here used to include the consideration of lexical phrases, sentences 

stems, prefabricated routines and collocations and not only words as significant units of 

linguistic lexical analysis and language pedagogy.“  (Ibidem, 2001, s. 226). V praxi to tedy 

znamená, že při zpracování jazykového materiálu v didaktickém materiálu je vhodné si 

nejprve utvořit inventář komunikačních situací, se kterými se bude student nejčastěji setkávat 

a v souvislosti s nimi reflektovat všechny aspekty komunikace v daném jazyce s ohledem na 

stávající a předpokládanou úroveň studenta. Právě tento postup pak následovali také autoři 

popisu pro úroveň A2, tak jak tvrdí také Čadská (ČADSKÁ, 2006, s. 230). Lze se tedy 

domnívat, že komunikativní kompetence studentů by se měla vyvíjet na celé škále 

komunikačních funkcí – přecházet od jednoduchých komunikačních situací směrem ke 

složitějším. Kvalitní didaktický materiál by pak měl studentům umožnit přístup k dostatečně 

autentickým a užitečným vyjadřovacím možnostem jazyka. Nečasová pak v této souvislosti 

dále poukazuje na důležitý princip při prezentaci jazykového materiálu, který sleduje právě 

výzkumná část práce. „Klade se důraz na prolínání reálií, lingvoreálií a jazykových jevů, což 

může inspirovat budoucí autory učebnic i vyučující k tomu, aby co nejvíce využívali tzv. 

autentické materiály“. (NEČASOVÁ, 2003, s. 88). V případě výzkumu L-balíčku se 

kritériem autentičnosti stala míra adekvátnosti daných prostředků vzhledem ke komunikační 

situaci, což posuzovali právě rodilí mluvčí češtiny.  

Na závěr této podkapitoly lze konstatovat, že kvalitně zpracovaný didaktický materiál 

nemá být prostředkem pro pouhé předání vědomostí, ale měl by studentům ukázat možné 

cesty, jak mohou sami u sebe rozvíjet celkovou komunikativní kompetenci a stát se pro ně 

užitečnými nástroji, jak se prostřednictvím jazyka moci začlenit do společnosti, jak sdílet své 

pocity a myšlenky, ale také jak je dokázat přijímat od druhých a především je správně 

interpretovat.  

3.3 Autentičnost( a( užitečnost( jazykového(materiálu( v(komunikační(

situaci(

Vztah autentičnosti a užitečnosti je třeba nejprve uvést v souvislosti s charakteristikou 

studenta na úrovni A2 v terminologii SERR: „Jazykovou úroveň A2 je možno obecně 

charakterizovat schopností studenta orientovat se v základních situacích každodenního života 

s převažujícím podílem předem předvídatelného a jednoduchého způsobu jazykového 

vyjadřování“. (BIDLAS a kol., s. 4).  
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Je tedy třeba vycházet z předpokladu, že student bude do jistých komunikačních situací 

vstupovat opakovaně či poměrně často a že se bude pravděpodobně jednat o velmi podobné 

situace, přestože každá z nich bude svým způsobem jedinečná. V tomto případě se lze 

inspirovat tím, co se prolíná v životě lidí a také ve výuce: „Repetition is common in adult life. 

As adults we find ourselves repeating sequences of talk, which, although they are not 

identical, are very similar to what we have said on previous occasions“. (USÓ-JUAN, 

MARTÍNEZ, 2006, s. 236). Princip opakování se promítá do všech komunikačních situací, 

kde se projevuje používáním společensky stabilizovaných obratů, například při pozvání, 

nabídce, omluvě, ale také do situace telefonického rozhovoru. Pokud se student, byť ve formě 

zprostředkované komunikační situace, setkává se způsobem jednání, které se od mluvčích 

v dané společnosti očekává, může se k němu sám v reálné situaci kdykoli obrátit. Získá tak 

větší jistotu v komunikaci, bude pěstovat svou komunikativní kompetenci a stane se 

v komunikaci žádoucím partnerem. Za předpokladu, že princip opakování nevyústí do 

monotónního a bezmyšlenkovitého memorování a reprodukci slov, může být konstruktivním 

prvkem ve výuce (Ibidem, 2006, s. 172). Pojetí komunikace jako formy sociální interakce se 

pak projeví také ve výuce: nebude reflektováno pouze to, co se komunikuje, ale zejména jak. 

Znamená to tedy pokusit se o adekvátní propojení školní třídy a okolního světa. Výuka by se 

měla více přiblížit potřebám studenta, od něhož se pak vyžaduje aktivnější zapojení do 

učebního procesu. On sám je zodpovědný za vlastní vzdělání. Pro vyučovací praxi to tedy 

znamená, že by se student měl setkávat se srozumitelným, užitečným a (ve vyvážené míře) 

autentickým materiálem, přičemž pojem autentičnosti v didaktických materiálech by bylo 

vhodné přesněji vymezit: „(…) authentic texts were ones which had not been designed 

specifically for classroom use but were drawn from „real-life“ contexts outside the 

classroom“. (Ibidem, 2006, s. 164). Jedná se tedy o materiály, které primárně vycházejí 

z podmínek skutečného úzu jazyka, nicméně jsou pro účely výuky modifikovány. Tato 

definice byla dále zpracována v koncepci Breena (1985), Taylora (1994) a Leea (1995) kteří ji 

člení na čtyři hlavní oblasti (Ibidem, 2006, s. 113–114). Jedná se o autentičnost úkolu, učitele, 

žáka a třídy, které jsou zde stručně představeny. Autentičnost úkolu spočívá v míře jeho 

uplatnění v reálném životě, což v podmínkách třídy znamená pokusit se rozvíjet komunikaci 

jednak mezi studentem a textem, jednak mezi studenty navzájem. Autentičnost žáka je 

chápána jako míra žákovy motivace s daným textem pracovat. S tímto pak souvisí 

autentičnost učitele, který by měl být schopen motivaci u žáků pěstovat a soustavně ji 

podporovat. Měl by také dokázat text přizpůsobit cílové skupině tak, aby byl daný materiál 

vstřícný k jejich mateřské kultuře a praktickým potřebám.  
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Autentičnost třídy se zakládá na faktu, že třída jako vzdělávací jednotka není 

abstrahována z reálného světa, ale je naopak jeho součástí.  

Z této koncepce je patrné, že pojetí autentičnosti se stále více obrací k potřebám a 

zájmům žáka. Jedná se o to, aby oba aktéři vyučovacího procesu dokázali najít rovnováhu 

mezi třídou a okolním světem tak, jak se snaží hledat právě výzkumná část práce v souvislosti 

s prezentací jazykového materiálu pro velmi specifickou cílovou skupinu studentů na úrovni 

A2.  
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METODOLOGICKÁ!ČÁST!!

1 Výzkum!!
V rámci výzkumu se zabývám otázkou souvislosti komunikační situace s výběrem 

jazykových prostředků v L-balíčku.  Řeším zde jednak otázku, zda jsou jazykové prostředky 

přiměřené dané komunikační situaci, tj. zda jsou v souladu s jazykovými a pragmatickými 

zvyklostmi komunikace v češtině, ale také zda odpovídají komunikačním potřebám cílové 

skupiny studentů na úrovni A2.   

 

1.1(Cíl(a(průběh(výzkumu((

Cílem výzkumu je posoudit přiměřenost jazykových prostředků užitých v konkrétních 

komunikačních situacích L-balíčku ze tří odlišných perspektiv, a to pragmatické, jazykové a 

didaktické.  Ve vybraných komunikačních situacích detailně zkoumám čtyři vzájemně 

související aspekty. Nejprve se zabývám výběrem komunikačních situací vzhledem k cílům 

definovaným v SERR pro úroveň A2, dále pak formou realizace jazykových funkcí v L-

balíčku, další část výzkumu se pak týká volby jazykových prostředků, a to jednak se zřetelem 

k pragmatickým faktorům, ale také k didaktickým potřebám. Při výběru zkoumaných 

komunikačních situací zohledňuji zejména jejich tematický obsah, míru formálnosti situace a 

stupeň důvěrnosti mezi komunikujícími osobami. V této souvislosti pak celkový komunikační 

kontext konfrontuji s cíli výuky, které jsou v SERR pro úroveň A2 definovány právě podle 

tématu a role, v níž se student bude pravděpodobně ocitat v reálné komunikační situaci. Tato 

část pak slouží jako rámec pro lepší náhled na problematiku jednotlivých případů, jelikož jsou 

vždy analyzovány právě v kontextu situace. Ve druhé části se výzkum týká již konkrétních 

případů a zabývá se mírou zastoupení a způsobem realizace jazykových funkcí v L-balíčku.  

Při jejich kategorizaci vycházím zejména z doporučení pro popis úrovně A2, ovšem pro 

potřeby výzkumu se omezuji na dvě základní skupiny podle míry jejich frekventovanosti 

v daném materiálu, ale také podle jejich významu pro daný kontext. Vyčleňuji tak skupinu 

sdělování a zjišťování konkrétních informací a vyjadřování a zjišťování postojů, přičemž 

poukazuji na vzájemnou prostupnost mezi dílčími případy.  

U následující skupiny případů se pak výzkum zaměřuje na souvislost mezi tím, co mluvčí 

sděluje a jakým způsobem toto sděluje. Je zde tedy reflektováno užívání jazykových konvencí 

a případů (ne) adekvátnosti jazykových prostředků vzhledem k charakteru situace, kde jsou 
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zohledněny jednak případy vztahu mezi stylovou rovinou jazykového prostředku a 

charakterem situace, ale také způsob realizace prvků mluvenosti. Tato heterogenní skupina 

pak prezentovala takové případy jazykových prostředků, které mohly jednak ovlivnit 

autentičnost materiálu (stylová rovina vzhledem k situaci), ale také její (ne)užitečnost 

v komunikační situaci (způsoby realizace jazykových konvencí). Právě tato skupina případů 

pak byla předložena respondentům detailního čtení, kteří s tímto jazykem přichází běžně do 

kontaktu a mohou tak výzkum obohatit o vlastní zkušenosti. Poslední (čtvrtá) skupina případů 

pak dosavadní zkoumaný materiál nahlíží v souvislosti s konkrétními potřebami cílové 

skupiny L-balíčku.  

1.2(Respondenti(detailního(čtení(

V rámci výzkumu jazykových prostředků ve vybraných komunikačních situacích L-

balíčku pak byly vybrány nejnápadnější případy, které ilustrují kontrast z hlediska očekávání 

a skutečné realizace daného výrazu či obratu v L-balíčku. Právě tyto případy předkládám 

dvěma respondentům k detailnímu čtení. Respondenty jsou dva rodilí mluvčí českého jazyka 

(žena – 25 let, a muž – 29 let), u kterých předpokládám, že budou mít přirozené povědomí o 

současných tendencích komunikace v češtině. Nachází se ve věku, kdy sami používají jazyk 

v širokém spektru komunikací. Vzhledem k tomu, že oba pracují i studují (humanitní vědy), 

mají spíše nadprůměrné, nezkreslené povědomí o jazyce. Respondenti nejsou studenty 

bohemistiky, neustále se však vzdělávají a jsou velmi sociální; rádi komunikují ve 

společnosti. Dá se tedy předpokládat, že mají cit pro běžnou komunikaci. 

Respondentům byl prostřednictvím e-mailu zaslán strukturovaný dotazník v písemné podobě, 

aby měli dostatek času k reflexi, aby se k materiálu mohli kdykoli vrátit a své odpovědi 

promyslet v jim příjemném prostředí. Dotazník (příloha č. 1) obsahuje 13 různě dlouhých 

ukázek včetně stručného popisu rámcové komunikační situace. U jednotlivých případů je 

vždy uvedeno několik informací, které jsou pro jejich posuzování klíčové, zejména pak obsah 

a prostředí rozhovoru, vztah mezi jeho účastníky, popřípadě téma rozhovoru. Vybrané ukázky 

byly přepsány do jednoho dokumentu sjednoceným stylem a písmem, aby nemohlo dojít ke 

zkreslení jejich percepce a jejich následné interpretaci. V dotazníku převažují případy, které 

s ohledem na vyjádření lektorů považuji v daném komunikačním kontextu za nepřiměřené, 

ovšem zastoupeny jsou zde rovněž případy, o kterých se domnívám, že kontextu odpovídaly. 

Součástí každé předkládané ukázky je pak soubor následujících 5 otázek: 
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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 ho spíše do oblasti 

knižního/spisovného/hovorového/nespisovného jazyka?  

 

Jedná se o otevřené otázky, které se respondenty snaží navést k tomu, aby své názory vždy 

patřičně zdůvodnili. Zatímco otázky 1, 2 a 5 vyžadují zejména práci s textem a percepci dané 

situace a prostředků, otázky 3 a 4 zjišťují, zda by respondenti sami daný prostředek užili či 

nikoli, a za jakých okolností by jej použili. Obě tyto roviny jsou nesmírně důležité. Pro 

výzkum je zajímavé nejen to, co respondenti obecně považují za (ne)vhodné a (ne) přiměřené, 

ale také, jak by se oni sami v podobné situaci vyjadřovali.  

Sběr dat probíhal v rozmezí tří týdnů a respondenti souhlasili s anonymním 

uveřejněním jejich odpovědí. Při zpracování odpovědí jsem se zabývala zejména tím, zda se 

respondenti v jednotlivých případech shodovali či ne. V nejasných případech se obracím 

k vyjádřením lektorů, se kterými jsem dané situace konzultovala v předchozí fázi, ale také se 

opírám o dostupnou literaturu. Velký význam pro výzkum má pak také vyjádření 

respondentů, zda by oni sami daný prostředek použili a z jakého důvodu. Respondenti nebyli 

obeznámeni se zdrojem předkládaného materiálu, ani se skutečností, že se jedná o případy 

z didaktického materiálu určenému cizincům. Instrukce byly co nejjednodušší: „Přečtěte si, 

prosím, následující ukázky podle jednotlivých komunikačních situací označených čísly 1-13. 

Následně prosím zodpovězte otázky uvedené pod každou z ukázek“. 

1.3 Zpracování(zkoumaného(materiálu(

Při zpracování zkoumaného materiálu jsem postupovala následujícím způsobem. 

Z komunikačních situací v L-balíčku jsem vybrala nejprve jazykové funkce, které jsem 

primárně srovnala s doporučením pro popis úrovně A2, který ovšem zachycuje zejména jejich 

jazykovou složku. Slouží tedy k tomu, abych získala přehled o tom, které konstrukce a obraty 

se od studena na dané úrovni očekávají. Vlastní výzkum pak ovšem akcentuje zejména 

pragmatickou a sociokulturní složku těchto vyjádření, ovšem vždy s ohledem na 

předpokládanou míru znalostí studenta.   
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Při třídění případů zabývajících se pragmatickou rovinou komunikace čerpám zejména 

z poznatků z předchozí analýzy jazykových funkcí, přičemž se zde zaměřuji především na 

jejich sociokulturní rovinu v otázce způsobu realizace konvencionalizovaných obratů.  Tyto 

případy opět konfrontuji jednak s doporučením SERR pro A2, ale také s vyjádřením 

respondentů. Následující skupina analyzovaných případů zabývající se souvislostí mezi 

stylovou rovinou jazykových prostředků a neformálním charakterem situace vychází primárně 

z vyjádření respondentů, které uvádím do souvislostí s poznatky z literatury. Stejný postup 

pak volím také ve skupině případů týkajících se způsobem realizace rysů mluvenosti.  

Zatímco pro skupinu konvencionalizovaných obratů bylo možné se řídit objektivními kritérii 

ze SERR, při posuzování stylové roviny jazyka a rysů mluvenosti bylo nutné opírat se 

zejména o vyjádření rodilých mluvčí a čerpat z dostupných zdrojů popisujících rysy 

mluveného jazyka, kam spadá také stylová rovina jazykových prostředků. Jako syntéza těchto 

zkoumaných oblastí byla provedena komplexní analýza L-balíčku z didaktického hlediska se 

zvláštním zřetelem na autentičnost a užitečnost materiálu pro cílovou skupinu. Zde vycházím 

především z dosavadních výsledků výzkumu, které reflektuji již přímo v souvislosti s  

potřebami cílové skupiny studentů L-balíčku. Tímto tedy výzkum jazykových prostředků 

přechází od obecné roviny doporučení pro studenta na úrovni A2 k velmi konkrétním 

komunikačním potřebám cílové skupiny L-balíčku, přičemž je zde kladen důraz na vztah 

mezi mírou autentičnosti a užitečnosti jazykového materiálu. Zatímco předchozí zkoumané 

jazykové prostředky se zabývají především mírou jejich autentičnosti vzhledem k tomu, zda 

odpovídají či neodpovídají pravděpodobnému užití v reálné komunikaci, je tedy akcentováno 

zejména to, jak se pravděpodobně v dané situaci mluví, zde jsou vybrané případy 

zohledňovány především z hlediska jejich užitečnosti pro studenty. Zde si lze klást otázku: 

V případě, že by se student naučil a aktivně využíval prezentovaný jazykový materiál v L-

balíčku, mohl by se stát vhodným partnerem ve vybraných komunikačních situacích?   Tuto 

otázku mi pak pomáhají zodpovědět vyjádření lektorů, které zohledňuji při třídění 

konkrétních ukázek, které jsou doplněny komentářem. Jelikož v případě cílové skupiny 

studentů L-balíčku neexistuje téměř žádný referenční materiál, který by zevrubně prezentoval 

možnosti ztvárnění jazykového materiálu pro migranty, opírám se zde zejména právě o 

zkušenosti lektorů. 

Cílem výzkumu je zejména nabídnout možnosti ke zkvalitnění prezentovaného 

jazykového materiálu z hlediska pragmatických a sociokulturních aspektů komunikace, které 

by mohly značně pomoci při rozvoji komunikativní kompetence studenta.  
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2!Představení!zkoumaného!materiálu:!projekt!LZbalíček!!!

Vzhledem k tomu, že cílem této práce je analýza jazykového materiálu v L-balíčku, 

slouží tato kapitola pro jeho prezentaci a také adekvátní charakteristiku, jelikož se tento 

didaktický prostředek L-balíček v prostředí výuky češtiny jako cizího jazyka do povědomí 

příliš nedostal. Materiál prezentovaly přímo jeho autorky Jana Hejtmánková a Ljuba 

Mrověcová ze Slezské univerzity při příležitosti setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího 

jazyka roku 2012. L-balíček zde byl ovšem představen spíše v souvislosti s migrační politikou 

Evropy, nikoli s výukou češtiny jako cizího jazyka. Právě z tohoto důvodu se charakteristice 

L-balíčku věnuje celá následující kapitola, která se zabývá jednak souvislostmi jeho vzniku a 

specifikuje cílovou skupinu, dále představuje koncepci výuky prostřednictvím L-balíčku a 

v neposlední řadě blíže specifikuje strukturu a obsah zkoumaných částí českého L-balíčku, 

což poslouží pro lepší představu o zkoumaném materiálu v analytické části práce.  

2.1 Souvislosti(vzniku(LUbalíčku(a(jeho(cílová(skupina(studentů(

L-balíček je didaktický materiál pro cílovou skupinu studentů češtiny jako cizího 

jazyka na úrovni A2 podle SERR a slouží jako doplňkový materiál ve výuce. Vznikl v rámci 

mezinárodního projektu L-Pack (L-balíčku) a je financován Evropskou komisí. Mezi 

účastníky projektu patří šest zemí Evropy – Itálie, Litva, Německo, Španělsko, Řecko a Česká 

republika. Myšlenku tohoto projektu začali realizovat italští, němečtí a španělští učitelé 

druhého jazyka, kteří upozornili na nedostatek specifických studijních materiálů pro výuku 

národního jazyka pro migranty. Vytvořili proto L-balíček, didaktický materiál sloužící pro 

nácvik jazykového jednání v komunikačních situacích, který je citlivý k sociokulturním 

zvyklostem země, kde se daným jazykem komunikuje. Tento materiál má studentům pomoci, 

aby si dokázali efektivně vyřídit základní praktické potřeby spojené s jejich novým životem.  

Jeho hlavním cílem je tedy především využitelnost materiálu v praxi: „Obsah projektu je 

specificky vypracován tak, aby pokryl potřeby dospělých migrantů, kteří mají pouze základní 

znalost národního jazyka a přejí si další rozvoj svých jazykových dovedností na úrovni A2 

podle Společného evropského rámce pro jazyky.“ (Záměry a cíle. In: L-pack.eu [online]). 

 Vytvoření tohoto specifického didaktického materiálu zohledňuje potřeby tří hlavních aktérů 

v procesu výuky. Má sloužit jednak pro komunikační potřeby studentů druhého jazyka, dále 

pak pro jejich učitele, kteří pro jejich výuku nemají dostatečné podklady, ale také pro potřeby 

společnosti, kde se daným jazykem komunikuje, jelikož může pomoci regulovat některé 

aspekty migrační politiky.  
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Právě akcentování zejména komunikačních potřeb a užitečnosti materiálu pro fungování ve 

společnosti je jedním z hlavních kritérií pro výzkum této práce.  

2.2 Výuka(prostřednictvím(LUbalíčku((

L-balíček je koncipován jako doplňkový materiál, který nabízí široké možnosti jeho 

uplatnění v kurzu. Skládá se z video a audio nahrávek a písemné části. Video i audio 

nahrávky obsahují krátké ukázky rozhovorů z každodenního života dané společnosti.  

Písemná část tohoto materiálu pak obsahuje návod na samostudium, příručku pro učitele a 

především jednotlivé moduly v souborech PDF, které slouží jako učebnice a pracovní listy. 

Zde jsou obsaženy přepisy jednotlivých rozhovorů z videí, ale jsou zde také mnohé další 

aktivity a cvičení, které jsou vždy spojeny konkrétním tematickým celkem.  Tento materiál 

umožňuje tři možné způsoby použití: samostudium, výuka ve třídě a smíšená výuka s 

tutorem, který vede skupinu studujících a radí, jak mají postupovat v samostudiu. Časová 

dotace výuky ve třídě je odhadována zhruba na 30 hodin, v případě, že by byly probrány 

všechny moduly. Další z možností, smíšená výuka s tutorem, je pak doporučována na 

stanovení konzultací jednou týdně na několik hodin podle potřeb studentů. Postup při 

samostudiu je pak popsán v manuálu pro studenty. L-balíček obsahuje 12 modulů zaměřených 

na běžné každodenní situace a jsou zde zpracována následující témata: komunikace, 

společenský a rodinný život, hledání práce, pracovní život, zdraví, hledání ubytování, úřady, 

nakupování, škola, sebevzdělání, cestování, volný čas. Jednotlivé moduly na sebe 

chronologicky nenavazují a nejsou stupňovány podle obtížnosti, ale pouze podle tématu. Je 

zde tedy kladen důraz na komunikační aspekty, gramatika zde nemá ústřední postavení.   

Za výhodu L-balíčku lze považovat pestrost prezentace jazykového materiálu, ale také 

jeho snadnou dostupnost. L-balíček má podobnou strukturu ve všech jazykových mutacích a 

akcentuje tak vlastní sociokulturní zvyky a způsoby komunikace. Například učitelé italštiny 

jako druhého jazyka na univerzitě v Udine, kde má výuka jazyků významné postavení, 

reflektují L-balíček zejména v širších sociokulturních souvislostech a domnívají se, že se 

jedná o projekt, který by byl atraktivní spíše pro jinou cílovou skupinu. Společně tak 

docházíme k názoru, že koncept výuky prostřednictvím L-balíčku by pak mohl být inspirací 

pro zpracování různých „balíčků“ pro rozmanité cílové skupiny studentů různého věku, 

zájmů, komunikačních potřeb a zaměření (např. děti, maminky na mateřské dovolené, 

podnikatelé, umělci, důchodci, atp.).  

Tímto postřehem lze tedy uzavřít prezentaci L-balíčku v jeho širších souvislostech a zaměřit 

se již konkrétně na jeho českou verzi.  
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2.3 Struktura(a(obsah(zkoumaných(částí(českého(LUbalíčku((

L-balíček se skládá celkem z dvanácti tematických modulů, přičemž každý z nich je 

dále rozdělen na pět rozhovorů v různých komunikačních situacích, které utváří hlavní osu 

modulu. Obsah každého modulu je nejprve uveden ve stručném přehledu. Jsou zde 

zastoupeny: názvy jednotlivých rozhovorů, způsobů komunikace během rozhovoru (telefonát, 

rozhovor, informační text) a také jejich cílů a zaměření (gramatika, lexikum, informace). Po 

tomto teoretickém úvodu je výuka rozdělena do pěti dílčích lekcí podle jednotlivých 

rozhovorů a následných cvičení. Každý modul rovněž obsahuje stručný výklad vybrané 

gramatiky doplněný o soubor cvičení. Následuje tzv. informativní text týkající se českých 

reálií a opět cvičení na kontrolu porozumění. Součástí je pak také slovníček a klíč ke všem 

cvičením. Po stručném úvodu následuje přímo dialog přepsaný do souvislého textu, který 

mohou mít studenti k dispozici během poslechu a pozorování video nahrávky. Poté se 

prostřednictvím cvičení ověřuje, jakým způsobem student porozuměl obsahu rozhovoru, ale 

také, jak jej může sám zkusit využít na jiném kontextualizovaném materiálu. Je třeba zmínit, 

že i souhrny jsou doplněny stručným a schematickým výkladem pravidel v češtině.  

Gramatika zde nemá významné postavení, je zde spíše okrajovou záležitostí, o čemž svědčí i 

její umístění v druhé polovině modulu.  Jedná se tedy o jakýsi induktivní výklad gramatiky, 

jelikož vychází přímo z  textu, se kterým je student již obeznámen. Ten si nejprve všímá 

komunikačních aspektů, učí se výrazy jako prefabrikáty a snaží se porozumět jejich významu. 

Až poté následuje fáze aktivního pochopení a aplikace gramatických pravidel. Ta bývají 

testována (obvykle ve dvou cvičeních) formou drilu. Následuje pak oddíl s textem 

informativního charakteru z českého prostředí. Zde nalezneme souvislý text doplněný o 

vizuální ukázky, obvykle fotografie či grafy, formuláře, nebo kreslené obrázky, ale také sérií 

cvičení na porozumění textu.  

Vzhledem k tomu, že cílová skupina migrantů je velmi specifická a obvykle otevírá 

diskuze politickým otázkám, se výzkum zaměřuje na cílovou skupinu A2 a zejména pak na 

způsob realizace jazykových prostředků vzhledem ke komunikačním potřebám a úrovni dané 

skupiny.   
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ANALYTICKÁ!ČÁST!!

Následující analýza jazykových prostředků užitých ve vybraných komunikačních 

situacích L-balíčku je zaměřena na pragmatické, sociokulturní a didaktické okolnosti 

vyjadřování v českém jazyce. Mezi konkrétními zkoumanými parametry jsou: obsah a 

charakter komunikačních situací vzhledem k cílům definovaným v SERR pro úroveň A2, dále 

pak forma realizace jazykových funkcí v L-balíčku, v neposlední řadě pak výběr jazykových 

prostředků, a to jak se zřetelem k pragmatickým faktorům, tak také k didaktickým potřebám. 

Spolu s rodilými mluvčími českého jazyka a učiteli češtiny jako cizího jazyka se budeme 

zabývat tím, jak se autorkám podařilo spojit doporučení pro úroveň cílovou skupinu studentů 

na úrovni A2 uvedené v SERR spolu s jazykovým (stylovým) a pragmatickým ztvárněním 

jazykových prostředků v komunikačních situacích. Zvláštní důraz zde tedy bude kladen na 

míru přiměřenosti jazykových prostředků, autentičnosti v dané komunikační situaci, a to vždy 

s ohledem na očekávané výstupy této výuky.  

1 !Výběr!komunikačních!situací!s!ohledem!na!úroveň!A2!
V této části výzkumu jsou nejprve tříděny komunikační situace, které souvisí právě 

s následným zkoumaným parametrem přiměřenosti jazykových prostředků, konkrétně při 

posuzování jejich jazykových, pragmatických, sociokulturních a také didaktických aspektů. 

Situace jsou zvoleny podle tématu, jak činí právě autoři L-balíčku. Mezi tématy pak jsou: 

komunikace, společenský a rodinný život, hledání zaměstnaní a pracovní život. Nejprve 

budou zkoumané situace charakterizovány a poté porovnány s cíli pro úroveň A2 v SERR, 

čímž získáme přehled, zda respektují také náročnost a standardy, které při třídění jazykového 

materiálu v didaktickém prostředku rovněž nesmí být zanedbáno.  

1.1((Obecná(charakteristika(zkoumaných(komunikačních(situací((

Výběr komunikačních situací pro účely výzkumu se částečně řídí výukovými cíli v 

SERR pro úroveň A2, které jsou zde specifikovány podle prostředí a rolí, ve kterých se 

student ocitá. Jsou zde analyzovány situace formální i neformální, tváří v tvář i telefonicky, a 

to právě na základě tématu, které je spojuje. Můžeme se tak setkat s tématy: komunikace, 

společenský a rodinný život, hledání zaměstnaní a pracovní život. Co se týče způsobu 

komunikace, z celkového počtu jich osm probíhá telefonicky a zbylých dvanáct tváří v tvář. 

Komunikační situace ale lze také třídit podle vztahu mezi účastníky komunikace.  
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Devět z nich se odehrávalo mezi přáteli, jsou to tedy pouze neformální situace, v osmi dalších 

případech se jedná o situace formální, kdy mezi sebou komunikovaly osoby, které vzájemně 

nejsou v důvěrném vztahu. Jedna ze situací pak probíhala mezi dvěma kolegy, kteří si sice 

tykají, nicméně jsou v pracovním vztahu a řeší spolu otázky pracovního charakteru. 

Z hlediska komunikačního prostředí se ocitáme zejména v domácím prostředí v bytě, dále pak 

v kanceláři (manažer hotelu, zahradnická firma, na pracovním úřadě) v jídelně firmy, také na 

ulici a na pracovišti (parfumerie/drogerie, zahradnická dílna). 

1.2(Vybrané(komunikační(situace(a(cíle(pro(úroveň(A2((

Při výběru komunikačních situací se opírám o SERR pro úroveň A2, konkrétně 

z kapitoly týkající se konkrétních cílů, které autoři formulují na základě role studenta v dané 

situaci či podle druhu této situace. Komunikační situace v tomto modulu ho rovněž vedou 

k tomu, aby dokázal „porozumět jednoduchému vyjádření názorů, hledisek, postojů, citů či 

přání svého partnera (partnerů) v komunikaci a vyjádřit jednoduchým způsobem své názory, 

postoje, city a svá přání“ (BIDLAS a kol., 2005, s. 8). Modul 2 se pak věnuje tématu 

společenského a rodinného života a okolnosti komunikačních situací jsou souladu s cíli 

uváděnými v SERR. Student „v oblasti společenského styku si jednoduchým způsobem 

vyměňovat informace zejména v těchto oblastech: osobní život, životní podmínky, zaměstnání, 

povolání, studium, vzdělání (jazyky – studium jazyků a potíže s tímto studiem spojené), zájmy 

(záliby – koníčky), cestování (navštívená místa a pamětihodnosti), zboží (nákupy a služby; 

ceny), jídlo a pití, počasí, společenské vztahy, politika a běžné události“ (Ibidem, 2005, s. 8). 

Specifické postavení zde však zaujímá role hosta a hostitele (Ibidem, 2005, s. 9), která je 

v situacích zachycena pouze v náznacích – protagonisté se dostávají pouze do fáze nabídek a 

pozvání či odmítnutí pozvání, nicméně v roli hosta či hostitele se přímo neocitají, jelikož ani 

v jedné z komunikačních situací se neodehrává návštěva. V L-balíčku proběhlo několik 

pozvání: první z nich se vyskytuje v situaci, kdy zvou zaměstnanci jejich nadřízenou na večeři 

domů; dále při setkání dvou přátel, kteří se vzájemně zvou na narozeninovou oslavu, ale 

částečně také při běžném rozhovoru dvou přítelkyň. Pokud přihlédneme k tematickému 

členění rozhovorů podle L-balíčku, objevují se zde dva moduly, které souvisejí s pracovním 

prostředím. První z nich se týká tématu hledání zaměstnání a je koncipován jako příběh hlavní 

protagonistky, která prochází několika fázemi hledání práce - od schůzky na úřadu práce až 

po úspěšný pracovní pohovor na částečný úvazek. S ohledem na cíle v SERR se student se 

tedy student může naučit, jak: „číst s porozuměním jednoduché inzeráty týkající se nabídky 

volných míst, (…) informovat se o volných místech a o druhu, povaze a podmínkách 
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zaměstnání (např. charakter pracovní činnosti, pracovní doba, výše platu / mzdy, možnost 

zaměstnání na část úvazku atd.), ale také vyřídit si s pomocí příslušného úředníka formality 

při nástupu do zaměstnání“ (Ibidem, 2005, s. 8). Druhý z modulů, který je věnovaný 

pracovnímu prostředí, se zabývá tématem pracovní život a v souvislosti s cíli uvedenými 

v SERR jsou zde prezentovány situace, jejichž prostřednictvím student sleduje odpovídající 

jazykové prostředky užívané v dané situaci a předpokládá se, že v reálné komunikaci pak sám 

dokáže: „komunikovat přiměřeným způsobem s nadřízenými, kolegy a podřízenými“, ale také 

se „dohodnout na spolupráci“ (Ibidem, 2005, s. 8). Z hlediska způsobu komunikace se pak 

obecně ve všech modulech často setkáváme s telefonickými rozhovory. SERR v této otázce 

rovněž specifikuje předpokládané cíle v souvislosti s obsahem a průběhem tohoto způsobu 

komunikační situace. Autoři SERR uvádí, že student umí: „vést telefonicky jednoduchý dialog 

o běžných tématech každodenního života a také formulovat jednoduchý vzkaz na záznamník 

(…) u telefonu vést telefonicky jednoduchý dialog o běžných tématech každodenního života“ 

(Ibidem, 2005, s. 7). Z hlediska zastoupení cílů uváděných v SERR pak vybrané komunikační 

situace pokrývají širokou škálu různých rolí a předpokládaných dovedností, které by právě 

citlivá volba jazykových prostředků v L-balíčku mohla pomoci rozvíjet.  

 

L-balíček v tomto ohledu respektuje zásady praktičnosti, zpracovaná témata se 

odehrávají v rámci komunikačních situací různého stupně formálnosti. V L-balíčku se student 

setkává nejen s tím, jak vést rozhovor o běžných tématech každodenního života, ale také jak 

prostřednictvím telefonátu vyřídit formální záležitosti týkající se zaměstnání a stanovení či 

zrušení schůzky.   
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2 Zastoupení! jazykových! funkcí! ve! vybraných!

komunikačních!situacích!

2.1  Jazykové(funkce(v(SERR 
Tato část výzkumu se zabývá zastoupením a způsobem realizace jazykových funkcí ve 

zkoumaných komunikačních situacích. Základní princip pro tuto analýzu vychází z pojetí 

jazykové funkce v SERR, která je zde považována za mikrofunkci (CVEJNOVÁ, 2006, s. 

174), a proto jsou zde jazykové (a stylové) prostředky zkoumány vždy s ohledem na 

pragmatické aspekty komunikace. Cílem této analýzy není pouze podat celkový přehled o 

míře zastoupení jednotlivých funkcí, ale především se detailněji zabývat volbou jazykových 

prostředků. Při kategorizaci jazykových funkcí částečně vycházím z jejich členění z popisu 

úrovně A2 (BIDLAS a kol., 2005, s. 14), který je dělí do následujících šesti oblastí:  

 

1. sdělování a zjišťování konkrétních informací; 

2. vyjadřování a zjišťování dalších postojů k vyjadřované či vyjádřené skutečnosti; 

3. požadování (prosba, přesvědčování), aby někdo něco udělal či nedělal; 

4. konvenční začátky rozhovorů, případně realizace jednoduchých interakčních 

modelů; 

5. prvky výstavby jazykového projevu; 

6. reakce na případné komunikační šumy, korekce při komunikaci.  

 

Kategorizace zkoumaných jazykových funkcí z L-balíčku se opírá zejména o první čtyři 

zmíněné body a dělení uváděné v SERR je pro lepší přehlednost omezeno na dvě základní 

skupiny jazykových funkcí, které mají v komunikačních situacích významnou roli. Tyto 

skupiny jsou sdělování a zjišťování konkrétních informací a vyjadřování a zjišťování postojů 

mluvčích.  

2.2 Sdělování(a(zjišťování(konkrétních(informací(

Tato oblast funkcí patří v běžné komunikaci mezi nejčastější funkce, jelikož se tak 

mluvčí snaží verbálně uchopit okolní realitu. Vnímá své okolí a snaží se o něm okamžitě 

referovat (BIDLAS a kol., 2005, s. 19–21). Tuto kapitolu dále členíme do dvou základních 

skupin: jednak sdělování informací, kdy mluvčí informaci podává větou oznamovací, ale také 

zjišťování informací, kdy se mluvčí o informaci zajímá prostřednictvím otázky. Pro oblast 

zjišťování informací jsou uvedeny pouze dílčí příklady v souvislosti s očekávanými 
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jazykovými znalostmi studenta na úrovni A2, zatímco oblasti zjišťování informací byla 

věnována větší pozornost.  

2.2.1 Sdělování!informací!!

V následující skupině jsou vybrány ukázky podle toho, jak jsou popsány v SERR v 

rámci oblasti „Sdělování a zjišťování konkrétních informací, podání zprávy, prvky popisu a 

vypravování“ (Ibidem, 2005, s. 19), aby bylo možno lépe přihlížet k předpokládaným 

jazykových znalostem studentů-začátečníků.  Možnost jazykem referovat o určité skutečnosti 

je v L-balíčku z jazykového hlediska mnohdy realizována ve větách jednoduchých 

prostřednictvím vazby se slovesem být jako například ve větách: Je to nuda!; Ano, to je 

výborné; To nebude problém, ale také prostřednictvím plnovýznamového slovesa (např.: Pan 

Novák vyřizuje něco na pobočce). Autorky ve funkci sdělování informací využívají rovněž 

nepřímé řeči jako například ve větě: Říkala, že byl vtipný a měl velký smysl pro humor! či 

Doktor říkal, že to byl infarkt ve spánku. a zapojují také prvky popisu, které se v L-balíčku 

vyskytují poměrně často ve spojitosti s charakteristikou osob. Jako příklady lze uvést 

následující: Byl velmi vysoký, přibližně stejně starý jako my, s tmavými dlouhými vlasy a 

malou bradkou., nebo také To je samozřejmé, byla to milá žena. Vzhledem k tomu, že pod 

funkci sdělování informací lze zahrnout různé množství informací, vyskytovala se v L-balíčku 

ve velké míře. Z jazykového hlediska lze konstatovat, že použité konstrukce pro její vyjádření 

byly v souladu s požadavky na úroveň A2 , u níž se předpokládá znalost všech slovesných 

časů (Ibidem, 2005, s. 179–208).  V této oblasti funkcí je ovšem zajímavé sledovat další 

aspekty v souvislosti s povahou informace. Ta se pak může vztahovat jednak k objektivní 

realitě a referovat tedy o určité skutečnosti, jednak se do ní může také promítat sám mluvčí. O 

tom svědčí následující příklady: Je to nuda!; Ano, to je výborné!, které zde vyjadřují vlastní 

postoj k dané skutečnosti. Vzhledem k tomu, že funkci vyjadřování postojů je věnována celá 

následující část, je zde na tento aspekt pouze poukázáno. Oblast informací lze pak také 

uchopit ze sémantického hlediska a sledovat, jak se do nich promítají jednotlivá témata. Mezi 

nejčastější zde patří například počasí (Bude hezky; Má pršet; Je teplo), pracovní prostředí 

(Budeme pracovat na zahradnických zakázkách; Zítra nastupuji na recepci; Chvíli jsem 

pracovala jako au - pair.), ale především pak oblast společenského života, zejména při popisu 

a charakteristice osob (Říkala, že byl vtipný a měl velký smysl pro humor!; Byla to milá žena).  
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2.2.2 Zjišťování!informací!

Skupina funkcí zjišťování informací se zabývá otázkami v komunikačních situacích 

v L-balíčku a na nich je dále analyzuje ze tří různých hledisek. Jednak na rovině gramatických 

pravidel jazyka, dále pak na rovině realizovaných či pravděpodobně zamýšlených jazykových 

funkcích a také na rovině pragmatické, konkrétně v různých způsobech vyjádření zdvořilosti.  

Nejprve uvedeme případy z L-balíčku: 

 

Modul 1  

Uvidíš všechny?; Chystáš se někam?; Jsou tam také inzeráty?; Už je něco v televizi?; Máš 

velký byt?; Můžete mi říci adresu? 

Co budeš dělat odpoledne?; A kam se chystáš?; Kdy přesně?; Kdy ji máš?; Kolik je hodin?; 

Jaké je vaše telefonní číslo?; Jaké má být zítra počasí?; Proč se ptáš?; Jaké roční období máš 

nejraději?; Co tam zajímavého píšou?; Jaké inzeráty chceš?; Co budeme dělat?; Jak dlouho 

dnes budeš pracovat?; Co budeš vařit?; V kolik hodin?; Co říkáš?  

 

Modul 2  

Pamatuješ si na něj?; Máš nějaký dobrý nápad?; Máš na dnešní večer nějaký plán?; Víš to 

jistě?; Víš, kdo bude svědek a kdo družičky?; A máš nějaký návrh na dárek?; Už jste koupili 

narozeninový dort? 

Jak se máš?; Co se stalo?; A co bys rád?; A jak se chystáš trávit volný víkend?; Co chceš 

koupit?; Co myslíš?; Kolik ti teď vlastně je?; Jak budeš oslavovat své narozeniny?; Kde to 

bude?; Co mám přinést?; Jak se máš?; Co se děje?; Co se stalo?  

 

Modul 3  

Chtěla byste přijít pozítří v 9 hodin?; Stačí občanský průkaz?; Mohu mluvit s panem 

Sýkorou?; Můžete pracovat i o víkendech?; A máte řidičský průkaz?; Umíte ještě jiný jazyk?; 

Pracovala jste ve svém oboru?; Chcete se mě ještě na něco zeptat?; Mohu vám domluvit 

schůzku tento týden v úterý v deset hodin?; Bylo pro vás obtížné nás najít?; Můžete mi o sobě 

něco říci?; Máte ještě nějaké dotazy?; Mohu se ještě na něco zeptat?; Můžete pracovat v 

sezoně?; Můžete začít pracovat už příští pondělí?; Vyhovuje vám to?; 

Co si přejete?; Kdy máte čas?; Odkud jste?; Co se stalo?; Kdy mohu přijít na interview?; Co 

bych si měla vzít s sebou?; Co pro vás mohu udělat?; V čem vidíte své kvality?; Kde jste se 

naučila německy?; Jaká je pracovní doba?; Kolik dnů budu mít dovolené a jaký budu mít 

plat?; Kdo volá?; Co byste od naší firmy potřeboval?; Jaká bude cena? 
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Modul 4  

Můžu dál?; Jste spokojen?; Máte auto?; Dnes nepracuješ?; To jsou ty rostliny?; Myslíš si, že 

by mohl být dobrý ten červený papír?; Je lepší ten silnější neprůhledný?; Můžeme použít 

červenou stužku?; Pojedeš vlakem ve 14 hodin?; Jsi rád?; Víš, že jsem taky pracovala v 

telefonní ústředně?; Víš, že jsem taky pracovala na mnoha místech?; Vydáváte na konci těchto 

kurzů oficiální certifikáty?; Existují jiné možnosti?; Je tam pan Cajnar?; Určitě je vaše první 

návštěva zdarma? 

Jak se vám líbí vaše práce?; A jakou práci?; Co si o tom myslíte?; Jak se máš?; Kde jsi byl?; 

A co jsi mu řekl?; Kdy začneš pracovat na jiném místě?; Co kdybychom spolu počkali na vlak 

v čekárně?; Jaký jsi měl den?; Co budeš dělat dnes večer?; Jaký je v tom rozdíl?; A co je 

správce parku?; Kdy můžeme přijít?; Kolik je hodin? 

 

Z jazykového hlediska lze uvedené otázky rozdělit na zjišťovací a doplňovací. Ve 

skupině zjišťovacích lze uvést například: Jsou tam také inzeráty?; Už jste koupili 

narozeninový dort?; Pracovala jste ve svém oboru?; Je tam pan Cajnar?, otázky doplňovací 

pak jsou: Jaké roční období máš nejraději?; Co budeš vařit?; Kdo volá?; Kolik je hodin? a 

další. Zajímavé je, že se v L-balíčku nevyskytovaly otázky vylučovací.  

Z hlediska jazykových funkcí se zde nejčastěji objevují pozvání, nabídky či jiné návrhy. Co 

kdybychom spolu počkali na vlak v čekárně?. Z hlediska funkce lze pak otázky vyčlenit na ty, 

kdy se mluvčí ptal na informaci faktickou jako například: Máte auto?; Jaká je pracovní 

doba?; Jaké je vaše telefonní číslo?, nebo na postoj či názor komunikačního partnera, 

například:  A co bys rád?; Jak se vám líbí vaše práce?; Vyhovuje vám to?; Co si o tom 

myslíte?.  

Ve výše uvedených otázkách je dále zajímavé sledovat prvky kontaktovosti. Mezi příklady 

lze uvést: Víš, kdo bude svědek a kdo družičky?, kdy se mluvčí ujišťuje o přítomnosti adresáta 

prostřednictvím slovesa vědět ve 2. osobě jednotného čísla. Obdobný případ je pak Myslíš si, 

že by mohl být dobrý ten červený papír?, kdy jako prvek kontaktovosti slouží sloveso myslet 

si. Jako další příklad kontaktovosti může být otázka  Jak se máš?, neboť se ve většině 

běžných situací mluvčí skutečně nezajímá o odpověď, ale jedná se spíše o snahu navázat 

kontakt. Z pragmatického hlediska lze zkoumat způsoby vyjadřování zdvořilosti v uvedených 

otázkách. Příkladů lze uvést několik. Jednak případy jako: Můžete mi říci adresu?, Můžete mi 

o sobě něco říci?, kdy mluvčí pro realizaci žádosti volí otázku místo příliš kategorického 

imperativu (na místo Řekněte mi adresu či Řekněte mi něco o sobě doprovázené slovem 
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prosím). Dalším příkladem je pak zdvořilá formulace žádosti v otázce Mohu se ještě na něco 

zeptat?, kdy je skutečný záměr mluvčího (chci se zeptat) popsán právě za pomoci modálního 

slovesa. Za velmi zdvořilý způsob zjišťování informace a formulace nabídky lze považovat 

otázku: Chtěla byste přijít pozítří v 9 hodin? což je pravděpodobně způsobeno volbou 

kondicionálu v modálním slovese zjišťujícím funkci chtění (Chtěla byste přijít?) na místo 

funkce možnosti (Mohla bystě přijít?). Tento případ by se pak dal formulovat také zcela bez 

modálního slovesa (Přišla byste?). Za specifický případ lze považovat otázku Máš na dnešní 

večer nějaký plán?. Pokud by si ji mluvčí v reálné situaci interpretoval pouze jako otázku 

zjišťovací, jeho odpověď by pak pro účely komunikace nebyla dostačující.  Tato skupina 

jazykových funkcí poukázala na různé možnosti vyjádření zjišťování informací zejména 

s ohledem na jazykové, funkční a pragmatické hledisko. 

2.3 Vyjadřování(a(zjišťování(postojů(mluvčích((

Významná oblast jazykových funkcí souvisí s vyjadřováním a zjišťováním postojů 

mluvčích. Při třídění jednotlivých případů se vychází primárně z kategorizace uváděné 

v SERR (BIDLAS a kol., 2005, s. 14–16), ovšem pro lepší přehlednost v daném materiálu je 

vymezeno menší množství skupin, kterým je věnována větší pozornost jednak z hlediska 

jejich jazykové realizace, ale také z hlediska pragmatického. Zohledněny jsou pak nejen 

případy, kdy je příslušná funkce v L-balíčku zastoupena, ale je též přihlíženo k míře jejího 

výskytu, či k její případné úplné absenci.  

2.3.1 Vyjádření!souhlasu!či!nesouhlasu!!
Tato skupina funkcí zkoumá výrazy či obraty vyjadřující souhlas a nesouhlas s určitou 

skutečností (BIDLAS a kol., 2005, s. 22). Jedná se obvykle o antonyma ano/ne a vyjádření 

jejich různé míry (rozhodně ano/ne – jistě – výborně atp). Zastoupení této funkce v L-balíčku 

je sledováno jednak z hlediska její realizace v jazyce, ale také z hlediska míry jejího 

zastoupení ve zkoumaných komunikačních situacích.  Nejprve jsou uvedeny příklady 

souhlasu a nesouhlasu podle jednotlivých modulů:  

 

Souhlas  

Modul 1  

 Ano, samozřejmě; Ano, ovšem.; Ano, to bude lepší.; Dobře; Dobře.; Ano.; Ano, mockrát 

děkuji.; Máš pravdu.; Ano, tam je příjemně; Ano, jedeme s Janou do Prahy něco nakoupit.; 

Ano, tady vidím nějakou zajímavou práci pro mne; To je dobrý nápad.; Dobře.; Proč ne?; 

Ano, pět se mi hodí.; To bych mohla. 
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Modul 2  

Výborně.; Ano, půjdu ráda!; Ano; Ano, to je pravda.; Ano, je v pořádku.; Naprosto s tebou 

souhlasím.; Ano, mám nápad.; To je dobrý nápad!; Ano, jsou pěkný pár.; Ne, to je v pořádku.; 

Určitě. Moc rád.; Dobře.; Ano, samozřejmě. 

Modul 3  

Ano, samozřejmě.; Ano, to je výborné.; Ano, vezmu vše.; Ach, nic se neděje.; Ano; Dobře; 

Dobře, to je výborné.; Ano, samozřejmě.; To nebude problém; Dobře, to je velmi dobré.; Ach, 

to nebude problém; Skvělé.; Ano; Dobře.; Ano, samozřejmě.; Ano, čtyři roky.; Výborně.; To je 

skvělé!; Ano, to je výborné.; Ano, je to tak.; Ne, to nebyl problém.; Dobře.; Dobře, děkuji.; 

Ano, umím používat počítač.; To je velmi pozitivní.; No, to je výborné.; Ano, jistě.; Dobře.; 

Ano, mohu.; Ano, samozřejmě.; To je dobře.  

Modul 4  

Ano, jsem spokojen!; Určitě by to šlo!; Ano, já si to myslím taky.; Ano, je.; To je výborné!; Zní 

to velmi dobře.; Ano; Skvělé!; Ano.; Správně.; Dobře, dobře!; Dobře, to je v pořádku.; Hmm, 

ano, myslím, že ano.; Ano; Skvělé!; Ano, je to tak.; Ano, přesně tak!; Ano, je.; Ano, moc!; 

Dobře!; Ano, samozřejmě.; Ano, samozřejmě!; Ano; Ano, děkuji; Ano; Dobře!; Ano, 

samozřejmě!; Ano, já vím.; Tak jo.; Rozhodně, pane Cajnare.; Dobře!; Dobře! To mi 

vyhovuje. 

Nesouhlas  

Modul 1  

Ne, ne, poslední číslo je 7, ne 8.; Ne, to není.; Ne, nemáš pravdu; Ne, tak dlouho ne!; No, to já 

nemusím.; Brr, to raději přeci jen budu doma číst. 

Modul 2  

Neznám.; Bohužel, nemůžu ti říct, že je vše v pořádku.; Ne, byl venku.   

 

Mezi nejčastější způsoby realizace této funkce patří částice ano a ne, dále adverbia 

(pro souhlas: dobře, skvěle, samozřejmě, ovšem, pro nesouhlas: bohužel). Jako příklad 

realizace projevu souhlasu lze uvést popis okolností pomocí větné konstrukce  To je … .  

Mezi těmito příklady jsou:  To je výborné; To bude lepší; To je dobrý nápad.; To je 

v pořádku;  To je skvělé!. Jak je z tohoto výčtu patrné, tento obrat je v L-balíčku využíván 

pouze pro projevy souhlasu. Další příklady jsou pak projevy souhlasu prostřednictvím 

ustálených spojení: To nebude problém; Máš pravdu; Dobrý nápad. Za ustálené spojení lze 

pak považovat obrat Bohužel, nemůžu ti říct, že…, který je nutné interpretovat nejen na 

základě znalosti jazyka, ale pragmatických aspektů komunikace, jelikož mluvčí tímto 
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vyjádřením nedává najevo vlastní neschopnost či nemožnost, ale poukazuje na negativní 

okolnosti děje. Za zcela speciální případ projevu nesouhlasu lze považovat větu No, to já 

nemusím., kde použití slovesa nemuset ve spojitosti s částicí no značně oslabuje negativní 

stanovisko mluvčího, což bývá vnímáno příznivěji, než kdyby svůj nesouhlas projevil 

radikálním způsobem (jako například To rozhodně ne). Z několika málo projevů nesouhlasu 

v L-balíčku se pak zabýváme posledním ze specifických případů:  Brr, to raději přeci jen 

budu doma číst. Zde mluvčí vyjadřuje nesouhlas za pomocí adverbia raději, čímž dává najevo 

jistou solidaritu s komunikačním partnerem, když oslabuje projev vlastní preference na úkor 

jeho názoru či návrhu. V tomto případě si lze také povšimnout rysu mluvenosti za pomoci 

užitého citoslovce.   

Na funkci souhlasu či nesouhlasu lze nahlížet nejen z hlediska jejich formy realizace, ale také 

z hlediska míry jejich zastoupení v L-balíčku. Výše uvedený přehled poukazuje na skutečnost, 

že se projevy nesouhlasu v L-balíčku vyskytují v mnohem menší míře než projevy souhlasné. 

Pro průběh komunikační situace to jednak znamená, že si komunikující osoby vzájemně 

neodporují, nemusí řešit žádný komunikační problém a nemusí tedy společně nacházet další 

řešení, ale také, že mluvčí si vzájemně rozumí, shodují se a že v jejich komunikaci nenastal 

rozpor či konflikt. Je třeba mít na zřeteli, že časté souhlasy ještě nemusí svědčit o kvalitní 

komunikační situaci. Domnívám se, že ve výuce jazyka je vhodné ve stejné míře prezentovat 

oba druhy situací a v otázce projevu nesouhlasu pak dbát možnosti řešení rozporu či neshody.  

2.3.2!Vyjádření!jistoty!či!nejistoty!!

Tato skupina se týká obratů, kterými mluvčí vyjadřují jistotu či nejistotu (BIDLAS a 

kol., 2005, s. 24). Následuje přehled příkladů způsobu vyjádření jistoty a nejistoty v modulech 

1–4. 

 

Modul 1  
Asi jo; Doufám.; Zítra bude odpoledne možná pršet; Ale možná, že by bylo lepší podívat se na 

internet.; Snad odpoví brzy.; Asi naše typické jídlo, třeba boršč. 

Modul 2  

Asi znáš moji sestru.; Ano, já vím.; Doufám, že ano.; Myslím, že svědek bude bratr ženicha.; 

Určitě to bude hezká svatba.; Nejspíš něco užitečného pro novou domácnost, třeba elektrický 

přístroj nebo nějakou dekoraci; No, já nevím.; třeba lahev vína; Nejspíš nic necítila.   

Modul 3 

Upřednostňujete asi částečný úvazek?; Vidím, že máte zkušenosti. 
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Modul 4  

Myslím si, že jsem ten, koho hledáte!; Možná bych mohl ještě zavolat; Myslíš si, že by mohl 

být dobrý ten červený papír?; Myslím, že ano; Možná, že jsem konečně našel práci.; No, to je 

mi jasné.; Možná, že jsem tak působil na něj; Já vím, že mám už nějaké zkušenosti.; Ano, jistě, 

volal jsem dnes ráno; Určitě je vaše první návštěva zdarma?; Rozhodně, nebojte se; Možná to 

bude pozdě; Nevím, v kolik hodin skončím.  

 

V uvedených případech jsou projevy jistoty realizovány pomocí sloves vědět, myslet si 

a doufat, dále jsou zde využita adverbia pro odlišení různého stupně jistoty. Pro vyjádření 

absolutní jistoty lze uvést určitě, rozhodně, za projev jisté pochybnosti, slabší jistoty či 

nejistoty lze považovat adverbia asi, možná, snad, třeba.  

Z pragmatického hlediska pak lze v uvedených případech zaznamenat případ, který by 

v reálné komunikaci mohl sloužit jako projev zdvořilosti. Jedná se o větu Myslím, že ano., 

kdy by mluvčí nechtěl svůj názor prezentovat radikálnějším způsobem za pomocí slovesa 

vědět. Za zcela speciální případ pak můžeme považovat tuto větu: Takže vidím, že máte 

zkušenosti. Jedná se o přímou zkušenost s jistou skutečností, kdy mluvčí dává najevo, že má 

pro ověření důkaz (vidí ji), a proto ji považuje za jistou a nezpochybnitelnou. 

2.3.3 Vyjádření!nutnosti!!

SERR pro tuto oblast doporučuje obraty se slovesy muset a potřebovat, které i autorky L-

balíčku ve většině případů využívají. Nejprve uvedeme příklady z L-balíčku:  

Modul 1  

Ještě se musím podívat do diáře.; Musím poslouchat. 

Modul 2  

(Musíme si říct, co je nového); Musím mu zavolat a vyjádřit mu soustrast.;  

Musíme poslat květiny.; Ale musím odejít za dvě hodiny.  

Modul 3  

Musím zůstat v posteli.; Musím s dcerou na 8. hodinu k lékaři. 

Modul 4  

Musím zatelefonovat; Vše, co potřebujete pro účast v kurzu, je maturitní vysvědčení;  

Jaký materiál máme koupit? 

 

Tyto případy byly opět podrobeny analýze ze tří různých hledisek – jazykového, 

pragmatického, ale také sociokulturního. Z jazykového hlediska si lze povšimnout, že autorky 

L-balíčku pro vyjádření této funkce užívají téměř výhradně modálního slovesa muset 
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(BIDLAS a kol., 2005, s. 25), zatímco sloveso potřebovat, které SERR pro realizaci této 

funkce taktéž uvádí, se zde vyskytuje v jediném případě (Vše, co potřebujete…). V této 

skupině funkcí se dále vyskytuje vazba slovesa mít a plnovýznamového slovesa v infinitivu, 

v tomto konkrétním případě: Jaký materiál máme koupit?. Využitím této gramatické 

konstrukce autorky L-balíčku poukazují na další možnosti vyjádření nutnosti. Na rozhraní 

nutnosti a chtění či pozitivních pocitů stojí obrat Musíme si říct, co je nového. Dále je 

zajímavé sledovat výskyt elipsy v této větě: Musím s dcerou na 8. hodinu k lékaři.  V tomto 

případě vynechání předpokládaného slovesa jít svědčí o rysu mluvenosti. Dalším ze 

zkoumaných případů pak byla věta Musíme si říct, co je nového., kde použití modálního 

slovesa muset neodkazuje k vyjádření nutnosti, ale slouží jako prvek kontaktovosti či 

sounáležitosti. Mluvčí tak svému komunikačnímu partnerovi projevuje zájem. Za velmi 

důležité věty z L-balíčku pak můžeme považovat následující dvě:  Musíme poslat květiny a 

Musím mu vyjádřit soustrast. V tomto případě se snažím poukázat zejména na jejich funkci 

v didaktickém materiálu a na jejich užitečnost pro studenta. Jedná se o velmi vhodně využitý 

prvek pro prezentaci jazykových sociokulturních zvyklostí, čímž lze přispět k rozvoji celkové 

komunikativní kompetence studenta.  

2.3.4 Vyjádření!a!zjišťování!(ne)možnosti,!(ne)schopnosti,!svolení!či!

zákazu!

Tuto poměrně heterogenní skupinu dle SERR spojuje způsob jejich jazykového 

ztvárnění, tedy forma vyjádření prostřednictvím modálních sloves (Ibidem, 2005, s. 202). 

Příklady užití této formy za účelem vyjadřování právě možnosti, nemožnosti, schopnosti, 

neschopnosti, svolení a zákazu uvádíme níže: 

 

Modul 1  

Mohu tedy zavolat po druhé?; Můžete mu nechat vzkaz; Můžeme plánovat, co budeme dělat v 

červenci.; Můžeš lyžovat, nebo se procházet.; Můžeme poslouchat rádio; Můžeme se dívat na 

televizi; Tak se můžeme domluvit na sobotu?; Můžete mi říci adresu?; Já mohu přijít dříve. 

 

Modul 2  

Nechceš se k nám připojit?; Můžeš jít se mnou na nákupy.; Zatím nemusím tajit svůj věk!; V 

tom případě mohu donést něco k pití; Nemůžu ti říct, že je vše v pořádku.  
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Modul 3  

 Nemohu zítra přijít.; Můžeme se domluvit na jiném datu. Mohu si vás zapsat na 9 hodin o 

týden později.; Mohu přijít až později.; Můžete pracovat i o víkendech?; Může se o naši dceru 

postarat.; Kdy mohu přijít na interview?; Mohu vám domluvit schůzku tento týden v úterý v 

deset hodin?; Můžete mi teď půjčit své doklady?; Můžete mi o sobě něco říci?; Řekněte mi, 

prosím, jestli umíte pracovat na počítači.; Ano, umím používat počítač.; Můžete začít pracovat 

už příští pondělí?; Ve stresových situacích jsem schopna reagovat klidně. 

 

Modul 4  

Můžu dál?; Můžu začít kdykoli budete chtít!; Můžeme si vyměnit naše pracovní směny.; 

Můžeme se setkat zítra ráno v 9 hodin; Můžete mi říkat „Filipe”; Je tady 10 zakázek, které 

musíme do dnešního odpoledne vyřídit.; Můžeme začít!; Aspoň si můžeme trochu popovídat!; 

(…) kde mohou cizinci studovat češtinu; Dnes nemohu; Mohl byste mi říct nějaké bližší 

informace?; Můžete navštívit zdejší kurzy profesní kvalifikace.; Ve školce se můžete naučit 

práci v přímém kontaktu s přírodou. Můžete se také dozvědět hodně informací od dobrého a 

zkušeného zahradníka!; Můžeme stanovit nezávazné datum setkání; Já nebo pan Semelka 

můžeme přijít; Kdy můžeme přijít, abychom se podívali? 

 

Prvním z kritérií pro analýzu je jazykové hledisko. Uvedené příklady funkcí jsou 

realizovány prostřednictvím modálních sloves, jako v případech: Můžeme si vyměnit naše 

pracovní směny.; Můžete mu nechat vzkaz.; Můžeme stanovit nezávazné datum setkání. Další 

z možností realizace této funkce je opis: jsem schopna reagovat. Se zřetelem k jazykovým 

aspektům je pak také vhodné poukázat na značně omezený výskyt konstrukcí v negativu. 

Z celého výčtu se jedná o čtyři případy: Zatím nemusím tajit svůj věk!; Nemůžu ti říct, že je 

vše v pořádku.; Nemohu zítra přijít.; Dnes nemohu. Poslední z případů Dnes nemohu. je mimo 

jiné dalším příkladem elipsy. Tuto skupinu případů lze dále analyzovat podle toho, zda se 

vztahují k okolnostem situace (Můžete se také dozvědět; můžete navštívit; můžu začít), či ke 

schopnostem mluvčího, což je zde realizováno prostřednictvím slovesa umět (umíte pracovat 

na počítači; umím používat počítač). Z pragmatického hlediska si lze povšimnout vyjadřování 

zdvořilosti ve vyjádření funkce žádosti, jako například: Můžete mi říci adresu? Můžete mi teď 

půjčit své doklady?; Můžete mi o sobě něco říci?, ale také návrhu, jako ve větách: Můžeme 

stanovit nezávazné datum setkání.; Můžete navštívit zdejší kurzy profesní kvalifikace. Dále se 

zde vyskytl případ, kdy užití modálního slovesa moci neodkazuje k (ne)možnosti, ale ke zcela 

jiným okolnostem. Příkladem je obrat: Bohužel, nemůžu ti říct, že je vše v pořádku., kterým 
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mluvčí nedává najevo vyjadřovací indispozice, ale odkazuje na negativní okolnosti 

skutečnosti a jeho názor k nim, přičemž modální sloveso slouží k opatrné a velice zdvořilé 

formulaci nesouhlasu.  

 V této skupině si lze povšimnout snahy autorek L-balíčku o zapojení sociokulturní 

roviny jazyka, což dokazuje věta: V tom případě mohu donést něco k pití., která byla použita 

v kontextu pozvání na návštěvu. Student se tímto způsobem může naučit, co je v takové 

komunikační situaci žádoucí, což opět slouží k rozvoji jeho komunikativní kompetence.  

2.3.5 Vyjádření!chtění!!

SERR v této skupině uvádí sloveso chtít a přát si jako nejčastější formy užívané pro 

vyjádření chtění, s čímž se také setkáme v L-balíčku:  

 

Modul 1  

 Jaké inzeráty chceš?; Já bych se chtěla dívat na večerní zprávy. 

 

Modul 2  

Chce všechno jednoduché a romantické. 

 

Modul 3  

Chci se ještě zeptat.; Chtěla byste pracovat ve svém oboru?; Chci se na něco zeptat.; Chtěl 

bych vám položit pár otázek.; Chtěl bych vás informovat o úkolech a povinnostech v našem 

hotelu. 

 

Modul 4  

Protože bych vám chtěl navrhnout novou práci.; Takže bych chtěl chodit do místních kurzů. 

 

V této skupině je pak zohledněna míra realizace zdvořilosti prostřednictvím 

kondicionálu. Jsou zde případy zdvořilé formulace návrhu, konkrétně ve větách: Chtěla byste 

pracovat ve svém oboru? a Protože bych vám chtěl navrhnout novou práci. Dále se zde 

vyskytuje zdvořilá formulace rozkazu, a to v případě Chtěl bych vás informovat o úkolech a 

povinnostech v našem hotelu. 
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2.3.6 Vyjádření!záměru!

Jazyková funkce vyjadřující záměr si v komunikačních situacích v L-balíčku našla široké 

zastoupení. Nejprve je uveden kompletní přehled případů z L-balíčku: vzhledem k tomu, že 

protagonisté rozhovorů plánují do blízké i vzdálené budoucnosti (BIDLAS a kol., 2005, s. 

144 a 208).  

 

Modul 1  

Přijde až odpoledne.; Bude ve své kanceláři.; Já to panu Novákovi vyřídím.; Chtěla bych jít 

nakupovat.; Mám dnes schůzku na úřadu práce.; A budu tam do…; Z Kyjeva pojedu 10. srpna 

navštívit své příbuzné do Užgorodu a strávím tam 10 dnů.; A koncem srpna jsem opět doma.; 

Ty spěcháš na schůzku; Schůzku mám ve tři hodiny; Můžeme plánovat, co budeme dělat v 

červenci.; Podíváme se večer na Internet; Chystáš se někam?; Jedeme s Janou do Prahy něco 

nakoupit.; Budeme v nákupním středisku; Podívám se; Chtěla bych se podívat; Napíšu e-mail 

a zeptám se na detaily; Budu mít odpověď písemně.; Co budeme dělat?; Já napíšu ten mail, 

vypnu počítač; Já bych se chtěla dívat na večerní zprávy.; Já budu pracovat do osmi a zítra 

od osmi do dvou. Budu mít volné odpoledne.; My máme zítra odpoledne volno. 

 

Modul 2  

Jdeme na oběd do nové restaurace; Ušetřila jsem nedávno nějaké peníze a chtěla bych 

cestovat a navštívit některá místa; A jak se chystáš trávit volný víkend?; Já se chystám 

nakupovat.; Volala jsem Janě, abych jí blahopřála a potvrdila svou účast na svatební 

hostině.; Uděláme narozeninovou oslavu společně v sobotu večer; Objednáme pizzu; Upeče 

dort sám; Uvidíme se brzy; Chtěla jsem ti dnes zavolat.; Zařídím to.  

 

Modul 3  

Hned vás spojím; Takže se sejdeme ve čtvrtek v 9 hodin.; Vezmu všechny dokumenty.; Uvidíme 

se ve čtvrtek; Přijdu příští čtvrtek v 10 hodin; Můj manžel je o víkendech doma.; Budu vás 

okamžitě kontaktovat; Uvidíme se v pondělí v 8.30 na recepci.  

K vašim úkolům a povinnostem bude patřit přivítání našich hostů, zvládnutí veškeré práce s 

papíry, vydávání klíčů od pokoje, dále budete telefonicky a e-mailem přijímat a rušit 

rezervace; Budete je informovat o městě a jeho okolí a poskytnete jim informace o 

autobusových a vlakových jízdních řádech.;  Naši zaměstnanci vás budou informovat o všech 

povinnostech a úkolech.  
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Modul 4  

Domluvíme se později.; Budu s ním pracovat na zahradnických zakázkách.; A od zítřka budu 

zase pracovat venku; No od zítřka se budu starat o rozdíly mezi rostlinami; Zavolám ti zítra!; 

Nabízíme zahradnické kurzy a kurzy pro úpravu parků; Pak uděláme společný projekt; 

Uvidíte, že pro vaši zahradu určitě nějaké dobré řešení najdeme.; Budu tam tak za půl hodiny; 

Půjdu sama; Zavolám ti brzy; Navíc bych rád udělal nějaké změny.  

 

Případy z této skupiny funkcí byly nejprve analyzovány z jazykového hlediska. Jedná 

se nejčastěji o případy realizované prostřednictvím  indikativu futura, jako v případech: Takže 

se sejdeme.; Budu tam tak za půl hodiny.; Objednáme pizzu.; Zařídím to.  

Dalším z využitých jazykových prostředků je pak kondicionál modálního slovesa, a to jednak 

v prézentu ve větě:  Já bych se chtěla dívat na večerní zprávy., ale také v préteritu v případě 

Chtěla jsem ti dnes zavolat. Oba tyto případy jsou pak navíc ukázkou realizace jazykové 

funkce chtění. Dále je na tomto místě vhodné upozornit na větu A koncem srpna jsem opět 

doma., kdy mluvčí vyjadřuje záměr do budoucna, přestože je sloveso být v prézentu.  

Funkci záměru vyjádřenou prostřednictvím kondicionálu slovesa lze pak najít také ve větě: 

Ušetřila jsem nedávno nějaké peníze a chtěla bych cestovat a navštívit některá místa. Pokud 

by druhá hlavní věta byla samostatně, jednalo by se spíše o funkci chtění, nicméně věta hlavní 

ji směřuje spíše k vyjádření záměru. Stejným případem je pak také věta: Navíc bych rád 

udělal nějaké změny, kdy je sloveso udělat použito v kondicionálu. Zde se funkce záměru 

navíc vyskytuje spolu s adverbiem rád, které akcentuje potěšení či silnější míru chtění ze 

strany mluvčího. Poslední z případů, kterým lze věnovat pozornost, je věta: Co s tím 

uděláme?. Z hlediska funkce se jedná o zjišťování záměru mluvčího, ale v běžné komunikaci 

může být považována za prvek kontaktovosti, či pobídku ke společnému řešení. Také první 

osoba plurálu poukazuje na vzájemnost v avizované činnosti a na vytváření sounáležitosti 

pomocí tohoto obratu.    

Jak je z tohoto přehledu patrné, jazyková funkce vyjádření záměru si v L-balíčku našla 

poměrně široké zastoupení, což poukazuje na obsah komunikačních situací, který respektuje 

komunikační potřeby studenta.   

2.3.7 Vyjádření!negativních!a!pozitivních!pocitů!

Tato skupina funkcí se zabývá projevy negativních (nelibost, lítost, nespokojenost) a 

pozitivních pocitů (radost, spokojenost, přívětivý tón). Nejprve uvedeme příklady z L-

balíčku:  
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Negativní pocity  

Modul 1 

No, to já nemusím.; Vůbec nemám rád podzim.  

Modul 2 

Nemám čas, ani energii na to, abych dělal, co chci.; Vůbec nemám rád ten městský život, 

dopravu a hluk kolem.; Cestování mě nijak nepřitahuje. Je příliš únavné.; Jsem jen velmi 

unavený.; Schází mi ten pocit.; Moje matka je velmi rozrušena.  

 

Modul 4 

Vlastně jsem tu práci neměl moc rád; Lidé neradi mluvili telefonicky o potravinářských 

výrobcích.  

Pozitivní pocity 

Modul 1  

Tam je příjemně; To já mám moc ráda. 

Modul 2  

Určitě to bude hezká svatba; Bude to veselé.; Marta opravdu ráda přijde.  

Modul 3  

Jsem moc šťastná, že začnu pracovat ve vašem hotelu. 

Modul 4  

Jsem opravdu rád; To rád slyším; To jsem rád!; Rád pracuju venku. Mám zahradnickou práci 

moc rád.; Jsem rád, že ti něco takového vyšlo!; Jsi rád?; Už se nemůžu dočkat, až začnu!; 

Pracuju teď dva roky a jsem moc spokojená!; Především se ráda seznamuju s lidmi z různých 

zemí a různých kultur; To budu taky dělat rád. Jsem moc šťastný! 

 

Přestože je tato skupina funkcí v oblasti vyjadřování a zjišťování postojů řazena až na 

samý závěr přehledu, lze se domnívat, že se jedná o významnou součást komunikačních 

situací prezentovaných v L-balíčku. Jak vyplývá z uvedených příkladů, autorky L-balíčku 

pocity vyjadřují nejčastěji pomocí adverbia rád (Jsem opravdu rád; To rád slyším; To jsem 

rád!; Rád pracuju venku. Mám zahradnickou práci moc rád.), dále pak prostřednictvím 

adjektiv popisujících momentální psychický stav (šťastný, spokojený, rozrušená) a adjektiv 

vyjadřujících subjektivně vnímané vlastnosti situace (hezká svatba, veselé, únavné) a 

některých speciálních konstrukcí (schází mi, nemůžu se dočkat). Co se týče obou 

protichůdných pólů emocí, lze konstatovat, že se v L-balíčku vyskytují v podobném měřítku. 

V rámci této skupiny bychom také chtěli zdůraznit, že vazba s adverbiem rád/a je 
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nejfrekventovanější, obzvláště ve čtvrtém modulu. Přestože se jedná o důležitý výraz, autorky 

mohly zvolit i jiná synonymní vyjádření (mít radost, bavit, chtít) a zmírnit monotónnost 

těchto replik.   

Analýza jazykových funkcí se pokusila zachytit jazykové prostředky v L-balíčku, 

kterými mluvčí sdělují o určité skutečnosti, vyjadřují a zjišťují vlastní či partnerovy postoje. 

Jednotlivé jazykové funkce tak byly posuzovány především z pragmatického hlediska, ale 

také z hlediska očekávané lingvistické kompetence studenta na úrovni A2. Cílem této kapitoly 

bylo poukázat na jazykové funkce, které se ve zkoumaných komunikačních situacích L-

balíčku vyskytovaly nejčastěji, či měly vliv na jejich průběh, ale také jakým způsobem byly 

realizovány s ohledem na požadavky definované v SERR pro úroveň A2.   

Vzhledem k orientaci modulů zejména na oblasti společenského styku (BIDLAS a kol, 2005, 

s. 113) a k pojetí jazykové funkce jako průsečíku několika významných rovin komunikace 

(jazykové, pragmatické, sociokulturní) byly jednotlivé případy nahlíženy nejen z jazykového, 

ale také ze širšího komunikačního hlediska.  

L-balíček v tomto ohledu prezentoval dostatečně pestrou škálu jazykových funkcí, a to 

prostřednictvím různých jazykových prostředků.  Dalo by se však konstatovat, že jistá 

skupina funkcí vyjadřující projevy souhlasu a nesouhlasu (kde jednoznačně převažuje 

souhlas), by mohla být lépe vyvážena. Na druhé straně je zde patrná snaha autorek 

prezentovat poměrně pestrou škálu jazykových funkcí, ve vybraných případech by bylo 

vhodné zařadit více možných jazykových prostředků pro jejich realizaci.  
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3 Přiměřenost! jazykových! prostředků! s!ohledem! na!

komunikační!situaci!(pragmatika!a!stylistika)!!

Tato kapitola zahrnuje heterogenní skupinu případů, jejichž společným rysem je jejich 

(ne)adekvátnost v dané komunikační situaci. Analyzované případy jsou rozděleny na tři 

hlavní kategorie. První z nich je velmi úzce spjata s předchozí analýzou jazykových funkcí a 

zabývá se jazykovými prostředky pro vyjadřování zdvořilosti; druhá skupina se týká 

především stylové roviny lexika užité v neformálních komunikačních situacích a ve skupině 

třetí jsou pak případy týkající se rysů mluvenosti.  

3.1 Vyjádření(zdvořilosti(

Přestože se primárně zabýváme jazykovými prostředky češtiny, pragmatická rovina 

komunikace je v našich reflexích neustále přítomna. V souvislosti s vyjádřením zdvořilosti se 

projevuje ve znalosti konvenčních obratů a je v komunikaci významným ukazatelem míry 

ovládání jazyka a také schopnosti zdvořilého jednání. Tento aspekt z didaktického hlediska 

zachycuje otázka sociokulturní kompetence, o které se zmiňují také autoři SERR: „Student si 

je vědom sociokulturních konvencí, které se objeví v dialogu v souvislosti s užitím jazykových 

funkcí (…) jež se týkají žádosti, prosby, nabídky, poděkování, vyjádření omluvy, vyjádření 

souhlasu a nesouhlasu a je schopen jednat v souladu s nimi.“ (BIDLAS a kol., 2005, s. 113).  

Následují tři případy z L-balíčku, které z hlediska funkcí patří do oblasti poděkování, pozvání, 

žádosti a omluvy, ale je zde také poukázáno na stylovou rovinu jazyka. Je zde tedy 

reflektováno, jakým způsobem autorky L-balíčku dokázaly prostřednictvím jazykového 

materiálu jednak zachytit pragmatické aspekty komunikace, ale také adekvátnost jejich stylu 

vzhledem k charakteru komunikační situace.  

3.1.1 Poděkování!!

V této skupině jsou uvedeny dva příklady, které spadají do odlišných komunikačních 

situací podle míry jejich formálnosti, což má pak vliv na očekávané jazykové chování 

mluvčího. Nejprve zmíníme obě ukázky. První z nich je z pracovního pohovoru, kdy žena 

děkuje svému potenciálnímu zaměstnavateli v závěru jejich rozhovoru:  

 

Dobře, díky. 
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Další případ je naopak z neformálního rozhovoru mezi dvěma přáteli:  

 

To je dobrý nápad. Děkuji. Mám přinést něco speciálního? Co budeš vařit? 

 

Na těchto příkladech je patrný kontrast: ve formální situaci použita varianta neformální (díky), 

která by se očekávala spíše v druhé uvedené situaci, kdy je naopak použita varianta spisovná a 

vysoce formální. Způsob poděkování neodpovídá charakteru komunikační situace a vztahu 

mezi mluvčími, čímž se zabývá také Chvejnová: „[…] prosté děkování klasickou 

formulí děkuji bývá ve vztazích s malou distancí mezi mluvčími nahrazováno variantami 

neformálními (dík, díky)“. (CHVEJNOVÁ, 2005. [online]). Zatímco první případ by pak 

mohl působit jako projev nezdvořilosti a mohl by mít negativní vliv na průběh situace, která 

je navíc velmi oficiální a vyžaduje obzvlášť citlivé užívání konvencionalizovaných obratů, 

případ ubírá situaci na autentičnosti. Je nutné podotknout, že se nejedná přímo o problém, 

nicméně mnoho mluvčích by mohlo tuto volbu klasifikovat jako nepřirozenou či nežádoucí.  

3.1.2 Formulace!pozvání!(

K následujícímu bodu, který SERR definuje jako zdvořilejší formulace pozvání 

(BIDLAS a kol., 2005, s. 113) uvádíme následující ukázky: 

 

Co kdybychom si zašli na kávu? 

Co kdybys přišla na večeři? 

Co kdybychom spolu počkali na vlak v čekárně? 

 

Aspekt zdvořilosti se pak vyskytoval také v situacích neformálních mezi dvěma přáteli. I 

v tomto případě býval používán kondicionál, zejména ve frázích Co kdyby…?.  

Přestože formulace pozvání jsou různorodé, nelze najít jediný příklad, kdy autorky L-balíčku 

zrealizovaly doporučenou formu ze SERR – negativní formu kondicionálu, tzn. místo případu 

Chtěla byste přijít? by mohla být varianta Nechtěla byste přijít?.  

3.1.3 Formulace!žádosti!!

Pro tuto funkci nejprve uvádíme případ z rozhovoru mezi potenciálním 

zaměstnavatelem a uchazečkou o práci. Uvedenou repliku říká žena svému potenciálnímu 

nadřízenému:  

 

Ano, to je výborné. Chci se na něco zeptat. Co bych si měla vzít s sebou?  
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V tomto případě oba respondenti zaznamenali nesoulad ve volbě jazykových prostředků, 

přičemž větu Chci se na něco zeptat oba považovali za nepřiměřenou v dané situaci. První 

z respondentů uvádí: Chci se na něco zeptat působí přílišfamiliárně. Vhodnější by se tedy 

v této situaci mohlo zdát Ráda bych se na něco zeptala, s čímž souhlasí i druhý respondent: 

Chci se na něco zeptat je nevhodný v dané situaci. Volba indikativu prézentu je na tomto 

místě považována za nevhodnou ze strany obou respondentů, ale také lektorů, se kterými byl 

tento případ konzultován. Tento případ pak také porovnáváme s doporučením SERR. Přestože 

v oblasti jazykové složky sociokulturní kompetence (Ibidem, 2005, s. 113), kde není zmínka o 

tom, že je ve společenském styku na formální úrovni tento způsob žádosti zmírnit volbou 

vhodného jazykové prostředku, v kapitole jazykových funkcí, které se zabývají vyjadřováním 

chtění (Ibidem, 2005, s. 26), jsou uvedeny příklady s modálními slovesy v kondicionálu. 

V tomto případě lze tedy doporučit citlivější volbu lexika, obzvláště proto, že se jedná o 

formální situaci a navíc velmi specifický komunikační kontext. Při pracovním pohovoru 

mohou mít právě tyto aspekty nemalý význam.  

3.1.4 Omluva!!

Přestože průběh komunikačních situací L-balíčku si mnoho omluv nežádal, našly se 

zde dvě situace (jedna formální a jedna neformální), kdy omluva byla či měla být realizována.  

První z případů je z formálního rozhovoru. Jedná se o telefonát mezi budoucím 

zaměstnavatelem a uchazečkou o práci ohledně zrušení domluvené schůzky, což uvádíme 

v následující ukázce:  

 

Dobrý den, Anna Bílková. Mám problém. 

Co se stalo, paní Bílková? 

Jsem nemocná. Mám teplotu a musím zůstat v posteli. Zítra nemohu přijít. 

 

V tomto případě se lze domnívat, že jednání mluvčí by mohlo být považováno za 

nežádoucí, obzvlášť v této konkrétní situaci, kdy si hledá zaměstnání, a proto bychom zde 

očekávali vyšší míru zdvořilosti.   Nejen, že fráze Mám problém v tomto případě působí 

nepatřičně, ale i následné vysvětlení problému je naprosto v nesouladu s kontextem (Mám 

teplotu a musím zůstat v posteli). SERR pro úroveň A2 v této otázce uvádí, že (…) se ve 

společenském styku často používá omluv, (…) např. v případě pozdního příchodu: Omlouvám 

se, že jdu pozdě (Ibidem, 2005, s. 113).  
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Přestože je zde omluva prezentována v jiném společenském kontextu, domníváme se, že i 

v případě rušení domluvené schůzky by zásady zdvořilosti v komunikaci rovněž neměly být 

opomíjeny. V uvedeném případě mluvčí volí spíše obratný opis problému, zatímco se 

nenabízí skutečné řešení (tj. užití obratu určeného přímo k omluvě). 

Jiný případ je pak ze situace neformální, kdy se dva přátelé domlouvali na společné večeři, 

nicméně jeden z nich na setkání zapomněl. Přítel se omlouvá, přičemž používá výraz promiň, 

které lze již jednoznačně charakterizovat jako prostředek pro omluvu. Dále přislibuje 

telefonát za účelem nahrazení promarněného setkání. (Zavolám ti brzy, a promiň ten dnešek.) 

 

Ahoj, Marino, zavolám ti brzy, a promiň ten dnešek. 

 

Tuto situaci hodnotíme jako adekvátně řešenou, přičemž by bylo žádoucí, aby se jich v L-

balíčku naskytlo více. Takto by mohly být použity a demonstrovány i další jazykové 

prostředky k vyjádření omluvy. 

Tato skupina případů se zabývala způsobem realizace jazykových funkcí se zvláštním 

zřetelem k užívání konvencionalizových obratů. Bylo zde poukázáno na případy, kdy tyto 

obraty realizovány nebyly, či jejich stylová rovina neodpovídala danému kontextu.   

 

3.2 (Stylová( rovina( jazykových( prostředků( v(neformálních(mluvených(

komunikačních(situacích((

V rámci této kapitoly sledujeme stylovou rovinu jazykových prostředků ve spojitosti s 

jejich komunikačním kontextem. Všechny zkoumané případy byly součástí neformální 

situace, což je určujícím faktorem pro jejich posuzování. Jednotlivé případy jsou zde uvedeny 

podle jejich umístění v L-balíčku, nikoli podle míry závažnosti či jiného kvalitativního 

hlediska. Součástí každého případu je tedy jejich komunikační rámec, dále pak následuje 

ukázka a na závěr výsledky analýzy. Analýza vychází z předpokladu, že v daném kontextu 

bude mluvčí užívat výrazy ze spisovného a hovorového lexika. Vzhledem k tomu, že tento 

předpoklad není realizován, je zde pociťován rozpor mezi zvoleným stylem a charakterem 

situace. V následujících případech je opět zohledňován jejich komunikační kontext.  

 

První z případů se v L-balíčku vyskytl v rozhovoru mezi dvěma přítelkyněmi ohledně 

pracovního inzerátu v tisku. Protagonistky jsou doma v bytě.  
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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. 

 

Spolu s lektory zde zaznamenáváme použití adverbia také v první větě, které 

považujeme za nevhodné v dané situaci. Přestože ho ani jeden z respondentů v tomto 

kontextu neoznačil za nevhodný, lze se domnívat, že v dané situaci není zcela běžný, což 

dokládá také Mluvnice současné češtiny, kde je varianta taky zaznamenána jako téměř 

výhradní varianta pro mluvený projev (CVRČEK a kol., 2013, s. 277). Další případ je pak 

zájmeno mne. Zatímco první respondent jej nepovažuje za nevhodné, druhý z respondentů 

navrhuje opravu řekla bych spíše „mě“. V tomto případě se přikláníme k názoru druhého 

z respondentů, který navíc konfrontuji opět s Mluvnicí současné češtiny, která uvádí, že: 

„Dříve jediný spisovný tvar zájmena já ve 2. a 4. pádě dnes mluvčí jazyka vnímá jako knižní.“ 

(Ibidem, 2013, s. 95).  Frekvence výběru mezi zájmeny mne a mě je prozkoumána pomocí 

korpusů pro mluvený jazyk, kde je varianta mě uváděna ve 100% případů.  

 

 
 

  

Dále je zde analyzováno užití jmenného tvaru adjektiva hotov v mužském rodě. 

Předpokládanou nevhodnost tohoto jazykového prostředku v daném kontextu dokumentují 

shodné názory obou respondentů. První z nich se k tomuto případu vyjadřuje následovně: 

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

kamarádkami) – místo „hotov“ bych řekl „hotovej“. Nejen tedy, že by tento výraz v dané 

komunikaci nepoužil, ale dokonce by volil variantu z rejstříku nespisovného jazyka. Druhý 

respondent tuto repliku pouze pociťuje jako ne zcela vhodnou, nicméně neuvádí jiné 

alternativy: „e-mail je hotov“ nezní příliš vhodně. Oba respondenti tento výraz řadí spíše do 
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oblasti psaného a knižního jazyka. V souladu s názory obou respondentů a převážné většiny 

lektorů se můžeme domnívat, že jmenný tvar hotov je podle naší poslední stylistiky češtiny 

silně archaický (ČECHOVÁ a kol. 1997, s. 93) a v neformální konverzaci mezi dvěma přáteli 

působí jeho knižní charakter velmi nepřirozeně.  

Na tomto místě je věnován prostor dalším důležitým vyjádřením respondentů. První z nich se 

vyjadřuje k celkovému charakteru situace: (…) projev jen působí trochu „strojeně“, 

respektive příliš spisovně (…), což reflektuje také druhý respondent: Přítelkyně mluví příliš 

formálně, nepřirozeně. V tomto případě je pak také pozoruhodná shoda mezi oběma 

respondenty v otázce, do jaké oblasti jazyka by mluvčí případ zařadili, přičemž oba udávají 

jazyk spisovný až knižní (druhý respondent dokládá konkrétně pro obrat e-mail je hotov). 

Inspirativní připomínku k volbě jazykových prostředků pak přidává druhý respondent: 

Většinou se v neformální konverzaci používá spíše „mail“ než e-mail, dále „e-mail je hotov“ 

nezní příliš vhodně. Pravdou je, že přestože oficiální název pro tento komunikační prostředek 

zní e-mail, tendence v běžné komunikaci výrazy zkracovat by zde mohla být zohledněna. 

Přestože jsme si s lektory v tomto rozhovoru povšimli tří případů (adverbium také, zájmeno 

mne, jmenný tvar adjektiva hotov), respondenti za nepřiměřené označili pouze dva z nich 

(mne, hotov). Jeden navíc zaznamenává ještě jiný případ, tj. užití výrazu e-mail, se kterým se 

v běžné komunikaci setkává spíše ve zkráceném tvaru mail. Na samý závěr lze dodat, že oba 

respondenti tento projev nevnímají jako zcela přirozený.  

Další ukázka je z rozhovoru mezi dvěma kolegyněmi z práce probíhající přímo na 

pracovišti (parfumerie). Mluvčí se domlouvají na společné večeři u jedné z nich doma. 

Nejprve následuje ukázka:  

 

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

 

V tomto případě oba respondenti poukazují na užití modálního slovesa, jehož tvar 

moci by řadili spíše do oblasti knižního jazyka. Druhý z respondentů dokonce navrhuje 

opravu: Řekla bych spíše „Můžu přijít dřív a pomoct ti“ Původní verze zní knižně.  

Tento názor potvrzuje také Mluvnice současné češtiny, kde je tvar můžu registrován v téměř 

100 %  případů. Modální sloveso se v této ukázce ovšem vyskytuje dvakrát. Jednak ve 

zmíněné 1. osobě singuláru, ale také ve tvaru infinitivu slovesa pomoci.  Mluvnice současné 

češtiny v tomto případě udává, že dnes má tento tvar výhradní zastoupení v hovorovém stylu 

(CVRČEK a kol., 2013, s. 99–100). Na základě těchto připomínek můžeme doporučit 

vhodnější variantu, tedy infinitiv ve tvaru pomoci nahradit variantou pomoct, která by více 
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odpovídala charakteru situace. Na samý závěr lze dodat, že oba respondenti by tuto větu sami 

nepoužili a zařadili by ji spíše do oblasti spisovného až knižního jazyka či pouze knižního 

jazyka.  

Poslední z ukázek v této skupině pochází z rozhovoru mezi dvěma přítelkyněmi 

ohledně jejich společného známého. Rozhovor se odehrává na ulici.  

 

Ano, to je pravda. Ačkoli se od té doby hodně změnil. Měl nějaké zdravotní problémy a 

letos hodně zhubl. 

  

V tomto případě je sledováno užití spojky ačkoli, přičemž se názory obou respondentů liší. 

Zatímco první z nich ji považuje za přirozenou a odpovídající situaci (Prostředky mi připadají 

naprosto přiměřené situaci), druhý respondent ukázku za zcela vhodnou nepovažuje: 

„Ačkoli“ se v neformálních rozhovorech příliš nepoužívá. Přestože respondenti v této ukázce 

neoznačují užití spojky ačkoli za výrazně nepřiměřené,  bylo by možná vhodnější spojku 

ačkoli nahradit za některou z oblasti polysémantických (i když) či frekventovanějších v běžné 

komunikaci (ale), kterou bych v této situaci spíše očekávala a jejíž užití pak dokládá také 

literatura (ČECHOVÁ a kol., 1997, s. 141). 

 

Výzkum této skupiny případů přinesl následující zjištění. V neformálních 

komunikačních situacích mezi dvěma přáteli bylo předpokládáno užití jazykových prostředků 

z oblasti spisovného a hovorového jazyka. Tento předpoklad ovšem nebyl splněn, a proto jej 

mluvčí mohli označit za nevhodný či málo přirozený. Jednalo se konkrétně o případy, kdy 

bylo použito lexikum z oblasti spisovného až knižního jazyka, což nebylo v souladu s 

jazykovým povědomím rodilých mluvčí češtiny. Pokud by student tyto obraty použil 

v podobných případech, nenastala by žádná komplikace při porozumění, ani by se nedopustil 

prohřešku proti pravidlům zdvořilosti, ale jeho projev by mohl působit nepřirozeně, nebo by 

mohl svědčit o tom, že nemá příliš neformálních kontaktů mezi rodilými mluvčími češtiny.  
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3.3 Rysy(mluveného(jazyka((

Tato skupina případů se zabývá otázkou, zda jsou ve zkoumaných komunikačních 

situacích adekvátně užity prvky mluveného jazyka. Mluvčí tedy očekávali prostředky 

z hovorového jazyka na pomezí spisovnosti (ČECHOVÁ a kol., 1997, s. 141), které zde silně 

kontrastovaly s užitými prostředky z jazyka knižního. Ve vybraných případech byly dále 

sledovány charakteristiky expresivity a kontaktovosti, přičemž jsou tyto případy členěny do 

třech skupin případů. První se zabývá otázkou míšení prvků jazyka mluveného a psaného, a to 

na dvou různě dlouhých ukázkách. Následující dvě skupiny se pak zabývají způsobem 

realizace charakteristických rysů mluveného jazyka v L-balíčku, tedy již zmiňované 

expresivity a kontaktovosti.  

3.3.1 Míšení!rysů!mluvenosti!a!psanosti!

V této skupině jsou zařazeny dvě ukázky. První je z neformální komunikační situace 

mezi dvěma přáteli na téma pracovní zkušenosti.  

 

- 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? 

 

Zatímco první z respondentů tuto ukázku považuje za zcela odpovídající dané situaci a 

nenachází zde žádný nevhodně použitý jazykový prostředek: Využité jazykové prostředky jsou 

pro danou situaci naprosto přiměřené a přirozené. (…)Všechny výše uvedené věty bych klidně 

použil. Jsou přirozené, logicky stavěné, druhý respondent si v rozhovoru povšiml dvou 

případů: 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. Vzhledem k charakteru situace by zde mohl 

být očekáván způsob vyjadřování blíže mluvenému pólu jazyka a volba prostředků spíše 

z hovorového lexika. Navzdory tomuto očekávání ovšem autorky L-balíčku do rozhovoru 

vybírají jazykové prostředky z oblasti jazyka psaného, jako například substantivizace (tj. po 

ukončení střední školy; na podporu potravinářských výrobků; mým skutečným cílem je 
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studium), ale také prvky z knižního jazyka jako například adverbia nejprve a především, a 

v neposlední řadě také jmenný tvar adjektiva v plurálu jsou ochotni komunikovat. Volba 

modálního slovesa ve formě z knižního lexika (nemohu) v tomto kontextu taktéž není zcela na 

místě. Velmi přirozeně zde naopak působí výraz šéf, který odkazuje k jazyku mluvenému, 

který mezi používají dva přátelé. Na samý závěr lze kontastatovat, že prvek kontaktovosti je 

zde velmi zdařile realizován prostřednictvím sloves ve 2. osobě singuláru, tj. představ si a víš.  

Druhá ukázka je z pracovního pohovoru mezi potenciálním zaměstnavatelem a 

uchazečkou o práci. Jedná se o situaci, kdy uchazečka o práci hovoří o svých dosavadních 

zkušenostech a kladných vlastnostech. Nejprve je zde ukázka z pracovního pohovoru:  

 

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

 

V tomto případě se názory respondentů rozcházejí. Zatímco první respondent neznamenal 

žádné nevhodně zvolené prvky: Prostředky jsou naprosto přiměřené situaci. Slečna využívá 

kratší věty, což je pro danou situaci vhodnější než dlouhé souvětí, druhý z respondentů se 

pozastavuje nad použitím adjektiva „nezaujatá“: Ani nevím co to má v dané situaci znamenat 

a takový výraz se nepoužívá. Na této replice se druhý respondent ovšem zabývá ještě jiným 

obratem: „moc ráda“ působí trochu infantilně. Respondenti pak nedochází ke shodě ani 

v otázce, zda by repliku respondenti sami užili v podobné situaci. První uvádí: Větu bych 

použil, do pracovního pohovoru se hodí., zatímco druhý respondent tvrdí pravý opak.  

Adjektivum nezaujatá nepůsobilo přirozeně ani na jednoho z oslovených lektorů. Pokusila 

jsem se ho tedy najít v popisu A2 v oblasti výrazů pro lidské vlastnosti (BIDLAS a kol. 2005, 

s. 86), ale zde je pouze výčet několika základních tělesných vlastností. Výraz jsem dále 

hledala ve Slovníku spisovné češtiny, kde taktéž není samostatně uveden.  

Navzdory užití zmíněného adjektiva se k této replice nikdo z oslovených rodilých 

mluvčí nevyjadřoval. 

 

3.3.2!Expresivita!!

Mezi rysy mluveného jazyka v češtině literatura uvádí používání citoslovcí, deminutiv či 

řečnických otázek (ČECHOVÁ a kol., 1997, s. 138). Tyto prvky jsou pak součástí 

následujících ukázek, které měli respondenti posoudit. Jednalo se především o to prokázat, 

zda rodilí mluvčí češtiny tyto rysy za projevy mluvenosti skutečně označují a zda je tento 

předpoklad vhodně realizován.  
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Autorky L-balíčku užily citoslovce v jediném případu z celého zkoumaného materiálu. 

Nejprve je uvedena ukázka z rozhovoru mezi dvěma přáteli:  

 

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

že je léto. 

 

Tento případ je zajímavý vzhledem k použitému adverbiu pěkně. Jedná se o jasně expresivní 

jazykový prostředek (KROUPOVÁ a kol., 2005), což vytváří dojem mluvenosti jazyka. To 

pak potvrzují oba respondenti, kteří jej řadí spíše do mluveného projevu. Ti pak tento obrat 

řadí do mluveného jazyka a v dané komunikační situaci ho považují za vhodně zvolený. První 

uvádí, že:  Projev je přirozený, výrazy i slovní obraty jsou běžné. Druhý respondent pak tuto 

repliku vnímá rovněž jako vhodnou a dodává: používá citoslovce, která jsou typická pro 

neformální situaci.  

 

 V L-balíčku se dále setkáváme s možností vyjádření mluvenosti, tentokrát z oblasti 

slovotvorby jazyka. Jedná se o ojedinělý případ užití deminutiva (ČECHOVÁ a kol., 1997, 

s. 138) v rozhovoru dvou přátel, jak dokládá následující ukázka: 

 

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

 

Přestože literatura užívání deminutiv považuje za jeden z charakteristických rysů mluvenosti, 

názory oslovených respondentů se v otázce jejich použití zcela rozcházejí. Přestože první 

respondent by tento výraz nepoužil (řekl bych prostě „kavárna“.), druhý respondent výraz 

hodnotí kladně: (…) například slovo kavárnička mi přijde velmi vhodné – vyjadřuje příjemný 

tón mluvčího).  

 

Poslední z případů, který odkazuje k mluvenosti je pak volba řečnické otázky v 

rozhovoru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně nabídky na rozšíření pracovního 

úvazku, v kanceláři. Nejprve opět ukázka z L-balíčku:  

 

Chtěl byste se mnou pracovat na dalších zakázkách?  

Proč ne? Určitě by to šlo! 
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V tomto případě oba respondenti řečnickou otázku vnímají jako projev mluvenosti, ale 

zohledňují zde zcela jiný aspekt, a to kontext jejího užití. Zamýšlejí se jednak nad souvislostí 

mezi tímto obratem a mírou formálnosti situace, ale také nad stupněm důvěrnosti mezi 

komunikačními partnery. První respondent tvrdí, že: (…) vždy záleží na tom, jaký mají 

zaměstnavatel a zaměstnanec vztah. Obecně mi připadá odpověď docela familiární, což ne 

vždy odpovídá situaci. V tomto případě dále uvažuje nad pragmatickou rovinou tohoto 

způsobu vyjádření: Projev je gramaticky správně, jen v některých situacích by mohl být 

vyžadován důstojnější přístup ze strany zaměstnance. Druhý respondent situaci reflektuje 

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

působí přiměřeně, i když ze strany zaměstnance trochu volně, neoficiálně. Použití řečnické 

otázky v projevu je tedy mluvčími označeno jako rys hovorového jazyka, ovšem reflektují zde 

především vztah mezi komunikačními partnery a očekávaným způsobem vyjadřování.  

3.3.3!Kontaktovost!!

V souvislosti s mluveným jazykem se dále zabýváme problematikou tázacích dovětků 

v mluveném projevu jako prostředků pro kontaktování partnera a udržení jeho pozornosti. 

Nejprve je uvedena ukázka z rozhovoru o pracovních zkušenostech mezi dvěma přáteli:  

 

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? 

 

Oba respondenti tyto repliky řadí do oblasti mluveného jazyka, přičemž zde pociťují 

nesoulad mezi formou realizace tázacích dovětků a neformálním charakterem situace. První 

respondent tvrdí, že: Projev je přirozený, pro mě – Pražáka – však v hovorovém projevu 

působí nepřirozeně „že ano?“, řekl bych „že jo?“. Druhý respondent by pak také navrhoval 

změnu: Řekla bych třeba spíše „Máš svoji práci ráda?“ Nebo bych výraz ano nahradila 

slovem „jo“. Jak dokládají názory respondentů, mluvčí jazyka řadí tázací dovětky mezi 

projevy mluveného jazyka, ovšem reflektují je především z hlediska charakteru komunikační 

situace (míry její formálnosti). Protagonisté tohoto rozhovoru užívají nejčastěji tázací dovětek 

že ano?, který v daném kontextu působí nepatřičně. V tomto případě by bylo vhodné se 

inspirovat návrhy ze SERR (BIDLAS a kol. 2005, s. 23) a pokusit se repertoár rozšířit 

například o tyto obraty: Je to tak? Mám pravdu?, popřípadě synonymní Je to pravda?.  
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V této skupině případů bylo účelem poukázat na způsoby realizace rysů mluvenosti ve 

vybraných situacích L-balíčku. Detailní čtení dvou různě dlouhých ukázek částečně potvrdilo, 

že je zde jistý rozpor mezi mísením prvků mluvenosti a psanosti. Jednalo se o situaci mezi 

dvěma přáteli, ale také o situaci formální na pracovním pohovoru. Hlavním sledovaným 

parametrem zde bylo především to, zda jsou v jednotlivých ukázkách realizovány rysy 

mluvenosti a zda jsou v souladu s charakterem komunikační situace. Zatímco rys expresivity 

vyjádřený prostřednictvím citoslovce a deminutiva byl v kontextu situace mluvčími 

pociťován jako adekvátní, nastal zde jistý nesoulad v případě užití řečnické otázky ve 

formálním rozhovoru.  Prvek mluvenosti zde odkazoval spíše k reflexi stupně důvěrnosti mezi 

oběma partnery vzhledem k tomu, že na oba respondenty působil jako projev velmi 

neformálního vztahu mezi nadřízeným a zaměstnancem. Dokonce jej oba respondenti označili 

za projev nedostatečné profesionality. Další z rysů mluvenosti, kterým se výzkum zabýval, 

byly prvky kontaktovosti, především pak otázka užívání tázacích dovětků. Vzhledem k tomu, 

že oba respondenti pociťovali nesoulad mezi neformálností rozhovoru mezi dvěma přáteli a 

poměrně monotónním používáním obratu že ano?, dal by se zde způsob realizace tohoto 

prostředku nahradit jedním ze synonym, které doporučuje SERR či odborníci z praxe.  

 

Výsledky analýzy poukázaly na některé případy užívání jazykových prostředků, které 

by někteří rodilí mluvčí češtiny považovali za nepřiměřené či nevhodné pro danou situaci. 

Zajímavé zde bylo pak sledovat, do jaké míry vybrané rysy mluvenosti na obecné rovině 

pojímá literatura a do jaké míry ji pak mluvčí sami v daných situacích používají.  
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4 Volba!jazykového!materiálu!se!zřetelem!k!potřebám!výuky!
Tato kapitola zastřešuje dosavadní výsledky výzkumu jazykové složky L-balíčku a 

zabývá se zejména otázkou užitečnosti a autentičnosti prezentovaného lexika. V rámci reflexe 

jazykového materiálu v L-balíčku sledujeme zejména dvě různé, ovšem vzájemně propojené 

roviny: autentičnost a užitečnost. Autentičnost jazykového materiálu byla dosud analyzována 

na základě jazykového povědomí rodilých mluvčí češtiny, zatímco užitečnost se obvykle 

vymezovala vůči doporučením v SERR pro úroveň A2, jelikož neexistuje jiný (pokud možno) 

objektivní materiál. Cílem této kapitoly je propojit obě tyto perspektivy a pokusit se uvést 

několik argumentů, zda se autorkám podařilo naplnit jeden ze základních cílů koncepce L-

balíčku, tedy: „Rozvíjet porozumění a komunikaci v každodenních situacích, a tak ulehčit 

integraci migrantů do společnosti a na trh práce, prohloubit slovní zásobu týkající se tématu 

v modulu, prezentovat a procvičit některé důležité gramatické struktury, podat základní 

informace o české kultuře a společnosti“. (HEJTMÁKOVÁ, MROVĚCOVÁ, 2014, [online]).  

 

4.1!Jazykové!prostředky!v!komunikační!situaci!
V otázce volby tématu a komunikačních situací spolu s lektory docházíme k názoru, že 

zkoumané komunikační situace L-balíčku mohly sloužit jako dostatečně rozmanitý materiál. 

Student se zde setkává se situacemi formálními i neformálními, se situacemi tváří v tvář i 

telefonicky, dále s rozhovory mezi přáteli, kolegy, ale také mezi nadřízeným a podřízeným. 

Tematické zaměření situací je rovněž dostatečně rozmanité, což jedním z předpokladů pro 

volbu vhodných jazykových prostředků. Objevují se zde témata komunikace, společenského a 

rodinného života, hledání zaměstnaní a pracovního života. Přestože jsou tematické oblasti 

vybrány v souladu s komunikačními potřebami studentů, povšimli jsme si několika případů, 

kdy kvalita či kvantita prezentovaného lexika ubírala rozhovoru na jeho autentičnosti.  

První ukázka je z rozhovoru mezi dvěma přáteli na téma počasí:  

 

- Předpověď je docela dobrá, zítra bude odpoledne možná pršet, ale to nevadí, budeme v 

nákupním středisku. A večer, když pojedeme domů, bude zase pěkně. 

- No jo, ale bude horko, a to není ve městě moc příjemné, že ne? 

- Buď ráda, že nebude sníh a déšť. 

- Snad přece víš, že v tomto podnebí v červnu nesněží. To bys musel být v Austrálii. 

- Podnebí v Česku je celkem příjemné, v létě je teplo, jen pár dnů bývá horko. 
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V tomto rozhovoru si lze povšimnout patrné snahy autorek L-balíčku využívat co možná 

nejvíce výrazů z oblasti specifických pojmů ze SERR (BIDLAS a kol. 2005, s. 108).  

Přestože nelze stanovit přesnou míru, množství lexika zde text poměrně zatěžuje a v mluvené 

komunikaci by pak tento efekt mohl působit až komicky.  

V rozporu s principem autentičnosti a užitečnosti, které zde primárně sledujeme, je pak také 

případ zpracování tematické oblasti zaměstnání a pracovního života, která je pro cílovou 

skupinu studentů velmi významná. Nejprve je uvedena ukázka z rozhovoru mezi dvěma 

kolegy na pracovišti:  

 

- Jsou tam ty sukulenty, měly by být připraveny první dvě růže a některé azalky. Jsou tam 

krabice, celofán, různé papírové listy, nůžky a nějaké barevné řetězy. 

- Jdu připravit obal pro sukulenty, myslíš si, že by mohl být dobrý ten červený papír, ten 

hodně lesklý? Nebo je lepší ten silnější neprůhledný? Můžeme použít červenou stužku, co 

myslíš? 

 

Na základě této ukázky lze poukázat na to, že v otázce prezentování vhodného lexika pro 

výuku nestačí zohlednit pouze tematickou oblast (tj. pracovní prostředí), ale že je nutné zvážit 

prostředí a témata rozhovoru. Z tohoto důvodu lze upozornit na prostředí zahradnické dílny, 

v jehož souvislosti mluvčí používají výrazy jako sukulenty, azalky, barevné řetězy, 

neprůhledný červený papír, ale také na velmi banální a specifické téma jejich rozhovoru.  

Přestože autorky L-balíčku zdařile prezentují různé aspekty situací, lze se domnívat, 

že by tematická volba lexika mohla lépe odpovídat autentické komunikaci v běžných 

každodenních situacích, a tedy respektovat skutečné potřeby studentů.  

4.2(Volba(jazykových(prostředků(a(členství(ve(společnosti(

Tato skupina případů reflektuje dosud zkoumané pragmatické a sociokulturní aspekty 

jazykového materiálu z hlediska rozvoje komunikativní kompetence studenta. Spolu s lektory 

češtiny jako cizího jazyka vyčleňujeme dvě skupiny případů. Jednak ty, které byly více či 

méně přiměřené způsobům realizace jazykových konvencí, ale také ty, které působily (ne) 

přirozeně vzhledem k neformálnímu charakteru situace.  
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4.2.1! Přiměřená! realizace! jazykových! prostředků! v!otázce! jazykových! a!

společenských!konvencí!

Tato skupina zahrnuje již zkoumané případy týkající se vyjadřování zdvořilosti. 

Jednalo se konkrétně o: poděkování na pracovním pohovoru (Dobře, díky), dále pak o 

vyjádření chtění / žádosti prostřednictvím indikativu prézentu místo zdvořilejší varianty 

v kondicionálu (Chci se na něco zeptat), ale také o úplnou absenci vyjádření omluvy (Mám 

teplotu a musím zůstat v posteli. Zítra nemohu přijít). Jedná se právě o takové případy, které 

byly ve výsledcích výzkumu označeny jako nepřiměřené dané situaci. V souvislosti 

s jazykovými funkcemi lze pak uvést několik případů z oblasti sociokulturních zvyklostí, 

které autorky naopak volily velmi zdařile, zejména v oblasti pozvání. Sem lze zařadit příklad 

z komunikační situace, kdy se mluvčí domlouvali na společné návštěvě u jednoho z nich 

doma. Mluvčí pak říká V tom případě mohu donést něco k pití a poukazuje tak na to, co by od 

něj v roli hosta mohlo být očekáváno. Dalším z případů je pak závažnější situace, kdy je 

tématem rozhovoru mezi přáteli úmrtí v rodině. Objevují se zde věty jako například Musíme 

poslat květiny a Musím mu vyjádřit soustrast, které  tak odkazují na očekávané chování 

v podobné situaci. Právě tyto ukázky svědčí o tom, že výuka může s těmito prvky pracovat 

velmi konstruktivně. Za zmínku pak stojí také skutečnost, že autorky volí modální sloveso 

muset, které vystihuje pravděpodobnou míru očekávání a poukazuje tak na jistou závaznost 

tohoto způsobu jazykového jednání.  

4.2.2!Přiměřená!realizace!jazykových!prostředků!v!otázce!stylu!

Význam komunikace pro navozování a udržování dobrých vztahů ilustrují zkoumané 

případy z oblasti mluveného jazyka, kdy byly v rozhovorech užívány prvky expresivity 

(citoslovce brr a deminutivum kavárnička) a kontaktovosti (tázací dovětky).  

Zatímco předchozí skupina případů podléhá konvencím a je tedy více regulována, tato 

skupina případů může být posuzována pouze na základě tendencí v současném úzu jazyka a 

na základě jazykového povědomí rodilých mluvčí, jak bylo právě cílem výzkumu těchto 

případů.  

V této části výzkumu byl jazykový materiál v L-balíčku reflektován z hlediska 

pragmatických a sociokulturních aspektů komunikace se zvláštním zřetelem k celkové 

komunikativní kompetenci studenta. Kritériem při posuzování pak byla nejen autentičnost 

materiálu, ale zejména pak jeho užitečnost pro konkrétní skupinu studentů. Spolu s lektory 

češtiny jako cizího jazyka jsme se pokusili charakterizovat, jak by se užití konkrétních 
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jazykových prostředků mohlo projevit v reálné komunikaci a jaký vliv by to mohlo mít nejen 

na komunikaci, ale také na možné zapojení studenta do společnosti.  

Vzhledem k tomu, že v této otázce nelze dojít ke zcela objektivním závěrům, pokusili jsme se 

alespoň poukázat na několik důležitých případů.  
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Závěry!

Hlavním cílem výzkumu bylo poukázat na souvislost různých rovin jazykových 

prostředků, konkrétně tedy pragmatického, jazykového a didaktického v souvislosti 

s vývojem komunikativní kompetence studenta, která je zde chápána jako užití vhodného 

jazykového prostředku pro mluvený projev. Volba jazykového prostředku pak předpokládá 

schopnost propojit dva různé světy: „skutečný“ a školní, jejichž představiteli byli rodilí 

mluvčí českého jazyka a studenti na úrovni A2. Výzkum ukázal, že komunikační situace 

tematicky odpovídají cílům, které jsou definovány v SERR  pro úroveň A2 na základě role 

účastníka komunikace a také v oblasti společenského styku.  Významné zastoupení má zde 

oblast pracovního prostředí a způsob komunikace na pracovišti, ale také neformální situace 

z oblasti společenského a rodinného života. Dalším zkoumaným aspektem L-balíčku je pak 

míra zastoupení a způsoby realizace jazykových funkcí v komunikačních situacích. Objevují 

se zde zejména funkce z oblasti vyjadřování a zjišťování postojů mluvčích, ale také funkce 

týkající se vyjádření zdvořilosti (poděkování, pozvání, omluva).  

Autorky L-balíčku zdařile prezentují pestrou škálu různých jazykových funkcí, ovšem 

ve vybraných případech by bylo vhodné prezentovat více možných jazykových prostředků 

pro jejich realizaci. Konkrétně bych doporučila následující úpravy: 

 

• Omezit jednotvárnost jistých obratů a nabídnout více možností pro vyjádření 

(konkrétně v případě vyjádření libosti prostřednictvím výrazu „rád“).  

•  Zařadit do komunikačních situací více projevů nesouhlasu, aby se student 

mohl setkat s různými možnostmi řešení rozporu či neshody.  

• Revidovat jisté případy formulace zdvořilostních forem vyjadřování, konkrétně 

pro jazykové funkce poděkování (díky) a omluvy (nemohu přijít). 

• Více dbát na užívání konvencionalizovaných obratů pro různé komunikační 

situace (omlouvám se, promiňte). 

 

Následující oblast výzkumu se týkala stylové roviny jazykových prostředků, přičemž i 

k posuzování této skupiny případů byli přizváni lektoři češtiny a zejména pak byly 

zohledněny názory respondentů a odborná literatura. Hlavním kritériem pro posuzování se 

stal opět kontext komunikační situace. Za nežádoucí případy byly označeny výrazy z knižního 

lexika, které rodilým mluvčím připadaly nevhodné vzhledem k neformálnímu charakteru 

situací, kde by očekávali spíše výrazy z hovorového jazyka. Mezi těmito případy se objevily 
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například adverbium také, jmenný tvar adjektiva hotov, či různé tvary pro modální slovesa 

moci – mohu, atp. V reálné komunikaci by nezpůsobily komunikační nejasnosti, ale kdyby je 

mluvčí v dané situaci použil, mohl by vzbudit dojem, že není dostatečně jazykově 

kompetentní, nebo by jeho projev mohl působit komicky. V neposlední řadě lze konstatovat, 

že tyto případy značně snižovaly autentičnost daných situací.  

Na druhé straně autorky L-balíčku pracovaly s charakteristickými prostředky z mluveného 

jazyka, konkrétně pak pro vyjádření expresivity (citoslovce, deminutiva). Ovšem oblast 

tázacích dovětků by mohla být propracována lépe.  

Posledním analyzovaným aspektem jazykových prostředků byla jejich didaktická a 

sociokulturní rovina. Spolu s lektory češtiny jako cizího jazyka jsme se pokusili posoudit, 

jakým způsobem by se pragmatické a sociokulturní aspekty dosud zkoumaného jazykového 

materiálu mohly promítnout do celkové komunikativní kompetence studenta a zda by mu 

mohly být užitečné k tomu, aby se začlenil do společnosti, kde daným jazykem komunikuje.   

Sledovaným kritériem je pak přiměřenost užitých jazykových prostředků vzhledem ke 

konvencím, ale také přirozenost v užívání jazyka odpovídající situaci.   

Prezentace jazykových prostředků by v didaktickém materiálu měla respektovat jednak 

princip autentičnosti (jak se mluví), ale také užitečnosti (jak by se mluvit mělo). Jedná se o to, 

aby mluvčí jazyka dokázal nejen plnit očekávání dané společnosti, ale aby v ní uměl 

vystupovat přirozeně a cítil se v ní dobře.  

 

Za přednost L-balíčku lze považovat zejména formu prezentace českého jazyka 

v konkrétních komunikačních situacích. Výsledky výzkumu ovšem poukázaly na jisté 

případy, které jasně naznačují, že by stávající jazykový materiál měl být konzultován 

s rodilými mluvčími češtiny, konkrétně s běžnými uživateli jazyka. Dále bych navrhovala 

lépe sladit výběr konkrétních jazykových prostředků s charakterem komunikační situace a 

také více dbát na variabilitu různých možností vyjádření. Zejména pak doporučuji revizi 

jazykových prostředků pro vyjadřování zdvořilosti. Navzdory jmenovaným nedostatkům 

považuji L-balíček za atraktivní didaktický prostředek, který by ve výuce mohl sloužit jako 

vhodný doplňkový materiál. Jeho hodnota by se pochopitelně značně zvýšila patřičnou revizí.  

Vzhledem k tomu, že jsou v této práci často užívány pojmy autentičnost a užitečnost 

materiálu, pokouším se v této souvislosti přispět vlastním schématem (příloha č. 5). 

Autentičnost mu upřít nelze, jedná se o ručně psanou črtu. Může ovšem být užitečné? 
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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. 
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- (…) 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((

 


