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Příloha č. 1 – Prostředky užívané ve větném vyjádření příčiny 

 
Šmilauer 

(1966: 312–314) 
Havránek, Jedlička 
(1981: 400, 406) 

Grepl, Karlík 
(1986: 374–377) 

Daneš, Grepl, Hlavsa 
(eds.) 

(1987: 482–483) 

Karlík, Nekula, 
Rusínová (eds.) 
(1995: 478–480, 

483) 

Čechová a kol. 
(2000: 317, 349) 

Štícha a kol. 
(2013: 833–836) 

Karlík, Nekula, 
Pleskalová (eds.) 

(2002: 510) 

SPOJKY PODŘADÍCÍ S PRIMÁRNÍM VÝZNAMEM PŘÍČINNÝM 

PROTOŽE √ v beletrii 
nejčastější √ √ základní spojka 

√ 
nejfrekventovanější, 
postpoz., antepoz. i 
interpoz. 

√ základní spojka, 
nejen v postpozici √ 

√ 
nejfrekvekventovanější, 
neutrální, antepoz.  
i postpoz. 

√ 

PONĚVADŽ √ √ √ mírně kniž. 

√ méně 
frekventované než 
protože, postpoz., 
antepoz. i interpoz. 

√ funkční ekvivalent 
protože, mírně kniž. √ 

√ kniž., resp. formál., 
příp. stylizovaná 
hovorovost; postpoz. i 
antepoz., v mluveném 
jazyce páč, v odbor., 
admin. a publ. textech 
někdy častější než 
protože 

√ 

JELIKOŽ √ řidč., kniž. √ kniž. √ zcela kniž. 

√ méně 
frekventované než 
poněvadž, postpoz., 
antepoz. i interpoz. 

√ kniž. √ 

√ kniž., resp. formál. až 
stylizovaná 
hovorovost; postpoz. i 
antepoz., v odbor., 
admin. a publ. textech 
někdy častější než 
protože 

√ 

JEŽTO √ √ kniž. √ zcela kniž. 

√ málo 
frekventované,  
postpoz., antepoz. i 
interpoz. 

√ arch. √ 
√ arch. až kniž., někdy 
jako humor., postpoz. i 
antepoz. 

√ 

ANŽTO 
√ zast., humor., 
varianty ANŽTA, 
ANTOŽ 

× √ humor., spojka 
obrozenská × √ arch. × √ jen humor. nebo jako 

ironie × 

AN √ zast., varianty 
ANA, ANO × √ zcela arch. × × × × × 
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 Šmilauer 
(1966: 312–314) 

Havránek, Jedlička 
(1981: 400, 406) 

Grepl, Karlík 
(1986: 374–377) 

Daneš, Grepl, 
Hlavsa (eds.) 

(1987: 482–483) 

Karlík, Nekula, 
Rusínová (eds.) 
(1995: 478–480, 

483) 

Čechová a kol. 
(2000: 317, 349) 

Štícha a kol. 
(2013: 833–836) 

Karlík, Nekula, 
Pleskalová (eds.) 

(2002: 510) 

SPOJKY SOUŘADÍCÍ S PRIMÁRNÍM VÝZNAMEM PŘÍČINNÝM 

NEBOŤ √ souřadicí √ √ souřadicí 

√ na pomezí mezi 
souřadností a 
podřadností, rys 
příčinný i 
vysvětlovací, vždy 
postpoz., lze vždy 
nahradit spojkou 
protože 

√ souřadicí 

√ souřadicí (resp. v 
jednoduchých 
souvětích s 
řazením), 
vysvětlení důvodu 
pro tvrzení v první 
větě 

√ souřadicí, 
formál., 
subjektivní 
zdůvodnění děje, 
to je vždy „ex 
post“ => vždy 
postpoz., mírný 
ústup ve prospěch 
protože 

× věty uvozené 
tímto spojkou 
neboť se 
nepovažují za 
příslovečné určení 
příčiny 

NEB √ souřadicí √ souřadicí, kniž., 
zast. √ zast. √ zast. √ kniž., arch × × × 

NEBO √ souřadicí √ souřadicí, kniž., 
zast. √ zast. × × × × × 

-Ť √ kniž., souřadicí × √ arch. √ zast. √ arch. × × × 

-TĚ √ zast., souřadicí × √ arch. × √ arch. × × × 

TOTIŽ √ souřadicí, 
příslovce × 

√ klade se až za 
první přízvučný 
člen věty 

√ souřadicí, rys 
příčinný a 
vysvětlovací, 
většinou nestojí na 
začátku věty 

√ vždy postpoz., 
nebývá na začátku 
věty 

√ vysvětlení rázu 
příčinného 

√ souřadicí, vztah 
důvodový 

× věty uvozené 
tímto spojkou totiž 
se nepovažují za 
příslovečné určení 
příčiny 

VŽDYŤ 

√ souřadicí, 
příslovce, zejm. 
příčina údivu, 
leknutí, rozpaků 
atp. 

√ souřadicí 

√ větu připojuje 
volně, bývá v 
citově zabarvených 
projevech, často 
mu předchází 
středník 

√ souřadicí, rys 
příčinný a 
vysvětlovací 

√ vždy postpoz., 
zejm. v citově 
zabarvených 
projevech, větu 
připojuje k souvětí 
volně 

√ vysvětlení rázu 
příčinného 

√ souřadicí, vztah 
důvodový 

× věty uvozené 
tímto spojkou 
vždyť se 
nepovažují za 
příslovečné určení 
příčiny 

VŠAK √ souřadicí, 
příslovce × × × × × √ souřadicí, vztah 

důvodový 

×  věty uvozené 
tímto spojkou však 
se nepovažují za 
příslovečné určení 
příčiny 

PŘECE √ souřadicí, 
příslovce × × × × × × × 

SICE √ zast, souřadicí, 
příslovce × × × × × × × 

JINAK √ souřadicí, 
příslovce × × × × × × × 
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Šmilauer 

(1966: 312–314) 
Havránek, Jedlička 
(1981: 400, 406) 

Grepl, Karlík 
(1986: 374–377) 

Daneš, Grepl, Hlavsa 
(eds.) (1987: 482–

483) 

Karlík, Nekula, 
Rusínová (eds.) 

(1995: 478–480, 483) 

Čechová a kol. 
(2000: 317, 349) 

Štícha a kol. 
(2013: 833–836) 

Karlík, Nekula, 
Pleskalová (eds.) 

(2002: 510) 

SPOJKY PODŘADÍCÍ S PRIMÁRNĚ JINÝM NEŽ PŘÍČINNÝM VÝZNAMEM 

KDYŽ √ hovor. × 

√ zejm. v hovor. 
projevech, proniká 
odstín podmiňovací 
a/nebo časový 

√ vyjádření důvodu; 
příčinný vztah 
vyjadřuje méně 
výrazně 

√ může nahradit 
protože, pokud 
dáváme důraz na 
časový moment 

√ √ × 

KDYŽTĚ 
√ řídké, kniž. 
(význam protože 
právě) 

× × × × × × × 

ZVLÁŠŤ KDYŽ × × × × × × √ × 

JESTLIŽE × × √ odstín podmiňovací × × × × × 

-LI × × √ odstín podmiňovací × × × × × 

JAK √ × × √ × × × × 

ŽE 

√ a) udávání 
příznaku; b) se 
slovesy radosti, 
lítosti, hněvu, 
překvapení a jejich 
projevů (přechod k 
předmětu); c) jiné – 
zřídka, když je důvod 
na prvním místě 

√ 

√ měně časté, užívá 
se: a) antepoz. – 
hovor.; b) postpoz. – 
příčina/důvod 
vyvolává děj či stav 
v psych. sféře 
člověka (podobné 
větám obsahovým) 

√ vyjádření důvodu; 
příčinný vztah 
vyjadřuje méně 
výrazně 

√ hovor., jen když je 
věta příčinná před 
větou řídící, v 
otázkách s větou 
dův., které implikují 
nejistotu 

× √ × 

TÍM, ŽE × × √ × × × √ když je příčina i 
prostředkem děje × 

TÍM SPÍŠE, ŽE × × 

√ následek vyvolaný 
příčinou/důvodem je 
zcela přirozený, 
samozřejmý, 
očekávaný 

× 

√ následek vyvolaný 
příčinou/důvodem je 
zcela přirozený, 
samozřejmý 

× × × 
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Šmilauer 

(1966: 312–314) 
Havránek, Jedlička 
(1981: 400, 406) 

Grepl, Karlík 
(1986: 374–377) 

Daneš, Grepl, Hlavsa 
(eds.) 

(1987: 482–483) 

Karlík, Nekula, 
Rusínová (eds.) 

(1995: 478–480, 483) 

Čechová a kol. 
(2000: 317, 349) 

Štícha a kol. 
(2013: 833–836) 

Karlík, Nekula, 
Pleskalová (eds.) 

(2002: 510) 

SLOŽENÉ SPOJOVACÍ VÝRAZY S PRIMÁRNÍ PŘEDLOŽKOU + ODKAZOVACÍM ZÁJMENEM TO (V PŘÍSLUŠNÉM PÁDĚ) A SPOJKOU ŽE 

PROTO, ŽE √ √ 

√ vedle protože 
hlavní prostředek 
větného vyjádření 
příčiny 

√ √ √ 

√ konkurence 
protože, ale rozdíl v 
užití - proto, že se 
používá tam, kde 
novou informaci 
obsahuje jen vedlejší 
věta nebo když je 
důvod uvedený ve 
vedlejší větě jen 
jedním z důvodů 
nebo hlavním 
důvodem 

× 

Z TOHO, ŽE × × √ √ √ × × × 

OD TOHO, ŽE × × √ √ √ × × × 

ZA TO, ŽE × × √ √ √ × × × 

NAD TÍM, ŽE × × √ × √ × × × 

SKRZ TO, ŽE / 
SKRZTOŽE × × × × √ substandardní, 

regionální × × × 

SLOŽENÉ SPOJOVACÍ VÝRAZY SE SEKUNDÁRNÍ PŘEDLOŽKOU + ODKAZOVACÍM ZÁJMENEM TO (V PŘÍSLUŠNÉM PÁDĚ) A SPOJKOU ŽE 

DÍKY TOMU, ŽE × × √ √ odb. a public. styl √ × √ × 

KVŮLI TOMU, ŽE × × √ × √ × × × 

Z TOHO DŮVODU, ŽE × × √ √ odb. a public. styl 
√ používá se jak pro 
„motivující“, tak pro 
„kauzující“ 

√ √ × 

Z TÉ PŘÍČINY, ŽE × × √ √ odb. a public. styl √ × √ × 

V DŮSLEDKU TOHO, ŽE × × √ √ √ × √ × 

NÁSLEDKEM TOHO, ŽE × × √ √ odb. a public. styl √ × × × 

VINOU TOHO, ŽE × × √ × √ × × × 

VLIVEM TOHO, ŽE × × √ × √ × × × 

ZÁSLUHOU TOHO, ŽE × × √ × √ × × × 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE × × √ √ odb. a public. styl √ √ √ × 
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Šmilauer 
(1966: 312–
314) 

Havránek, 
Jedlička  
(1981: 400, 406) 

Grepl, Karlík 
(1986: 374–377) 

Daneš, Grepl, Hlavsa (eds.) 
(1987: 482–483) 

Karlík, Nekula, Rusínová 
(eds.) (1995: 478–480, 483) 

Čechová a kol. 
(2000: 317, 349) 

Štícha a kol.  
(2013: 833–836) 

Karlík, Nekula, 
Pleskalová (eds.) 
(2002: 510) 

ASYNDETICKÉ SPOJENÍ 

asyndeticky √ × √ 
√ zřídka, významově 
nejednoznačné, spíše v 
mluveném jazyce 

× 

√ nejednoznačný 
význam, resp. těžko 
rozlišitelný důvod  
a vysvětlení 

× × 

ASYNDETICKÉ SPOJENÍ S PARTICIPIÁLNÍ KONSTRUKCÍ 

participiální konstrukce × × × × × × 

√ kniž., jen když 
původní vedlejší věta 
obsahuje přísudek  
v pasivu; příčinný 
vztah vyjadřuje 
implicitně 

× 

ASYNDETICKÉ SPOJENÍ S PŘÍSLOVCEM/ČÁSTICÍ VE VĚTĚ, KTERÁ VYJADŘUJE PŘÍČINU 

STEJNĚ √ souřadicí, 
příslovce × × √ patří mezi asyndetická 

vyjádření 

√ zdůvodnění správného 
(rozumného) rozhodnutí  
s poukazem na marnost 
rozhodnutí opačného, před 
výraz stejně lze přidat protože 

× × × 

TAK JAKO TAK / 
TAKJAKOTAK × × × × 

√ zdůvodnění správného 
(rozumného) rozhodnutí  
s poukazem na marnost 
rozhodnutí opačného, před 
výraz tak jako tak / takjakotak 
lze přidat protože 

× × × 

BEZTAK × × × √ patří mezi asyndetická 
vyajádření 

√ zdůvodnění správného 
(rozumného) rozhodnutí  
s poukazem na marnost 
rozhodnutí opačného, před 
výraz beztak lze přidat 
protože 

√ v „nezávislé“ 
vedlejší větě × × 

BEZTOHO √ souřadicí, 
příslovce × × √ patří mezi asyndetická 

vyjádření 

√ zdůvodnění správného 
(rozumného) rozhodnutí  
s poukazem na marnost 
rozhodnutí opačného, před 
výraz beztoho lze přidat 
protože 

× × × 
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Příloha č. 2 – Prostředky užívané v nevětném vyjádření příčiny 

 
Šmilauer 

(1966: 309–314) 
Grepl, Karlík 

(1986: 302–303) 
Daneš, Grepl, Hlavsa 
(eds.) (1987: 99–103) 

Karlík, Nekula, 
Rusínová (eds.) 
(1995: 478–480) 

Čechová a kol. 
(2000: 296) 

Štícha a kol. 
(2013:  712–715) 

Havránek, 
Jedlička (1981) 

Karlík, Nekula, 
Pleskalová (eds.) 

(2002) 

JMÉNO V BEZPŘEDLOŽKOVÉM PÁDU 

bezpředložkový 
instrumentál 

√ užívá se u duševních 
a tělesných příčin 
tělesných dějů; u 
nemocí jako příčin 
chorobných stavů;  
a jiných zvláštních 
případech 

√ frekventované;  
u substantiv 
označujících živly, 
psychosomatické stavy 
a vlastnosti 

√ souvisí  
s mimovolným 
následkem (bez ohledu 
na povahu příčiny) 

√ velmi frekventované √  

√ užívá se  
a) u duševních příčin 
tělesných dějů, 
b) pokud je příčina  
i prostředkem děje 

× × 

JMÉNO V PŘEDLOŽKOVÉM PÁDU S PRIMÁRNÍ PŘEDLOŽKOU 

Z + gen √ jedna z hlavních 
příčinných předložek √ frekventované √  √ velmi frekventované × 

√ u substantiv 
označujících psychický 
stav či proces, který je 
příčinou jiného děje či 
stavu 

× × 

PRO + ak. √ jedna z hlavních 
příčinných předložek √ frekventované √  √ velmi frekventované √  

√ zejm. v admin. stylu; 
běžné u dějových 
substantiv 

× × 

ZA + ak. √ jedna z hlavních 
příčinných předložek √ frekventované √  √ velmi frekventované × × × × 

NA + ak. √ jedna z hlavních 
příčinných předložek √ frekventované √  √ frekventované × × × × 

OD + gen √ méně frekventované √ méně frekventované 
√ příčina  
s mimovolným 
následkem 

√ velmi frekventované × × × × 

SKRZ + ak. √ méně frekventované, 
lidové 

√ méně frekventované, 
lidové √  √ hovor. × × × × 

PO + lok. √ méně frekventované √ méně frekventované √  × × × × × 

NAD + instr. √ méně frekventované √ méně frekventované √  × × × × × 

POD + instr. × √ méně frekventované √ okrajově × × × × × 

V + lok. √ méně frekventované √ méně frekventované √  × × × × × 

U + lok. 
√ méně frekventované, 
podobné předložce 
v + lok. 

× √  × × × × × 

PŘI + lok. √ méně frekventované × √  × × × × × 

K + dat. √ trochu zast. × × × × × × × 

PŘED + instr. × × √ okrajově × × × × × 

UPROSTŘED + gen × × √  × × × × × 
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Šmilauer 

(1966: 309–314) 
Grepl, Karlík 

(1986: 302–303) 
Daneš, Grepl, Hlavsa 
(eds.) (1987: 99–103) 

Karlík, Nekula, 
Rusínová (eds.) 
(1995: 478–480) 

Čechová a kol. 
(2000: 296) 

Štícha a kol. 
(2013:  712–715) 

Havránek, 
Jedlička (1981) 

Karlík, Nekula, 
Pleskalová (eds.) 

(2002) 
JMÉNO V PŘEDLOŽKOVÉM PÁDU SE SEKUNDÁRNÍ PŘEDLOŽKOU 

KVŮLI + dat. √  √ frekventované, odb.  
a publ. styl √  √ frekventované √  

√ u substantiv 
označujících v daném 
kontextu nějaký více či 
méně negativní jev; 
méně často v 
příčinném smyslu bez 
implikace negat. 
hodnocení (hraničí s 
urč. účelu) 

× × 

DÍKY + dat. √ (ev. varianta DÍK + 
dat.) 

√ frekventované, odb.  
a publ. styl 

√ ve spojení  
s pozitivními jevy √ frekventované × 

√ významově 
komplementární ke 
kvůli; vztahuje se na 
jevy pozitivní (do úzu 
proniká i s jevy 
negativními, ale stále 
převládá tendence díky 
+ pozitivní vs. kvůli + 
negativní) 

× × 

VINOU + gen. × √ frekventované, odb.  
a publ. styl √ s negativními jevy √ odb., publ. styl × × × × 

ZÁSLUHOU + gen. × √ frekventované, odb.  
a publ. styl √ s pozitivními jevy √ odb., publ. styl × × × × 

VLIVEM + gen. × √ frekventované, odb.  
a publ. styl √  √ odb., publ. styl × × × × 

VZHLEDEM K + dat. √  √ frekventované, odb.  
a publ. styl √  √ odb., publ. styl × × × × 

V DŮSLEDKU + gen. √  √ frekventované, odb.  
a publ. styl √  √ odb., publ. styl × × × × 

NÁSLEDKEM + gen. √  √ frekventované, odb.  
a publ. styl √  × × × × × 

Z DŮVODU + gen. × × × √ odb., publ. styl × × × × 

ZA PŘÍČINOU + gen. √ zast. √ frekventované, odb.  
a publ. styl × × × × × × 

Z TITULU + gen. × √ frekventované, odb.  
a publ. styl × × × × × × 

Z PŘÍČINY √  × × × × × × × 

PRO PŘÍČINU √  × × × × × × × 
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Šmilauer 

(1966: 309–314) 
Grepl, Karlík 

(1986: 302–303) 
Daneš, Grepl, Hlavsa 
(eds.) (1987: 99–103) 

Karlík, Nekula, 
Rusínová (eds.) 
(1995: 478–480) 

Čechová a kol. 
(2000: 296) 

Štícha a kol. 
(2013: 712–715) 

Havránek, 
Jedlička (1981) 

Karlík, Nekula, 
Pleskalová (eds.) 

(2002) 
PŘÍSLOVCE 

desubstantivní příslovce × × × √ u jmen označujících 
psychosomatické jevy × × × × 

PROČ √  × × × × × × × 

PROTO √  × × × × × × × 

DŮVODNĚ √  × × × × × × × 

ODŮVODNĚNĚ √  × × × × × × × 

OPRÁVNĚNĚ √  × × × × × × × 

PRÁVEM √  × × × × × × × 

ÚMYSLNĚ √  × × × × × × × 

SCHVÁLNĚ √  × × × × × × × 

KDOŽ VÍ PROČ √ pokleslé × × × × × × × 

CO, COŽ √  × × × × × × × 

PARTICIPIÁLNÍ KONSTRUKCE 

participiání konstrukce × × × × × 
√ stylově příznakové, 
tato konstrukce je  
v pozici doplňku 

× × 
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Příloha č. 3 – Prostředky užívané ve větném vyjádření důsledku 

 
Šmilauer (1966: 315) 

Havránek, 
Jedlička 

(1981: 406) 

Grepl, Karlík 
(1986: 219) 

Daneš, Grepl, Hlavsa 
(eds.) 

(1987: 406, 484-485) 

Karlík, Nekula, 
Rusínová (eds.) 

(1995: 518) 

Čechová a kol. 
(2000: 349) 

Štícha a kol. 
(2013: 528, 837) 

Karlík, Nekula, 
Pleskalová (eds.) 

(2002: 550) 

SPOJKY 

(A) PROTO √  √  
√ většinou ve formě  
a proto, za tuto spojku 
lze připojit vytýkací i 

√  √ za a proto lze přidat 
ještě částici i √  √  √  

(A) TEDY √  √  
√ většinou ve formě  
a tedy, lze připojit 
vytýkací i 

√  √ za a tedy lze přidat 
ještě částici i √  √  √  

(A) TUDÍŽ √ kniž., za a tudíž lze 
přidat ještě částici i √ kniž. √ ojediněle √  √ za a tudíž lze přidat 

ještě částici i √  

√ stylově příznakové; 
tudíž může stát i 
uprostřed závislé 
klauze 

√  

(A) TÍM √ uvádí jen ve formě A 
TÍM I × √ ojediněle × √ za a tím lze přidat 

ještě částici i × × × 

(A) TAK √ hovor. × × √  × √ hovor. √  √  

(A) TOŽ √  × × √  × √ hovor. (Morava) × √ hovor. 

I √  × × √ důsledkový vztah 
vyjadřuje implicitně × × × √ kniž. 

A × √  × √ důsledkový vztah 
vyjadřuje implicitně × × × × 

ERGO √ zast., žert., hovor. × × × × × × × 

PROČEŽ √ podřadicí, silně kniž. × × 

√ na pomezí mezi 
souřadností a 
podřadností spojkou, 
silně kniž. až arch. 

× × √  √ podřadicí 

TAKŽE √ podřadicí, zvláště 
odb. × × √ podřadicí × × √  √ považuje se spíše za 

spojku podřadicí 

ABY × × × 
√ podřadicí, po řídících 
větách se záporným 
slovesem 

× × × × 
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Šmilauer (1966: 315) 

Havránek, 
Jedlička 

(1981: 406) 

Grepl, Karlík 
(1986: 219) 

Daneš, Grepl, Hlavsa 
(eds.) 

(1987: 406, 484-485) 

Karlík, Nekula, 
Rusínová (eds.) 

(1995: 518) 

Čechová a kol. 
(2000: 349) 

Štícha a kol. 
(2013: 528, 837) 

Karlík, Nekula, 
Pleskalová (eds.) 

(2002: 550) 

SPOJOVACÍ VÝRAZY OBSAHUJÍCÍ SEKUNDÁRNÍ PŘEDLOŽKU + ZÁJMENO TO NEBO CO V PŘÍSLUŠNÉM PÁDĚ 

(A) NÁSLEDKEM TOHO √  × × √  × × × × 

A V DŮSLEDKU TOHO × × × √  × × × × 

V DŮSLEDKU ČEHOŽ × × × × × × √  × 

VZHLEDEM K TOMU × × × × × × 

√ málo frekventované, 
ve formálních textech 
publ, admin. a odb. 
povahy; mimo rámec 
souvětí 

× 

COŽ × × × × × × × √ podřadicí (ve 
spojeních za což apod.) 

S OHLEDEM NA TUTO 
SKUTEČNOST × × × × × × 

√ málo frekventované, 
ve formálních textech 
publ, admin. a odb. 
povahy; mimo rámec 
souvětí 

× 
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Šmilauer (1966: 315) 

Havránek, 
Jedlička 

(1981: 406) 

Grepl, Karlík 
(1986: 219) 

Daneš, Grepl, Hlavsa 
(eds.) 

(1987: 406, 484-485) 

Karlík, Nekula, 
Rusínová (eds.) 

(1995: 518) 

Čechová a kol. 
(2000: 349) 

Štícha a kol. 
(2013: 528, 837) 

Karlík, Nekula, 
Pleskalová (eds.) 

(2002: 550) 

ASYNDETICKÉ SPOJENÍ 

asyndeticky √  × × √  × √  × × 

NUŽ(E) 
√ citoslovce  
s důsledkovým 
významem 

× × × × × × × 

PAK × × × × × × √  × 

POTOM × × × × × × √  × 

JINAK × × × 

√ ve větě, která 
vyjadřuje eventualitu 
nežádoucího důsledku 
podmíněného 
neuskutečněním děje 
věty řídící; blíží se 
vztahu vylučovacímu 

× × × × 

SIC(E) × × × 

√ ve větě, která 
vyjadřuje eventualitu 
nežádoucího důsledku 
podmíněného 
neuskutečněním děje 
věty řídící; blíží se 
vztahu vylučovacímu 

× × × × 

NEBO × × × 

√ ve větě, která 
vyjadřuje eventualitu 
nežádoucího důsledku 
podmíněného 
neuskutečněním děje 
věty řídící; blíží se 
vztahu vylučovacímu 

× × × × 

STEJNĚ × × × √ nese odstín 
samozřejmosti × × × × 

TAK JAKO TAK × × × √ nese odstín 
samozřejmosti × × × × 
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Příloha č. 4 – Informace o autorech analyzovaných textů 

 
kód 

autora pohlaví věk stav sluchu mateřský jazyk preferovaný jazyk vzdělání rok vzniku 
textu 

typ komunikace, 
v níž text vznikl typ tentu 

1 žena 58 hluchota čeština český znakový jazyk dokončené střední 2010 intrakulturní SMS 

2 žena 51 hluchota čeština český znakový jazyk dokončené střední 2010 intrakulturní SMS 

3 muž 45 hluchota čeština český znakový jazyk dokončené střední 2011 intrakulturní SMS 

4 muž 61 hluchota čeština český znakový jazyk dokončené střední 2010 intrakulturní SMS 

5 muž 55 hluchota čeština český znakový jazyk dokončené střední 2011 intrakulturní SMS 

6 muž 28 implantát nelze určit český znakový jazyk dokončené střední nelze určit interkulturní email 

7 žena 28 hluchota čeština čeština dokončené střední 2009 interkulturní email 

8 žena 20 hluchota čeština český znakový jazyk dokončené střední 2010 interkulturní email 

9 žena 23 hluchota nelze určit nelze určit probíhající vysokoškolské 2010 interkulturní email 

10 žena nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit 2010 interkulturní email 

11 žena nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit dokončené vysokoškolské 2011 interkulturní email 

12 muž 25-30 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2011 intrakulturní email 

13 muž 19 nedoslýchavost nelze určit nelze určit probíhající střední nelze určit intrakulturní email 

14 muž 23 nedoslýchavost nelze určit český znakový jazyk dokončené střední nelze určit intrakulturní email 

15 žena 23 nedoslýchavost český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2010 intrakulturní ostatní 

16 žena 23 nedoslýchavost český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2010 intrakulturní ostatní 

17 muž nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit 2009 interkulturní email 

18 muž 25 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající vysokoškolské 2009 interkulturní ostatní 

19 muž cca 25 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2008-2010 intrakulturní email 

20 muž 22 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2008-2010 intrakulturní email 

21 žena 17 nelze určit český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2010 interkulturní internetová 
diskuze 

22 muž 46 hluchota český znakový jazyk, 
čeština český znakový jazyk dokončené střední 2011 intrakulturní email 

23 muž 30 hluchota nelze určit český znakový jazyk dokončené střední 2011 intrakulturní email 
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kód 
autora pohlaví věk stav sluchu mateřský jazyk preferovaný jazyk vzdělání rok vzniku 

textu 
typ komunikace, 
v níž text vznikl typ tentu 

24 muž 37 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2011 intrakulturní email 

25 žena 25 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2013 interkulturní školní text 

26 
nelze 
určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

27 žena 81 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2011 interkulturní text na 
zadané téma 

28 žena 20 implantát čeština znakovaná čeština probíhající střední 2010 interkulturní školní text 

29 muž 22 hluchota čeština český znakový jazyk dokončené střední 2010 intrakulturní ostatní 

30 muž 16-25 hluchota nelze určit nelze určit probíhající střední 2007-2009 interkulturní školní text 

31 muž 20-25 hluchota nelze určit český znakový jazyk dokončené střední 2009 interkulturní email 

32 muž 21 hluchota nelze určit český znakový jazyk probíhající střední 2010 interkulturní školní text 

33 muž 23 hluchota nelze určit český znakový jazyk probíhající střední 2011 interkulturní školní text 

34 muž 24 hluchota znakovaná čeština český znakový jazyk probíhající vysokoškolské 2010 intrakulturní email 

35 muž 17 hluchota český znakový jazyk nelze určit probíhající střední 2010 interkulturní školní text 

36 muž 54 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené základní 2011 interkulturní text na 
zadané téma 

37 muž 23 hluchota čeština český znakový jazyk dokončené střední 2011 interkulturní text na 
zadané téma 

38 muž 34 hluchota čeština český znakový jazyk dokončené vysokoškolské 2010-2012 interkulturní dopis 

39 muž 34 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2008 interkulturní email 

40 žena 21 implantát čeština čeština probíhající střední 2013 interkulturní školní text 

41 muž 21 hluchota čeština, znakovaná 
čeština český znakový jazyk probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

42 žena 45 hluchota čeština český znakový jazyk dokončené střední 2011 interkulturní text na 
zadané téma 

43 žena 25 hluchota čeština český znakový jazyk probíhající vysokoškolské 2010 interkulturní ostatní 

44 žena 21 hluchota čeština český znakový jazyk probíhající vysokoškolské 2010 intrakulturní email 

45 žena 32 hluchota čeština český znakový jazyk dokončené vysokoškolské nelze určit interkulturní odborný text 

46 žena 16-25 hluchota nelze určit nelze určit probíhající střední 2007-2009 interkulturní školní text 

47 žena 20 hluchota nelze určit český znakový jazyk probíhající střední 2010 interkulturní školní text 
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kód 
autora pohlaví věk stav sluchu mateřský jazyk preferovaný jazyk vzdělání rok vzniku 

textu 
typ komunikace, 
v níž text vznikl typ tentu 

48 žena 20 hluchota nelze určit český znakový jazyk probíhající střední 2011 interkulturní školní text 

49 žena 18 hluchota nelze určit český znakový jazyk probíhající střední 2010 interkulturní školní text 

50 žena 55-60 hluchota nelze určit český znakový jazyk nelze určit 2011 interkulturní SMS 

51 žena 30-35 hluchota nelze určit český znakový jazyk dokončené vysokoškolské 2012 interkulturní SMS 

52 žena 18-20 hluchota nelze určit český znakový jazyk dokončené základní 2009 interkulturní internetová 
diskuze 

53 žena 40 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2011 interkulturní text na 
zadané téma 

54 žena 32 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2010 interkulturní email 

55 žena 26 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2008 intrakulturní email 

56 žena 18 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2009 interkulturní školní text 

57 žena 15 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené základní 2010 nelze určit internetová 
diskuze 

58 žena 55 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk nelze určit 2008-2010 intrakulturní email 

59 žena 43 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2000-2010 intrakulturní email 

60 žena 30-35 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk nelze určit 2009 interkulturní školní text 

61 žena 25-27 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající vysokoškolské 2009 interkulturní email 

62 žena 24 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2008-2010 intrakulturní email 

63 žena 19 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2008-2010 intrakulturní email 

64 žena 16-17 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2011 interkulturní školní text 

65 žena 30 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk, 
čeština nelze určit 2010 intrakulturní email 

66 žena 34 nedoslýchavost čeština český znakový jazyk dokončené střední 2011 intrakulturní email 

67 žena 25 nedoslýchavost nelze určit nelze určit dokončené střední 2010 interkulturní dotazník 

68 žena 21 nelze určit nelze určit nelze určit dokončené střední 2009 intrakulturní email 

69 žena 17 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2009 interkulturní školní text 

70 žena nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit 2010-2012 interkulturní internetová 
diskuze 

71 žena nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit 
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kód 
autora pohlaví věk stav sluchu mateřský jazyk preferovaný jazyk vzdělání rok vzniku 

textu 
typ komunikace, 
v níž text vznikl typ tentu 

72 žena 25-35 nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit 2010 intrakulturní internetová 
diskuze 

73 žena 15-19 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2009-2010 interkulturní školní text 

74 žena 30-40 nelze určit nelze určit český znakový jazyk dokončené střední 2010 interkulturní email 

75 žena 16-25 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2009-2013 interkulturní školní text 

76 žena 22 těžká 
nedoslýchavost český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2010 interkulturní školní text 

77 žena 25 - 40 nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit 2010 intrakulturní internetová 
diskuze 

78 žena 16-20 implantát nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

79 žena 16-25 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

80 muž 63 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk nelze určit 2010 interkulturní dopis 

81 muž 41 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2000-2010 intrakulturní email 

82 muž 40 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2000-2010 intrakulturní email 

83 muž 38 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2000-2010 intrakulturní email 

84 muž 32 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2006 interkulturní školní text 

85 muž 35 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2011 interkulturní text na 
zadané téma 

86 muž 30 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2009 interkulturní email 

87 muž 33 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2012 interkulturní publicistický 
text 

88 muž 30 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2011 interkulturní školní text 

89 muž 27 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2010 interkulturní školní text 

90 muž 22 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2006 interkulturní školní text 

91 muž 22 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2008 interkulturní školní text 

92 muž 23 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2010 interkulturní email 

93 muž 22 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající vysokoškolské 2009 interkulturní školní text 

94 muž 20 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2008 interkulturní školní text 

95 muž 23 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající vysokoškolské 2012 interkulturní text na 
zadané téma 



 

 

105 

kód 
autora pohlaví věk stav sluchu mateřský jazyk preferovaný jazyk vzdělání rok vzniku 

textu 
typ komunikace, 
v níž text vznikl typ tentu 

96 muž 38-40 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající vysokoškolské 2011 intrakulturní email 

97 muž 16-19 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené základní 2003-2008 interkulturní školní text 

98 muž 20-25 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2010 intrakulturní ostatní 

99 muž 17-20 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2007-2009 interkulturní školní text 

100 muž 26 nedoslýchavost český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2011 intrakulturní text na 
zadané téma 

101 muž 26 nedoslýchavost český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2011 intrakulturní text na 
zadané téma 

102 muž 24 nedoslýchavost český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2010 interkulturní email 

103 muž 18-19 nedoslýchavost český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední nelze určit intrakulturní email 

104 muž 15 nelze určit nelze určit nelze určit dokončené základní 2009 interkulturní školní text 

105 muž nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2010 interkulturní email 

106 muž 15-19 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2009-2010 interkulturní školní text 

107 muž 18 - 20 nelze určit nelze určit český znakový jazyk probíhající střední 2010 interkulturní email 

108 muž 20 nelze určit český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2006 interkulturní školní text 

109 muž 17-20 nelze určit český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2003-2007 interkulturní školní text 

110 muž 25-35 nelze určit nelze určit český znakový jazyk dokončené střední 2007 interkulturní email 

111 
nelze 
určit 15-16 nedoslýchavost čeština český znakový jazyk probíhající základní 2000-2010 interkulturní školní text 

112 
nelze 
určit 16-25 nedoslýchavost nelze určit nelze určit probíhající střední 2007-2009 interkulturní školní text 

113 
nelze 
určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2006 interkulturní školní text 

114 
nelze 
určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit 2011 intrakulturní internetová 

diskuze 

115 
nelze 
určit 16-25 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2007-2009 interkulturní školní text 

116 
nelze 
určit 15-16 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající základní 2000-2010 interkulturní školní text 

117 
nelze 
určit 15-17 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající základní 2009-2010 interkulturní školní text 
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kód 
autora pohlaví věk stav sluchu mateřský jazyk preferovaný jazyk vzdělání rok vzniku 

textu 
typ komunikace, 
v níž text vznikl typ tentu 

118 
nelze 
určit 15-19 nelze určit nelze určit český znakový jazyk dokončené základní 2009 interkulturní publicistický 

text 

119 
nelze 
určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit interkulturní email 

120 žena 16-25 hluchota nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

121 žena nelze určit nelze určit nelze určit český znakový jazyk probíhající střední nelze určit interkulturní školní text 

122 žena 27 nedoslýchavost čeština český znakový jazyk probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

123 žena 16-25 nedoslýchavost nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

124 žena 45 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 1999 intrakulturní fax 

125 žena 16-25 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

126 žena 16-25 nedoslýchavost nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

127 muž 16-25 nedoslýchavost nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

128 muž 16-25 hluchota nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

129 muž 18 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2012 interkulturní text na 
zadané téma 

130 muž 33 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené vysokoškolské 2010 interkulturní email 

131 žena 23 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

132 žena 17 nedoslýchavost čeština čeština probíhající střední 2009 interkulturní školní text 

133 muž 16-25 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

134 žena 20 hluchota čeština český znakový jazyk probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

135 muž 24 hluchota čeština český znakový jazyk probíhající střední 2013 interkulturní školní text 

136 žena 22 hluchota čeština český znakový jazyk probíhající střední 2013 interkulturní školní text 

137 muž 21 hluchota čeština český znakový jazyk probíhající střední 2013 interkulturní školní text 

138 muž 22 nedoslýchavost čeština český znakový jazyk probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

139 žena 18 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2010 interkulturní školní text 

140 muž 16-25 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2009-2013 interkulturní školní text 

141 muž 20 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

142 žena 16-25 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2009-2013 interkulturní školní text 
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kód 
autora pohlaví věk stav sluchu mateřský jazyk preferovaný jazyk vzdělání rok vzniku 

textu 
typ komunikace, 
v níž text vznikl typ tentu 

143 žena 24 hluchota čeština český znakový jazyk, 
čeština probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

144 žena 19 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

145 muž 22 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající vysokoškolské 2010 interkulturní mail 

146 žena 20 hluchota čeština český znakový jazyk probíhající střední 2010 interkulturní školní text 

147 muž 31 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

148 žena 16-25 hluchota nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

149 muž 22 hluchota čeština český znakový jazyk probíhající střední 2013 interkulturní školní text 

150 muž 16-25 hluchota nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

151 muž 26 nedoslýchavost čeština český znakový jazyk probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

152 žena 20 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

153 muž 16-25 hluchota nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

154 muž 16-25 nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

155 žena 15 nedoslýchavost čeština čeština probíhající střední 2008 interkulturní školní text 

156 žena 23 hluchota čeština český znakový jazyk probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

157 muž 15-17 nedoslýchavost nelze určit český znakový jazyk probíhající střední 2008 interkulturní školní text 

158 muž 16-25 hluchota nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

159 muž 16-25 nedoslýchavost nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

160 žena 21 hluchota čeština český znakový jazyk probíhající střední 2010 interkulturní školní text 

161 žena 21 hluchota čeština český znakový jazyk probíhající střední 2010 interkulturní školní text 

162 žena 16-25 hluchota nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

163 muž 25 nedoslýchavost český znakový jazyk český znakový jazyk probíhající vysokoškolské 2009 interkulturní školní text 

164 muž 25 hluchota český znakový jazyk český znakový jazyk dokončené střední 2007 interkulturní ostatní 

165 
nelze 
určit nelze určit nelze určit nelze určit nelze určit probíhající střední 2013-2015 interkulturní školní text 

166 žena 18 těžká 
nedoslýchavost nelze určit český znakový jazyk probíhající střední 2010 interkulturní školní text 

167 muž 21 nedoslýchavost český znakový jazyk, 
čeština čeština probíhající vysokoškolské 2010 interkulturní email 
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Příloha č. 5 – Výpovědi s protože 

 

autor    
1 Vzal jsem dovolenou 5 dní. Protože v sobotu až v pondělí mě bolelo hlava. 

1 
Tady je v Brně nemohla jsem dnes opravdu 
nestacím to protože 

máme na sluzební cestu do Prahy asi kolem 
večer 20.30 h. 

3 
Omlouvam se a rad bych o vikendu sejit na 
malou oslavu, ale bohužel nemužů, protože 

dneska večer přijede nas starší syn NJ s 
choti NJ z NM k nám a zůstanou u nás až 
do neděle. 

5 
Ted už opět doma z NM, také ti omlouvam 
ne protože 

na chalupe měl mobil vybity a nemohl ti 
psát a také zapomněl vžít sebou nabijecku. 

6 Bylo to fajn, protože jsme dost legrační.... 

6 Ostatní mi moc nelibil, protože 

Herci hrajou proti sluchadla a kochleární 
implantát, ukazovali, že slyšící lidé je 
hloupý a neslyšící lidí jsou super. 

6 NN, V pátek 3. 3. jsem byl s rodiči v NM, protože moje sestřenice (má 25 let) má svatbu. 

10 
Dobrý večer, omlouvám se že nemůžu jít na 
tanec, protože marodím 3 tydny. 

10 
Bych chtěla informace kdy chodit a v kolik, 
tak dál, protože mám práce. 

13 Prosím posílej mi e-maily, protože 
mohly abych uloženy do adresaře, děkuji za 
pochopení. 

17 Ano, mi líbilo film, ale jsem trošku usnul protože bylo tma místo diváci. 

18 
Na výuku s neslyšícími dětmi nejvíc hodí 
neslyšící učitel, protože 

má stejný jazyk (ZJ), stejná kultura 
(Neslyšící), bezproblémová a bezbariérová 
komunikace a respektování mezi oběma. 

18 
Trochu jsem byl nervózní, že jsem nesměl 
prozradit cílový znak, protože 

jsem hodně přemýšlel o jiném znaku nebo 
větě. 

18 
Už od začátku Hradečtí měli převahu, bylo 
jasné, protože Olomoučtí byli na poli jen 9hráči. 

18 Měli jsme malou přestávkou, protože 
rozhovor nebyl pohodový, já moc znakoval 
a slečna taky. 

18 
Ale nějaké slova (znaky) podle cílů (úkolů) 
jsme nezískali, protože nějaké slova neslyšící nepoužívají. 

19 
tento vikendu mám plny program a další 
tyden musím jet domů, protože 

moje rodiče dlouho jsme neviděli, již skoro 
3 tydny. 

19 
Ahoj NJ, moc se ti omlouvam, ze tak az ted 
pisu na mailu, protoze 

skoro mesic a pul nefungovalo z internetu 
(doma) a mel jsem problemy a furt porad 
volala 02 dokola. 

19 Dneska pred chvilou jsem spal, protoze 

jsem mel moc utahany, kvuli vcera jsem 
nemohl spat a nemel jsem moc naladu a 
spabou sen. 

21 jinak je nejlepsi... protoze snih vzdy pro me ne?? 
21 ale zitra jdu ale moje spoluzacka vi.. protoze jsem byla antibiotiku sem mela v anginu 

25 Učebnice je vhodné pro začatečníky, protože 
tam obsahují základní slovníky z angličtiny 
do češtiny. 

27 
Nevěla co hlasí stalo jsem nemohla jsem 
dostat na cestu protože neznám jak dostala tam. 

28 

Vysvětlím vás o mém názoru zde, že 
všichni studentů lépě končí pracovat pří 
studiu asi kolem 15 hodin odpoledne, protože 

potřebují hlavně odpočínek a klidně 
připraví úkoly na zítra. 

28 Opravdu jsem moc spokojená s plesem, protože byl zábavný ples. 

28 
Doporučuju Vás, že jsou tady nějaké 
obrázky či fotky, protože 

neslyšící lidé chtějí vidět obrázky a tento 
text je také zápletku podle svých návrhů či 
nápadů. 

32 Pes nebude venčit, protože bojí se bouřka venku. 
33 Museli pomalů, protože aby se nespadlo. 
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35 Hodně jsem snažil mené jíst, protože mám dost váhy. 
35 Mám moc rád třídní učitelku NJ, protože je moc hodná, a dobře vymyslela akci. 

35 
Studoval jsem v NM, ale stalo v šesté třídě 
stěhoval jsem do Prahy Smíchov, protože v NM jsou slabé učeni a málo děti. 

36 SLYŠÍCÍ TAKÉ HLOUPÍ, PROTOŽE 
ČASTO VÁLKA, VŮBEC NEPOCHOPÍ, 
JAKO ZVÍŘATA 

36 RÁD JAKO MYSLIVEC, PROTOŽE JE NESLYŠÍCÍ, TO NEMŮŽE. 

40 
Pracovní doba od 7 hodin do 14 hodin, ale 
nemusí přesný čas, protože 

vedoucí někdy mě pustí dřív domů a měla 
jsem hotová práce, tak šla jsem dřív domů. 

40 
Budu se na vás těšit a hlavně si 
popovídáme, protože 

jsme se dlouho neviděli a hlavně se 
podíváme na zvířátka. 

40 
Ale může se stává kdo špatně učení, ale 
radši víc se učit, tak nemůže jít do práce, protože hlavně první přednost škola. 

40 

Opravdu byla jsem spokojená na hotelu a 
lidé měli sympatické a mě toleranční, když 
jsem neslyšící, ale pro mě nejhorší 
v kuchyni, protože 

to bylo hodně lidé a musela jsem spěchat a 
nikdy jsem neodpočívala, proto často měla 
jsem unavená. 

40 Já zvládnu komunikace slyšící, protože 
všichny lidí mě znají a je malé vesnice 
proto se snaží odezírá. 

40 Milí přátelé, ráda bych Vás pozvat na výlet, protože jsme se dlouho neviděli. 
40 Moje srdce jsem strašňe bučilo rychle, protože nevěděla jsem, co měla udělat. 

40 
Vybrala jsem hotel a ráda jsem získala nové 
zkušenosti. protože 

měla jsem jinou brigádu, kterou točenou 
zmrzlinu a také jinou brigádu. 

40 Nesouhlasím, protože 
je moc dlouhé hodiny, unavení a nemají 
dost času na přípravu do školy. 

40 
Poprvé jsem jezdila, ale měla jsem pomalá 
rychlost, protože 

neměla jsem zkušenost, pak jela jsem 
rychle. 

41 A je to bylo příjemné pro mě, protože 
nemusel jsem myslet na školu a mohl jsem 
bavit s neslyšícími kamarády. 

41 
Vybral jsem brigádu na přepisování textů 
do PC, protože umím psát všemi deseti prsty po slepu. 

41 Na plese se mi líbilo až moc, protože 

bylo hezké vystoupení, moderátoři byli 
neslyšící z naší třídy a byli moc šikovní, 
suproví a trochu vtipní. 

41 Na toto místo se rád vrátím, protože 

každé dopoledne poslouchali jsme nějaký 
příběh z Bible, po obědě jsme pracovali 
ruční práci a pak sportovali jsme růžné 
sporty sporty, např. fotbal, plavat na 
bazénu, volejbal. 

41 Na tento den se mi to líbilo, protože 

poznal jsem novou kamarádku Katku, na 
celé procházce jsme znakovali a jsme 
dozvěděli hodně věcí. 

41 
Jízdenka na metro mi uletěla a nestihl jsem 
najít, protože ostatní už nastoupili do metra i já. 

41 Se mi líbí za krásný den, protože byli jsme pěkný výlet, mluvili jsme legraci. 

41 

Ahoj milá NJ, <p> vím, že jsi mi psala 
SMS a e-mail, který jsem Ti nemohl hned 
odepisovat, protože 

ve středu lyžoval jsem na Sacovce, a 
posledně lyžoval jsem rychle, měl jsem 
křečnou nohu, nemohl jsem brzdit a dostal 
jsem smůlu, že měl jsem levou nohou. 

41 Na plese se mi nelíbilo, protože 
moje spolužačka NJ2 musela pracovat 
s fotografií a měla tolik starostí. 

43 
Zatím u nás v České Republice není dosud 
využitelný, protože 

SignWriting začal před pár lety a 
pedagogové ve školách o něm ještě nevědí 
nebo neznají. 

45 
Máma povídá, že bratr umí plavat. Všechna 
zvířata bratra nemají rádi, protože je ošklivý. 

45 
Husa povídá mamě, že musí vajíčko dát 
pryč, protože je vajíčko velké. 

46 Rodiče má problémy, protože velký líný Tatínek. 



 

110 

48 Byli bát se, protože bouřka je nebezpečn<...>. 
48 Ale lidé měli šteští, protože alespoň s příbuzním bydlet. 
48 Zvíře také byl bát se, protože bouřka. 
48 Chlapec chce až cíl do vrcholu, protože chtěl vyhlídat pak hned vyfotit. 

48 
Otec říkal že budeme připravovat věci v 
batohu, protože 

pojedeme do Slovenska a tam bude <...>hry 
ale krásn<...> v přírodě. 

48 Už ráno lidé byli převkapení, protože viděli lidé hrozně rozbit věci, strom a dům. 

53 
Podle Bohu, že je ten spravedlivý, který 
věří v Pánu Ježíše, protože nám dává Život. 

53 Žádné ponižování, protože nejsou tam jako hlavní slyšící osoba. 
56 Byli jsme rádi, protože aby se nám pak na Vánoce nevypadl proud. 
57 opravdu jsem moc smutna po NJ.. protoze sme nepovedlo sraz.. 
62 Ve středu jedu pryč v dopoledně. Protože já si potřebuju odpočívat zítra večer. 
64 V roce 1997 zase přerušila, protože byla těhotná. Porodila se Barchyn. 

68 Můj názor je lepší s titulkama, protože 
tlumočnice jako je trochu překážka, ale 
myslím to vyhovuje jen pro děti. 

69 

V 1. ročníku jsem se učila s jinou učitelkou 
NP, cítila jsem se že nebyla tak dost dobrá 
jako Ty, protože 

ona neví co to je rozdíl znakový jazyk i 
znakovaná čeština. 

69 
Letos půl roku jsem se učila s Tebou a cítila 
jsem se fajn, protože 

ty tomu rozumíš o znakovém řeči jaký je 
rozdíl atd.. 

69 Jsi ochotná a snažlivá, protože 

někteří studenti měli problémy s českým 
jazykem a ty jsi studentům pomáhala a 
snažila jsi jim vysvětlovat, tohle se mi líbí. 

73 On má nervy, protože on nemá netobook. 
73 Zdeněk potřebuje netobook, protože miluje netobook a potřebuje ve škole. 
73 Zdeněk píše na netobook, protože teď vyučit. 

73 
Chtěla milovat s někym klukem, který 
nechtěl jí milovat, protože byla tlustá a ošklivná holka. 

73 
Zůstali jsme v chatě a trochu jsem spala v 
pokoji, protože jsem byla unavená. 

73 Používá ve škole, protože 
chodí na vysoký školy, ale také chce hrát na 
netobook. 

73 Jejich rodiče se zlobí, protože on pořád hraji na netobook. 
73 Potom má velký problém, protože on krást netobook. 

73 Dvakrát jsme nelyžovali, protože 
venku bylo ošklivé počasí, hodně pršelo a 
také byla velmi mlha. 

73 
Snažila jsem se dívat na flimy s titulky a 
docela jsem nepovadla. Protože jsem nerozuměla o čem flimu. 

73 

Upozornění abys mna nezlobila já to vůbec 
neví, rozhodnout říct nebo SMS VYKAT 
nebo TYKAT, protože 

jsem od znamení VAHA (jako nevím co 
mám vybrat VY nebo TY.). 

73 Už rozbit netobook, protože bouhal na netobook. 
73 Zdeněk chodí na brigádu, protože potřebuje peníze. 

73 Ahoj Evo, promin tě, protože 
měl nová holka. Prosím rozchod spolu 
OK!?! Pá Martin 

74 Včera bylo mooc sůůperově! Protože dnesky venku je ošklivě.. 

74 
Dnesky ve škole dostanu Trojicka z Čj a 
byla mi srat se to.. Protože mi nesnasní se ČJ! 

74 Zítra možna mi nebude tu, protože pojede až vecer domů. 
75 Já se málo těšila do střední školy, protože jsem ráda potkala s kamarádým. 
75 Trochu jsem měla nervy, protože brzy budu u střední školě. 

75 

My jsme šli na zahrady, ale mohla jsem 
pracovat zahradu, to nemusili pracovat 
zahradu, protože 

bylo 24. 12. svátek vánoce musili být volno 
doma. 

75 Já trochu jsem smutná, protože jsem chtěla dostat dárky. 
75 Středu jsem byla doma celý den, protože jsem pomáhala maminku, je nemocná. 
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75 Já jsem pořád sedla na počíteci (PČ), protože bylo ošklivě počasí. 

78 Byla jsem malá a jsem byla hrůza dívka, protože 
nemohla jsem dočkat dostane dárek 
k Vánocům. 

79 Pojedeme všichni, protože 

už jsme v posledním ročníku a aspoň 
všichni se pořádně rozloučíme a užijeme si 
na kolech. 

83 Ted bohuzel je zkracovany stat, protoze je svetova krize. 

84 Karel má hodně práce, protože 

v současné době jsou hodně přísně 
byrokrati např. žádost o povolení stavba psí 
bouda musí alespoň několik papíru musí 
povolení soused, úřad, zvěrolékař, obvodní 
lékař, hygiena. 

85 Všechni jsme uz moc unavení, protože dlouho zbaví a vypraví o bible. 

85 
Všechní jsme rikame že moc děkuje pan 
bůh protože dobře doprovodí čestuje k nám tábor. 

87 
Já nic nevidím neslyšící profesionální post 
ale slyšící lidí jde vyšší post protože komunikační schopnost. 

88 
Tak byli vybráni jiní čtyří neslyšící a 
přednesené učivo zvládli na jedničku. Protože 

se jednalo o náhodně vybranou skupinu, 
mohli se tak všichni přítomni přesvědčit o 
účinnosti znakového jazyka při vyučování. 

88 
Co se týče čtení a psaní, neslyšící děti si 
většinou čítanky nečtou, protože neumějí dobře česky. 

89 Citim, vůbec není dobře, protože 

vestinou ucitele znakovana cestina ale 
nejhorší ucitelka NP, když neumela 
znakovat ani nic, podobne jako slysici a on 
se nezvladl a porad utika. 

89 
Me se libilo ucitelka NP a NP, ale spatne 
znakuji protože 

je znakovana cestina, alespoň něco 
porozumet ja znakuje nez nic, konecne jsem 
ulevilo ale blbe, když ja odpovim znakovy 
jazyk a ucitele asi moc nerozumeli tak 
musel pribusobit ucitele znakovana cetina, 
ale vestinou se neklada tlumočník ze svých 
spoluž 

89 

Kdyz jsem absoloval ze zakladu a pak 
nastoupil do stredni skoly v NM a tam byly 
moc spokojeny, protože 

ucitelka ma perfektni znakovy jazyk 
například NP, a muze se komunikovat bez 
baieri. 

89 

A Reditelka nemohou komunikovat s 
neslysicimi proste ma barieri a vetsinou 
svých spolužáky preklatal do zj jako 
tlumočník, protože 

je všechny nedoslychavy <p> hlavní je 
předmět znakový jazyk a jestli doopravdy 
bilingvismus? 

91 Nechtěli opustit tuto práci, protože práce byla velmi vynikající, pohodlná. 
91 Vedoucí té práci měl se mnou problémy, protože jsem neslyšící. 

91 

Na začátku jsem pracoval jako zubní 
technik v NM naproti poliklinice, pracoval 
jsem jen 3 měsíce a pak jsem musel dát 
výpověď, protože 

jsem v práci musel být pracovat až do 
večera. 

91 Práce mě moc bavila, protože 

každý týden jsem dělal jinou práci, např. 
práci u počítače, dělal jsem anketu na ulici, 
zapisoval jsem o vzniku a zániku obchodu, 
odvážel jsem a přivážel jsem balíky a 
dopisy. 

93 
Když se nám rodiče rozvedli, tak byl jsem 
zoufalý, ale ne tak moc, protože byl jsem malý nerozuměl jsem dobře. 

93 

Když mi bylo 12 roků, tak ve stejném roku 
zemřely 2 neslyšící babičky, byl jsem velmi 
zoufalý, smutný. Protože 

hodné babičky mi rády vypravěli ve 
znakovém jazyce, což próžival jsem u 
babičky velmi super. 

93 
Rád jsem zůstal na internátě, neboť můžu 
pobavit s dětmi, protože jsem jedinaček. 

94 
A ještě když neslyšící chtěli ještě víc něco 
jako např. koupit počítač a tlumočnice hned protože 

pracuješ, a nejsi student, tak musíš koupit 
počítač z vlastní kapce." 



 

112 

vědí a říkala " ta sociálka tobě nedá, 
94 Náš film NO 2 nebyl nominován, protože nebyla dobrá kvalita CD. 

94 

Hodně jsem při malé záležitost využil 
tlumočníka. Jsem trochu závislý na 
tlumočníka, protože 

jsem velice rád, že tlumočník mi dal plné 
informace. Když jsem sám u lékaře a lékař 
sám mi moc nevysvětlil, jaké mám 
problémy. " Vše v pořádku dám ti lék a ti 
spraví, máš malý problém v krvi, to se 
rychle napraví ", 

94 
Nakonec se rozhodli a poslali mně do 
mateřské školy na Svatém Kopečku, protože 

ta škola používala orální metodou, což bylo 
pro rodiče lepší. 

94 

Dávno když jsem studoval v Praze a 
potřeboval jsem tlumočníka, byl jsem na 
začátku nespokojený, protože pražští tlumočníci jsou pasivní. 

94 Tam se nám moc libílo, protože 

byli ve vyučování učitelky s tlumočnici a 
byli to zkušení učitelé, ale později dobří 
učitelé odcházeli. 

94 
Měli jsme také možnost hrát s holkama 
košíkovou a s klukama fotbal, protože to hřiště byla nová. 

94 Ale tam jsme prožili nejhorší zážitek. Protože 
chata byla úplně na vrcholu hor, museli 
jsme jít pěšky skoro na kolmo do kopce. 

94 Hned jsem zalíbil školu, protože výuka se probíhala s tlumočníkem. 

94 
Ve čtvrtém ročníku jsme prožili ve škole 
trochu zmatek, protože 

byli noví učitelé a změnili funkce školy, 
nastoupil jiný zástupce ředitele. 

94 Trochu se na to bojíme, protože my jsme hodně střídali učitelé. 

94 Strava byla vynikající, ale omezená, protože 
kuchaři v Rakousku nechtěli vyhodit zbytky 
jídla. 

94 
Než jsme vystoupily v Rakousku, prohlédli 
jsme přes okno, byli nádherné, protože 

všude, co jsme viděli, byli samé bílé, byli 
opravdu krásně. 

94 
A prý tlumočníci museli jako " vychovávat 
" a " vést " za neslyšící. Protože neslyšící neuměli sami ovládat. 

94 Rád jsem hodně dozvěděl od lékaře. Protože 
většina lékaři nebo úředníci jsou líní 
vysvětlit pomalu a pěkně výslovnost. 

94 
Ale nejsem proti! Pomalu jsem zjistil, že 
tlumočníci za to nemůžou, protože 

neslyšící na Moravě jsou nedostatečně 
vzdělání. 

94 Rodiče mě tam nechtěli dát, protože 
škola ve Valašské Meziříčí učili znakovým 
jazykem. 

94 Hlavně prarodiče vadí, že jsem neslyšící, protože 
neslyšící mají vždy problémy s komunikací, 
těžko najít práci apod. 

94 

Na mém prvního pohledu při návštěvě jsem 
měl zvláštní pocit, že nezvládl bych školu, 
malování výkresů zuby na nástěnce bylo 
pro mě překvapně, protože 

s malování jsem měl problém, trochu jsem 
bál. 

95 Sportoval jsem atletiku, košíkovou s holky, protože 
holky byly málo, potřebují hrát a vytvořit 2 
týmy. 

95 
Nyní poslední semestr chodím do 
posilovny, protože 

během studia jsem " zapomněl " chodit dřív 
do TV, neboť nemám rád sport. 

95 
Ale u fotbale na SŠ jsem už musel  
namáhavě hrát, protože vyborní hráči nebyli. 

95 Teď mi sport chodit není vhodné, protože jsem dost a dost zanepráždněný. 

97 
Vidím, že lidé víc chlastají a někteří berou 
drogy. Protože chtějí užívat své životy. 

97 Starší lidé budou trápit, protože se blíží ke smrti. 
98 Šli jsme pomalu, protože NJ9 tlačil kočárek. 

99 Nechci bez rodiče, protože 
těžký život a jak snážím sám život jako 
Robinson. 

99 
Vím, které světa mají děti jsou špatné 
chování, protože 

vezmou drogy, alkoholy, kouření, Dětí jsou 
dobré, že děti mají radost, nějaké sporty, 
nějaké hry, Vím pravdu, děti neposlouchají 
rodičů. 
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99 Musím dobře vychovavát děti, protože děti nejsou špatné chování. 

99 
Můžu prodat do obchodu pro zvířaty nebo 
dát ke kamarádovi křečku, protože mám mnoho křečků. 

99 Také děti mají rádi doma zvířaty. Protože zvířata jsou nejkrásnější. 

99 Mnoho lidé mají rádi chovat zvířaty, protože 

myslí, že mají rádi nějaké zvířaty, vyberou 
například pes nebo kočky nebo křečka, 
Také děti mají rádi doma zvířaty. 

99 Mnoho rodiče mají děti, protože mají velká láska k děti. 
99 Hladil jsem křečka, protože křeček má rád. 

99 
Myslím, že lepší křečci mají rozdělení 
samec a samičku, protože křečci mají radosti. 

99 Nesmím dotýkat a hladit mladaťé křečci, protože samička (matka) křeček může zlobit. 

99 

Čekali jsme s NJ1 na nadráží. Ještě můj 
kamarád NJ2 přijel vlakem, už NJ2 mi 
potkal s NJ1 na nadráží. My jsme těšili, protože jsme měli radosti. 

99 Křeček nemá rád lekat a bouchat na klece, protože bojí se. 

99 Radši nedám křečkovi čokoládu, protože 
křeček bude tlustý, aby křeček žere mnoho 
skladkosti. 

99 Křeček rád hraje s křečkou, protože těší radost s křečkou. 

100 Myslím, že jsou důležité. Protože 
neslyšící mají rádi pokecat i poznat nove 
přátelé. 

100 
Ale dnešní doba mladí většinou nechodí do 
klubu, spíš chodí do hospody. Protože do klubu chodí jen starší lidé. 

100 

U neslyšících často problémy, většinou 
firmy nechtějí přijímat zaměstnance - 
neslyšící. Protože 

hlavně problémy je komunikace s 
neslyšícím, to mě moc mrzí. 

100 

No, asi těžko popisuji, jaké je to neslyšet, 
protože jsem neslyšící už od narozeni, ale 
ne uplne jsem neslyšící, spis těžce 
nedoslýchavý, protože nosím sluchadla. 

100 Český film s titulky? Bohužel, nedívám, protože 
mě to neláká, ale jediný film se mi líbí a je 
to Kajínek. 

100 Asi nebudu psát, protože pořád mám smůlu. 

100 

Já jsem prozatím spokojeny v práci, ale 
uvazuji o tom změně povolání, jenže nevím, 
co bych chtěl dělat, protože tady situace opravdu tak špatná. 

100 Většina škola nepřijímá, protože 
nevěří, že neslyšící učitel dokáže učit 
dětem. 

100 No, bohužel nedívám, protože nedávají všechny titulky, jen dočasně. 

100 

Nejvíc mám rád Arabové území, a tam 
cítím mnoho lip, mam pocit, ze tam jsou 
samé neslyšící, protože 

mají rádi gesta a připadá mě jako znakový 
jazyk. 

100 Na něm nejvíc cením, protože 
je velmi inteligence a provokatér, ale 
vždycky má pravdu. 

100 Ted bych chtěl slyšící dítě, protože 

u nás situace už horší (např. neposkytne 
tlumočníka, vláda zkazila), kdybych žil v 
USA, tak bych přál neslyšící dítě. 

100 No, asi těžko popisuji, jaké je to neslyšet, protože 

jsem neslyšící už od narozeni, ale ne uplne 
jsem neslyšící, spis těžce nedoslýchavý, 
protože nosím sluchadla. 

100 Radši bych žil na vesnici, protože tam je klid. 

100 Říkal, že neslyšící učitel učit nemůže, protože 
někdo děti mince spadne z kapsy na zemi, 
neslyšící učitel nic neslyšící. 

100 
Ale u neslyšících ze zahraničí mají kvalitu, 
tak můžu porovnat, ale nechci kritizovat, protože 

u nás teprve natočil, takže kritizovat můžu 
až později. 

101 Sestra chtel spat protoze 
ona unaveny ja chtel pecoval mimi dlouho 
pecoval.. 

102 
NO, že pořádaš tábor a druhá věc něco 
málo potřebuji si informovat věci NO skrz protože 

v nedeli je konkurz a ja budu jako komise 
tak abych vybral moderatora dobre pro 
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tve bakalarske praci, neslysici 

103 

Vzal jsem fotky z Faceboou, ale já jsem 
chtěl napsat komentář, ale já to neumím 
dobře napsat četinu, protože tady napíšu e-mail. 

105 Rád bych šel, myslím, že nemůžu ve středu, protože že mám vycházku do 19hod do intru. 
106 Scott viděl jedna holka, protože je nejkrásnější holka. 

106 
Pak jsem lituju, protože proč sem nemohl 
dál do servis na notebook. Protože 

jsem idiot, kvúli jsem drog na notebook, 
když bez notebook budu víc nervy. 

106 
Jsem už seru život, protože už nemám peníz 
i notebook. Protože v naše prace máme 14 dní dovolenou. 

106 Zase už nemán notebook i peníz. Protože jsem už nevydrzín na notebook. 

106 jsem už nemám chut notebook, protože 
hruza tam notebook něco nejde i horor 
Windovs. 

106 Jsem už seru život, protože už nemám peníz i notebook. 
106 On nechce tam do hospody, protože je moc důležité dívat se na netu o fotbale. 
106 Po formatně už tam napsal "ERROR", protože nejde Window 95. 

106 Její jméno byla Kateřina, protože 
její maminka a babička se jmenovala 
Kateřina. 

106 Ale Kateřina samožrejmě prohrála a smála. Protože byla štastná. 
106 Jsem smutný, protože je tluštý. 

106 Jsem už podruhé kričím, protože 
notebook je idiot, ale jsem udělam znovu 
formatně Window 7. 

107 

Dobrý den to bych chtěl zúčastnit se vaším 
kurzu už ve čvrtek samožrejme půjdů 
pravidělne a mohu vzít i kamošku jen na 
vyškoužení protože 

ona nebydlí v Praze akorát v tém termíne 
bude v PRaze tak mohu vzít i kamošku take 
na tancováním kurzu jen jendou.. 

107 

Rád chovám zvířátky a bavím je, někdy 
kupuju jídlo pro zvířatku, uklízím v 
kuchyni, protože moc špinavé, aby čisté byla. 

107 

Sli jsme s mámou k doktorovi, doktor říkal 
jí máme, mám problém <...> byla za tyden 
jsme přisli do nemocnice, půjdu na operační 
sál, operovál kylu, to nepovedlo, protože vzál sem <...>, doktor, že bal aby neudusil. 

107 
Otec mi od 3 roky říkal, že musím uklízet a 
pomáhat s tátou na pudě, protože věc bylo prarodiče. 

107 

Moje máma říkala mi vezmi čisté oblečení, 
oblekal jsem oblečení, pak šel jsem na 
písku a moc špinavé oblečení, protože 

jsem velký lump šli jsme s mamou do 
obchodu koupit jídlo. 

108 Ufo musí platit pokutu protože zbytečně přislo policie. 

108   Protože 
jsem hodný, prosím, přines mi velké 
LEGO, moc to mám rád. 

108 

Myslíš, že jsem škoda, protože jsem 
nezapojil do vytváření časopisu, ale to není 
pravda. Protože 

jsem chtěl a o tom opravdu nemám čas, ale 
jen poradím studenty i ty. 

108 Myslíš, že jsem škoda, protože 
jsem nezapojil do vytváření časopisu, ale to 
není pravda. 

108 Baba s děda mají radost ale ufo ne protože nedostal dárky. 
109 Radlice je nejlepší škola, proteže má pani ředilka Veřa Pavliková. 

109 
Nyní tam chodím na Gymnázium, sami 
učitelé vědí dobře jak je vychovávat. Protože nemám s nima problém, i když jsem dospěl. 

109 Večer můj pokoj má velké okno, protož 
už jsme videt moře, fakt moc hezký a 
pekný. 

109 Byl jsme hora 9. 16. 1. města Desná, proteže lyže, vlek a lavonka. 
109 Málem omdlel, protože dostal od kozy bolestivý bodyček. 

109 Ale vypadal dobře, protože 

hodně cestoval do dalekých krajin, měst, 
kam navštívil a nebál se seznámit s různými 
lidmi. 

109 Byla vcelku spokojená, protože 
by chtěla ještě někoho mít, třeba přátele 
nebo kočku. 
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109 Šla ke sousedům, aby zavolal elektrikáře. Protože byla neslyšicí. 

109 
Charakteristiku jsem si vybral Terezu 
Pergnerovou, protože jsem o ní četl. 

109 
Dohonili, když Vopička Opička neměla 
jinou (příležitosti) šanci utíkat. Protože ji dva muži chytili. A zabili. 

110 Mám problém, jak posílám kazetu, protože 
tento týden nemohu jet do NM, myslím, že 
mám posílat přes emailem nebo jiné. 

110 Na obrázku mi případá nepříjemné, protože 

Manžel ignoruje svou rodinu a věnuje svoji 
závislosti, Chudáček manželka, která je 
těhotná a každý den moc pracuje - 
doprovodit syna do školy, nakupovat, vařit. 

110 opatně chodí protože měla křivou nohy. 
110 Ten malý kluk vypádá jako medvěd, protože má nahoře uši. 

110 
Muž je moc překvapený, že mamka <...>ž 
má na hlavě jako ufo. Protože dítě zlobí a neposlouchá se mamk<...>. 

110 
Maminka je štíhlá a na hlavě je velké 
můzků jako ufo. Protože 

mamka byla moc nervů a přišla roste 
mozků. 

110 

Oni měli syna v tom tlustý můž sedí a  četli 
noviný a muž a žena prišli domů a koukali 
se na syna protože kouřil a opije víno protože on je neplnolete. 

110 

Oni měli syna v tom tlustý můž sedí a četli 
noviný a muž a žena prišli domů a koukali 
se na syna protože kouřil a opije víno protože on je neplnolete. 

112 Také kluk divné hlava. Protože on byl hodně pít víno. 
112 Kluk kouká a vztek. Protože tatínek je líný, vůbec pracoval. 
112 Maminka říkala, radší my odjezdili pryč. Protože my nemůže <...>edět tatínek. 

113 

Začíná Šéf ing. Honza Scuber pracuje na 
kanceláři, p. Adélka Zílenková pracuje 
seteřáčka na vedle šéfovi kanceláři, ona 
vždy každý čumí od Honzovi, že to moc 
hezký muž, protože 

ona je kurva seteřáčka, že pracuje na 
počítači, Šéf Honza řekl, že kde papír s 
kreditem, ona řekla tam na karbienta. 

113 Fanný říká, protože 

nechci abys jsi šla domů, Já říkám za chvílí 
musím jet domů a Pak byl zoufalej a 
přemýšlel jak mám říct přátelství, pak měl 
nápad přátele a Aničko chtěl jsem říct o 
Aničce : Aničko prosím můžu u vás bydlet? 

113 Bylo jiné než všechna ostatní prasátka, protože bylo zelené. 

113 
Druhý den farmáři dávali jídlo za prasatům, 
ale víc farmář rozmázlil zeleným prasete, protože byl trápný a neměl prima ve společnosti. 

113 Bylo jiné než všechna ostatní prasátka, protože bylo zelené. 
114 Moc ti dekuji za pochopeni. Protoze ostatni rika nema cenu a rika nepojede. 
114 Nestíhnu 12 h u anděla, protože doma teď koupat a pak oběd. 

115 
Syn sí připravil na válku pro kočku, kočka 
také chce jíst syna, protože syn jako má chuť prase maso. 

115 A hlava je jako mýš. Protože vypáda ucho. 
115 Nad knihou je jeden květinač, ale je zvadlá, protože rodina vůbec nezalívá vodu do květináče. 
115 Maminka má hnus prsu, protože to nenosí poprsenku. 
115 Maminka od manžela je dost zvlaštní, protože asi se blbě kouka co manžel děla. 

118 

19hod. nástup maturantů šeprování 
maturantů 2009, studentky říkali, že museli 
moc poděkování od třídní učitelky, protože byli trapení spolu třídní učitelku za 5lety. 

119   Protoze 
, muj mobil je rozbite displej " napul ", 
duvod jsem spatne pisu, nedivim na displej. 

120 

Předtím byla závislá na sluchadlo a 
najednou v ní přestala slyšet. Tak šla do 
toho, protože potřebovala slyšet a na zvuky je zvyklá. 

120 Budu psát o kochleární implantát, protože je zajímavá téma. 
121 Romeo hned zuřil na maminku protože mu neřekla pravdu. 
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121 O pravdu, zu měli, protože Dária často podala stížnosti vlastního otce. 

122 
Pak jsem si nasrala sestru, že mě nechala 
doma samotné, protože 

já se bojím sama v baráku u lesy. Tak pak 
jsem se rozhodla jet do Prahy za 
kamarádkou, až na den jsem oznámila naše 
zlobivé holky, že jedu pryč. 

122 
Odjel domu od ní, jeho myšlenka byla 
naplánovaná znásilnit ženu, protože 

měla na sobě černé elegantní sako s 
červeným minisukni a černé podpatky, 
prostě vypadala jako sexy. 

122 Na praxe se mi nelíbilo, protože 
něco nemá zkušenost na PC na grafiku a 
není profesionální grafik. 

122 

Kolem oběda já s Davidem jsme se šli do 
luxusního restaurace. Tak jsme se objednali 
vegetariánské jídlo, protože 

jsme chtěli mít pěkné rovné bříška na 
krásný večer. 

122 
Začátek července jsem hlídala sestru a 
krmit kočku u rodiči, protože 

mamka s manželem jeli na dovolené na pět 
dnů. 

122 Probíhala jsem bez problémů komunikace, protože 
grafička je neslyšící a starosta pan umí 
znakový jazyk. 

131 Chtěla bych opět tam. protože tam mě moc libilo. 
131 Jsem nemohla něco vzít časopic, protože jsem jen na praxe. 
131 Nechodím na trhy, tam nemám moc ráda. protože tam jsou hodně lidí. 
131 Tam mě se nelíbilo. protože poráď makat a málo odpočivat. 
131 Nemám ráda k Vanocům. protože už dokola a každý rok stejné. 
131 První dem jsem dělala jako pomahát, protože jsem poprvé dělala. 

132 V obývacím pokoji je malý, protože 
tam bydlí babička s dědou a je tam i malý 
vnuk na prázdniny. 

132 
V pondělí ráno jsem vstávala v 8 a ty kluci 
dříve vstávali, protože nás překvapili. 

132 Další dny jsme hrály různé hry, a nic moc, protože 
vedoucí tábora moc neumí vymyslet 
(nápady) hry. 

132 A všichni napůl děcka nebyli spokojení, protože 
děti si myslí, jakože jim nelíbí, jak vedoucí 
vede. 

132 
Po táborách jsem hlídala děti, dva malí 
kluci. Jsem si myslela, že to nezvládnu, protože 

kluci pořád kňučeli, křičely, zlobily a já 
nevěděla co dělat, aby přestali. 

132 
Až se zatmívalo slunko, musela jsem jít 
domů, protože 

jsem byla domluvená s mamkou a začít péct 
cukroví i perníčky. 

132 
O víkendu v sobotu přijeli dva návštěvníci z 
Prahy, protože 

teta z NM1 pozvala všem příbuzných v 
neděli. A tak v sobotu u nás přespali, máme 
velký rodinný dům. 

132 Byli jsme těžce unavení, protože 

jsme měli sraz v 5 hodin ráno, tak abysme 
stihli až do Svratky, na oběd ale nakonec 
všichni nebyli hladoví, nikdo neměl hlad. 

134 To je moje oblíbené jídlo protože 
můj táta mě naučil proto jsem odmilačka až 
teď. 

134 Ráda tady píšu dopis pro tebe, protože 
mě opravdu mrzí, že jsi nepřišel na školní 
ples. 

134 Dávno jsem chtěla na brigádu, protože 
jsem se moc nudila doma a nechtěla jsem 
furt sedět na pc. 

134 Mě se víc libí pantomima, protože bylo úžasné legrační a smála jsem se moc. 
134 Chtěla bych přát, žes byla fialové šaty, protože tam bude víc fialové barvy. 

134 
Chtěla bych tady psát o moji nejlepší 
čajovně, protože 

je to moje vzpomínka a nikdy se na to 
nezapomenu. 

134 Tak chci pravidelně chodit do čajovny, protože 

se mi moc líbí, jak vypadá v čajovně a 
někdy mi pomůže přestat nervy, proto toto 
místo je moje oblíbené. 

134 
Večer jsme zase šli do parku a leželi jsme 
v trávě, začali jsme se stýskat, protože 

za chvíli jsem musela jet domů z Prahy, čas 
rychle utíkal a museli jsme jít na 
autobusovém nadraží a rozloučila jsem se 
svým přítelem. 

134 Když jsem ve škole a někdy mám často protože mě to nebaví, moc pořád se učit jako dokola 
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nervy na učení, a nejde to přestat, proto potřebuju chodit do 
čajovny a v čajovně mi dává uvolnění a 
klid. 

135 
Můj názor: jsem myslel, že lepší stará 
maturita než státní maturita, protože statní maturita jsou velmi tězké zkoušku. 

135 To důležité pro českého jazyka protože 

musí umět komunikace, spravně věta, 
nesmí mít špatný slov tak bude velký 
problém a musí umět spravně slov tak bude 
to dobrý. 

135 Musí to snažit český jazyk protože to důležitý slov aby to rozumí! 

135 Za chvíli už začali škola a netěšil jsem protože 

myslel jsem tam není dobrý ale minulý 
týden bylhoror a druhý týden zatím dobře 
tak uvíd<...> dál. 

135 Libílo se mi moc, protože 

jsem moc spokojený, opravdu to bylo 
příjemné v práci, spolupracoval s pánem 
dobře a rozumněl dobře. 

135 Mě to zajímalo na praxi, protože 
paní mi pořad vysvetlila o přístroji nebo 
volná modelace. 

135 Někdy bylo nuda, protože jsem pracoval málo na praxi. 

135 To je dobrý, protože 

stará maturita musí zvolit ústní: příklad od 
1 až 25 straný a musí vybrat jen 1 téma 
Rezistor - (elektřina). 

135 Pro mně je lepší neslysící, protože víc komunikace. 
135 Nemuseli jsme moc nervy, protože nechtěli dlouho čekat do rána. 

135 Statní maturita je to jiný, protože 

zbavit zkoušku, potom učiteli poslati 
ministrstvo škola a bude to tvrdý a nebude 
dat <#> milost. 

135 Nevěřili jsme dostat první místě, protože byl nic moc na video. 

135 
Mě to napadlo, že mužu pracovat na 
FAMU, protože je moje oblíbený střih. 

135 Musí se naučit český jazyk protože to rychle pamět jak věty nebo... atd. 
135 Mě to zajímalo na praxi, protože víc informace. 
135 Každý den po přestávku chodí ven, protože kouří. 
135 Pán podporoval neslyšící, protože uměli šikovné ruce a dobře vizuální oči. 

136 Můj názor, že je lepší statní maturita, protože 
má jiné typy na maturitu. protože má různé 
typy skupinu pro neslyšící. 

136 
Můj názor, že je lepší statní maturita, 
protože má jiné typy na maturitu. protože má různé typy skupinu pro neslyšící. 

136 
Na brigádě se mě líbilo příjemné 
spolupracovníka, protože 

ona chodila na vysokou školu v Olomouci a 
také chodí kurz na znakového jazyka. 

136 
Ucházím se o pracovní místo asistent 
zubního technika, protože mě baví komunikovat s lidmi. 

136 Samozřejme jsme se moc báli, protože chceme dál do života a nechtěli zemřít. 

136 Ráda pozvu všechn spolužáci na oslavu, protože 
jsem dlouho neviděla bývalí spolužáci od 
základní školy. 

136 Já myslela lepší statní maturita, protože je stejné jako slyšící. 

136 
Při během jsme houpali, a také jsme moc 
kričeli. protože nechtěli zemřít. 

136 Mě lepší chat, protože já museli učit, jak správné gramatiku. 

136 
Pro neslyšící má různé typy, má výhoda má 
A.2. – anglický jazyk, je lepší. protože 

má kvůli má moc práce neslyšící například 
český jazyk, cizí jazyk a také znakový 
jazyk. 

136 Jsem byla na odborné praxe, protože 
naše škola pořád stejné pracovali a stejné 
postup práce. 

136 
Milá NJ1, chci tě pozvat v neděli na výlet 
do ZOO v Brně, protože 

jsme se dlouho neviděly a budeme si 
povídat, co nového ve škole. 

136 Odborná praxe jsem byl spokojená, protože paní vedoucí bylo velmi hodná. 

136 Je moc špatné, protože 
neslyšící neuměli gramatika a proto museli 
psát na chatu. 
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136 Je moc lepší neslyšící psát, protože 
učitelé vedet, aby učitelé ví, co uměli psát 
gramatika. 

136 

Chtěla bych Tě požádat, abys mi napsala, 
jestli za mnou pojedeš, abych zbytečně 
nečekala, protože jinak nepojedu. 

137 Potěšil jsem na toho, protože 
vydělávali víc peněz než u nás a také chtěl 
jsem poznat jiné zemi. 

137 Chtěl jsem vám pozvat na výlet do ciziny protože 
jsme dlouho neviděli. V dubnu poletíme do 
Paříže. 

137 Za chvíli už začali škola a netěšil jsem protože 

myslel jsem tam není dobrý ale minulý 
týden byl horor a druhý týden zatím dobře 
tak uvidím dál. 

138 
A potom napsat úkoly zbytek co jsem 
nestihl, ale trošku jsem nervózní, protože chci to rychle zbavit úkoly dodělat. 

138 
Setkal jsem jen s kolegyni a ředitele, jiný 
pracovnicí jsem moc nesetkal, protože jsou v druhém patře jakoby zvlášť práci. 

138 Nejlepší bylo na horách, protože 
mají spousty zábavy a krásný pohled na 
krajinu, vzrušující jízda ze svahu. 

138 

Moc se mi líbilo, to bylo opravdu super než 
jiný prázdninový den před dvěma lety, bylo 
prázdniny nudnější na vesnici lyžovat, protože je to jen kopec. 

138 
První den na praxi jsem byl trošku 
nervózní. protože 

neznám lidi a kolegyně je pořád se mnou, 
zvykl jsem komunikace. 

138 
Bohužel to musí a zvládneš to udělat úkoly 
rychle i doma, protože doma máš čas do neděle "říká učitel" 

139 
Maminka s malým <...> vypádá naštvaně na 
tatínka, protože tatínek v obývacím pokoji kouří. 

139 První zápas jsem prohrála, protože jsem dlouho nehrála. 

139 
Museli jsme na pohřeb, nechtělo se nám 
vůbec, protože smrt nesnáším.. 

139 První zápas jsem prohrála, protože jsem dlouho nehrála. 
140 A maji holky chtěli mi pomaháli, protože její pokoj změna noví moderní. 
141 Mám se super, protože jsem byl v Mexiku s kamošem. 

141 

Vážený pane řediteli, <p> prosím, abyste 
uvolnil mě ze 2. ročníku z vyučování ve 
dne 1. - 30. září 2013. protože 

budu v Anglii za olymiské hry pro neslyšící 
hrát fotbal jen mládí hrači. 

141 Toto je moje oblíbené jídlo, protože je jednoduché pro letní časy. 

142 
V Kameničce bylo v ohradě moc krav, koně 
se jich báli, protože nemají rádi krávy. 

142 
Další týden (červenci) jsem pokračovala 
práci na koní, protože 

máme 5 koní u farmu. Jezdila jsem občas 
na koní. 

142 Táta říkal, že jsem jako opilá, protože jsem jezdila doprava a doleva. 
142 Pak jsem jezdila na Jatě (klisně), protože jsem dlouho netrénovala. 

143 
Dobrý den paní učitelko, <p> Omlouvám 
se, že jsem v nemocnici. Až vrátím po roce. protože mám zlomené nohy (koleno). 

144 On mluvil, protože je nedostylaví. 
144 Měla nervozní protože budou tam dost osob neslyšíci. 
144 Něla měla červení tvař., protože byla zamilovaná. 

144 
V roce 2012 Vánoce moji rodiče neměli 
dost penez, protože měli splátky. 

144 
Už jsem dlouho přala, že chtěla bych nový 
notebook. protože 

často jsem prujčila kamaradovi notebooku 
ve škole 

146 Ano, byla jsem moc spokojená, protože 
na plesu všechno povedlo a užila jsem 
krásně. 

146 Tam byl samé pouť, ale jsem byla doufálá, protože jsem ztratila modré brýle kvůli velboud. 

146 
Šli jsme na pouti, ale ten velbloud už začal 
zlobit, protože pořád vrtěl hlavu do velblouda zádku. 

146 V době studenti už nejhorší zdělání, protože 
studenti chodí do práci a proto vždy byli 
unavené a nepravili z předměty a neměli 
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čas. 

147 Požadám o potvrzení objednávky, protože 
budu na osobně vyzvednutí v NM ulice 
NM2. 

148 
A rodiče potřebují komunikovat, tak proto 
chce dávat na kochleární implantátu. protože je velmi nebezpečné. 

149 Jsem myslím trochu mi nelibí, protože 
někdo 4. ročník blízko statní maturita a oni 
nestačí hned učit se budou o statni maturitě. 

149 
Zatím tam líbílo a samozřejme hodně práce 
a trochu nuda, protože mení zboží. 

149 Na odborné praxi, protože 
cíl aby uměl pro zub a dělal vytvořit zub 
pacient. 

149 Českého jazyk musíme umět, protože bude víc komunikace. 
149 Na praxi byl hodně laborator 5 x, protože pospíchali pracovat zub. 
149 Na praxi to je důležité, protože cíl zkušenota laborator a pacient. 
149 Musí umět českého jazyk, protože bude dobrá komunika a píše. 
149 Celkem osob 15, ale to je málo lidi, protože málo penež a odpustil 2 lidí. 
150 Doma je pes moc čekal, protože abych dříva domu. 

150 
Ráno vstaval jsem to težka pobytem bolí 
mě telěm, protože byl jsem fotbalovi. 

150 Po byl bolí mě svala, protože hodně jsem pracoval. 

151 
Chtěli jsme jít do jeskyně Božkov, ale nemá 
cenu jít protože jsme nestíhli, je to daleko. 

151 Vzal jsem klíče, zamkl byt, protože nikdo nebyl doma a šli jsme. 
151 Tento den se mi líbil, protože jsme byli sami bez lidí. 
151 … Helena snažila ustoupit, protože cítila nebezpečné tak trochu otočila zpět. 

151 Nechodím vánoční trhy, protože 
nejsem takový jen vetšinou objednavám na 
internetu. 

151 Ale nemohli jsme protože je to drahé 1 osoba. 
152 Nemám ráda Vánoce, protože jsem musela utrácet peníze kvůli dárkům. 

152 
Políbila jsem mu na tváře a odpověděla 
jsem mu moji jméno. protože 

prázdniny mi dostala osudová láska, než 
před dvěma roky jsem zažila velmi špatnou 
s tatínkem v Švédsku. 

152 Nic tu nepíšu klady praxe, protože 
jsem uměla skoro všechno, neměla jsem 
s těmi problémy. 

152 
Začátek v letě jsem musela uklidit ve svém 
pokoji, protože byli tam bordeli oblečení i nepotřebné věci. 

152 
Honza objednal maťou vodní dýmkou a 
jasmínóvy čaj, protože věděl, že je velmi chutnalo. 

152 Šokovala jsem, protože v mojí ruce byla moje spodní kalhotky. 

152 V 13. 12. 2014 jsem musela zůstat doma, protože 
jsem byla nemocná a aspoň jsem nebyla 
sama doma. 

152 Stále běží rychlejší než já, protože byl mráz a zmrazil je nohy. 

152 
Velký den sezení longboardisty, musela 
jsem tam jet sama, protože 

kamarádky se mnou nechtěly nebo odešly 
na dovolené. 

152 Stále jsem musela obléct hodně oblečení, protože ven byl úplně mráz pod nulou. 

153 
Pak až v sobotu byl jsem jel s mojí sestrou 
do neměcký na bázenu, protože to bylo moc horko. 

153 
Moje rodiče plánovali na dovolenou do 
NM, protože v NM bydlí moje sestřenice a teta. 

154 
Pojedeme všichni kromě Martiny, zůstane 
doma, protože je nemocná. 

156 Nemohl najít cestu zpátky domů po válce, protože 
všichni na válce byli mrtví, tak nikdo mu 
nemohl pomoct. 

156 V posledním týdnu už jsem chtěla domů, protože 
mi chyběli rodina, partner a moje oblíbené 
české jídlo. 

156 
Doma jsem nemohla balit dárkovým 
papírem, protože 

jsem měla zlomenou ruku, tak <...>i 
pomahala mladší sestra. 

156 Pili jsme společně bílé víno kromě mě, protože moc mě nechutná alkoholický nápoj, ale 
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jsem si dala hlavně zdravou vodu, abych 
mohla zhubnout. 

156 
Potom najednou přišla velká bouřka, tak ten 
muž umrtit, protože 

nebyl zvyklý na bouřku a potom i maminka 
umřela, měla problémy 

156 

S námi byli babička, dědeček, strýc, bratr, 
NJ maminka, NJ a pradědeček kromě moji 
maminky a jeho přítele. protože maminka s přítelem byli pryč na výletě. 

157 O prázdninách jsem moc neužil, protože 
jsem musel jít na brigádu do pekárny 
pracovat. 

157 

O prázdninách jsem moc neužil, protože 
jsem musel jít na brigádu do pekárny 
pracovat. Protože 

jich bylo málo zaměstnanců a ostatní měli 
dovolenou, ale jinak jsem spokojen, že mně 
potřebujou 

158 Byl jsem unavený, protože dlouho silnice. 
158 Můj auto oprava, protože spatně okno. 

158 Rikal: tatá nevolál policie. protože 

jsem byl bolí oči světko bilý moc silný, byl 
se stolo v večer asi v 22:45 hodin už doma 
v 23:40 hodin. 

159 Mirek pomáhal vytahnout Jakubě protože 

ze zima potom Jakub šel domů Mirek 
připravil teplo<...> čaj a citron s med dál 
Jakub. 

159 Jakub spadl na leďe protože jsou prasklý. 
160 Škola má výhodu, protože škola má moc informace. 
160 Mám výhodu, protože mám hodně prázdniny. 

160 Bála jsem, protože 
neměla jsem ráda v nemocnici, ale musím 
vydržet. 

160 Práce má výhodu, protože vydělávám peníze. 
160 Zážitek o letních těšila jsem do vody, protože byla jsem hodně vedro.. 
160 Práce má nevýhodu, protože hodně pracovat a nervy 
160 Jsem smutná, protože můj přítel byl jiný povahu. 
160 Musím psát s tebou, protože už jsi stěhovala do ciziny. 
160 Škola vůbec starost, protože neplatit. 
160 Mám ráda, protože mám spolužáky a kamarády. 
160 Škola má nevýhodu, protože pořád sedí na židli a nuda. 
160 Mám nervy, protože káždý den chodím do <...> práci. 

161 Nerada chodím do práce, protože 

nechci mít nervy, unavená, nemá čás psát 
úkoly a setkavát s kamarádky ze školy, 
tohle nesouhlasím. 

161 
Přednost se učím, píšu úkoly, ale po škole 
chodím na sport, protože potřebuju pohyb než sedět doma. 

161 
Chtěla bych stručný text a potřebuji víc 
obrázky, protože Neslyšící baví vizuální obrázky. 

161 
Vlastní názor je pro mě přednost dokončit 
školu, protože potřebuju víc poznávat vzdělání. 

161 Studenti mají přednost školu, protože potřebují vzdělání, maturity, atd. 

161 . Je to lepší chodit do školy, protože 
potřebují více informace ve škole, jezdit na 
výlet, na horách, na přírodě, atd. 

161 Mně vůbec nelíbilo, protože můž ukradl prachy byl nosit zbraně. 

163 

Vsichny dopsali dotazniku, A nekdy zaci 
nerozumeli dotazniku a pak jsem překládal 
do CZJ a oni chapou, protože 

vidim, ze neslysici ma chut znakovat jako ja 
a když ja neznakuju, tak to bysme moc 
trapilo. 

163 
Někdy člověk má kochleární implantáty a 
vidim, že moc strašné chudák, protože 

kochleární implantáty je takové zvlaštní, 
dívné mluvit jako sladba a znakuje jako 
neslyšící není, prostě vypadam jako robot. 

163 

Jsem dostudoval na střední školu ve NM a 
jsem spal na internatě, ale opravdu na 
internatě pro mně nezvykl, kvuli je tam 
vychovatelka a pořad nasleduje mě, že mě 
neposloucha vychovatelce, protože 

na internatě jsou přísné pravidla, a já ho 
neznám pravidla. 



 

121 

163 

Neslyšící hodně citlivé na implantu a slyšící 
komunikuje ze slyšíci a implantáty taky 
nekomunikuje ze slyšíci, protože 

slyšící zvyk komunikovat ze slyšící, a KI 
má zvlaštní zvuky hlas jako robot. 

163 

Muj hodnoceni je velmi spatny a také 
spatny medoty, ale jen 2 pedagog neslysici 
bylo supr, protože 

ma vlasni znakovy jazyk a pohode 
komunikujeme a bez bariery. 

163 

V práci jsem pracoval na počitačí a pak 
jsem chtěl napsat sms pro kamaradovi, ale u 
sebe nemám mobil, ajsem vzpomněl, že 
jsem nechal doma u postele mobil, a bez 
mobil nemůžu vydržet, protože 

nevím, zdá je zprava sms či ne, Kdyby 
dostal zprávu a já nevím,třeba dneska 
sejdeme v restauraci nebo na rande. 

165 Líbí se o Vánocích v 2012, protože 
jsem jedl cukroví, potom jsem bolel mé 
břicho. 

166 Dávam vodu psovi, protože jeho velmi zížeň. 
166 Nečesala jsem srst, protože Gabi má krátké srsti. 

167 
Dobrý den paní doktorko, rád bych Vám 
poslal mail nebo uschovnu, ale nedošlo to, protože má největší paměť. 

167 Nejlepé se sejdeme kolem 13h v NO, protože 

v 10h. mám plánu naších spolužačku, která 
pracuje vytvořit na semínarku minislovník 
DVD. 

167 Milá NJ, akorát jsem četl Vášeho mail, protože 
dneska jsem vratil ze Vsetína na souštředení 
kolo. 

167 

Rád bych Vám domluvit, že jsem přihlasil 
na zkouzku v úterý, a bych chtěl zrušit CC. 
CC. 2010, protože ja jsem nemohl stihnout na učení. 
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Příloha č. 6 – Výpovědi s tak 

 

autor    

1 

NJ, Proč mi nepišete sms, myslím mám 
důvodu sms, myslím mám důvodu oproti 
mě tak piš mi 

1 
A pak u NJ jsem chvíli poktlala. Mě to 
jedno, jestli k nám. Tak můžeš. 

2 To jsem ráda. Tak 
se ptám v kolik hodin jede vlakem z Prahy 
do kolín? 

2 
Dnes budu doma a těším tebe, nemusíte 
oběd, tak 

u mě mám brambory s hovězí mleté máso 
roládu je dobrý ty u mě oběd? 

3 
Tak napiš mi jestli určité pojedete nebo 
nemohl tak mě to nevadí až přiští Jo! 

4 Pravnik nic neřekla, věc okno tak klid. 
6 Doufám, že budeš mít čas, tak přečti můj email. 

6 
Na konci ledna jsem byl s kamarádem v 
divadle Nablízko, tak jsme viděli Racka - krásně!!! 

8 

Ne, muzu v jine dny, ale moc se mi to 
nehodi - je to mimo moji cestu a zrovna v 
stredu jdu na FF UK, tak se mi to nejvice hodi v ten den... 

9 Tak můžu ve 12,30 hod.. tak se tam sejdeme.. 
9 Tak v pondělí mě nevyhovuje.. tak v úterý.. 

11 
Jinak ve 3. třídě nikdo (chřipka), NP věnuje 
aspoň přípravě na vyučování, tak pomáhám víc času ve 2. třídě. 

14 

ze zkousky a opravuju domaci ukoly z 
cestiny pres 30 zprav. Tak musel jsem 
snazit na vaás připusobit, tak 

zatim mam v priloze KI cos jsme byli na 
prednašku. Kdyby neco spatne tak dejte mi 
vedet Dekuji a 

14 

Moc Vám omlouvám, že stykam furt 
problémy ze zkousky a opravuju domaci 
ukoly z cestiny pres 30 zprav. Tak 

musel jsem snazit na vaás připusobit, tak 
zatim mam v priloze KI cos jsme byli na 
prednašku. 

14 
Tak je v příloze o KI članek, ale nevím co 
mám opřesne asi je to ono ci ne, tak se podivej 

16 PAK NÁHODOU JSME POTKALI NN4 TAK BRZO RÁNO JET DOMŮ? 
17 Ja mate I třida další sport tak dělat. 

18 

Pak na vysoké škole, automaticky účasti 
tlumočníka na přednáškách a seminárkách, 
na seminárce účastníme my jen neslyšící 
studenti s neslyšícími učiteli tak 

bez tlumocníka, když na přednášce s 
neslyšícími učiteli přítomna tlumočnice pro 
slyšící studenti. 

18 

Taky tady je málo kvalitní neslyšící učitel 
(nebo učitelky), který rozumí všechny 
češtiny i odborná slovy, právě to tady chybí 
nebo umí tak 

málokdo a doufám, v budoucnosti to 
přibývá. 

18 Byl jsem jako dítě, tak 

jsem měl neslyšící třídní učitelku od 6. třídy 
do 9. třídy, něco jsem cítil, že existuje jako 
bezbariérová komunikace (normálně dřív se 
mi nenapadá ale až dnes ano), taky ona nám 
dává hodně info, obohacování ZJ a kulturu 
N. 

19 Moc se ti omlouvam, ze 

jsem nebyl v sobotu na kurz, stalo se v 
patek vecer strasne silne bolelo bricho a pak 
jsem jel do pohotovost a zjistil, ze jsem mel 
slepa strevo a pak jsem okamzite operovali, 
a mel sem smulu terminy. 

19 Ahoj NJ, moc se ti omlouvam, ze 
tak az ted pisu na mailu, protoze skoro 
mesic a pul nefungovalo z internetu (doma). 

19 
vim, ze jsem slibil napsat na mailu, kvuli 
tomu na vysokou skolu ci postupne do Tak 

včera jsem vyridil na studijni oddeleni, ze 
jsem postoupil do druheho rocniku, tak 
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druheho ročníku. jsem dost velikej radost, ale zas dneska zase 
mam smulu, ze jsem byl doktorovi na usni, 
ze leve ucho mam zanet a sakra, ale hlavne 
brzy zdravim 

19 
Tak včera jsem vyridil na studijni oddeleni, 
ze jsem postoupil do druheho rocniku, tak 

jsem dost velikej radost, ale zas dneska zase 
mam smulu, ze jsem byl doktorovi na usni, 
ze leve ucho mam zanet a sakra, ale hlavne 
brzy zdravim 

19 

Od soboty do nedeli jsem byl na brigade a 
to bylo na tvrdo, me strasne boli zada a 
ruka, ta ruka uz moc spalena a mam plne 
cervene tak 

porad mazu s kremem a dneska taky ale 
brzy bude hotovy v kancelari. 

19 a pak další mám školeni o vikendu. Tak mám toho hodně. 
19 Zitra uz zacina skola brrrrr....... Tak jeste dalsi napisu mail i fotky 
20 Mili studenti, vetsina z vas hodi v pondeli, tak udelam pro Vas. 

21 proste ted me zacina boli v krku.. <*> tak 
dneska bude oslava ode moje babicka ma 
narozenina.. 

22 
Stejné vím p. NP tolik sta tisíce ochotní dali 
fotbalům ČR úplně nové vybavení. Tak , že moc děkuji za nabídku od NP i od NP. 

24 
Tlumocnici maji vlastni eticky kodex 
(podle komory) jsou falesne. Tak 

proto kazdy tlumocnik nechce " socialni 
pomahat ", ale tlumocnik dostate penize od 
statu, od MPSV, to je socialni? 

25 
Odpověď se na emaila kdo přijde s námi na 
výletě tak přijďte a budeme hodně pobavit i legrace. 

29 Teda už bylo moc hodin, tak 
jsme pospichali do restaurace = " Mexickee 
". 

29 Už byla přestávka, tak jsme šli zahrát Laser game. 
29 Ale tone číslo už ne, tak na abecedu. 
29 Už je čas, tak šli dovnitř. 
29 A hledali jsme místnost Laser Game, tak nakonec jsme našli. 

29 
stejnak přijede pozdě, prej má nějaké 
vystoupení = trenink. A zbytek? Přijedou tak až zejtra (2. 10) 

30 Kluk stojí vedle žena tak díval na televizi. 

30 Tam nahore kvetiny schovával alkohol. Tak 
ona nezapomněl zele<...> květiny ale bude 
staré květiny. 

30 
Otec sedí povídáme žena otec 
neposlouchám, tak pořát časopis (DBNA). 

30 Obývací pokoj tam je bílé kočka tak koukám kluk. 

36 
NESLYŠÍM, VŮBEC NEREAGUJE, 
POUZE ZRAK, PROTO CO JE. TAK 

SÁMOTNĚ PRACUJE, MÁLO 
VZTAHUJE, MOC PRÁCE, NÍZKÉ 
MZDY. 

40 
Ale může se stává kdo špatně učení, ale 
radši víc se učit, tak 

nemůže jít do práce, protože hlavně první 
přednost škola. 

40 

Pracovní doba od 7 hodin do 14 hodin, ale 
nemusí přesný čas, protože vedoucí někdy 
mě pustí dřív domů a měla jsem hotová 
práce, tak šla jsem dřív domů. 

41 
Děkuji hadovi, za to, že neměl se mnou 
problémy, tak se mi libí, že je krasně zbravený had. 

48 

Otec říkal že budeme připravovat věci v 
batohu, protože pojedeme do Slovenska a 
tam bude <...>hry ale krásn<...> v přírodě. Tak proto budeme zabalit si věci. 

49 Pes zlobí lékaři tak nevadí to. 

51 
Prave ze ja taky mam neco, ale chci dat 
prednost tu mistenku. tak pocitame zatim v poledne, jo? 

56 Bylo už pozdě, tak jsme jeli domů. 
56 Šel opravit, tak jsme raději už šli dovnitř. 
57 neslysici bude prestat drby na me.. tak budu normalne.. 
58 Skoda. Tak se modlime ze VY budete hlasat! 
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59 
Jsem tady sama a kolega má dovolenou, já 
se nudím, tak ti píšu. 

61 
Nestihnu to v ZJ, nemam u sebe fotak. Ale 
pokusila bych se do tydne, nevadilo by? Tak aspon neco napise o sobe, ok? 

65 A ještě kdo má vlastni balon (míč) a tak vem rezerve!!! 
71 Já byla boby. Tak boby je super zabava 
71 Já byla plavala. Tak hry a zabava na plavní. 

72 
ozdobit pro děti bramborovy kaše obličej a 
take může ryže a tak dobrou chut 

73 Už jsem nespadla, tak 
jsem dostala horkou čokoládu od paní 
učitelky a ta horká čokoláda byla výborná. 

73 
Jesssica je zamilovaná a mluví s klukem 
nebo jde s jim na rande. Tak 

spolu domluví, aby šli spolu do restaurace, 
skvělý. 

73 Notebook byl opravený, chlapec tak vzal notebook a šel domů. 
73 Petr měl napád, že kdo prohraje tak zaplátit na účtu. 

74 
Dnesky nebyli zabavu jako včera jenom 
nuda.. A tak 

šla u kamošky (NJ) a koukáme na DVD 
SAW 4.. 

75 
Já jsem nedostala dárky nad stromečku. 
Moje rodiče měli próblém peníze, tak to nic. 

78 Můj brat ještě spí tak 
šla jsem ho vzbudit aby mohli už rozbalit 
dárky. 

86 
Další stránka už není seznam tlačítek, tak 
nemohu vrátit do předchozí stránky, tak je potřeba a také nefunguje videoklip. 

86 

Pokud bude stránka heslář a pak kliknout na 
slovo MALÝ, tak objeví se stránka, tak 
přidat do seznamu tlačítek " video ke slovu 
" MALÝ ", nevejde to tlačítek, tak zkrátit slovo. 

86 Další stránka už není seznam tlačítek, tak 
nemohu vrátit do předchozí stránky, tak je 
potřeba a také nefunguje videoklip. 

88 Proto věděla, že anglicky umím dobře. Tak 
byli vybráni jiní čtyří neslyšící a přednesené 
učivo zvládli na jedničku. 

89 

Vetsinou ucitele slysici se pouzivaji 
znakovana cestina a nic nepouziva znakovy 
jazyk, a ještě další uz nepamatuju. Tak 

Ucitel neslysici nejlepší je NP a NP bylo to 
moc vyborny komunikace CZJ a je muj 
jazyk a ještě plus jsem byl jen jeden rok je 
to blby. 

91 
Později organizace NO mi nabídla práci 
lektora znakového jazyka, tak jsem o to začal zajímat. 

91 
Mně to dříve vůbec nevadilo, ale postupně 
mě zbyly jako otravné. Tak 

jsem musel ukončit domácí práci, neboť 
neměl jsem volný čas. 

91 
Pohádal jsem se s ním, ale nepomohlo mi 
to. Tak jsem musel dátvýpověď. 

92 Vyuka mi zacina ve 14.10. Tak staci kratce pres 14 hod. 

93 Maminka nebyla přílíš mladá, tak 
neměla možnosti se mnou jezdit na kole 
nebo zahrát na fotbal. 

93 

Maminka nebyla přílíš mladá, tak neměla 
možnosti se mnou jezdit na kole nebo 
zahrát na fotbal. Tak často mě vzala do klubu pro neslyšících. 

93 
Když jsem se narodil, moje rodíče byli 
připravení, že budou mít neslyšícího dítě. Tak rozhodnou, že mě dá do školy v Olomouci. 

94 Chápu problematice neslyšících na Moravě, tak 

měli neslyšící trochu naučit zvládnout sami 
a také tlumočníci měli naučit trochu být 
neutrální. 

94 
Mě vysvědlila postup práce a dobře 
odezírala. Tak jsem šileně ulevil. 

94 

Mám neslyšící rodiče a prarodiče také jsou 
neslyšící. Hlavně prarodiče vadí, že jsem 
neslyšící, protože neslyšící mají vždy 
problémy s komunikací, těžko najít práci 
apod. Tak 

proto rodiče mě poslal do školy pro 
sluchově postižené, které se tam jen mluvili 
tzn. orální větev vzdělání. 

94 Neboť ve Zlíně byla jen jediná známá Tak rodiče snažili abych nepoužíval s 
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tlumočnice NJ. tlumočníkem. 

94 

A ještě když neslyšící chtěli ještě víc něco 
jako např. koupit počítač a tlumočnice hned 
vědí a říkala " ta sociálka tobě nedá, protože 
pracuješ, a nejsi student, tak musíš koupit počítač z vlastní kapce. 

94 
Protože většina lékaři nebo úředníci jsou 
líní vysvětlit pomalu a pěkně výslovnost. Tak 

díky tlumočníkovi, že lékař může normálně 
mluvit a simultánně tlumočí. 

95 

Když na jaře konal celostátní sportovní hry 
pro děti každý rok se střidalo město, které 
je škola pro SP tak 

jsem moc chtěl tam zúčastnit, hlavně kecat 
s mnoha neslyšícím. 

95 Nebyl přísný učitel či trénink, tak jsem mohl " volně " kašlat. 

95 

Každý večer jsme měli na internátě volný 
čas tak kluci rádi hrajou fotbal, potřeboval 
hráče, tak jsem tam připojil. 

95 
Každý večer jsme měli na internátě volný 
čas tak 

kluci rádi hrajou fotbal, potřeboval hráče, 
tak jsem tam připojil. 

95 A na VŠ není povinný předmět TV, tak jsem rád kašlal. 
97 Nevím, jestli to je pravda. Tak nevadí. 
98 bylo tam hodně lidí, tak jsme museli chvíli počkat až někdo odjede. 
98 Neviděl jsem druhou konci kásarnu. Tak až tam jsme došli. 

100 

Nejvíc mám rád Arabové území, a tam 
cítím mnoho lip, mam pocit, ze tam jsou 
samé neslyšící, protože mají rádi gesta a 
připadá mě jako znakový jazyk. Tak bych mohl doporučit, aby neslyšící jeli tam. 

100 Ale u neslyšících ze zahraničí mají kvalitu, tak 

můžu porovnat, ale nechci kritizovat, 
protože u nás teprve natočil, takže 
kritizovat můžu až později. 

100 

Ale například v Ukrajině nebo v Rusku, 
vláda podporuje neslyšící sport, mají tam 
jako profesionální smlouvu a vydělává, tak úroveň jako stejně slyšící. 

106 Kateřina styděla a tvářila. Tak Jack objednal teqi<...>. 
106 Rodiče uviděli a tak zrušili svatbu. 

106 
Rodiče Kateřinu uviděli hospody, že 
Kateřina měla radost a štastná. Rodiče tak měli také radost. 

107 

Dobrý den to bych chtěl zúčastnit se vaším 
kurzu už ve čvrtek samožrejme půjdů 
pravidělne a mohu vzít i kamošku jen na 
vyškoužení protože ona nebydlí v Praze 
akorát v tém termíne bude v PRaze tak 

mohu vzít i kamošku take na tancováním 
kurzu jen jendou.. 

108 Pak to bych perfektně rozuměl o tom. Tak to zkusím, ale jestli budu mít čas. 
108 Babička chce jidlo ale doma neni tak děda jde zpět domů a přinese jídlo. 
109 Cesta byla dlouhá, začal jsem se nudit. Tak jsem přemýšlel, co NJ udělám. 
109 Zbývá mu pět minut do tří tak si krátí chvíli hraním s mobilem. 

109 
Já jsem si to nevšiml, ale jó, v pohodě jsem 
čekal a jsem tu s Tebou. Tak se nic nestalo. 

109 
A on na to, byl jsem u tebe doma, ale tys 
tam nebyl, tak jsem se vrátil domů a ti napsal. 

109 Běhal, běhal, až nevěděl kudy jít. Tak se raději zastavil a třásl se. 

109 A já zčervenal. Tak 
jsme se smáli a řidič též se smál a jeli jsme 
dál. 

109 
Tam místo Kuba pekna moře, taky hotel ma 
pět hvezdičkový hotel. Tak 

já s holkou jedu do hotel, pak jsme jít k 
moři. 

109 Bylo horko, dlouhá cesta po kamenech. Tak 
jim rodiče dali klíče od auta a řekli : " 
Nezlobte se tam a buďte opatrní. " 

110 Kočka je h<...>na tak barva je bíla. 

110 Měly blbý příjmení, tak 
je furt nadávaly, nenáviděly je a taky 
nadávaly <...> sprostým slovem. 

110 Lidé mu většinou nadávaly, že jsou z ufona, tak třeba jsou. 
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111 
a budu chodit asi na brygádu. rozdavaní 
letaku tak bude fajn asi videlek 120 kč za den. 

113 
Ptám se máš rodiče? říká ne, me mám 
rodiče. Tak 

jsem si přemýšlela, á už to mám dnes budeš 
tady se mnou bydlet a já si postavím 
domeček pro tebe. 

113 
Prasátko před domem musel shánět zelenou 
barvu, jestli je někdo má. Tak 

se mu podařilo najít zelenou barvu na 
otírání. 

113 

Prasátka přemýšlely, a uvědomily si, že 
zeleném prasátkovi mu posmívaly a že mu 
zelená zůstává. Tak 

se samy rozhodly, že si zelenou barvou 
obarví aby nebylo m<...>lo. 

113 Všechna prasátka se moc lekla za hlučení, tak přišla na silný strach. 

113 
Prasátko mělo nápad a přál aby všechna 
prasátka byly i zelené. Tak musel něco vymyslet, jak nato. 

115 
Pozor syn ho zlý na kočku, proto chce soud 
brát kočku. TAK Kočka také přemyšlel o válku. 

115 Syn volá kocoura, tak kocour je celý bílý. 
115 Samořejme se šatech nehodí, tak vypadá stračidlo. 

117 V Radlice Kazdy novy rok tak 
vzdycky na vylet na vodací, kolo, na hor 
tady jsou 1. tř až 9. třída 

119 Zitra budu cely den doma, tak dodelam ankety a spustim na ostry. 

120 
Předtím byla závislá na sluchadlo a 
najednou v ní přestala slyšet. tak 

šla do toho, protože potřebovala slyšet a na 
zvuky je zvyklá. 

120 Jsem sama neslyšící, tak bych do toho nešla. 

122 Před 14 dní poslední měsíc jsem byla u táty, tak 
jsem pomahala <#> uklízet, umýt okna a 
prát se záclony atd. 

122 Ten prohližel u vily, jestli žena už spí. tak vylezl z auta a pomalu šel k ní do domu. 

122 Sestra jen mlčela. tak 
jsem tam jela a uviděla jsem kamarádku po 
dlouhé době. 

122 

Pak jsem si nasrala sestru, že mě nechala 
doma samotné, protože já se bojím sama 
v baráku u lesy. tak 

pak jsem se rozhodla jet do Prahy za 
kamarádkou, až na den jsem oznámila naše 
zlobivé holky, že jedu pryč. 

122 Po večeře jsme šli na vířivku, tak jsme dělali krásné věci ve vířivce. 

122 
Vzadu v podchodu uviděla Helena malou 
kavárnu, a tak se rozhodla, že si tam dá šálek kávy. 

122 

Chtěl se někam posadit, ale nikde nebylo 
volné místo. Jen u malého stolu vzadu, kde 
seděla atraktivní tmavovlasá žena, tak 

šel za ní a zeptal se: "Jestli je volné místo a 
odpověděla, že ano. 

122 Ještě nálepka, aby ta nekřičela. tak 
už byl připravený odjet za ní kolem 
půlnoční. 

122 Naštěstí, ta žena nechala otevřené okno, tak vylezl přes okna. 

122 <…> šel potichu a uviděl ženu, tak 
ji hned nalepil ústu a provázel ji ruky, aby 
nebranila a hned brutalni znásilnoval. 

122 

První den jsem nastoupila na praxe a 
zároveň byli stěhování od Ládví až do 
Podolské vodárny. tak 

jsem nic nepracovala na grafiku, 
konzultovala jsem s grafičkou a jak to 
vypadá její práce. 

122 
Kolem oběda já s Davidem jsme se šli do 
luxusního restaurace. tak 

jsme se objednali vegetariánské jídlo, 
protože jsme chtěli mít pěkné rovné bříška 
na krásný večer. 

122 
Už jsme se rezervovali vířivku až po 
večeře. tak jsme šli na procházku na chvilku. 

122 Ten už zjistil, kde bydlí a tak začal něco planovat pro ženu. 

124 

Diky za fax, by ráda šla ale cestu nemám 
chuť stejně mám bolest nohy levé paleček 
jsem uhodila stole mám fíalové. Tak 

teď musím uklízet půda oblečené věci 
musíme pryč. 

124 Ty normální uklízení ne generální tak 

stáčí ty hlavně svoje práce 1. patro uvídí 
svoje oči něco špinavé tak radší umyjete 
nebo vyčistíte ne všechno rozumíte a 
nevšímej radši klídná jo ano uklízela 
všechno generální jako svachlně. 
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124 Akorát dostala tvůj fax tak 
ještě napišu fax tebe já četla tvůj zprávu fax 
o praci hrozný. 

124 
Já už končím práce škola uklíď to je hrozný 
otravujou o stěžujou pořád já už mám dost tak radší končím. 

124 
Není to normální to vymyšlená vedoucí, mě 
to nelíbím se tak radší končím to je klídně. 

124 
Jo zapomněla jsem že špatně vídí oči 
nemůže šít tak okej. 

124 
NJ její auto rozbité nejede musím opravít to 
blbý je starý. Tak nezlob se nepůjdu Unie, zase příští jo! 

127 

Obden jsme dělávali výlety, projeli jsme po 
Liberci a viděli jsme ještěd, babylon a také 
různé obchody, někdy jsme byli i jen doma, tak 

jsme hráli různé hry i venku na kolo nebo i 
zaplavat do bazénu. 

129 
papíry, mobily, atd... Tak to vypadá, že 
jsem zvyknul, zvládnu i bez tlumočení. Tak 

radši vynechávám překvapením, jestli to 
dítě bude slyšící anebo neslyšící. 

129 
Myslím, že vynález vznikl jen kvuli penězi. 
Zbytečně tak 

kolem sebe lidé říkají jak je to úžasný věc, 
že dokaže díky němu uživatel slyšet to, co 
slyší jen běžné lidé bez sluchově vad. 

129 

Je víc výhod, neboť nemusel bych slyšet 
hluky, kterýho slyšet nechci. Díky tomu z 
někteří okolí jak mi posmívají, že neslyším 
(znakuji, chovam se divně, atd...) mohu tak 

zdokonalit svoji vlastnosti, např. díky tomu 
naučím jak lépě chovat, jak udělat když se 
děje něco co se mi nelibí. 

130 
Nelze spustit video - koukat po lepším 
(video izolovaně SZ) a další videa, tak 

je potřeba přejmenovat souboru v Images z 
SZ KOUKAT PO LEPŠÍM na SZ 
KOUKAT PO LEPSIM. 

130 
Opět nefuknčí videa u souboru UMĚT 
75%, tak 

je potřeba nevzniknout mezery u adresáře v 
adresáři IMAGES, stejný případ jaou 
předtím. 

132 

O víkendu v sobotu přijeli dva návštěvníci z 
Prahy, protože teta z NM1 pozvala všem 
příbuzných v neděli. A tak 

v sobotu u nás přespali, máme velký 
rodinný dům. 

134 Ahoj NJ2, příští týden budme na svatbu, tak bych chtěla tě pozvat na svatbu. 

134 

Byl poslední den, že musely jsme se 
rozloučit v Německu a čekaly jsme na 
vlaku za čtyři hodiny, tak 

jsme šly koupit dva jízdenky do Prahy, NJ2 
vzala dva jízdenky do kabelky. 

135 
Chtěl bych podívat v ZOO a moje rodiče 
taky chtěli tak 

šli jsme v ZOO a moje máma si koupila 4 
lístky, potom podivali jsme o zvířatéch a 
tam krásný tygřa, opice, slona,... atd. 

135 Potom dal mi úkoly, tak 
jsem musel udělat video, potom ukazoval 
pánovi, jestli v pořadku. 

137 
Jeli jsme další město Obertrdun<...>, tam 
jezdí lanovku na hory. Tak jsme koupili lístky na lanovku. 

137 
Všichni prosím vám napište mi, že budete 
jít k námi na oslavě, tak napište ano nebo ne. 

137 
Moje teta dostala mě dárek od narozeninách 
jako na výlet. Tak 

já a moje teta jeli jsme do Alpy na 
Rakousko. 

138 
Ale říkám, že myslíte, stihnu udělat 
všechny předměty rychle za sebou dva dny, tak uvidíme podle toho, jak stihnu. 

138 

Rychle vypil cappucino a šel hned po vypití 
kávu ven a hned si poběžela tmavovlasá 
žena za nim a popovídala s ní aby nebyl 
smutný. tak 

doprovodila až k jeho domu a náhle slyšela 
výstřely. 

138 Podívala se kolem a nikde není, tak 

muž rychle vzal ženu a běželi poblíž 
přechodu napravo, najednou auto jelo příliš 
rychleji. 

138 

Škola mě žádala, abych hledal praxe mimo 
školu. tak jsem hledal na internetu a 
emailem posílal v NM1 i NM2. Tak poslali 
mě odpověď z NM2 Firma NO, přijali mě 
na praxe, tak jsem byl rád, aspoň jsem našel 
firmu než nic. tak nástup je v pondělí ráno v 9 h. 
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138 

Škola mě žádala, abych hledal praxe mimo 
školu. tak jsem hledal na internetu a 
emailem posílal v NM1 i NM2. Tak 

poslali mě odpověď z NM2 Firma NO, 
přijali mě na praxe, tak jsem byl rád, aspoň 
jsem našel firmu než nic. tak nástup je v 
pondělí ráno v 9 h. 

138 
Už po Vánocích se připravují věci do auta, 
kufry a tašky. <p> Cesta byla dlouhá a tak už vyrazili na horách. 

138 

Nechceme být jenom doma sedí u televizi, 
proto přemýšlíme plánovat jen na skiareál v 
Olešnicích a matka chtěla na horách, jsou 
tam pěkný výhled na krajinu, moc to chtěla 
tam jet. tak tatínek taky chtěl a moc se mu líbí hory. 

138 
Vím, že se blíží maturovat my všichni 
spolužáci, tak chápu, že dáváte hodně úkolů na víkend. 

138 
Nevěděl jsem, že mají překvapení večerní 
lyžování a tak 

jsem jel ze svahu dolů a najednou pustili 
petardy a jsem byl překvapen a trochu jsem 
se lekl. 

138 Muž uslyšel brždění a tak 

sám zastavil a tmavovlasá žena nestihla už 
zastavit a uprostřed přechodu auto jí 
narazilo, letěla silně, jako hračka panákča". 

138 
Škola mě žádala, abych hledal praxe mimo 
školu. tak 

jsem hledal na internetu a emailem posílal v 
NM1 i NM2. 

139 Věřila jsem je, tak 

jsem se státní maturitou nesouhlasila a měla 
jsem názor, že to není špravedlivé, opravit 
budou ministrvo školství a oni neznají 
jakou máme gramatiku, máme problém s 
češtinou a budeme psát jako u slyšícího. 

141 
Hned jsme se vratili a šli hledat tu mojí 
jízdenku a nenašli jsme. tak 

jsem si rozhodl, že vratim domů bez 
jízdenky. 

142 Jata utíkala dál, tak jsme pomalu běželi až konec Kameničky. 
143 Nemohu moc chodit. tak vám moc prosím aby pošlete nějaké úkoly. 

144 
Řekla jsem proč koukali na mě? Maminka 
řekla: Nic, tak prosím že bys uklízela na stole. 

145 

Ale doučovatelka má jiné starosti má 
vlastní zkoušku a soustředí ji a nemá čas 
věnovat mě doučování a doučila mi by až 
po 15. června, tak 

obávám, že mám poslední 3 pokusy tzn. 
tuto čtvrtek a někdy na konci června a v 
září. 

145 

Dobrý den, dobře a ve čtvrtek nepůdu na 
test, neboť nejsem přípraveny na učení, 
neboť doučovatelka nemuže mě věnovat. Tak jak bych mohl zrušit na IS? 

145 

Dobrý den pane NP, omlouvám se, že o den 
jsem opozdil, neboť jsem čekal od lidí 
vyplněný dotazník, včera jsem měl jen 15 
vyplněných dotazníků, potřeboval jsem tak 

jsem poprosil jinému, aby vyplnil, už mám 
20, hned jsem zpočítal. 

148 A přijde sanitka. tak pán doktor vytáhl přístroje a dal do plíce. 
148 Když operace pro kochleární implantát, tak může poškození mozek. 

149 Oni lidi říkali, že nechtěli o statní maturita. tak 

to nechápu proč nebo důvod nevím přesně 
ale myslím že oni nechtěli těžko učení nebo 
jiné důvod. 

149 Když bez statní maturita tak 
že není vzor kvůli předtím těžko a lehké. 
tak myslím lepší statní maturita. 

149 
Když bez statní maturita tak že není vzor 
kvůli předtím těžko a lehké. tak myslím lepší statní maturita. 

151 
Já jsem jen na začátku červenci do NM1 za 
přítelem spat, zůstal jsem měsíc. tak jsme šli podívat do města v NM1 i NM2. 

151 

Po nemocnici za týden jsme jeli rodinné 
"dovolena" kromě otec a matka s námi 
nebyli, měli jiný plany, tak 

jsem vzal holku k sobě a tam jsme stravily 
týden, po po týdne (zrovna skoro konce 
července), musel jít do nemocnici pak zítra 
ráno v 11 h začalo operovat zlučník, za pět 
dní mě pustili domů, na další pět dnech 
musel odstranit niť, pak zítra odjezd do Phy 



 

129 

151 
Ale nemohli jsme protože je to drahé 1 
osoba. tak 

jsme jeli tramvají do zelní trhu se podívat 
na podzemní labyrint. 

151 
Dvě týdn<...> doma relaxoval, pak začalo 
nudít, tak 

jsem tvořil sraz mých spolužáci, jen přišly 
NJ1 a NJ2, my tři byli jsme v Liberci, 
prohliželi po městech, výlety až Babylon. 

151 

Nejlepší prázdninový den <p>,které jsem 
pěkné podělaní trapas tento roku, čí horší až 
nejlepší zážitek mého života, tak 

bylo 24.července 2010, kdy jsem měl 
setkaní přátelé v NM pak rovnou na menší 
městečko než vesnice a předem jsme 
objednali mešní soukromý chalupu abys 
mohlo pořádné užit než ve městě, tak 

151 Kolem jedne večer jsme našli, tak 
jsme ubytovali vedle dálnici aby doplňili 
energie. 

151 
… Helena snažila ustoupit, protože cítila 
nebezpečné tak trochu otočila zpět. 

151 
… prosil jestli mohl přisednout a Helena 
dovolila ale nevšimla jaký je, tak 

muž seděl a vytahl knižku nadpisem je 
Dějiny tetování světa … 

151 

… pak Helena cítila divné pach, pach 
nebylo cítít chemické barvy ale cítila jako 
rezavé staré stare kovy čím víc než míň, tak 

Helena třese jak člověk byl bez duší až 
bezpře žití života … 

151 Benson chápal ženské obavý tak dál vizitku … 

151 
A za 14 dní přijel zas můj přítel ke mně na 
týden a tak 

jsme jeli do Brna se podívat do měla i 
obchody s názvem Vaňkovka Galerie. 

151 

A pruhy barvy nebyli ale otázky úkoly a 
tam většinou obsahovalo o rodině a o své 
zkušenosti, pak každý měli propisku a 
potrhávat kolik jsme vypili šaprle „panák“ a 
užily do čtyř rána zbytek odešli jako 
rozpadli,pak ráno jako v poledne až 
odpoledne ranní tak 

hle neměl pít jako praseti chlastu, pak na 
cestě domu měl jsem kocovinu až do prahy 
mě to zvedal ze žaludku které chtělo 
zvracet ale na štěstí jsem to koupil další 
vodku aby utlumil kocovinu pak z prahy do 
NM malém jsem usnul,takjsem hned otevřel 
oči a 

151 

Nejlepší prázdninový den <p>,které jsem 
pěkné podělaní trapas tento roku, čí horší až 
nejlepší zážitek mého života, tak bylo 
24.července 2010, kdy jsem měl setkaní 
přátelé v NM pak rovnou na menší 
městečko než vesnice a předem jsme 
objednali mešní soukro tak 

tam setkali všechny všichni byli chlapy až 
tři holky, večer kolem desátou hodin jsme 
to začali menší hru a k tomu alkohol, ve hře 
bylo člověče nezlob se! 

153 

Moje rodiče plánovali na dovolenou do 
NM, protože v NM bydlí moje sestřenice a 
teta. tak jsme jeli autem asi  hodin. 

155 Konec srpna jsem se vrátila do Prahy domů. Tak , jsem se těšila na počítač. 

156 
Po škole moc se mě vůbec nechutnalo oběd 
v jídelně. Byli tam samé mastné jídlo. tak 

jsem chodila do obchodu si kupovat jiné 
jídlo. 

156 Potom najednou přišla velká bouřka, tak 

ten muž umrtit, protože nebyl zvyklý na 
bouřku a potom i maminka umřela, měla 
problémy 

156 
Doma jsem nemohla balit dárkovým 
papírem, protože jsem měla zlomenou ruku, tak <...>i pomahala mladší sestra. 

156 Vaří asi 10 minut, tak potom ještě ochutnejte, jestli jsou už dobré. 

156 
Nemohl najít cestu zpátky domů po válce, 
protože všichni na válce byli mrtví, tak nikdo mu nemohl pomoct. 

157 

Moje přítelkyně jela do Řecka do Paray a já 
jsem chtěl taky, ale nemohl jsem kvůli 
vedoucím pekárny tak 

jsem omluvil svým přítelkyni, že nemůžu 
lét<...> do Řecka. 

157 
Vždycky jsem se snil jezdit na Slovensko 
za přibuzným, tak 

doufám že příští prázdniny se splní můj sen 
jet na Slovensko, na ryby s rodičema atd. 

163 Reditelka mlcela tak 

jsem dal dotazniku z 9 tridy a dve holky 
jsou neslysici a chytra a ostatní 
nedoslýchavý je normalni uroven a nekdy 
nizke uroven. 

163 Například domovní mladeže jeden kluk tak asi ten kluk sám se bojuje o život, a bojuje 
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nemá rodičů ani rodinu, ho o budoucnost o rodinu. 

163 

Jsem dostudoval na střední školu ve NM a 
jsem spal na internatě, ale opravdu na 
internatě pro mně nezvykl, kvuli je tam 
vychovatelka a pořad nasleduje mě, že mě 
neposloucha vychovatelce, protože na 
internatě jsou přísné pravidla, a já ho 
neznám pravi Tak 

jsem musel moc naučit podle pravidla na 
internátě a také musim poslouchat 
vychovatelce. 

163 
No, dřive ještě nebylo bili ani předmět ZJ, 
to bylo az pozdeji v roce 2000 tak to nevim, vůbec jsem o neslyseli. 

164 Pracuje v továrně na výrobu hodinek. Tak 
začal hledat neslyšící Indové, aby mohl 
založit klub neslyšících. 

167 AAAAAAAAA tak 
jsem uplně zapomel s prilohou, tak poslu 
znovu. 

167 
AAAAAAAAA tak jsem uplně zapomel s 
prilohou, tak poslu znovu. 
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Příloha č. 7 – Výpovědi s že 

 

autor    

1 
Prosím tě, právě jsem setkala na ulici s NJ 
spolu mluvili a pospíchali že 

nestihnout u tramvaje ona říkala ať příjela 
navštěvu jsem říkala NJ že nemáme číslo 
mobila ona říkala že má číslo mobilu tebe. 

1 NJ, jsem překvapila že tvůj otec umřel upřimny sousrant. 
5 Proto včera jsem ti psál o filmu že zajímavě rozdíl o věku. 
9 Další kámaradky jsem posilala, že jich nevyhovují. 

10 Dobrý večer, omlouvám se že 
nemůžu jít na tanec, protože marodím 3 
tydny. 

11 
Konečně se mi podařilo uložit NJ fotky z 
flashu disku na pc, ale teď mám problém, že mi nejdou poslat fotky. 

14 Moc Vám omlouvám, že 

stykam furt problémy ze zkousky a 
opravuju domaci ukoly z cestiny pres 30 
zprav. 

19 

Tak včera jsem vyridil na studijni oddeleni, 
ze jsem postoupil do druheho rocniku, tak 
jsem dost velikej radost, ale zas dneska zase 
mam smulu, ze 

jsem byl doktorovi na usni, ze leve ucho 
mam zanet a sakra, ale hlavne brzy zdravim 

19 Ahoj, Omlouvám se, že 
tak píšu pozdě, priliš mám hodně úkoly i 
seminarní práci, a mám málo času 

20 NJ ma noha je sadra, ze lezi v nemocnici a zejtra bude operace. 
24 Ja divim, ze US jsou potichu? 

25 Jsem zvědavá, že 
státní maturita tam bude ústní a pro 
neslyšicí chat jestli to funguje nebo ne. 

25 
Na oslavě bude místo u nás doma v NM, 
nemusíte se bát, že 

doprava z Prahy do NM dost velmi výborně 
spojení. 

28 Moc se chválím, že studenti měli moc pěkné přípravy na ples. 
28 Slyšící studentka se ptala, že pacient s tlumočnice jít k gynekologie? 
29 Musím ji pochválit, že vybrala dobře 

38 
Vážený pane řediteli, rádi bychom Vám 
nejprve poděkovali, že 

jste nás pozvali na konkurzní řízení a 
vyhlášení písemnou formou o umístění 
vhodného kandidáta jako doporučující 
charakter pro zřizovatele a dovolujeme si 
zároveň odvolat rozhodnutí o vhodných 
kandidátech na 3. místo Bc. NJ NP a 4. 
místo Mgr. NJ NP na 

40 
Na praxi je opravdu hrozně jsem spokojená 
a jsem ráda, že 

vedoucí mě pomáhala i ochotná pomalu 
odezírá pro mě důležitá rozuměl odezárat. 

44 
Chci jen rict, abyste nebrali jidlo na veceri, 
NN je hodna, ze 

nam nakoupi jidlo a uvari z toho veceri 
(kterou pak samo zaplatime, ale vyjde nam 
to levneji a bude to teple jidlo). 

50 
Dobry den, dostala jsem vporadku a mela 
jsem vam omluvit ze jsem vam hned neodpovedela. 

57 pak nekdo zaluji na moji rodice, ze vase dcera ma holku a je lesba.. 

60 Byla jsem zoufalá, že 
chtěla aby holky byly splnily na přání k 
ježíšku. 

60 S manželem byli jsme rádi že 
holky byly štastný a jejich splnily přání k 
Ježíšku. 

69 Ale jsem fakt šťastná, že ty mě dáš 2 na vysvědčení. 

73 
Mladý chlapec hrozně skákal a měl velkou 
radost, že měl nový notebook. 

73 Děkuji vám že jste mi poslali INFo 

73 

Blanka každý den šla hned brzo ráno do 
třídy a zkontrolova<...> se jestli je tam nebo 
není viset podprda, že 

Blanka nemá ráda prohrát ve sázce a má 
ráda vyhrát. 
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73 

Pokud sázka Blanka vyhráje tak ta 
podprsenka bude viset ve třídě s nádpisem a 
Blanka byla zoufála, že je jejich oblíbená podprsenka. 

73 Jsem moc rada, že Ti mne dává detail oprava které jsou chyb. 
73 Rodiče nesouhlasili, že má smůla. 

73 Obě byli nervy, že 
chtěli říct první, seděli se a objednali se 
capucino, obě nic nepokecali, úplně ticho. 

73 

Petr se rozhodl a zavolál na Blance, 
nakonec Blanka hned zvedla na hovor, obě 
hned se hadáli, že 

Petr chce ji říct první a Blanka taky chtěla 
ho říct první. 

73 Jsem spokojená, že jste mi docela malý dopisanek. 
76 Nečesám se ho, že má malé srsty. 
79 Taky se těším a také děkuji, že jste si udělal čas se mnou domluvit. 

82 Ale buď my rád že 
má práce, než sedím v doma a pobírám 
almužny... 

82 Rád že 

už za sebou Vánoční svátky, hlavně čas aby 
zpomalí aby neutečme zase do práce - 
makám si! 

82 

Ona musel mezi svátky chodím do práce 
jen v po. a út. pak zase volno, ale měl 
chudák že 

byl chodím do šichty až do 23. 12., ona má 
zbytek 14 dny dovolena a firma nepustí 
zbytek 14 dny dovolena a firma nepustí 
dovolena! 

84 Ach určitě, že supí na mně neviděli. 

84 
Jeden původní zelené prasátko všimla a 
mělo radost, že stádo měla zelená prasátka. 

91 Byl jsem šťastný, že jsem byl v královské země - v Anglii. 

93 Takže na internátě bylo dobré, že 

jsou tam hodně neslyšící děti, ale musím 
dodržovat pravidla, doma jsem citíl nejlíp, 
ale často jsem chyběl že jsem sám, ale často 
jsem ve společnosti neslyšících, pak jsem 
citíl v pohodě. 

93 Jsem štastný, že máme v rodinu neslyšcích. 

93 

Takže na internátě bylo dobré, že jsou tam 
hodně neslyšící děti, ale musím dodržovat 
pravidla, doma jsem citíl nejlíp, ale často 
jsem chyběl že 

jsem sám, ale často jsem ve společnosti 
neslyšících, pak jsem citíl v pohodě. 

94 . Byl jsem také překvapení, že 
naše bývalá paní vychovatelka NJ uměla 
použít i znakový jazyk. 

94 Opravdu jsem cítil velmi dobře, že konečně už můžu volně znakovat. 

94 
Jsem trochu závislý na tlumočníka, protože 
jsem velice rád, že tlumočník mi dal plné informace. 

94 
Když jsme vešel do nové školy, byl jsem 
překvapený, že ta nová škola byla moderní a obrovská. 

95 Tam je krasné, že 
mohli jsme jezdit v klidu na kole do lesa a 
na túru. 

99 Dětí jsou dobré, že 
děti mají radost, nějaké sporty, nějaké hry, 
Vím pravdu, děti neposlouchají rodičů. 

100 

O neslyšících tlumočnicích? Samozřejmě 
jim podporuji, ať můžou překládat MZS 
nebo například. vystoupeni (koncert, 
Podepsáno srdcem, atd.), že neslyšící můžou dokázat. 

100 No, každé organizace gratuluji, že zvládají, a přeju jim, ať dlouho vydrží. 
106 Byla radost, že poprvé šla ve městě. 
106 Ráno vzbudila a byla podivně, že jiné místo. 

107 

Sli jsme s mámou k doktorovi, doktor říkal 
jí máme, mám problém <...> byla za tyden 
jsme přisli do nemocnice, půjdu na operační 
sál, operovál kylu, to nepovedlo, protože 
vzál sem <...>, doktor, že bal aby neudusil. 
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108 Ještě jednou musím poděkovat, že 
jsi mi moc pomohla a poradila v českém 
jazyce. 

109 Byla jenom sen, díky, velbloude, že si mi vzbudil. 
109 A omlouval jsem, že mám zpoždění a nehoda u Legií na most. 
109 Vlak nastoupil, byl velice rád, že si může už sednout a byl unavený, usnul. 
109 A s tím začínalo mít problémy, že brávala drogy. 
109 Máme štěstí, že jsme v autě. " 
109 Její život byl tvrdé a byla odvážná, že si tu cestu vybrala. 
110 Muž je moc překvapený, že mamka <...>ž má na hlavě jako ufo. 
110 Syn se zesmutněl, že otec ho nemá zájem. 

110 Maminka na to uviděla, zlobila se i křičela, že 
otec Rudolf zapomněl udělat pro manželku 
i pro syna Rudolfa oběd. 

113 
Společně svými zelenými prasátky obarvily 
na zelenou. Zelené prasátko bylo šťastné a že 

se svými prasátky staly přátelé až nato jsou 
ZELENÁ PRASÁTKA. 

113 

Začíná Šéf ing. Honza Scuber pracuje na 
kanceláři, p. Adélka Zílenková pracuje 
seteřáčka na vedle šéfovi kanceláři, ona 
vždy každý čumí od Honzovi, že 

to moc hezký muž, <x> ona </x> protože 
ona je kurva seteřáčka, že pracuje na 
počítači, Šéf Honza řekl, že kde papír s 
kreditem, ona řekla tam na karbienta. 

113 

Šéf ing. Honza Scuber pracuje na kanceláři, 
p. Adélka Zílenková pracuje seteřáčka na 
vedle šéfovi kanceláři, ona vždy každý 
čumí od Honzovi, že to moc hezký muž, 
protože ona je kurva seteřáčka, že 

pracuje na počítači, Šéf Honza řekl, že kde 
papír s kreditem, ona řekla tam na 
karbienta. 

113 Šéf Honza, řekl dobře, pak on šokoval toto, že Adélka má nahá. 

113 
Ovšem ostatní prasátka v jeho okolí nebyla 
ráda, že je zelené. 

113 

barvu normálních prasátek, Ne, že by 
nemělo rádu barvu normálních prasátek, že 
růžová je také pěkná barva, ale co mělo 
rádo, bylo, že bylo rádo malinko jiné, malinko zvláštní. 

113 

Ne, že by nemělo rádu barvu normálních 
prasátek, myslelo, že růžová je také pěkná 
barva, ale co mělo rádo, bylo, že 

je zelené. Žárlila na něj a odstrkovala ho a 
dělala mu ze života peklo... <p> A 

113 A to malé prasátko, to bylo strašně rádo, že je zelené. 

113 

barvu normálních prasátek, myslelo, že 
růžová je také pěkná barva, ale co mělo 
rádo, bylo, že bylo rádo malinko jiné, malinko zvláštní. 

113 A to malé prasátko, to bylo strašně rádo, že je zelené. 

115 Tohle paní je skoro babička že 

má těla je ošklivá a velkou mozku a divná 
postava, a vedle syn je moc malý a divné 
tvaří jako skoro vepř. 

115 Zlobila se na manžela, že je ten nepořádek. 
115 Má velké bricho, že bude těhotná. 

115 Muž čumí na manželku že 
manželka blba povídá a jeho syn protivný 
že muž vždy kouří a pije alkohol,. 

115 Paní nadavá že muž čte na noviny a tam pustí na televizi. 

115 
Muž čumí na manželku že manželka blba 
povídá a jeho syn protivný že muž vždy kouří a pije alkohol,. 

115 Syn je dost zvlaštní, naštvaní kluk, že 
by byl naštvanej na tatínka co dělá v 
obyvaku. 

119 Ahoj, omlouvam, ze dnes jsem nemohl nic delat. 
119 Ahojky, omlouvam, ze pisu zpozdeny. 

119 
Jsem rád, že jsem byl s tlumoč ooVoo, 
opravdu je šikovná, že 

všechno vyřídila, opravdu jsem spokojený, 
doufám že každý neslyšící budou spokojeni 
až moc. 

122 Pak jsem si nasrala sestru, že 

mě nechala doma samotné, protože já se 
bojím sama v baráku u lesy. Tak pak jsem 
se rozhodla jet do Prahy za kamarádkou, až 
na den jsem oznámila naše zlobivé holky, 
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že jedu pryč. 
124 Jsem ráda že by v pořádku!!! 

124 Pravě máme smůlu že 

NJ je v nemocnici od nědele měla mrtvici 
ale slabé ještě pořád v nemocnici (má slabé 
otoky mozku). 

124 Stále vzpomínám tebe teď píšu fax tě že už dlouho nenapsala. 
125 Ptám Vás zda mám možnost slevy, že jsem trvalý zakazník. 

129 Díky tomu z někteří okolí jak mi posmívají, že 

neslyším (znakuji, chovam se divně, atd...) 
mohu tak zdokonalit svoji vlastnosti, např. 
díky tomu naučím jak lépě chovat, jak 
udělat když se děje něco co se mi nelibí. 

129 
Posledních dobu podmínky pro neslyšící 
zlepší (samožrejmě některé i zhorší), že 

mohu využít i tlumočnici v několika 
možnostech (online přes PC, sraz tam kde 
potřebuju, atd.) 

129 
Zbytečně tak kolem sebe lidé říkají jak je to 
úžasný věc, že 

dokaže díky němu uživatel slyšet to, co 
slyší jen běžné lidé bez sluchově vad. 

131 
Akorát on šel k mě a jsem lekla, ale hned 
jsem křičela, že pomoc a ten kluk mě znasil. 

131 Jsem silené sokovala, že už uplně změnil a už jsi muž. 
131 Ale jsem byla moc trapila, ze jsem kricela na vsem. 

131 
Budeme sami v pokoji, jsme měli moc 
radost, že budeme sama v pokoji. 

132 A také jsme měli štěstí, že bylo krásné počasí. 
133 Mám raději velká nákupní centra, že má výhodnou větší potraviny. 

134 Byl poslední den, že 

musely jsme se rozloučit v Německu a 
čekaly jsme na vlaku za čtyři hodiny, tak 
jsme šly koupit dva jízdenky do Prahy, NJ2 
vzala dva jízdenky do kabelky. 

135 Omlouvám se Vám moc, že nestihnu udělat referát na zítřejší hodinu. 
135 Smáli jsme Petrovi, že spadl na hnůj. 

136 Odborná praxe bylo velmi zajímavé, že 

naše škola vyrobili orginální model (má 
pěkné tvar a presné) a odborné praxe 
vyrobili od opravdové pacinet model, např. 
není presné tvar 

136 Ale mám problém, že 
jsem musela navštivit nemocnou babičku. 
Jsem nestihla připravit referát. 

136 Až nahoře byl problém, že táta chtěl fotit foto, ale foto nefunguje. 

136 Jsem moc radost, že 

neslyšící nebude učit literatura, kvůli jsou 
moc český jazyk, cizí jazyk a také znakový 
jazyk. 

137 Ale zrovna mám smůlu, že 

moje babička je vážně nemocná. Musím ji 
navštěvovat a pomoct. Takže asi nemohl 
bych stihnout dodělat referát na zítřek. 

137 Byl jsem rád, že mám dost zkušenost. 
137 Vaše společnost se mi zaujala, že rád bych připojil na váš tým. 

137 Nejdříve jsem se bál, že 
někdo mohl neumět mluvit ani angličtinu, 
ale naštěstí mladá Řekyně uměla mluvit. 

137 Babička nadávala že špína dovnitř. 
137 NJ1 skoro spadla do vody ale měla stěstí že nebyla spadnout do vody. 
138 Mladý vysoký muž měl nervy, že se pak nyslí, lidé budou vysmívat. 

138 

Číšník si přinesl malé cappucino a najednou 
si zakopl koberec a vylil mu mladýmu 
vysokýmu mužovi cappucino a poté se 
velice omlouval, že zakopl omylem. 

139 Máma byla překvapená, že jsme opravdu vyhráli a byla na nás pyšná.. 

143 
Dobrý den paní učitelko, <p> Omlouvám 
se, že jsem v nemocnici. 

145 Dobrý den pane NP, omlouvám se, že o den jsem opozdil, neboť jsem čekal od 
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lidí vyplněný dotazník, včera jsem měl jen 
15 vyplněných dotazníků. 

146 Jeden starší neslyšící kluk byl překvapený, že 
uměl slyšet i mluvit, ale samozřejmě 
nezvykl jako překážka. 

146 

Souhlasím, že studenti, aby šli do školy, 
přípravili z předměty a hodně potřebují 
vzdělaní, že co budoucní život společné lidých. 

151 Nevěděl jsem to, ale byl jsem šťastný, že mě chtěla překvapit. 

160 Někdo zajem disco, že 
můžete jet v disca v Karlova lazeň v metra 
Národa třída, ale platíte 60,- Kč. 

160 Jsem moc šok, že on mi lhál. 
160 Rozšeli jsme. Trpěla jsem, že plakala jsem na postele. 

161 
Mně se l<...>bílo všechn<...> program, ale 
mně se nelíbílo, že málo byl tanec. 

161 Nesouhlasím, že 

v práci tráví dlouhé hodiny, protože 
studenti potřebují se učit, odpočívat, užívat 
s party. 

163 A ještě Vám za omluvu, že 
Vám posílám za domácího úkolu ozpoždit 
snad přístě musím dodělat co nejdřív. 

163 

reditelka riklala tohle nema smysl 
dotazniku a zaci nebudou vedi ani nebude 
rozumet, ale muzu překládat do CZJ, ze oni budou rozumet znakového jazyka. 

163 

Jsem dostudoval na střední školu ve NM a 
jsem spal na internatě, ale opravdu na 
internatě pro mně nezvykl, kvuli je tam 
vychovatelka a pořad nasleduje mě, že 

mě neposloucha vychovatelce, protože na 
internatě jsou přísné pravidla, a já ho 
neznám pravidla. 

163 Koleji měl jsem málem omdlel, že 

je opravdu škaredé pokojíček a je uplně 
malé místo, a ve sprše i záchod je společník 
i kuchyň, to jsem měl opravdu překvapil. 

164 To mě zajímaválo, že 

ty výrobky z dřevené především nábytek 
jsou následně prodávany ve městě a 
vyděláváčné peníze z jejích prodeje plynou 
zpět do školy. 

167 Děkuji Vám, že jste mi oznámila SMS. 
167 Děkuji za smsky, to jsem rád, že Vám fungovalo video. 

167 Rád bych Vám domluvit, že 

jsem přihlasil na zkouzku v úterý, a bych 
chtěl zrušit CC. CC. 2010, protože ja jsem 
nemohl stihnout na učení. 

167 Omlouvám se Vám, že tak teď píšu. 
167 Omlouvám se, že tak jsem poslal ozpozdit. 
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Příloha č. 8 – Výpovědi s proto 

 

autor    

1 NJ, díky za sms, proč nepišete mě to divne, proto 
neciti zvonek doma radši meusíme mě 
napsát sms alespoň vědela. 

1 Aby zbytečně starosti a hlídat, proto klid injekce. 

1 
Opravdu jsem pořád spolu jsem NJ stále 
vzpomínám mám ho moc ráda, proto nezvykle prazdne doma s psem NJ. 

2 Nic se nestalo, já se myslela jsi v Pečkach. Proto ptám se v kolik hod budeš doma? 

5 ty myslíš, že stále dělám tebe, ale nedelam. Proto 
včera jsem ti psál o filmu že zajímavě rozdíl 
o věku. 

6 

Ahoj NN, Nechtěla bys se mnou jet na kole 
zítra nebo v neděli (např. Prokopské údolí). 
Mohli taky vyprávět.... Proto 

už mám kolo, který minulý víkend jsem 
přivezl do Prahy moje kolo..... 

7 
Hezký den vám přejí, děkuji moc za fotky, 
dnes jsem přišla dřív do práce, jenom proto abych se podívala na fotky. 

17 
muj mocku a revlex testovat na interni ne 
pisichateri mam cronicki angina bronchin proto ten test. 

17 
Kačdi invalidu organisace umi sammluv po 
hluchy je to velimte tečka proto moc lidu mluv hluch jak Hlopa. 

17 

Vačne pani habova! prosim pišt my ja 
nesem total hluchy aspatne mluv ušni lekař 
mie napiš proto nesm řidim auto. 

18 
To je problém, že to vzniká komunikační 
bariéra, proto slyšící učitelé moc dobře neznakuje. 

18 
Slyšící učitelé nerozumí, co řeknou 
(znakují) děti, proto to není 100% komunikace interakce. 

22 

Třeba pomáhám párkrát do roka jako 
masér, schůze NO - to nevadí udělám rád, 
pár dny pausu od učení nevadí, ale tohle 
práce tréninkový deník je potřeba celý rok 
kontrolovat a proto mě nevyhovuje. 

23 
Tím žurnalistiky automatický vždy kopíruje 
co původně text proto 

náhodou chytí z dříve slovo hluchoněmý, 
zkopíruje a dále používá hluchoněmý. 

23 

Před 10 lety žurnalistiky vždy respektuje " 
Svoboda " ale v současném době už v 
opačném respektuje " Zisk " proto už je problém. 

24 

Kdyz nedoslyslave vidi, ze tam skola ve 
NO maji plno deti ukazovat, to znamena 
parti neslysici skupiny.... Tak proto asi nedoslychave invaze do neslysici.... 

24 
Jak mam vysvetlit? Ja priklad : chce zalozit 
Cesky svaz hluchonemich? proto 

cesky stat vahat je to rozdil hluchonemi 
nebo neslysici? 

24 
Tlumocnici maji vlastni eticky kodex 
(podle komory) jsou falesne. Tak proto 

kazdy tlumocnik nechce " socialni pomahat 
", ale tlumocnik dostate penize od statu, od 
MPSV, to je socialni? 

36 
NESLYŠÍM, VŮBEC NEREAGUJE, 
POUZE ZRAK, PROTO CO JE. 

38 My dva máme podobné názory, proto 

rádi bychom dávali informace, neboť my 
jsme od narození neslyšící a máme 
zkušenosti, jak vypadaly vzdělávání 
sluchově postižených. 

40 
Na praxi mě zajíma nové materiály i 
znalosti a vůbec jsem neznala práce a proto 

jsem ráda poznala naučit jak správně 
postup. 

40 

Opravdu byla jsem spokojená na hotelu a 
lidé měli sympatické a mě toleranční, když 
jsem neslyšící, ale pro mě nejhorší 
v kuchyni, proto že to bylo hodně lidé a 
musela jsem spěchat a nikdy jsem 
neodpočívala, proto často měla jsem unavená. 
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41 

Na plese se mi nelíbilo, proto že moje 
spolužačka NJ2 musela pracovat 
s fotografií a měla tolik starostí. proto 

ji mrzěla, že nemohla dívat na všechny 
programy. 

41 Dělám vájecný salát, proto 

je zdravá výživa a patří do mého 
nejoblíbnějšího jídla a je vhodná pro 
snídaně. 

42 
Skryté titulky pro mně je důležitá vnímat 
nové slova proto 

slyšící často poslouchá kdekoliv všem 
radio, televize. 

42 Neslyšící nemůže poslouchat radio proto neslyší. 

43 

SignWriting je využitelný pro procvičení a 
porozumění k čtení nějakého výkladu, které 
má problém většina neslyšících dětí i 
dospělých v mluveném jazyce. Proto 

napomáhá se jim zbourat problém (Fikejs, 
2005). 

45 

Ale u českého jazyka je pro ně velmi 
náročně učit, já s kolegyni NJ víme, že 
každé žák je jiný se svým handicapem, 
kromě NJ, která nemá svůj mateřský jazyk 
ruštinu, proto se učí český jazyk velmi obtížné. 

47 Být hladký srst. Proto 
jsem musela přinést štěňátko na vyšetření a 
veterinářka mu vyšetřila. 

48 
Byli bát se, protože bouřka je 
nebezpečn<...>. Proto lidé radši zůstavat doma. 

48 Byli lidé plakat a smutný, proto nemájí bydlí. 

48 

Otec říkal že budeme připravovat věci v 
batohu, protože pojedeme do Slovenska a 
tam bude <...>hry ale krásn<...> v přírodě. 
Tak proto budeme zabalit si věci. 

55 Lepsi pred libim, proto chci s tebou pribuzny, hehe 

56 

Ten mu zavolal, že se omlouvá přijde o 
mnohem později z důvodu silné sněžení, 
silnice se klouže, proto musí jet velice pomalu. 

58 
Chvala Buho za to ze ze Jezisnarodil a 
zemrel. Proto mame vecny zivot. 

63 P. S. ja pisu proto aby NJ vedela oc tu jde <*> 

69 
Vždy jsem sbírala nové slovní zásoby a 
neumím se skládat složitou větu a proto píšu vždy jednoduchou. 

69 Tohle je pro mě důležitější. <*> A proto mě to vadilo. 

73 
Jessica je v šoku a chce trápit v jejím životě 
a to je  velká chyba. Proto ona špatně najde nějaký partner. 

74 

Dobrý den, moc mě mrzí, že jsem nemohla 
účastnit taneční workshop, neboť včera mě 
bylo hůř, celá rodina měla virózu - střevní 
chřipku, dneska mě bylo líp, ale ještě jsem 
slabá. Proto nemohu přijít. 

77 

Ahoj lidičky (krome šefka), prosim vam, že 
po pridani fotky pred psani texty, prosim 
vam, že pred psani napište " maso " nebo 
lehce jidlo nebo sladkost nebo..., proto 

šetri čas uložení fotky na ruzne soubory " 
maso, polevky,... pro rajče fotky, abychom 
nemusela ztratit čas čteni texty recepty. 

87 
Ze zaměstnavatel nechce odpovědnost v 
případě úrazu zaměstnance proto neslyšící. 

87 

My jsme neslyšící zaměstnanci zůstáváme 
jen dělnici a já nemůžu přestoupit na 
nadřízení proto 

jsem neslyšící - (problém komunikace pozn. 
red.), jen zachovává stejná zůstává dělnice. 

87 
My obě dvě neslyšící s nevlastního bráchou 
jsme nejvíce námitky v práci proto 

máme mnohaletý zkušenost práce proto my 
co víme. 

87 

My obě dvě neslyšící s nevlastního bráchou 
jsme nejvíce námitky v práci proto máme 
mnohaletý zkušenost práce proto my co víme. 

88 
Přihlásil jsem se, ale učitelka z Hradci 
Králové, která mně znala a odmítla mně. Proto věděla, že anglicky umím dobře. 
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88 Neobvyklý den je čtvrtek, proto 
netradiční vůbec a naposledy akce byli asi 
před deset lety. 

88 
Přihlásil jsem se, ale učitelka z Hradci 
Králové, která mně znala a odmítla mně. Proto věděla, že anglicky umím dobře. 

90 
Áááá, to zelené prasátko sežralo špenát, ne 
trávu. Proto špenát dává sílu. 

91 Dlouho jsem tě neviděl už skoro rok, proto radši ti napíšu milý dopis. 

91 
Nejdřív jsem měl pronájem v NM, který 
jsem vzdal, neboť byl drahý, proto jsem se přestěhoval do NM. 

94 Naše škola se vracela jeptiškám. Proto 
jsme se museli odstěhovat do města v 
Olomouci. 

94 
Když maminka mě rodila, byla nemocná a 
měla horečku. Proto 

musel jsem přestat pít mléko z vlastní 
matky. 

94 

Do mateřské školy jsem chodil na Svatém 
Kopečku až k první stupni. Pak v 
Olomouci. Proto 

rodiče doufali, abych dobře mluvil, abych 
dobře komunikoval se slyšícími. 

94 

Hlavně prarodiče vadí, že jsem neslyšící, 
protože neslyšící mají vždy problémy s 
komunikací, těžko najít práci apod. Tak proto 

rodiče mě poslal do školy pro sluchově 
postižené, které se tam jen mluvili tzn. 
orální větev vzdělání. 

95 Ale můj sportovní výkon byl normální, proto jsem nemohl jet dřív, jak ostatní děti. 

95 

Sportoval jsem atletiku, košíkovou s  holky, 
protože holky byly málo, potřebují hrát a 
vytvořit 2 týmy. Tam jsem proto připojil. 

95 
Běh 100 metrů jsem běžel dobře a u skoku 
do výšku jsem skákal dobře proto 

ty jsem dostal na 2. místě a u plavání jsem 
také dostal 2 medalie za kraul a prsa. 

97 Ale moc ne, některé lidé nechtějí svůj život, proto chtějí skončit svůj život. 

100 
Protože neslyšící má práci, a ke sportu jde 
jen dobrovolně. Proto nemá výkon, tomu nedivím. 

108 
Ještě taky se někdy jsi opakoval o českém 
jazyce, <...> proto mě se trošku nélibí. 

108 Ufo spletl jména proto 
děda dostal sukni s vložky a babička dostala 
tlusté brýle a časopisy PLAYBOY. 

110 Má hnědé vlasy a dlouhý a velký nos. Proto 
jeho táta má stejné dlouhý a velký nos jako 
syn. Je dědičné. 

110 

Oni měli syna v tom tlustý můž sedí a  četli 
noviný a muž a žena prišli domů a koukali 
se na syna protože kouřil a opije víno 
protože on je neplnolete. Proto byli naštvanej na syna. 

114 

Ahoj fanoušky, laskave prosim vam, že 
pridate jen 1foto kolaž maximalne 
12obrazky, proto 

NJ me požadala, že udela stahovat na www 
rajčeti. 

115 Že maminka má málo vlasy, proto vůbec nenyla vlasy. 
115 Pozor syn ho zlý na kočku, proto chce soud brát kočku. 
115 Tatínek pořád líný jako blbý, proto má 100 kg. 
121 V neděli Dáriy otec hrozný atd. proto snažila bránit Dária hodně zklamala. 
122 Ten po ní vzrušoval, proto chtěl znásilnit. 

124 
Stejné nic nepřidá víc peněz o vyplátu ty 
poznáte a nevšímej šef smutný proto bojí skončí smlouvá o fírmu kancelaři. 

128 
Podívali jsme s miminkem v nemocnici. 
Zpět do domů, a proto 

měl novorozence a jsme byli v hospodě na 
celým noci. 

128 Přišel s dětmi k babičce, a proto měli novorozený a už celkem 9 měsíců. 

132 
A to je dobré číst knížky. Také musíme se 
učit češtinu v hodině. Tak proto je nejdůležitější s komunikací na světě. 

134 

Tak chci pravidelně chodit do čajovny, 
proto že se mi moc líbí, jak vypadá 
v čajovně a někdy mi pomůže přestat nervy, proto toto místo je moje oblíbené. 

134 
To je moje oblíbené jídlo proto že můj táta 
mě naučil proto jsem odmilačka až teď. 

134 Když jsem ve škole a někdy mám často proto potřebuju chodit do čajovny a v čajovně mi 
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nervy na učení, proto že mě to nebaví, moc 
pořád se učit jako dokola a nejde to přestat, 

dává uvolnění a klid. 

136 
Je moc špatné, proto že neslyšící neuměli 
gramatika a proto museli psát na chatu. 

136 
Moje matka chodila na střední školu a také 
dělá statní maturita. proto jako podobné vývoj jako příbuzní. 

136 
A B.2. – český jazyk je trochu lepší, ale my 
(neslyšící) mají problém gramatika, proto museli značit správné věta (gramatika). 

137 

Když jsem byl ve škole, vždycky jsme 
bavili se spolužácky. Najednou na praxi 
jsem úplně byl sám. proto jsem víc věnoval pracovat. 

137 
Všichni studenti byli povinně učást na 
odborné praxi, proto musel jsem jít na praxi. 

138 Nechceme být jenom doma sedí u televizi, proto 

přemýšlíme plánovat jen na skiareál v 
Olešnicích a matka chtěla na horách, jsou 
tam pěkný výhled na krajinu, moc to chtěla 
tam jet. Tak tatínek taky chtěl a moc se mu 
líbí hory. 

141 Ten vousatý správce nám všiml a proto šel za námi. 

142 
V červnu jsme s rodiči byli na táboře 
Ošíkov "Cvičky pro psy". proto jsme cvičili i bojovali se psem. 

143 
Přemyšlela jsem aychom p<…>jdete k mě. 
Kde? V motolu, 4. patro, otěštění lůžko. proto chci aby vidět a povídat něco stalo. 

144 Chodila do 9 třidy. proto musela vybrát obor na středníh školu. 

144 
Akorát nastupovala jsem do prvního 
ročníku proto nejvíce jsem používala s počítačem. 

146 
V době studenti už nejhorší zdělání, protože 
studenti chodí do práci a proto 

vždy byli unavené a nepravili z předměty a 
neměli čas. 

146 

Mi se líbí dovolená Tunisko, ale mi se 
nelíbí, když jsem nebyla spokojená kvůli 
jednému špatnému i zlobivému velbouda a proto jsem ztratila modré brýle. 

146 Studenti potřebují vydělavat z prácí Proto 
studenti někdy přerušit školu a koukají 
přednost práci než škola. 

148 Neslyšící mají vlastní přirození, proto zvykny odmalička. 
148 A rodiče potřebují komunikovat, tak proto chce dávat na kochleární implantátu. 

152 

Když jsme doma, musela jsem vykoupit NJ, 
musela jsem dát hodně opatrně, aby mi 
nekousl a proto nemá rád vody. 

161 Když jsem viděla už celý život pamatuji. Proto hrozně den. 

163 
Třeba ucitelka NP furt furt mluvi a 
neznakuje vůbec a proto 

nic jsem moc nechapal, to je jedina 
zaporná. 

164 
Mnoho z nich má slabé vzdělání a jsou 
nezaměstnání, proto čelí mnoho problémům. 
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Příloha č. 9 – Výpovědi s kvůli 

 

autor    

1 Pes NJ nemohla už chodit kvůli 
, klouby, také špatné dýchá, jinak srdce a 
děloha vše OK. 

1 
Také si myslim, že je lepši udělat sráz v 
praze kvůli ostatním dobré spojení a jídlu. 

1 Já jsem budu zítra pojedu do pečka kvůli 

kdo svatba bude oslava klub v Pečka 
neslyších do večer jsem musí zůstava klub 
chatička spat a pak v osobtu bude 
připravení mám moc práce. 

7 
Prominte mi, máte to ve zvětšeném písmu, 
je to kvůli mamince aby si to přečetla. 

15 POTOM ŠLI NA POLE VEČER BÁLI KVŮLI ZVÍŘE. 

16 
A NAJEDNOU NJ4 A NN3 BYLY TAK 
POZADU KVŮLI MOOC BÁVÍÍ O ZBRANĚ, VÁLCE TYP 

16 

ŠLI JSME PĚŠKY A NÁHODOU TAM JE 
BUS ZÁST. ŽE JEDE NA VÁPENKU 
PAK 8 KM VELKÁ JAVOŘINA, ALE 
TAK DLOUHO DOHADOVALI KVŮLI 

ČASU ZPATKY ABYSME STIHLI NA 
UBYTKO NAKONEC JE CO? 

18 
Rozhovor se proběhl bezproblém, kluk 
neměl ani nervy kvůli 

kameře a byl mu jedno, když ho jsme 
natáčeli, Kluk ani neměl problém s čtením. 

18 

Jeho znakový jazyk byl normální, ale s 
čtením měl problém, málo rozuměl s 
češtinou kvůli minulé škole. 

18 Luňák dostal žlutou kartu v 63. minutách kvůli faulu na Zrnečkovi vzadu. 
18 Po chvíli Zlínští dostali další karty kvůli fauly a nesportovním chování. 

19 
Ahoj NJ, Jak se vede? Ujde mi to, vim, ze 
jsem slibil napsat na mailu, kvuli 

tomu na vysokou skolu ci postupne do 
druheho ročníku. 

19 
Dneska pred chvilou jsem spal, protoze 
jsem mel moc utahany, kvuli 

vcera jsem nemohl spat a nemel jsem moc 
naladu a spabou sen. 

19 
Ahoj NJ, Konečně, teď píšu na mailem po 
tobě a měl jsem málo času, kvůli studuju na vysokou školu v Praze CNES 

22 
Teprve čtu mail a předtím dny neměl jsem 
čas kvůli školám. 

24 

Davno jsem doporucil p. NJ NP (znas to), 
ze Masarykovo univerzsita, kdo neslysici 
studenti programovat muze vytvorit pro 
NeslysiciCZ, kvuli baklarske prace nebo diplomova prace. 

28 
Ten student končí ve výuce od 18.... hodin 
večer, ale nestačí na přípravu, kvůli testu čí zkoušce. 

29 Zřítilo se tady možna kvůli mlze, nebo kvůli 
srážkám ptaky, to je nejčastěji havárie = 
můj názor. 

29 Zřítilo se tady možna kvůli 
mlze, nebo kvůli srážkám ptaky, to je 
nejčastěji havárie = můj názor. 

33 Už po snědli, ale museli odpočítat kvůli 
břicha potřebuje klid a pozdějí sbalit věci 
do batohu. 

37 Proto on udělal kvůli kvůli očestení hříchu lidí na celý svět. 
47 Další týden jdu vyšetřit k veterinářky kvůli pejskovi. 
48 Rodiče jdeme na hory ale stalo kvůli matce byla zrátit mapu. 

48 
Otec povídá lepší dobře oblečení ale než 
teplo kvůli 

tam budme vedro a taky radši vezmou 
venku boty pro sport nebo turista. 

52 

Nové novinky na listopad budou, máme jen 
problém s překladem do českého jazyka, 
někdo nemá čas překladat, musíme kvůli ni čekat. 

64 
V prosinci máma s dětmi musely do 
Moskvy, kvůli různé doklady 

64 Po 9 měsíce rodiče přijeli do Kyrgyzstánu kvůli dětem, vzali dětem a se vrátili společně do 
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České republiky. 
73 Občas nešťastná a smutná, kvůli problém matematiku. 

88 Babybox f<...>je, kvůli 

bezradné matky své děti odkládají méně 
příhodných místech nebo dokonce zabíjejí, 
zachrana života dítě. 

88 Napíšu ti, kvůli dříve ty chodíš na našem škole. 
92 Skoro nemohl už chodit, kvůli kloubum a starim. 

94 

V září jsem nastoupil do prvního ročníku, 
hned první týden jsme byli v turistickém 
kurzu na Šumavě. Kvůli 

tomu, že bychom tam měli možnost 
seznámit se staršími studenty. 

94 
V září ve třetím ročníku jsme museli jít na 
turistickém kurzu kvůli seznámení nových ročníku. 

94 
Ve čtvrtém ročníku také jsme museli jít na 
turistickém kurzu, zas kvůli 

seznámení nových studentů, turistický kurz 
se konal v září v Jiřetín pod Jedlovou na 
Krkonošsku. 

98 Pozdě večer přijela NJ7 kvůli té vejšce. 

102 
ahoj NJ, jdeš zítra na ples? potřebuji si 
domluvit s tebou kvuli rozhovoru do čas. 

106 Protože jsem idiot, kvúli 
jsem drog na notebook, když bez notebook 
budu víc nervy 

106 
moc se teším, ale notebook tam napsal <o>  
Jsem už nespokojný, kvůli notebook tam hrůza Window 7. 

109 
Svět je už tak daleko, že i počítače neboli 
roboti operují za lékaře a kvůli nim se dají provádět i složitější operace. 

109 Ale myslím, že to kvůli tomu mé chování. 
109 Jakub se ptal policisté, že zastavili kvůli tomu, odpověděli, že ano 
119 Musel jsem vybehat kvuli neocekavane muj tata. 
119 Dlouha doba kvuli plice. 

119 
Tento tyden mel moc spatne na casu. 
Hrozne. Kvuli syn, kdo hlidat. Zadne! 

119 Ja nepojedes BERLIN odvolani kvuli stehovani jiné byt! 

120 
Doktoři doporučují rodičům kochleární 
implantát a kvůli tomu dobře vydělávají za operaci. 

122 Dělala jsem jako grafiku kvůli praxe. 

124 
Právě mě volala že potřebujou práci ale já 
nemohu kvůli 

švagrova NJ pustí dnes domů ona nechodí 
musí vozít vozíčku. 

124 Já nemocná beru prášky antiobitku kvůli 
bylo hrozně kašle teď už mené kašle ale 
pořád vyplívá hnisavé. 

124 Manžel NJ taký končí práci kvůli mně to je hrozný. 

124 
Unie je malo neslyšící a také líto že NJ 
smutno sama bez král kvůli 

manželku viď. A co spolu dál NJ s král 
nebo skončí už nechodí??? 

129 Myslím, že vynález vznikl jen kvuli penězi. 

129 

A špatné je, že dokáže někdy počítáče zničit 
pomocí viry, což by pak majitele rozzuří, 
jednoduše a brzko dojde ke závislosti, kvůli 

Internetu mohou lidé zešílet, být psychicky 
nemocen, taky napaden vrahem, atd. 

129 

Nejenom slyšící mysleli jinak, ale jsou taky 
i u neslyšících, drb mezi neslyšícími je 
většina o tom co mezi slyšícím týká 
(problémy kvůli 

něj), např. o deaflympiádádě, jsou i 
nádavky, že život s takovou vládou je nefér 
a hodně dalších. 

129 
Samožrejmě ne, jsou taky spousta jako u 
výhod, například kvůli 

tomu jsou lidi závisláci, mít pořád u sebe 
není dobré, škodí zdraví, utrácení prachy za 
zasílaní sms, hovory, někdy překaží i při 
komunikaci osobně. 

131 Jsme šli do jestěd, pak do Forum obchode, kvůlí na obede. 

131 
Potom přijde se mi bolest záda, zapesníku 
ruku a skrabe na ruka. kvůli papir bylo moc ostré a kilo. 

131 Dnes jsem dostala peníze, kvúli chci koupit snowboard nový pro freestyl. 

132 
Ale vydržela jsem celý týden, nakonec 
týdne byli nemocní, teta zůstala doma, kvůli 

brigádě, abych mohla jít do práce být 
zdravá! 
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musela jim léčit, já musela jet domů, jinak 
od něho taky chytnu a nechtěla jsem být 
taky nemocná. Je to 

134 
Pane, příští týden mám dovolenu v Rusku, 
ale bohužel nemůžu jet, kvůli budu operovat na srdce. 

135 
Musím navštívit nemocnou babičku, 
protože má vážnou nemocu, kvůli rakovinu. 

136 
Jsem moc radost, že neslyšící nebude učit 
literatura, kvůli 

jsou moc český jazyk, cizí jazyk a také 
znakový jazyk. 

138 
Pak by mohl odpočnout a relaxovat, málo 
jsem odpočíval doma, kvůli úkoly od učitelé. 

141 Jinak to bylo super, kvůli 
suprová Mexická jídla, které se nám chybí 
dodnes. 

146 
Mi se líbí dovolená Tunisko, ale mi se 
nelíbí, když jsem nebyla spokojená kvůli 

jednému špatnému i zlobivému velbouda a 
proto jsem ztratila modré brýle. 

146 
Tam byl samé pouť, ale jsem byla doufálá, 
protože jsem ztratila modré brýle kvůli velboud. 

149 Mám lepší statní maturita kvůli má budou práce muže ve světe. 
149 My jsme v Švédska tam trochu divně mesto kvůli jiné město a ulice pro auto a kolo. 

149 
Můj názor o statní maturitě lepší než bez 
statní maturita kvůli 

bez statní maturita není přesně předtím, 
není předtím obor a statní maturita vzor má 
obor předtím. 

149 Když bez statní maturita takže není vzor kvůli předtím těžko a lehké. 

152 
Nemám ráda Vánoce, protože jsem musela 
utrácet peníze kvůli dárkům. 

153 Pak druhý den už jsme museli jet domů kvůli 
zítra ráno musíme jít do práce stejné FiFi 
ale vydržíme hlavně práce. 

156 Měli jsme tam jen kvůli odbornou praxi a ne dovolenou. 

157 
Moje přítelkyně jela do Řecka do Paray a já 
jsem chtěl taky, ale nemohl jsem kvůli 

vedoucím pekárny tak jsem omluvil svým 
přítelkyni, že nemůžu lét<...> do Řecka. 

163 

Jsem dostudoval na střední školu ve NM a 
jsem spal na internatě, ale opravdu na 
internatě pro mně nezvykl, kvuli 

je tam vychovatelka a pořad nasleduje mě, 
že mě neposloucha vychovatelce, protože 
na internatě jsou přísné pravidla, a já ho 
neznám pravidla. 
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Příloha č. 10 – Výpovědi s asyndetickým spojením vět 

 

autor  

5 
Kočícko , prosím te , nezlobí se na mě , Já nedělám spolu chodit ani romantickou lasku pouze 
kamaradstvi . ty myslíš , že stále dělám tebe , 

25 Jsme se lekli a křičeli jsme, ta dráha ujela za 2 sekundy 150 km/h rychlosti! 
26 Mluvil jsem vypravit o práci nejhorší soutěže než jiné lide. Všechni lide posmívali na mi. 

40 
Byla jsem na odborné praxi. Potřebovala jsem sbírá zkušenost a jak vypadá pacienty, které pacient 
vlastní zuby musí vyhovuje <...>arevy umělý zuby. 

41 

Ahoj milá NJ, <p> vím, že jsi mi psala SMS a e-mail, který jsem Ti nemohl hned odepisovat, protože 
ve středu lyžoval jsem na Sacovce, a posledně lyžoval jsem rychle, měl jsem křečnou nohu, nemohl 
jsem brzdit a dostal jsem smůlu, že měl jsem levou nohou. 

41 
Hledal jsem brigádu na přepisování textů do PC, ale naštětí múj bratr našel tu pozicii na brigádu a mě 
vzali, měl jsem velkou radost. 

41 
Mrzelo mě to, že jsem nezúčastnil na Valentýnském maturitním plese, chtěl bych rozloučit studenty, 
kteří končí v letošním školním ročníku. 

41 

Na plese se mi nelíbilo, protože moje spolužačka NJ2 musela pracovat s fotografií a měla tolik starostí. 
Proto ji mrzěla, že nemohla dívat na všechny programy. Doporučil bych pro ples objednat někoho, 
aby pracoval třeba s fotografií, aby studenti byli spokojení a mohli využívat vlastní čas na plese. 

41 
Lepší místo v mém životě je na táboru v Madarsku. Na táboru v Maďarsku je bazén, písková hřiště 
na volejbal a fotbal, fotbal, les, táborák. 

70 Kontrola děti na oblečení pořadná(ý) . Venku moc mraz . 
73 Petr neměl odvažný , neudělal to , muset zaplátí . . 
75 Srpen bylo horko počasí každý den jsem chodila na bazenu a jsem plavala do vody, ... 
78 Jednoho dne když šla jsem spát a taky nemohla jsem usnout měla jsem nervy z potěšení. 

94 
Jsem skoro zaneprázdněný , chodím na autoškolu , chodím na školení budoucího lektora , 
připravím a píšu maturitní otázky , apod . 

115 Ovšem , muž se lekne , jako nečeká na to , že přijdou brzy 
116 Pojedu na aquapark. zabava 
122 Volala policie a sanitka. Ten byl krvacen a zraněn. 
123 Spala jsem do 19. srpna, mě nechtělo jet domů. U ní bylo moc sranda 
123 Venku byla zima a sposstu sněhu na louce. Kluci vzali rukavice čepice a šalu. 

128 
Večere jsme šli do hospody restauraci a strejda s přítelkou jeli autem do nemocnice NM přítelka měla 
novorozenců a miminko je kluk jmenuje NJ. 

131 Já neupeču cukroví. Mě se nebavim, ale jím cukroví a nejradši jím prsten a vosí. 
131 Moje máma každy  rok pěce cukroví, ale různý klid vždy 15 x . Její oblibené peče cukroví. 
131 Pak jsme uz sli domu a porad mame krasne vzpominka, to bylo moc srandy. 
134 Jinak se mi vůbec nelibí, někteří byli opilí, moc chlastali, no fuj. 

134 
To je moje oblíbené jídlo protože můj táta mě naučil proto jsem odmilačka až teď.Pořád vařím doma. 
Taky je to jednoduché. 

135 Student bude mít zklamaný. Ministrstvo škola jsou tvrdí. 
136 Ale mám problém, že jsem musela navštivit nemocnou babičku. Jsem nestihla připravit referát. 
137 Proč je pro mě důležité umět psanou podobu českého jazyka? Potřebujeme komunikaci pro lidi. 

137 
Ale zrovna mám smůlu, že moje babička je vážně nemocná. Musím ji navštěvovat a pomoct. Takže 
asi nemohl bych stihnout dodělat referát na zítřek. 

137 Domnívám se, že bych mohl získat mnoho zkušenosti, rád bych tuto práci ujímal. 
137 Ale najednou mi zmizel táta, byl jsem sám uprostřed lesa. 
137 Můj sestra nemocnice byla stalo 21x kryčet a nemocná. 
138 Jinak za 2 dny už jsem byl v pohodě a kolegyně je pořád se mnou, zvykl jsem komunikace. 
138 Vánoční zvyky občas nedodržujeme, chceme vlastní zvyky. 

138 
Pro mě Vánoce je normální, už nejsem dítě, znám jaké tradice jsou Vánoce v česku a dárky jsou 
stejné dokola celý svět i narozeniny. 

138 

Nechceme být jenom doma sedí u televizi, proto přemýšlíme plánovat jen na skiareál v Olešnicích a 
matka chtěla na horách, jsou tam pěkný výhled na krajinu, moc to chtěla tam jet. Tak tatínek taky 
chtěl a moc se mu líbí hory. 

141 Krčeli jsme a utekli do třídy. Bali jsme, že to byl duch. 
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141 
Ten místo se stále rád vracím, mám tam plno vzpomínek, které se už tady nedá psát. Prožil jsem tam 
až moc. 

142 Plavali jsme koně. Měli mokré nohy. 
142 Potom jsem jeli domů, já jsem měla nohy jako led. Já jsem rychle šla domů. 

144 
V roce 2012 Vánoce moji rodiče neměli dost penez, protože měli splátky. Pochopila jsem že nedostala 
jsem dárek. 

144 Měla dost nervozní. Neuměla znákový jazyk. 
146 Několik dnů už povedl slyšet i postupně mluvit, asi uměl mluvit pět slov. Rodiče měli radost. 
148 Ano,víme,Chceme jet v Machovo jezeře.Tam jsou velmi krásné přírody a čerstvý vzduch. 
148 A já myslím, že nebylo to dobré. Lepší vlastní rozhoduje, co chce. 
148 Pro mě lepší neslyšící spokojená. 
150 Jsem radost body 854 z boxem. 
150 Už doma jsme, ale jen pes mámoc rádosl a fat, dál se jsem pro tebou jíst, pes má hodně hladový. 
151 ŠOKOVANÁ, NA zdi od stropu je vidět mnoho červené barvy … 
151 Večer rozhod domů, za tři dní dodál jsem záchvát potíže zlučník, byl jsem v memocni<...> na 2 dní. 

151 
Dobrý den, chtěl bych rezervovat na den 23. května 2015 v 15 hodin dvě místa na venkovní zahrádce. 
Uspořádám oslavu pro své kamarády. 

151 

Po nemocnici za týden jsme jeli rodinné "dovolena" kromě otec a matka s námi nebyli, měli jiný 
plany, tak jsem vzal holku k sobě a tam jsme stravily týden, po po týdne (zrovna skoro konce 
července), musel jít do nemocnici pak zítra ráno v 11 h začalo operovat zlučník, za pět dní mě pustili 
domů, na další pět dnech musel odstranit niť, pak zítra odjezd do Phy (Praha) Praze jsme setkali své 
přatele, muselo organizova<...> pak odjeli z Prahy do Mnüchova, hledali jsme kde budem ráno na turu 
do hor. 

151 
Ja bych tam hodnotil za jedničku. Praxe přineslo nové trpělivosti, nově věci díky tom co jsem učil ve 
škole a výplata za práci. 

152 Spolu seděli v čajovně, které byl jako soukromný kabinet, pracovníci je neviděli. 
152 Vstávala jsem pozdě, musela jsem rychle obléct a vzala jsem longboard. 
152 Nic jsem nesoustředila, protože jsem byla nervózní, skoro jsem zapomněla vystoupit. 
152 Všimla jsem podivné barvy v boudě. Vytrhala jsem nějaké věci z boudy. 
152 Už byl večer, jely jsme do Prahy a NP3 jel do vesnici. 

153 
Pozdravil jsem rodičem pak domluvil jsem s rodičem co bude dělát dálší jsem chtel jit do práce stejně 
nejsem liný jak cikan. 

154 Pojedeme do Lipna, tam je krásná příroda, navíce má ulice pro cyklisty. 
156 Na internetu moc nejsou ukázky, jak to vypadá pokoj Mohla byste mi poslat přílohu na email? 

156 
Po škole moc se mě vůbec nechutnalo oběd v jídelně. Byli tam samé mastné jídlo. Tak jsem chodila 
do obchodu si kupovat jiné jídlo. 

156 
Potom najednou přišla velká bouřka, tak ten muž umrtit, protože nebyl zvyklý na bouřku a potom i 
maminka umřela, měla problémy 

158 Jsem byl moc nervy, auto rozbit na motorka, ale funuje start auto. 

161 
Nevýhoda je dnešní doba moderní počítač a něco zajímavého, některé studenti zapomínají školu a 
učení. Nemají víc vzdělaní. Můžou se stát litovat školu. 

161 Po škole studenti chodí do práce. Potřebují peníze na budoucí život a víc zkušenost. 
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Příloha č. 11 – Výpovědi s proč 

 

autor    

1 Ahoj NJ! Proč 

mi nepíšete mi sms jsem posílá sms tebe 
pořád nedoručeno zpravu proč?? Prosím 
napiš mi odpověď sms. 

1 NJ! Proč 
mě neodpovídáš? Stydíš se? jen chci vedět 
pravdu. 

1 NC. Jsem letnany, podivat vila, ted sráz NP Proč ? Stalo se něco? 

1 NJ, díky za sms, proč 

nepišete mě to divne, proto neciti zvonek 
doma radši meusíme mě napsát sms alespoň 
vědela. 

1 
Opravdu zbytečné hadají s NJ a NJ že mě 
neveří. Ptám, proč jsi nedorucenu sms jestli mě nelibíte sms? 

1 
Prově lepší o dřive před mě sms napište 
příjedete ke mně, proč 

mě nic nepišete sms. Ja opravdu nic nevim. 
Opravdu zbytečné hadají s NJ a NJ že mě 
neveří 

1 
Ahoj NJ! Proč mi nepíšete mi sms jsem 
posílá sms tebe pořád nedoručeno zpravu proč ?? Prosím napiš mi odpověď sms. 

1 NJ, stále čekám proč 

mi nepíšete sms, myslím že mate starosti 
mimo nebo vaši doma? Co delatě? Jsem 
tady venkov bavíme 

1 NJ, Proč 
mi nepišete sms. myslím mám důvod o 
proti mně tak piš mi NJ 

1 NJ, Proč 
mi nepišete sms, myslím mám důvodu sms, 
myslím mám důvodu oproti mě tak piš mi 

2 Já ty dam 1000 Kč ještě dam až po vyplatu. Proč 
jsi psala SMS. Pro NJ To si nedelej. Já 
budu taky psat SMS. Co jsi psala? 

2 Ptam se jsi byl v NM u mě?? Proč 
mi nepišete? Právě NJ1 a NJ2 mě zlobila za 
tajila spolu v Praze. 

4 NP jeho NJ tak překvapený on vůbec nevi a proč vypravuješ. 
11 Ntb mi každou chvílí zaseká. Mě to štve, proč se zrovna najednou děje. 

13 
Ale používám na internetu Mozzila Firefox. 
Ale proč to mi nejede? 

13 ale já to nevím proč 
nejede mi to? Ale používám na internetu 
Mozzila Firefox. Ale proč to mi nejede? 

24 

nedoslychave invaze do neslysici.... Proc 
dnes invalidni duchod 1. stupen - kazdy 
neslysici obcanu, proc 

ne 2. stupen? priklad : neslysici (puvodne 
nedoslychave) - 1. stupen (lze komunikace, 

24 

to znamena parti neslysici skupiny.... Tak 
proto asi nedoslychave invaze do 
neslysici.... Proc 

dnes invalidni duchod 1. stupen - kazdy 
neslysici obcanu, proc ne 2. stupen? priklad 
: neslysici 

25 

Ještě pro mě není výhoda, že tam není 
literaturu, opravdu pro nás je velmi škoda, 
abychom mohli znát o historii, že my 
nevíme proč tam postaví sochy slavný autor. 

25 Nic jsme se nezkoumali proč ta dráha jela jenom jedno kolečko? 

29 
Pak NJ4 něčemu nechapala, zase ji 
odpověděla : " Proč 

není číslo 4 NN1 nakonec se styděla, se 
málem počurala  Ale tone  číslo 

34 
Ahoj NN! Prosím, odpověď na 
dotazníku(příloha). Proč 

? Já s kolegyní NJ NP děláme školní 
seminární práce, vybrali jsme jedno video 
NO, tam jsi znakovala 

39 

NJ NP) byli neslyšící a <...>, poněvadž 
festival filmu je pro neslyšící. Netušil jsem, 
nevěděl jsem proč 

a byl jsem neschopný Vám to říct. 
Pravděpodobně z tohoto důvodu film " NO 
" dostal tři ceny, 

57 
jenom mlcim.. ted uz potreti.. vazen uz 
mam dost.. a vzdy rika, ze proc 

mam cerny vlasy a kratky uplne jakoc 
chlapec.. a atd.. pak nekdo zaluji na moji 
rodice, 
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57 
holku a je lesba.. pak moje mama em 
nadavat.. ja uplne vubec nechapu.. a proc 

to rika.. ja uz nastvana a vsechno.. vypada, 
ze neslysici delalai prokovuji aby, ze 

57 
prej ja chci nromalne.. to vzdy nejde.. 
nechapu to proc neslysici do delali a hloupisti.. 

61 

NJ a jsem neslyšící od narození. V současné 
době jsem studentkou NO na NO a 
zaměstnankyní jedné školy. Proč 

jedu na tábor? Odmala jsem jezdívala na 
tábory. Vždycky jsem se na ně těšila a ráda 
poznávala nové 

73 Jeho přítelkyně už šokuje a zeptá " Proč 
ona se líbí ti? " Kluk jí řekne, že vůbec 
nemiluji jí, chápeš?! 

73 
Jsem opravdu moc naštvaná a chci vám 
zeptát, proč vy pořád zamilujete  mého přítele? 

73 
Chlapec měl šok a hrozně řval a řikal na to 
" Do prdele! Proč 

skara uzavřit jeho heslo?!? Budu tobe rozbít 
na všem a hotovo! 

77   Proč 
" krome šefka " - nebot ona ma rozdeleni, ja 
lehce uložila fotky na ruzne soubory. 

83 

podvodik, kdo chytry, tak vydelaval. 
Napriklad stat Island byl velmi bohate a 
pracovali v pohode. Vite proc 

? Stat diky vydelavali od burzy, bankeri 
byli chytri. Ted bohuzel je zkracovany stat, 
protoze je svetova 

87 
9) Jste spokojená mzda? Chcete víc nebo 
míň a proč 

? Má benefity? <p> Opravdu jsem 
spokojený s mzdou a akorát. 

87 
3) Jste nevadí přestoupil na jinou práce než 
ve škole a proč 

? <p> Mě vůbec nevadí ale klempíř pro mě 
nemám odvahu práce ale alespoň jsem 
získával výuční list. 

87 
4) Když pracujete SAS a co zajímavého 
neslyšící práce? Proč 

nemůžete na vyšší post neslyšícího 
zaměstnanec? 

88 
Proč se v Čechách dělá tak málo pro 
zlepšení komunikace ve znakovém jazyce? Proč 

se dělá tak málo pro neslyšící děti? Děti 
slyšících rodičů se většinou nesnažili 
znakový jazyk naučit 

88 
Většina neslyšící dětí si gesty vymyslela a 
mě to obvykle nedávalo můj smysl. Proč 

se v Čechách dělá tak málo pro zlepšení 
komunikace ve znakovém jazyce? 

88 Zeptal se v legraci : " Proč 
neslyšící studenti nepozdravili, když přišli 
hosté? ". 

91 Mě ochotně vysvětlil proč 
, z jakého důvodu jsem musel odejít z té 
práci. 

91 Nepochopil jsem, proč mi šéf omezil práci. 
96 Ahoj, vite, proc vlada chce navrhnout zruseni ZTP? 

97 Vlastně myslím, že Bůh neexistuje. Proč 

lidé musí zemřít, když nemůžou dál život? 
Lidé většinou říkali, že Bůh nás ochraňuje, 
ale není 

97 
Lidé většinou říkali, že Bůh nás ochraňuje, 
ale není to pravda. Proč museli zemřít. 

99 Také rodiče nechcou děti na světě. Proč rodiče nechcou děti? Nemají lásku k děti. 

99 Nemají lásku k děti. Proč 
rodiče narodí děti, pak nechcou děti? Vím, 
moc důvodu. 

109 Ptal se jí : " Nejsi připoutaná? " " Proč ne? " odpovědela mu. 

110 
Paní říct " Co děláš? " a muž odpověď " 
Hm, čtu noviny a proč 

? " paní řekla " Dnes máš narozeniny a jsi 
hanba pořad zapomeneš ". Muž " Hm ". 

113 
Medvídek povídá, ale já nechci bydlet 
domeček. A PROČ 

? protože jsem zvyklý v lese! V Lese? Jó 
tam mám přátelství mám tam dobré 

113 
Jenomže si všimli, že zelené prasátko je jen 
zelené? Proč 

nemá růžovou barvu. Prasátka přemýšlely, 
a uvědomily si, že zeleném prasátkovi mu 
posmívaly 

113 
Povídám Faníku buď rád máš se tady dobře. 
Faník říka, ne. Ptám proč 

. Fanný říká, protože nechci abys jsi šla 
domů, Já říkám za chvílí musím jet domů a 
Pak 

113 
Mám kouzelný prsten. Nevím, jak jsem ho 
dostal a proč ho mám,. ale mám ho. 

113 
A co se stalo <...> prasátka neměly tušení, 
nevěděly proč 

jsou zelené až nakonec se zeptaly k 
zelenému prasátku. 

121 Šel za ním zeptal proč brečí O dpověděla Romea nic. 
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124 
práce od 19.00 - 22.30 - 23.00 hodin jeť 
domů klídná to nedělej to do ráno!!!! Proč 

ty chodíš do Motole uklízení to od šef 
smutný?? Myslela že končíte uklízení v 
Motole já myslím radši 

129 

mohl vyjmečně doporučovat jen těm kteří 
sluchy ztrátili, nezvykají bez slyšení nějaké 
zvuky, ale neslyšícím doslova 
NEDOPORUČUJI, proč 

tak měnit, když byl takhle narozen 
originálně. 

132 
A nakonec něco napadne co v tom knížce 
je, co to znamená, a ví proč, jak na to přišel "proč" , přemýšlel. 

137   Proč 

je pro mě důležité umět psanou podobu 
českého jazyka? Potřebujeme komunikaci 
pro lidi. 

144 Řekla jsem proč koukali na mě? 
144 Pravě divila jsem proč jeli, ale bylo mě jedno. 

149 
Oni lidi říkali, že nechtěli o statní maturita. 
Tak to nechápu proč 

nebo důvod nevím přesně ale myslím že oni 
nechtěli těžko učení nebo jiné důvod. 

151 
Oba smáli a Benson vysvětl<…> proč 
maluje, proč proč 

zajíma dějiny tetovaní, proč baví dělat <…> 
ne celé hodiny až zatměni a déšť přestal. 

151 Oba smáli a Benson vysvětl<…> proč 

maluje, proč zajíma dějiny tetovaní, proč 
baví dělat <…> ne celé hodiny až zatměni a 
déšť přestal. 

151 
Oba smáli a Benson vysvětl<…> proč 
maluje, proč zajíma dějiny tetovaní, proč 

baví dělat <…> ne celé hodiny až zatměni a 
déšť přestal. 

156 Divila jsem se, proč ne já. 
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Příloha č. 12 – Výpovědi s předložkou za 

 

autor    

1 NJ, díky za 

sms, proč nepišete mě to divne, proto neciti 
zvonek doma radši meusíme mě napsát sms 
alespoň vědela. 

1 Děkují za 
přání mám se dobře a NJ už v pořádku od 
Cestu indie a anglii. 

1 Děkuje za sms. 

1 Milá NJ Děkují za 
včera oznamení program pro neslyšící - 
Palackého nám v sobotů 24. Září. 

1 Děkuji za 

faxovou zpravu ohledně srazíku, ale chtěla 
bych se zeptám v Řevnicích klubu bude 
nějaké jídlo a nájoje nebo někam do 
restaurace? 

2 Právě NJ1 a NJ2 mě zlobila za tajila spolu v Praze. 
2 Milá NJ, Dík za zprava, litovali jsme fena NJ. 
2 Děkuji za praní a překvapena jsem, jak se matě? 

2 Děkuji za 
parní, mám se dobře stejne chodím do práce 
furt. 

3 Díky za zms. 
4 Faktura energetika vrati 1.700 2 měs nůla za zaplatí září vid jo! 

7 Hezký den vám přejí, děkuji moc za 
fotky, dnes jsem přišla dřív do práce, jenom 
proto abych se podívala na fotky. 

8 Děkuji za pochopení 
10 prijedu v patek 12. 11hod u radlice dekuji za pochopeni NP 

13 
Prosím posílej mi e-maily, protože mohly 
abych uloženy do adresaře, děkuji za pochopení 

22 

Stejné vím p. NP tolik sta tisíce ochotní dali 
fotbalům ČR úplně nové vybavení. Tak, že 
moc děkuji za nabídku od NP i od NP. 

28 Děkujeme za pozornosti. 
28 Děkuji za pochopení a těším se na další časopisy. 
31 Děkuji za zápis 

39 Co nejsrdečněji Vám děkuji za 

Vaše moje pochopení a že se budete se 
mnou snažit vstříc to, že jsem (se) nikoho 
nikomu nic nechtěl zklamat. 

58 Chvala Buho za to ze ze Jezisnarodil a zemrel. 
61 Ja se omlouvam za zpozdeni. 
62 Ahoj milá, děkuju moc za pozvani. 
65 Dekuji za pochopení... 

65 Dekuji za 
pochopeni a napiš mi do UTERY 19. 10. 10 
večer do 21hod!!!!! 

69 Děkuji za dopis co jsi psala o mě. 
70 Děkuji za pochopení. 

73 P. s. Velmi za 
všechno děkuji a přeje se krásného letního 
prázdninách. 

73 
Je milé, že se víc věnujete neslyšícím, a 
jsem vám za to vděčná. 

73 Díky za dopisanek, NJ 
81 Ahoj, diky za fotky. 
89 A to je vse tak dekuji za Inko 

102 diky za pomoc 
105 Díky za informaci. 
106 Říkala, že moc děkuju ti za doprovodní. 
108 Stejně jste dobrá učitelka, která dokáže za laskavost, kterou jste pro nás udělala při 
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studenty mít pod kontrolu, a energentická a 
obětavá a také děkuji 

vyrobě prvního časopisu, tím se výroba 
časopisu urychlila. 

108 Dík za ten dopis, který jsem dostal od Tebe. 

108 P. S. : Nejdřív bych vám poděkoval za 
ten dopis a za tu známku, kterou budu mít 
na výzo! Dík!! 

109 Ano, už je to teď v pořádku, děkuji za optání. 

109 

.Všiml jsem si, že na polévce plul vlas a 
Anglicky trochu jsem nějak zvládl a 
omluvila se mi za to a platit nic nebude. 

113 Všechna prasátka se moc lekla za hlučení, tak přišla na silný strach. 
114 Moc ti dekuji za pochopeni. 
114 Dekuji za pochopení. 
118 Studentky moc děkovali za návštevnu a rodiči. 

124 Diky za 

fax, by ráda šla ale cestu nemám chuť 
stejně mám bolest nohy levé paleček jsem 
uhodila stole 

129 

Samožrejmě ne, jsou taky spousta jako u 
výhod, například kvůli tomu jsou lidi 
závisláci, mít pořád u sebe není dobré, 
škodí zdraví, utrácení prachy za 

zasílaní sms, hovory, někdy překaží i při 
komunikaci osobně. 

130 Omlouvám se za 

velké zpoždění, že teprve posuzuji Vaší 
seminární práci, jsou velice hezky 
zpracované a pěkně přehledné a velice 
orientačně funkční. 

145 Omlouvám se za situaci bariéry mého jazyka. 
145 Děkuji moc a děkuji za odpověď. 

163 A ještě Vám za 

omluvu, že Vám posílám za domácího 
úkolu ozpoždit snad přístě musím dodělat 
co nejdřív. 

164 Modlíme se za 

nový dům pro neslyšící, kostel, instituce pro 
vzdělání a výchovou neslyšících, sirotcinec 
pro neslyšící. 

167 Milá NJ, moc se Vám omlouvám za příšli pozdě odpovídat. 
167 Velmi děkuji za Vaši odpověd. 
167 Velmi děkuji za Vaši odpověd. 

167 Děkuji za 
smsky, to jsem rád, že Vám fungovalo 
video. 
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Příloha č. 13 – Výpovědi s takže 

 

autor    

8 

Ahojik, ja mam cas jen po 13h v ctvrtek a 
pokud vim, tak NN v ctvrtek nemuze 
vubec... takze 

by mohla jedine NJ vse oznakovat anebo se 
sejit v pátek, to bych mohla take, pokud by 
to 

9 
Ahoj NJ, <p> uz jsem mluvila s NN NP, že 
má zájem s námi. Takže ji vyhovuje 8. 11, 9. 11, 10. 11, 12. 11. 

10 
Ahoj, chtěla bych jsem se zúčastnit na 
kurzy taneční. Takže můžu nastoupit 3. 11?? 

11 
Jéj, budeš opět v Brně na praxi, právě 
nebudu v Brně celý týden (důvod jarňák), takže se neuvidíme. 

12 V případě na krátkou dobu v demonstraci, takže 
na místě poprosím mého kolegu z práce, 
aby zavolat, že přijdeme dřív.... 

12 
Ahoj, můj ředitel v práci zítra mě pustí pro 
demonstrace, takže 

jdu nejen sám, ale společně s mými 7 
kolegy... 

16 

ČEKALI JSME SE NA VLAK PAK ŠUP 
DO VLÁČKŮ SMĚR BRNOO, ALE 
KUPÉ BYLY PLNÉ MNOO... TAKŽE 

NEVÍM JAK SE VLASTNĚ JMENUJE 
TA SPOLEČNÁ KUPÉ?? 

16 
A ZBYTEK NJ5, NN2 ZŮSTALI NP1 JEL 
JINOU CESTOU SMĚR NM. TAKŽE KONEC PŘÍBĚHU. 

16 

JENŽE NN3 ZAČAL BLÁBOLIT O WC 
MÍSCE, ŽE PREJ PLNÁ MÍSA MOČÍÍ 
FŮŮJ! TAKŽE 

NJ3 A NN1 ŠLI PODÍVAT SAMO S 
KAMEROU A TOČIT JAKO DŮKAZ. 

16 
A USNULA PAK JÁ A NN1 JDEM UŽ 
SPÁT ROZUM. TAKŽE TĚŠÍME SE NA ZÍTŘEJŠÍ VRCHOL 

19 

Ahoj NJ, moc se ti omlouvam, ze tak az ted 
pisu na mailu, protoze skoro mesic a pul 
nefungovalo z internetu (doma) a mel jsem 
problemy a furt porad volala 02 dokola. Takze 

jsem precetl tvuj mail, ze uz vyprselo 1. 
cervence. 

20 
Mili studenti, vetsina z vas hodi v pondeli, 
tak udelam pro Vas. Takze 

v pondeli bude konat party III. u nas, 
zaciname v 17h jo? 

24 Vim, ze nekdo lide ma porucha takze hleda kam cesta patri " neslysici "? 

28 
Výhoda je, že jde na procházku čerstvého 
vzduchu a potom klidně přípraví na učení, takže je lepší zpamatování. 

28 Nastoupili jsme do letadla, takže jsme byli velmi klidně a nic nestalo. 

29 
V tuto chvili jsme tak zastavili a napadli 
jsme tak něco, ale měli jsme hlad, takže sme nakupovali  v  bigshopu. 

45 Pokud by nešlo, takže musím to ještě vymyslet. 

63 

Nazdarek, ja jsem napsala ze prijedete o 1 
den dirve to znamena ze bylo oficialne v 
utery a prenusnuli jsme na pondeli.. Takze 

ja tedka ode dneska do nedela nejsem doma 
a budu pryc - mimo pc. 

63 

Aby jste vedeli ze info v kolik prijezd na 
Vsetine bude delat NN a jak NN bude vedet 
a napise mymu tatovi a mate to, az jak se 
vratim tak tata mi rekne a budu na vas cekat Takze se tesim na Vas 

66 Kdyz mas neco soukromne takze nic. 
67 Zdá se mi to přemrštěné. Takže to nesleduji. 
69 To bych potřebovala.. Takže asi je všechno co jsem Ti psala. 
73 Milá Jessica, jsem Daisy. Takže bohužel mám přítel, který on vás potkal. 

73 
Jsem moc rada už mám po 2krát dopis od 
TEBE, takže moc rada odpovídám Ti. 

73 

Spala jsem na chvilí a jsem se dívala na 
počítač DVD Ordinace v růžové zahradě 2, 
když táta vypálil DVD z PC. Takže na horách bylo krásně a fajn. 

75 
Ve čtvrtek jsem pomáhala oteci s kaprem je 
velmi těžký a dlouhý kapr 80 cm, takže se vám bude líbit. 

79 V ubytovně prý dobře vaři. takže tam mají plnou penci. 
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79 Ale celý den budeme jezdit, takže budeme mít jen snidani a večeři. 

79 
V Českém Krumlově je obyčejná a pěkná 
ubytovna. Stojí to 100 kč na noc. takže od pátku do neděle, celkem 3 dny. 

88 Znalost pod touto hranicí je nepřístupná, takže učitel na takovéto úrovni by nebyl přijat. 

91 

Mě ochotně vysvětlil proč, z jakého důvodu 
jsem musel odejít z té práci. Ale byl velmi 
upřímný. Takže jsem musel odejít na jinou práci. 

91 To je moje krásná vzpomínka. Takže 
o víkendu většinou jezdím na akce 
neslyšících. 

93 Žiju od 3 letám na internátě. Takže u rodiči bývám měně. 

93 

Co jsem prožíval na Moravě, jací jsou 
neslyšící a v Čechách jací neslyšící Češi 
jsou. Takže 

neslyšící na Moravě jsou teplý, ochotní, 
čestní, ale mají horší podmínky než 
neslyšící v Čechách. 

93 
Nebo jsem musel navštivit za kamarády, 
abych nenudil. Takže 

na internátě bylo dobré, že jsou tam hodně 
neslyšící děti, ale musím dodržovat 
pravidla, doma jsem citíl nejlíp, ale často 
jsem chyběl že jsem sám, ale často jsem ve 
společnosti neslyšících, pak jsem citíl v 
pohodě. 

94 
Tak díky tlumočníkovi, že lékař může 
normálně mluvit a simultánně tlumočí. Takže 

mé úvahy je tlumočník pro neslyšící 
opravdu nezbytný. 

100 
Samozřejmě, mohou, pokud ovládají ZJ a 
znají jejich kulturu, takže nebude to problémy. 

100 

Ale u neslyšících ze zahraničí mají kvalitu, 
tak můžu porovnat, ale nechci kritizovat, 
protože u nás teprve natočil, takže kritizovat můžu až později. 

100 

Ale například v Ukrajině nebo v Rusku, 
vláda podporuje neslyšící sport, mají tam 
jako profesionální smlouvu a vydělává, tak 
úroveň jako stejně slyšící. Takže mohou úspěchy ve světě slyšících. 

100 

Ano, protože jsem společenský i přátelský 
když mám volno, tak rád chodím do různé 
akce, takže mám rád všechny akce. 

122 

Ten mi polil hořčice na tílku, opravdu jsem 
se styděla se špínavou tílkem a musela jsem 
jet domu do mýho bytu v NM. takže 

jsem zůstala doma a druhý den do NM si 
kontrolovat sestru a kočku. 

122 
Muž se nesnažil ji přemlouvat, aby ji mohl 
odvést. takže muž se ženou se rozloučili. 

130 Milé kolegyně, takže 
obdržel jsem od Vás opravený CD, 
posoudil jsem Vaší opravenou práci. 

130 

Milé kolegyně, takže obdržel jsem od Vás 
opravený CD, posoudil jsem Vaší 
opravenou práci. Takže 

je splněno podle technického posudku, dám 
Vám zápočet ze technický posudek, musíte 
počkat na lingvistický posudek od kol. NP. 

131 Když nemáte typ kruh stůl, takže můžete udělat na obdélník stůl. 

134 

Byla jsem smutná, že jsi tam nebyl. Co 
tvoje noha, už ti zlepší? Doufám, že ti brzy 
uzdravíš a budeš ok. takže 

program byl super, první byla tančení 
potom pantomima. 

134 

Pane, příští týden mám dovolenu v Rusku, 
ale bohužel nemůžu jet, kvůli budu 
operovat na srdce. takže musím zrušit dovolenu. 

135 Zrovna moje sestra mi nabizila praxe v NM. takže jsem jí souhlásil, že mužu pracovat v NM. 
137 Pokud budete mít hlad, takže budete moct objednat jídelní lístek. 

137 

Ale zrovna mám smůlu, že moje babička je 
vážně nemocná. Musím ji navštěvovat a 
pomoct. takže 

asi nemohl bych stihnout dodělat referát na 
zítřek. 

139 
My studenti 2. ročníku máme problém s 
Angličtinou, takže i budeme mít problém se státní maturitou. 

152 
Potom jsme chtěli podívat do neslyšíci 
školy v Liberci, takže jsme šli tam podívat. 

167 Teď už pojedu autobusem do Prahy, takže budu mít doma (podnajem) asi kolem 20h. 
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167 
Ateliér jsou tam ty kamery a stačí mám u 
sebe kabel, takže s ním nemám problém. 

167 Plánuju, zitra večer pojedu do Prahy. Takže 
v úterý mohu se sejít na Filozofickou 
fakultu dopoledne čí odpoledne. 
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Příloha č. 14 – Výpovědi s díky 

 

autor    
18 S rozhovorem jsem neměl problém dík zkušenosti. 

24 
Nektere jsem videl www stranky hodne 
delali od vysoke skoly, diky prace a dostate papir... 

24 
priklad : neslysici (puvodne nedoslychave) 
- 1. stupen (lze komunikace, diky sluchadlo, prace bez problem), atd... 

25 V létě jsem pracovala na brigádě, díky 

tomu když jsem chodila na kurzu zubního 
technika a pán lektor mi nabídl, jestli bych 
mohla pracovat na brigádě. 

38 Přesvědčili sami neslyšící díky 
vedení týmů třech osob (Mgr. NJ NP, Mgr. 
NJ NP a NJ NP), co říkají, viz příloha. 

38 

vzdělávání sluchově postižených je uvedena 
podle Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením, která je ratifikován 
Českou republikou dne 28. 9. 2009, článek 
24, Vzdělávání, body 3 b) a c), umožněna 
studium znakového jazyka a podporu 
jazykové i identity Díky 

znění je u nás v České republice 
nedodržena a je stále v nízké úrovni. 

43 
Znakový jazyk našel francouzský kněz a 
průkopník Charles Michel de I Epée díky 

vzdělávání ve škole, když se převzal 
vzdělávat sesterských neslyšících dvojčat a 
škola byla nazývana Epéeova škola ve 
Francii. 

43 
Předpokládáme, že u nás brzy se také 
rozšiřují i ve školách pro neslyšící. Díky 

zjištění výzkumu a výsledků doporučuji, že 
občanské sdružení SignWriting by nejprve 
vytvořilo učebnice a knihy o zápisu 
SignWriting, pak dále různé materiály, 
například pohádky v českém znakovém 
jazyce pomocí zápisu SignWriting. 

71 

Ahojky mě se to libí vaše CD moc pomohlo 
učebnice a slovnička z PROTETICKÉ 
TECHNOLOGIE a díky k ní je naše maturita. 

81 Podival jsem na fotky a vypada jako ozrala diky cervenemu nosu. 

83 
Napriklad stat Island byl velmi bohate a 
pracovali v pohode. Vite proc? Stat diky vydelavali od burzy, bankeri byli chytri. 

87 
Současně době neslyšící nejvíce chodí do 
brány číslo jedenáct díky 

rozšíření nové továrny a dříve já myslím 
nejvíce č. 7 kde neslyšící pracujou 
čalounění sedadla pro autosedačka a Fokus 
(pozn. red. kde firma Fokus je postižený 
pracujcící). <p> 11) 

87 Mladoboleslavsku díky 
záchraně přijme firma Fokus se přijme 
pouze postiženého a nemocného lidí. 

88 

V Česku už má 42 místech v Babybox - 
Přerov, Děčín, Litomeřice, Most, Mladá 
Boleslav, Kolín,..... Díky 

, babybox (zachránit), asi... miminek v 
babyboxu. 

94 

Protože většina lékaři nebo úředníci jsou 
líní vysvětlit pomalu a pěkně výslovnost. 
Tak díky 

tlumočníkovi, že lékař může normálně 
mluvit a simultánně tlumočí. 

94   Díky 

tlumočníkovi, jsem cítil velmi dobře, a 
můžu říct, že jsem neslyšící, nejsem jako 
poničený. 

94 

Ona rodičům pomáhala najít byt v 
rodinném domku, dříve měli dostat v 
paneláku a rodiče nechtěli a poprosili NJ, 
aby přetlumočila a přemlouvala, pak dostali 
rodinný dům díky tlumočníkovi. 

95 
Běh 100 metrů jsem běžel dobře a u skoku 
do výšku jsem skákal dobře proto ty jsem Díky 

tomu, že každou středu jezdíme na plavání 
ve volném čase. 
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dostal na 2. místě a u plavání jsem také 
dostal 2 medalie za kraul a prsa. 

100 

Nemůžu porovnat před 1989, byl jsem ještě 
miminko <*2> ale vím, že byli málo a vím, 
nekteri tlumocnici hodne pomahaji 
neslyšícímu, dávají názory, teď už nedělají, dík tomu, ze mají etický kodex. 

122 Můj studium nové věci nebyl, už jsem znala díky tomu ve škole. 

129   Díky 

tomu z někteří okolí jak mi posmívají, že 
neslyším (znakuji, chovam se divně, atd...) 
mohu tak zdokonalit svoji vlastnosti, např. 
díky tomu naučím jak lépě chovat, jak 
udělat když se děje něco co se mi nelibí. 

129   Díky 

tomu mi zjasnilo, že jsem radši mezi ti kteří 
mají velmi podobný život jako já, mít 
neslyšící rodiči i sourozence, chodit do 
školy pro sluchově postižené, apod... abych 
nemusel vysvětlovávat jaké to je, nebo že 
bude na mně závidět atd. 

129 

Mobily používám samožrejmě, v dnešní 
době používají všude, výhody jsou 
například sledování kolik je hodin, dostat 
brzy odpovědi, přes zasílaní dopisy trvá 
příšerně dlouho, hrát nějakou hru, abych 
nenudil, pro neslyšící i možnost v obchodě 
psaním ukázat pr díky tomu mohu vzdělávat. 

129 
Zbytečně tak kolem sebe lidé říkají jak je to 
úžasný věc, že dokaže díky 

němu uživatel slyšet to, co slyší jen běžné 
lidé bez sluchově vad. 

129 

Díky tomu z někteří okolí jak mi posmívají, 
že neslyším (znakuji, chovam se divně, 
atd...) mohu tak zdokonalit svoji vlastnosti, 
např. díky 

tomu naučím jak lépě chovat, jak udělat 
když se děje něco co se mi nelibí. 

129   Díky 

internetu mohou lidé navzájem 
komunikovat dálé i když nejsou spolu 
(chat). 

137 
Laboranti občas mi trochu pomáhal a 
vysvětloval, dostaval jsem dost zkušenost díky nimi. 

138 
Praxe se mi líbilo vrtání hodiny a úpravy 
dotek. díky 

kolegyni mě naučila v programu photoshop 
uměl. Nic špatného na praxi nemám. 

141 Tam jsme zůstali 3 týdny. díky tomu jsme měli skvělý zážitek. 

151 
Ja bych tam hodnotil za jedničku. Praxe 
přineslo nové trpělivosti, nově věci díky tom co jsem učil ve škole a výplata za práci. 

161 
Moje zkušenosti jsem byla brigádu v Praze, 
ale díky 

moji kamarádce, která má povolání a mě 
nabídla, že můžu s ní pracovat jen v létě. 
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Příloha č. 15 – Výpovědi s důvod 

 

autor    
1 NJ, Proč mi nepišete sms. myslím mám důvod o proti mně tak piš mi NJ 
5 Opravdu se ti nezlobím, má s důvod a nemůžeš pořád hlídat s mobilem. 

11 
Jéj, budeš opět v Brně na praxi, právě 
nebudu v Brně celý týden ( důvod jarňák), takže se neuvidíme. 

15 
MOC BAVILI DOBŘE A NJ MOC ZLOBÍ 
DO BUNDA DŮVOD 

MOC DRAHÉ A VŠUDE KEŘ 
NECHTĚLA POTRHAT DRAHÉ 
BUNDA. 

21 uz skoro porad dobra naladu.. duvod ten tabor stare.. 
23 Praha je minus veseli pratelstvi duvod ? Asi cas. Venkov je pohadkovy raj a klid 

24 To je blbec. Duvod 
, statni nechce davit penize a duvod 
neslysici roste populace.... 

30 Syn se zlobí, důvod nelíbí otec alko<...>ohol a kouřit. 
36 RÁD CHODÍ NA SPORT, ALE DŮVOD NEMOCNÉ OBČANY 

38 

My NJ NP a NJ NP nebojujeme hlavně na 
umístění ředitele NO, ale bojujeme za práva 
Neslyšících hlavně ve vzdělávání a zvýšení 
kvality nejen v českém znakovém jazyce, 
ale i jazyka českého v psané formě z důvodu žijící ve většině. 

38 
Podle nás komisní řízení není " v pořádku ", 
z důvodu 

je, že není v komisi ani jeden neslyšící 
komise, v současné době jsou hodně 
problematické pro vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se sluchovým postižením. 

39 

Netušil jsem, nevěděl jsem proč a byl jsem 
neschopný Vám to říct. Pravděpodobně z 
tohoto důvodu 

film " NO " dostal tři ceny, nejlepší herečka 
- NJ NP, nejlepší střih - NJ NP a nejlepší 
kameraman - NJ NP. 

53 Byla tam spokojená, ale moc práce, důvod bylo hodně děti, měla starost. 

55 
Samozřejmé, ale také je překážka a jsem 
někdy nekoukala na obrázkový film důvod jsem přednost koukala s tlumočníky. 

56 
Ten mu zavolal, že se omlouvá přijde o 
mnohem později z důvodu 

silné sněžení, silnice se klouže, proto musí 
jet velice pomalu. 

57 Moc sorry proste ja nebyala mluvim.. duvod jim.. 

80 

Vyjíždíme z Prahy vlakem do Stochova 
vystoupili na nádraží je tam historický 
vagón kde sedí pro prezidenta je 
přepychový vůz používá dále po Masaryka 
také Gottwalda atd...., nádraží má salónek 
pro jednání vláda, ministr a vyšší orgány z důvodu ztráta času cestu do zámku Lány (2 km) 

87 

Dříve ve Škodovce auto a. s. přijme 
neslyšícího zaměstnanci a nyní už nepřijme 
z důvodu obavy bezpečnost práce. 

91 Mě ochotně vysvětlil proč, z jakého důvodu jsem musel odejít z té práci. 

99 
Proč rodiče narodí děti, pak nechcou děti? 
Vím, moc důvodu . 

124 Já vařím oběd, ale pozdě důvod jsem před chvílí vstávala. 

124 

Stejné zítra musím jít do práce škola také 
generální, stejně mě posílá sms stěžuje 
škola má trochu špinavé důvod 

já byla marodí manžel tam dělal, ale víš to 
chlap to nemůže mít pořadně uklíď to stejně 
jako ty o šef mě také stejně nevšímej a to 
udělám pořádně podle vídí oči kde jsou 
špinavé. 

124 NJ udělá to musí marodí od konce ledna ( důvod 

to konce ledna pracovní poměru manžel 31. 
1. 2012 akorát manžel šel lékaři to marodí 
pokračuje aspoň podporu peníze.) 

137 
Malé dítě musel začít učit český jazyk 
komunikaci a taky píše Český jazyk. Důvod 

potřebuje dobře komunikaci pro lekáře, 
uřad, rodinu, školu atd. 

145 Není možné : zvuky, nevím, častice, důvodu : jen napůl, ti co jsou nesl. od narození se 
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citoslovce, synonyma, zdroběliny, žádné, 
cizí slova <p> 3) A 4 B 12 C 4 <p> z 
jakého 

mluveným slovem nesetkali <p> 4) A 9 B 6 
C 5 <p> z jakého důvodu : neslyš člověk 
neznamená, že je němý dle typu a hloubky 
neslyšitelnost, částečně, ne ti od narození, 
jen napůl 

148   Důvod 
jsou moc drahé a neslyšící mají zadarmo, 
ale neslyšící nosí sluchadlo nebo nenosí. 

149 
Oni lidi říkali, že nechtěli o statní maturita. 
Tak to nechápu proč nebo důvod 

nevím přesně ale myslím že oni nechtěli 
těžko učení nebo jiné důvod. 
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Příloha č. 16 – Výpovědi s a 

 

autor    

41 
Když jsem nastoupil na brigádu v NM, byl 
jsem nováček a 

nevěděl jsem jak mám dělat, když co paní 
sekretářka mi řekne. 

79 
Pojedeme všichni, protože už jsme 
v posledním ročníku a 

aspoň všichni se pořádně rozloučíme a 
užijeme si na kolech. 

122 Jenže večer chodí někam sraz s kamoši a byla jsem sama doma. 

122 
Ten mi polil hořčice na tílku, opravdu jsem 
se styděla se špínavou tílkem a musela jsem jet domu do mýho bytu v NM. 

122 Ten kluk se zranil prsty nohy, měl krev a mu říznulo sklo. 
134 Minulý týden jsem byla nemocná a nevím o čem, co mám učit. 

134 

Myslím, že učitelé, vychovatelé a kamarádi 
se líbili, pantomimu, která hrál student 
Radek a byl šikovny. 

135 potom jsem šílený unaveny a šel jsem spinkat. 
136 V balírně byla zima a musela nosit teplé oblečení. 

138 
Muž uslyšel brždění a tak sám zastavil a 
tmavovlasá žena nestihla už zastavit a 

uprostřed přechodu auto jí narazilo, letěla 
silně, jako hračka panáčka". 

138 

Nechceme být jenom doma sedí u televizi, 
proto přemýšlíme plánovat jen na skiareál v 
Olešnicích a matka chtěla na horách, jsou 
tam pěkný výhled na krajinu, moc to chtěla 
tam jet. Tak tatínek taky chtěl a moc se mu líbí hory. 

139 

Věřila jsem je, tak jsem se státní maturitou 
nesouhlasila a měla jsem názor, že to není 
špravedlivé, opravit budou ministrvo 
školství a oni neznají jakou máme 
gramatiku, máme problém s češtinou a budeme psát jako u slyšícího. 

139 

Věřila jsem je, tak jsem se státní maturitou 
nesouhlasila a měla jsem názor, že to není 
špravedlivé, opravit budou ministrvo 
školství a 

oni neznají jakou máme gramatiku, máme 
problém s češtinou a budeme psát jako u 
slyšícího. 

146 Nejvíce se mi líbí diskuze, co je zajímavého a také lidé mají vždy jiné názory. 

148 
Tak pán doktor vytáhl přístroje a dal do 
plíce. a začal výbuch přistroje a dítě už zemřelo. 

151 
Helena promysela a bála jestli on je 
bezpečné vůbec a trochu vyhybala odpověd. 

151 

… Helena hned vešla a neustalé bála, šla 
nahoru po schodech pak uvíděla velký 
kovový dveře a bylo otevřené a prošle vevnitř … 

151 Benson vytáhl papír a dál kreslil i také smál a 
vědel že Helena pronásleduje až Bensonova 
Atelier. 

152 
Sranda je, že jsem musela je obléct, ale 
stále bránil a musela jsem bojovat asi 5 minut. 

156 Vlastně jsem byla spokojená a plné srandy. 
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Příloha č. 17 – Výpovědi s proto, že (proto že) 

 

autor    
29 Musím ji pochválit, že vybrala dobře Proto že má její nick " NN4 " 

40 

Opravdu byla jsem spokojená na hotelu a 
lidé měli sympatické a mě toleranční, když 
jsem neslyšící, ale pro mě nejhorší 
v kuchyni, proto že 

to bylo hodně lidé a musela jsem spěchat a 
nikdy jsem neodpočívala, proto často měla 
jsem unavená. 

41 Na plese se mi nelíbilo, proto že 

moje spolužačka NJ2 musela pracovat 
s fotografií a měla tolik starostí. proto ji 
mrzěla, že nemohla dívat na všechny 
programy. 

108 Ten úkol nebyl velmi jednouchý, proto, že 
jednal o vás, bohužel nedokážu vás 
otevřeně kritizovat, jaká jste, na to nejsem. 

109 
Máme svůj mozek, který by mohlo bohatě 
stačit, to proto že jsme si sami vyrobili počítač. 

120 Nelíbí se jím to, proto že 
doktoři lákají rodičů, které mají neslyšící 
miminko. 

134 Tak chci pravidelně chodit do čajovny, proto že 

se mi moc líbí, jak vypadá v čajovně a 
někdy mi pomůže přestat nervy, proto toto 
místo je moje oblíbené. 

134 Dávno jsem chtěla na brigádu, proto že 

jsem se moc nudila doma a nechtěla jsem 
furt sedět na pc.Proto jsem chtěla vydělávat 
peníze. 

134 To je moje oblíbené jídlo proto že 
můj táta mě naučil proto jsem odmilačka až 
teď. 

134 
Když jsem ve škole a někdy mám často 
nervy na učení, proto že 

mě to nebaví, moc pořád se učit jako dokola 
a nejde to přestat, proto potřebuju chodit do 
čajovny a v čajovně mi dává uvolnění a 
klid. 

135 Váš inzerát mě zaujal především proto, že bych rád pracoval  pro váší společnost. 

136 Je moc špatné, proto že 
neslyšící neuměli gramatika a proto museli 
psát na chatu. 

136 
Neslyšící nebude učit literatura a ale slyšící 
a nedoslýchavý museli učit literatura, proto že nemá znakový jazyk. 

162 

1.7 – 8.7 do NM1 u tety šli jsme s holkami 
tři neslyšicí ale nektére krásný počasí den, a 
pák 8. 7. s rodičmi šli jsme v vlakem do 
NM2 můj táta mi řekl že bude dovolená ale 
řikala jsem už vím v Slovensku nejdu tám proto že 

je nuda ale Táta mi neřekl bude jet do 
Anglii nevěděla jsem škoda, Nevadi mi to 
budu mit v klidu.... 

 



 

159 

Příloha č. 18 – Výpovědi s jinak 

 

autor    

18 
V dnešní době potřebují víc neslyšící 
učitelé nebo slysící učitele výborně znakují. Jinak bude pořád zůstat komunikační bariér. 

54 
MSN málo používám, jen v případě něco 
potřebuji někomu říct či ptát. Jinak mám málo času. 

88 

V Čechu mám po 42 babybox, aby rozsíří 
další babybox různých místech v Česku po 
100 babybox. Jinak 

mi to nelíbím, někteří matky nechal např. 
autobusové nádraží, ve sklepě nebo na 
záchodě. 

94 
Tohle pro mě trochu není příjemné, ale 
neslyšící museli vydržet jinak 

by tlumočnice v jiném záležitost 
nepřetlumočila. 

109 Jednou za měsíc si musím odskočit, jinak 
s motorem by nevydržel s mýma plnýma 
žaludkama. 

115 
Spolu se seznamili přes internétu a vzali se 
před 6 ti lety. Jinak nebyli se moc spokojení. 

122 Přinesla mi účastnicí neslyšící, jinak 
bez jim bych nevydržela na 14 dní, když 
není žádná práce. 

132 

Ale vydržela jsem celý týden, nakonec 
týdne byli nemocní, teta zůstala doma, 
musela jim léčit, já musela jet domů, jinak 

od něho taky chytnu a nechtěla jsem být 
taky nemocná. 

136 

Chtěla bych Tě požádat, abys mi napsala, 
jestli za mnou pojedeš, abych zbytečně 
nečekala, protože jinak nepojedu. 

137 Doufám, že nebudete zklamaná. jinak Vám slibuji, že budu moct vyprávět. 

154 Omlouvám se, jsem spletl s termínem. jinak 
máte pravdu, příští měsíc v květnu 
pojedeme spolu na školní výlet. 

 

 

Příloha č. 19 – Výpovědi s neboť 

 

autor    
28 Nelíbí se mi, neboť nebyly tady dostatečné obrázky či fotky. 

95 

Nyní poslední semestr chodím do 
posilovny, protože během studia jsem " 
zapomněl " chodit dřív do TV, neboť nemám rád sport. 

109 Začal slyšet houkajícího vlaku, třásl se víc, neboť neví odkud jede vlak, vpravo nebo vlevo. 

109 
Postupně bych to ovšem pochopil a jednou 
uznávám, že by mi mohl sloužit. Neboť 

je to výhodné pro nás a dokonce jedno 
velké nevýhodné, což nám změnilo rychlou 
změnu světa. 

109 Ale přišlo ke špatné dorozumění, neboť by nepochopila, kde se tu bralo ta koza. 

109 Kominík už víc znérvozněl, neboť 

lidi ve vlaku z okna na něj koukali, jak stál, 
v ruce držel kbelík a okolo hrudi měl 
kominickou štětku a rouru. 

129 Je víc výhod, neboť 
nemusel bych slyšet hluky, kterýho slyšet 
nechci. 
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Příloha č. 20 – Výpovědi s na 

 
autor    

27 Pradlo musela vzit domu na praní. 

55 Jsem opravdu překvapila na 
film že v tlumočníci přeložili znakového 
jazyka. 

115 Máma bojes na kočka je zlý. 
131 Po týden zase pryč na turnaj fotbal 
131 Po 4 dny jela jsem do Nemecka na fotbale. 

148 
A dítě už zemřelo. (…) Proto mám hodně 
obávat se na 1 dítě 

160 Musím si učit na testu. 
 

 

Příloha č. 21 – Výpovědi s od 

 
autor    

12 Ahojky, Vcera dozvedel jsem to od 
kamarad vypravet, ze deaflymiada ma 
celkem 9 lidi obvineni organizovat? 

21 tak dneska bude oslava ode moje babicka ma narozenina.. 

73 Neštastný pán s notebookem <p> Od 

mladý chlapeček byl rozmlazený o 
notebookem, rodiče to dovolili, ale musel to 
vydržet až do Vánoce. 

124 
Dnes NJ půjde uklízet škola, NJ šla na 
vyšeřuje policie od stálo malírem. 

131 

Moje máma každy rok pěce cukroví, ale 
různý klid vždy 15 x. Její oblibené peče 
cukroví. Jsme se zvykly od dědecvi. 

 

 

Příloha č. 22 – Výpovědi s totiž 

 
autor    

70 
Ahoj přatele, prosim tě i všem už 
neposilejte nám hru. Totiž není čas sem sedět u pc hru. 

88 Jako batolete jsem totiž odkoukál gesty od mých rodičů i prarodičů. 

88 
Znakový jazyk se by mohl nazvat " Tichý 
babylón ". Znakový jazyk je totiž plnohodnotný, ale je i krásný model. 

140 Máma se sestrou přisli z kina, film totiž skončil. 
 

 

Příloha č. 23 – Výpovědi s pro 

 
autor    

23 Pak já probudil, do sklepa pro 

potřeby jsem se koukal něco divného, radši 
jsem zkontrolovat na kůlnu a dveře je 
otevřel. 

104 Babička vzala dárek, už velkou překvapení pro dovoleny 
104 Děda vzal dárek, už velkou překva pro auta. 
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Příloha č. 24 – Výpovědi se schválně 

 
autor    

124 

Ty normální uklízení ne generální tak stáčí 
ty hlavně svoje práce 1. patro uvídí svoje 
oči něco špinavé tak radší umyjete nebo 
vyčistíte ne všechno rozumíte a nevšímej 
radši klídná jo ano uklízela všechno 
generální jako schválně . 

131 
Tam byl už NJ a dlouho čekal na mě, dělala 
moc schválně . Že jako neznáme se. 

151 Benson nechal schvalně otevřene dveře … 
 

 

Příloha č. 25 – Výpovědi s odkud 

 

autor 
   2 To legrace NJ hleda inzerat že nezná a ptá odkud dali číslo Mobil. 

28 Profesor ptal se otázky " Odkud jsi neslyšící? " Neslyšící odpověděli. 
148 A dítě už zemřelo. Odkud? Má uvnitř kochleární implantát. 

 

 

Příloha č. 26 – Výpovědi s jelikož 

 

autor 
   

109 
Dojedli jsme a hledali jsme nejlevnější 
nocleh, jelikož brzy ráno pojedem lodí do pobřeží Anglie. 

126 Druhý den jme šly na Petřínskou rozhlednu, jelikož se bojím výšek tak jsem se trochu bála. 
 

 

Příloha č. 27 – Výpovědi s i 

 

autor 
   

22 
Tohle práce znám z minulé a hodně 
nervózní i 

často urgovat atletům, aby poslali k nám 
pravidelně, kontrolní rozbory, atd. 

41 
Jízdenka na metro mi uletěla a nestihl jsem 
najít, protože ostatní už nastoupili do metra i já. 

 

 

Příloha č. 28 – Výpovědi s však 

 

autor 
   

39 

Ještě předtím prosím jsem se chtěl Vás 
zeptat a Váš souhlas, jestli může ten film 
promítat na festivalu filmu v NM. Však 

jeden z hlavních organizátorů manipuloval 
s tím, aby střihač (NJ NP) a kameraman (NJ 
NP) byli neslyšící a <...>, poněvadž festival 
filmu je pro neslyšící. 
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Příloha č. 29 – Výpovědi s poněvadž 

 

autor 
   

39 

Ještě předtím prosím jsem se chtěl Vás 
zeptat a Váš souhlas, jestli může ten film 
promítat na festivalu filmu v NM. Však 
jeden z hlavních organizátorů manipuloval 
s tím, aby střihač (NJ NP) a kameraman (NJ 
NP) byli neslyšící a <...>, poněvadž festival filmu je pro neslyšící. 

 

 

Příloha č. 30 – Výpovědi s následkem 

 

autor 
   139 Najednou kluk spadl na trávník a byl mrtvý následce infarktu. 

 

 

Příloha č. 31 – Výpovědi s vliv od 

 

autor 
   

60 NJ měla přání svítící medvídek (plyšák), vliv od 

televizi a to byla reklama a ukázaly dvě 
holčičky bály v noci spinká ale zachránit 
medvídek svítí v bříšku a 8 měnit barevné. 

 

 

Příloha č. 32 – Výpovědi se sice 

 

autor 
   

79 

Dobrý den pane učiteli, my přemýšlíme, že 
kam by jsme mohli jet na výlet. Napadla 
nás do Českýho Krumlova. Je tam sice nádherné a dobré podmínky pro cyklisti. 

 


