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ELEKTRONICKÉ PŘÍLOHY – BP Radka Kaliská 

 

Příloha 1 

Výsledky řazení párů a umístění jednotlivých obrázků 

 

Sloupec 1 – číslo páru, M – řazení muže, Ž – řazení ženy, oba – společné řazení 

Sloupce 2 – 9 – pořadí obrázků při řazení – 1. – 8. místo 

Sloupce 10 – 17 – umístění obrázku č. 1 - 8 

  pořadí obrázků při řazení umístění obrázku 

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

25 M 1 2 4 5 8 6 7 3 1 2 8 3 4 6 7 5 

Ž 8 2 6 5 4 7 1 3 7 2 8 5 4 3 6 1 

oba 2 5 8 4 1 6 7 3 5 1 8 4 2 6 7 3 

26 M 6 4 5 3 1 8 2 7 5 7 4 2 3 1 8 6 

Ž 6 2 8 5 4 1 7 3 6 2 8 5 4 1 7 3 

oba 6 2 5 4 8 3 1 7 7 2 6 4 3 1 8 5 

27 M 4 6 8 1 2 3 5 7 4 5 6 1 7 2 8 3 

Ž 8 5 2 4 6 7 3 1 8 3 7 4 2 5 6 1 

oba 8 2 4 5 6 7 3 1 8 2 7 3 4 5 6 1 

28 M 8 5 6 3 2 1 4 7 6 5 4 7 2 3 8 1 

Ž 8 2 6 5 1 7 4 3 5 2 8 7 4 3 6 1 

oba 8 5 2 6 1 3 4 7 5 3 6 7 2 4 8 1 

29 M 2 6 8 1 3 5 7 4 4 1 5 8 6 2 7 3 

Ž 6 2 5 8 4 7 1 3 7 2 8 5 3 1 6 4 

oba 2 6 5 8 3 7 4 1 8 1 5 7 3 2 6 4 

30 M 8 2 6 5 1 4 7 3 5 2 8 6 4 3 7 1 

Ž 8 2 1 7 4 6 5 3 3 2 8 5 7 6 4 1 

oba 8 2 7 6 5 1 4 3 6 2 8 7 5 4 3 1 

31 M 2 8 6 5 4 1 7 3 6 1 8 5 4 3 7 2 

Ž 8 7 5 2 6 4 1 3 7 4 8 6 3 5 2 1 

oba 8 2 5 7 6 3 4 1 8 2 6 7 3 5 4 1 
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  pořadí obrázků při řazení umístění obrázku 

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

32 M 8 5 2 4 3 6 1 7 7 3 5 4 2 6 8 1 

Ž 8 6 2 7 5 4 3 1 8 3 7 6 5 2 4 1 

oba 8 5 2 4 6 7 3 1 8 3 7 4 2 5 6 1 

33 M 8 2 6 4 1 7 5 3 5 2 8 4 7 3 6 1 

Ž 8 6 2 7 5 4 3 1 8 3 7 6 5 2 4 1 

oba 8 2 6 5 7 4 1 3 7 2 8 6 4 3 5 1 

34 M 1 4 3 8 2 5 7 6 1 5 3 2 6 8 7 4 

Ž 7 8 1 6 5 2 3 4 3 6 7 8 5 4 1 2 

oba 6 8 5 3 7 1 4 2 6 8 4 7 3 1 5 2 

35 M 2 8 3 6 1 7 4 5 5 1 3 7 8 4 6 2 

Ž 8 6 2 7 5 1 3 4 6 3 7 8 5 2 4 1 

oba 8 6 3 2 5 1 7 4 6 4 3 8 5 2 7 1 

37 M 6 5 2 4 7 3 8 1 8 3 6 4 2 1 5 7 

Ž 6 2 8 5 7 4 1 3 7 2 8 6 4 1 5 3 

oba 6 2 5 8 4 7 3 1 8 2 7 5 3 1 6 4 

39 M 6 8 2 5 4 3 1 7 7 3 6 5 4 1 8 2 

Ž 8 2 6 4 7 5 1 3 7 2 8 4 6 3 5 1 

oba 6 8 2 5 4 7 1 3 7 3 8 5 4 1 6 2 

41 M 8 6 4 5 2 1 7 3 6 5 8 3 4 2 7 1 

Ž 6 2 5 1 7 4 8 3 4 2 8 6 3 1 5 7 

oba 6 8 2 4 5 1 7 3 6 3 8 4 5 1 7 2 

42 M 8 6 5 2 4 3 1 7 7 4 6 5 3 2 8 1 

Ž 6 8 4 5 2 1 7 3 6 5 8 3 4 1 7 2 

oba 6 2 5 8 4 3 1 7 7 2 6 5 3 1 8 4 

43 M 6 4 2 5 8 7 1 3 7 3 8 2 4 1 6 5 

Ž 6 2 4 8 7 1 3 5 6 2 7 3 8 1 5 4 

oba 6 4 2 8 7 1 5 3 6 3 8 2 7 1 5 4 

45 M 2 8 5 3 6 4 7 1 8 1 4 6 3 5 7 2 
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  pořadí obrázků při řazení umístění obrázku 

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ž 6 2 8 5 1 7 4 3 5 2 8 7 4 1 6 3 

oba 2 8 6 3 5 4 1 7 7 1 4 6 5 3 8 2 

47 M 2 5 8 3 7 4 6 1 8 1 4 6 2 7 5 3 

Ž 6 8 2 5 4 3 1 7 7 3 6 5 4 1 8 2 

oba 2 5 8 6 3 7 4 1 8 1 5 7 2 4 6 3 

49 M 6 3 4 1 8 5 2 7 4 7 2 3 6 1 8 5 

Ž 6 8 2 5 7 3 4 1 8 3 6 7 4 1 5 2 

oba 6 3 8 5 1 4 2 7 5 7 2 6 4 1 8 3 

50 M 4 7 6 2 8 5 1 3 7 4 8 1 6 3 2 5 

Ž 6 5 2 7 4 1 8 3 6 3 8 5 2 1 4 7 

oba 6 7 4 5 2 8 1 3 7 5 8 3 4 1 2 6 

51 M 8 2 1 4 7 6 3 5 3 2 7 4 8 6 5 1 

Ž 5 2 1 4 8 7 3 6 3 2 7 4 1 8 6 5 

oba 2 1 8 5 4 7 3 6 2 1 7 5 4 8 6 3 

53 M 6 8 2 5 1 4 7 3 5 3 8 6 4 1 7 2 

Ž 3 1 4 6 7 5 8 2 2 8 1 3 6 4 5 7 

oba 2 5 6 8 4 7 1 3 7 1 8 5 2 3 6 4 

54 M 3 5 8 2 6 1 4 7 6 4 1 7 2 5 8 3 

Ž 8 2 5 4 7 1 6 3 6 2 8 4 3 7 5 1 

oba 8 5 2 3 4 7 6 1 8 3 4 5 2 7 6 1 

56 M 4 2 6 5 1 8 7 3 5 2 8 1 4 3 7 6 

Ž 8 6 5 7 2 4 3 1 8 5 7 6 3 2 4 1 

oba 6 5 8 2 4 7 3 1 8 4 7 5 2 1 6 3 

58 M 7 4 5 3 2 6 1 8 7 5 4 2 3 6 1 8 

Ž 7 8 2 6 1 4 5 3 5 3 8 6 7 4 1 2 

oba 8 6 2 1 4 7 5 3 4 3 8 5 7 2 6 1 

59 M 8 2 5 4 6 1 7 3 6 2 8 4 3 5 7 1 

Ž 5 6 2 8 7 4 3 1 8 3 7 6 1 2 5 4 
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oba 2 5 8 4 6 7 3 1 8 1 7 4 2 5 6 3 

  pořadí obrázků při řazení umístění obrázku 

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

60 M 8 4 2 5 3 1 7 6 6 3 5 2 4 8 7 1 

Ž 8 2 7 6 1 4 3 5 5 2 7 6 8 4 3 1 

oba 8 2 7 3 1 5 6 4 5 2 4 8 6 7 3 1 

63 M 7 4 5 2 1 6 3 8 5 4 7 2 3 6 1 8 

Ž 7 4 1 5 2 3 6 8 3 5 6 2 4 7 1 8 

oba 7 1 4 5 3 8 2 6 2 7 5 3 4 8 1 6 

65 M 7 1 4 6 5 2 8 3 2 6 8 3 5 4 1 7 

Ž 1 2 4 3 7 6 5 8 1 2 4 3 7 6 5 8 

oba 8 5 2 3 7 4 1 6 7 3 4 6 2 8 5 1 

66 M 8 1 5 2 6 4 3 7 2 4 7 6 3 5 8 1 

Ž 7 2 8 6 1 4 5 3 5 2 8 6 7 4 1 3 

oba 8 2 1 6 4 5 7 3 3 2 8 5 6 4 7 1 

67M 6 2 8 4 5 1 7 3 6 2 8 4 5 1 7 3 

Ž 6 8 2 5 7 4 1 3 7 3 8 6 4 1 5 3 

oba 6 8 2 4 5 7 1 3 7 3 8 4 4 1 6 3 

69M 8 2 5 1 3 6 7 4 4 2 5 8 3 6 7 1 

Ž 2 8 6 3 7 1 4 5 6 1 4 7 8 3 5 2 

oba 8 2 3 6 5 7 1 4 7 2 3 8 5 4 6 1 
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Příloha 2 

 

Verbální přepisy videonahrávek, neverbální a paraverbální projevy a jim odpovídající kódy pro každý pár 

Detail strategií párů – souhrnná tabulka 

 

 

Pár č. 6 45:44:00         

  Žena - verbální sdělení Žena - aktivita / neverbál Kódy žena Kódy muž Muž - aktivita / neverbál Muž - verbální sdělení 

1 

      

drbání pod nosem, úprava 

svetru, svěšené ruce 

přistupují společně ke 

stolu, muž se drbe pod 

nosem, prohlíží si síť, 

potom si upraví spodní 

okraj světru a svěsí ruce   

2 

začneme, ne? rozkládá obrázky po stole 

zahájení aktivity - aktivita 

- rozkládá obrázky po 

stole       

3 

      sdělení nedostatku 

všimne si, že nejsou na síti 

všechny sponky, šeptá to 

ženě, ukazuje na síť   

4       otázka po ujištění   jsou všechny, ne? 

5 
      

aktivita - počítá sponky a 

obrázky počítá sponky a obrázky   

6 
dva chybí, tadyty hlásí, že chybí dvě sponky 

sdělení nedostatku 

výzkumníkovi       

7 
      

tázavé kývání hlavou na 

p., ruce v bok 

tázavě kýve na p., dá si 

ruce zezadu v bok   

8 

Tak co  - pes a hudba? 

Dopředu?   

zahájení aktivity - 

rozkládá obrázky, návrh 

řešení, otázka po názoru 

p.       
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9 

      

odvádění pozornosti, 

exprese nervozity, sdělení 

vl. Názoru, otázka po 

názoru p. dívá se směrem ke kameře 

Myslíš, že se na nás dívá 

přes to sklo? 

10 

Taky tě to napadlo? 

Smích, vzájemný oční 

kontakt, přehazuje po stole 

obrázky 

sdílení názoru p., smích, 

vzájemný oční kontakt       

11 
Co tohle? To bychom taky 

mohli dát někam dopředu 

ne? Ukazuje na obrázek 

další návrh řešení, otázka 

po názoru p.       

12 

      

alternativní návrh řešení, 

exprese nervozity - 

pohledy směrem ke 

kameře, ošívání 

Ukazuje na jiný obrázek, 

trochu pokukuje ke 

kameře, ošívá se  A co tohle? 

13 
Nevim, to asi neděláme 

moc často...To si 

nedovedu vůbec 

představit. Mluví zamyšleně 

sdělení vl. Postoje, 

nesouhlas s p. Návrhem, 

zamyšlení       

14 

      

odlišné mínění/oponování, 

vzájemný oční kontakt, 

kritika výzkumné 

situace?? 

Mluví tichým hlasem, 

vzájemný oční kontakt 

hm. To si nedovedu spíš 

představit tohle 

15 

Myslíš? Néé děláme to pro 

experiment Směje se 

otázka po ujištění, 

nesouhlas s p., 

alternativní názor, 

odlehčení situace - smích       

16 

      

odlehčení situace - smích, 

hrané naštvané hození 

kartičkami, podrbání na 

nose 

směje se, významně hodí 

kartičkami s obrázky na 

stůl, podrbe se na nose děláme experimenty… 

17 
  

zasměje se, prohrábne si 

vlasy smích, prohrábnutí vlasů       
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18 tak já myslím něco, co 

rádi děláme. 

Stojí s rukama v bok a 

ukazuje na obrázky 

návrh postupu, aktivita - 

ukazuje na obrázky       

19 

      

souhlas s návrhem 

postupu, tichý, 

nezúčastněný hlas tichý, nezúčastněný hlas 

Klidně. Tak je to asi 

správně. 

20 
Já myslím, že můžeme 

fotbal klidně dát pryč. A 

tohle taky (elektronika). 

Přesouvá obrázky po stole, 

založí si spojené ruce na 

bok 

návrh řešení/postupu, 

aktivita - přesouvá 

obrázky na stole       

21 

      

námitka proti p. návrhu 

řešení, otázka po významu 

obrázku   

A když hraju doma na 

kompu něco? A tohle? 

22 A to je, že chodíme do 

hospody? Otáčí se na partnera 

ověřovací otázka - 

význam obrázku       

23 

      

rezignované svolení, 

alternativní návrh, sdělení 

vl. postoje k aktivitě (je 

mu to jedno), drbání na 

nose, mávnutí rukou, 

podrbání na hlavě, úprava 

svetru 

drbe se na nose, mávne 

rukou k obrázkům, podrbe 

se na hlavě, upravuje si 

svetr, pak mluví 

No klidně, možná bych 

radši tuhle možnost, mně 

je to hlavně jedno. 

24 
Tu bych viděla tu hospodu 

ne? řadí obrázky na stole 

otázka po souhlasu p., 

aktivita - řadí obrázky na 

stole       

25 

      

souhlas s p. návrhem, 

návrh vl. Řešení, drbání na 

nose drbe se na nose 

 To jo, ale tak, klidně na tu 

stranu bych to dal. 

26 A co toho psa?   alternativní návrh řešení       

27 

      

ignorace p. návrhu, sdělení 

technického nedostatku 

ukazuje na háček na síti, 

podrbe se na břiše tadyhle je jenom jeden 

28 
Prosím?   

otázka po vysvětlení p. 

sdělení       
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29 
      

opakování sdělení 

technického nedostatku   

Tadyhle je jenom jeden. 

Hmm.  

30 
No tady máme jen jeden Ukazuje na síť 

souhlas s p. sdělením, 

aktivita - ukazuje na síť       

31 

      

kritika technických 

podmínek, sdělení 

nezájmu o úkol - 

rezignace   

Jak to máme pověsit ne? 

No mě to je jedno. 

32  Jak to myslíš? udiveně udivená otázka       

33       ignorace otázky p. Partner neodpovídá   

34 
Tak co myslíš teda?   

znovuzahájení aktivity, 

otázka po názoru p.       

35 
      

otázka po přání p./návrhu 

řešení   Co si chtěla dát první? 

36 
Možná tady tohle? Možná 

bych i radši dala todleto ukazuje na obrázky 

váhání, zamyšlení, otázka 

po ujištění/názoru p., 

sdělení vl. Návrhu řešení       

37 

      

otázka po důvodu 

p.návrhu řešení, usečně, 

podrážděný tón hlasu úsečně, podrážděný tón Proč? 

38 

možná je to jako čas - jako 

že - o samotě. 

gestikulace rukama, 

vzájemný oční kontakt, 

dotýká se úst 

zamyšlení, vysvětlování 

vl. Názoru na význam 

obrázku, exprese 

nejistoty, gestikulace 

rukama, vzájemný oční 

kontakt, dotek na ústech       

39 
      

námitka - odkazování na 

předchozí návrh řešení p. vzájemný oční kontakt Ale tys to chtěla dát pryč. 

40 
Nechtěla jsem to dát pryč. dotčený vysoký hlas 

nesouhlas s p. - obrana, 

dotčený vysoký hlas       

41 
To sem neříkala. vysoký hlas 

důrazné opakování 

nesouhlasu, vysoký hlas       
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42 
Tak ten fotbal můžeme asi 

rovnou vyhodit ne?   

změna tématu, 

alternativní návrh + 

otázka po souhlasu p.       

43 
      

váhavý souhlas, další 

návrh řešení   

No asi jo. A tohle skoro 

taky. 

44 
Máme vyloučené jenom 

dvě, tak ty bych vyloučila 

a přesunem je na potom. 

Přesouvá obrázky 

nakonec, dotýká se úst 

reflexe navrženého řešení, 

návrh postupu, aktivita - 

přesouvá obrázky po stole 

na konec, dotek na ústech       

45       souhlas s p. návrhem   Dobře, tak jo. 

46 Tohle je cestování, nebo je 

to ležení na pláži? To mě 

napadlo až teďka, že by to 

mohlo být cestování. 

ukazuje na obrázek, drží 

se za ústa 

otázka po názoru p. na 

význam obrázku, 

vysvětlení vl. Pochopení 

významu obrázku       

47 

      

sdělení vl. alternativního 

pochopení významu 

obrázku 

podrbe se rukou, dotýká se 

nosu, tahá se za vousy 

Já sem to bral jako takový 

spíš - pohodlí nicnedělání. 

48 Fakt tě to teda napadlo? Udivený tón udivená ověřující otázka       

49       souhlas Rozhodný tón Ano. 

50 
V tom případě to vidím na 

první místo. smích 

odlehčení situace - 

humorný návrh řešení, 

smích       

51 
Jo takhle tyhlenty Ukazuje na obrázky 

návrh řešení, aktivita - 

ukazuje na obrázky 

návrh řešení, aktivita - 

ukazuje na obrázky Ukazuje na obrázky Jo takhle tyhlenty 

52 

Tyhle tři jako ty nejlepší? 

Teda nejvíc vepředu? 

řadí obrázky na stole a 

ukazuje na ně 

ujišťující otázka po 

správném pochopení 

návrhu p., aktivita - řadí 

obrázky na stole       
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53 

      

otázka po názoru p. na 

řešení, nejistota - upravuje 

si svetr 

upravuje si spodní okraj 

svetru, nejistota Co bys dala nahoru? 

54 Tak kdyby to byly tyhle tři 

tak takhle    návrh vl. řešení       

55 

      

otázka na názor na postup, 

návrh postupu, aktivita - 

ukazuje na síť (kam 

zavěsit co) 

Ukazuje na různé části 

sítě, kam zavěsit jaké 

obrázky 

Takže jak bysme to věsili? 

Tady ty nejdůležitější 

(ukazuje na horní řadu na 

síti), tady ty horší, a dolů 

ty úplně nejmíň důležité? 

56 
Asi bych to tak udělala no   

svolení k návrhu p. 

postupu       

57 
      

opakování postupu, 

aktivita - ukazuje na síť úkazuje na síť A na ty tady dole poslední. 

58 

      

návrh řešení, otázka po 

souhlasu p., aktivita - věší 

obrázek Věší obrázek 

Takže na ty nejmíň 

důležité můžeme dát asi to 

nakupování, ne? 

59 
Hm. Takže sem ne? A 

potom klidně můžeme dát 

tu válející se osobu, ne? Já 

se nerada válím na pláži, 

ale ráda cestuju a ráda nic 

nedělám, to je těžký. 

Ukazuje mu kam obrázek 

pověsit, bere si druhý 

obrázek a přemýšlí 

návrh řešení, aktivita - 

ukazuje p. kam pověsit 

obrázek, návrh dalšího 

řešení, sdělení vl. Postoje       

60 
      

vysvětlení vl. Postoje k 

řešení úkolu protahuje se 

asi to nesmíme brát 

doslovně  

61 

No tak co? Tak nevím. 

Tak jo dáme to sem? 

smích, zamyšlení, ukazuje 

na síti, kam by chtěla 

zavěsit obrázek 

smích, opakovaná otázka 

po názoru p. na navržené 

řešení, zamyšlení, otázka 

po souhlasu p. s návrhem 

řešení       
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62 

      

zamyšlení, váhání, nejistý 

souhlas, aktivita - pokus 

pověsit obrázek - zastaven 

zamyšlení, váhání, chce 

pověsit obrázek sám - 

přenechá ho partnerce Asi jo. 

63 

Tak já si to pověsím Úsměv, věší obrázek 

přerušení aktvity p. - 

nekompromisní 

požadavek, úsměv, 

aktivita - věší obrázek 

sama       

64 

      

neochotný souhlas, ruce v 

bok, pohled na aktivitu p., 

exprese dotčenosti 

Neopětuje jí úsměv, má 

ruce v bok za zády a dívá 

se, jak věší obrázek Pověs si to. 

65 
Co dál? 

má založené ruce spojené 

na boku 

otázka po návrhu dalšího 

řešení       

66 

      

návrh řešení, aktivita - 

bere do ruky obrázek, 

otázka po přání p. na 

umístění, ověřující otázka 

natahuje se přes p., bere 

obrázek a věší ho 

dal bych tohle. Chceš to 

dát nahoru? Fakt? 

67 
hmm jo, myslím si, že to 

je důležité. 

přikyvuje, dívá se, jak 

obrázek věší, ruce stále 

založené 

souhlas s návrhem p., 

sdělení vl. Postoje       

68 
      otázka po ujištění 

ujišťuje se, že je to i její 

volba Jo? Ale ne kvůli mně, že? 

69 Myslím si, že by to bylo 

důležité i samo   ujištění p       

70 

      

otázka po ujištění, 

přešlapování, svěšené 

ruce, čekání na p. aktivitu 

svěsí ruce, přešlapuje, 

čeká, co dál Myslíš? 
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71 
Hm. Hm. Teď bych to 

možná dala takhle. Tohle 

je druhý, tohle třetí a tohle 

čtvrtý? 

zahajuje další 

aktivituUkazuje na 

obrázky 

zamyšlení, návrh dalšího 

řešení, otázka po souhlasu 

p.       

72 

      

souhlas s p. návrhem 

řešení, aktivita - věší 

obrázek 

ukazuje, jak by obrázky 

pověsil na síť  Asi jo? Takže takhle. 

73 
hm 

věší další obrázek zároveň 

s p. 

souhlas, aktivita - věší 

obrázek       

74 

      

faktické sdělení, smích, 

vzájemná oční kontakt, 

ruce v bok 

směje se a dívá se na 

partnerku/oční kontakt, 

dává si ruce zezadu v bok 

 ještě nám tam zbývají ty 

zvířata. 

75 
Já nevím, to si hrajem se 

zvířátky. To mě u toho 

napadlo. Ale máme oba 

rádi zvířata, ne? také se směje, oční kontakt 

názor na význam obrázku 

a postoj (obou), otázka po 

ujištění       

76 
      

nejistý souhlas, 

nezúčastněný hlas nejistý nezúčastněný hlas No, asi jo 

77 Tak jo.   opakovaný souhlas       

78       otázka po ujištění ujišťuje se, protahuje se Takže takhle? 

79 hmm souhlasí, pije souhlas       

 

 Pár č. 10 

zvuk 10 celé 3:45, obraz - 

obrazky 3:42 

    
  Žena - verbální sdělení Žena - aktivita / neverbál Kódy žena Kódy muž Muž - aktivita / neverbál Muž - verbální sdělení 
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1 
Tak co jsi měl ty jako 

první? 

Smích, prohrabuje se ve 

vlasech, dívá se na 

obrázky na stole 

zahájení aktivity, otázka 

po řešení p., smích, 

prohrabování ve vlasech, 

pohled na obrázky na stole       

2 

      

sdělení vl. Řešení, ruce 

spojené před tělem, 

aktivita - bere do ruky 

obrázky 

spojené ruce před tělem, 

bere do ruky obrázky 
tydle tři nahoře 

3 já taky skočí mu do řeči skok do řeči, sdělení 

stejného řešení       

4 
      

pokračování ve sdělení vl. 

Řešení 

ukazuje na obrázky na 

stole, upravuje si vlasy 

a ten zbytek jsem, tak tak 

jako 

5 hm   aktivní naslouchání       

6 

      

sdělení vl. Řešení + vl. 

Postoje, aktivita - ukazuje 

na obrázky na stole, řadí 

obrázky na stole 

Ukazuje na obrázky na 

stole a řadí je podle svého 

řešení 

Todle to bylo docela 

hezký, tak to jsem dal 

hned zatím a pak jako 

nějak tydle ty podle mě. 

7 

Já jsem potom měla pivo, 

protože mi to připomíná 

relaxaci jako s ostatníma. 

Hm? 

Smích, ukazuje své řazení 

obrázků, upravuje si vlasy 

a svetr 

sdělení vl. Řešení + 

vysvětlení řešení, 

významu obrázku, aktivita 

- řadí obrázky na stole 

podle svého řešení, otázka 

po názoru p., smích, 

upravování vlasů a svetru       

8 

      

aktivní naslouchání, 

sdělení vl. Řešení, 

manipulační aktivita - 

přehazuje obrázky na stole 

a opět je řadí podle svého 

řešení 

Řadí opět obrázky tak, jak 

je měl původně seřazené, 

ukazuje, které kde měl 

Jo. Já jsem měl pivo asi 

předposlední nebo 

poslední, Jo to jsem měl 

poslední, todle je předtím, 

todle je předtím, todle a 

pak tadyty tři. 
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9 
Hm.Jo.Já jsem měla 

tyhlety tři a 

Opět přehazuje obrázky 

podle svého původního 

seřazení  

aktivní naslouchání, 

sdělení vl. Řešení, 

manipulační aktivita - 

přehazuje obrázky na stole 

a opět je řadí podle svého 

řešení       

10 

      

aktivní naslouchání, 

partnerské doteky - objetí 

pozorně naslouchá, 

přizvukuje, obejme krátce 

partnerku 

hm 

11 

a taky takhle v tom pořadí 

jak jsou, jako jak tam 

patřej,  

plně zabraná do práce, na 

partnerův dotek nereaguje 

sdělení vl. Řešení, 

nereaguje na p. objetí 

(zabraná do práce)       

12       aktivní naslouchání   hm 

13 

pak jsem měla tady to 

pivo, protože myslím, že 

to bude jako činnost s 

ostatníma, stejně jako 

nakupování. 

  
sdělení vl. Řešení + 

vysvětlení řešení, 

významu obrázku       

14 

      

věcné sdělení - změna 

tématu (bez záměru odvést 

pozornost) 

Ukazuje na obrázek To má hezký barvy, tohle. 

15 
Hm. A pak jsem to měla 

myslím takhle. 

nevšímá si p. komentáře, 

přehazuje dál obrázky, 

zabraná do práce 

neurčitá odpověď, 

nezájem o sdělení 

p./neraguje, pokračování 

ve sdělení vl. Řešení a 

řazení obrázků       

16 

      

nejistý souhlas s p. 

řešením  

zamyšleně přehazuje 

obrázky 

Jo, já myslím, že s tímhle 

by se dalo souhlasit 

víceméně. 
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17 

No - ale klidně to můžem 

nějak - mně je to vcelku 

(přerušena p.), mně to je 

vcelku jedno, jak to 

uspořádáme. A tak tadyto 

máme. 

Ustupuje, nechce se nutně 

prosadit. A pak ukazuje na 

seřazené obrázky 

nabídka - ochota ke změně 

řešení podle přání 

p./vstřícné gesto?, faktické 

sdělení/konstatování části 

řešení       

18 

      

skok do řeči, souběžná 

řeč, souhlas s p., 

rekapitulace řešení - 

ověřování správnosti s p.,  

sdělení vl. alternativního 

řešení 

nejdříve mluví zároveň s 

ní (skočí jí do řeči, není 

mu rozumět) Předskakuje 

před přítelkyni a ukazuje 

sám, jak obrázky prozatím 

seřadili 

To máme. Todle teda je 

první, todle druhý,  todle 

třetí a já jsem měl todle 

druhý. 

19 aha. … (není rozumět) 

Ukazuje na obrázek, bere 

ho do ruky, dívá se na něj 

zblízka 

 vyjádření pochopení, 

aktivita - bere obrázek do 

ruky a prohlíží si ho 

zblízka, vyjádření 

pochopení       

20 
  

  
  kritika kvality obrázku   

No jako to bylo strašně - 

pixelový 

21 
No to jo, ale jsou to 

pejskové 
šišlavý něšťastný hlas  

souhlas s p. kritikou 

kvality obrázků, námitka k 

volbě obrázku, hrané 

neštěstí - šišlavý nešťastný 

hlas       
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22 

      

souhlas s p. - opakování p. 

názoru na význam 

obrázku, konejšení p. - 

konejšivý hlas, láskyplné 

fyz. projevy - objetí, 

projevení zájmu o p., 

vzájemný pohled do očí, 

opakovaná kritika kvality 

obrázku 

konejšivý hlas, objetí, 

vzájemný pohled do očí 

Jsou to pejskové. Já vím, 

že jsou to pejskové, ale 

jsou rozmazaný strašně. 

23 
Já vím, ty obrázky jsou 

ošklivý. 
Věcně řečeno sdílení p. názoru na 

kvalitu obrázku       

24 

      

skok do řeči, souběžná 

řeč, odvádění pozornosti 

(snaha o ukončení 

diskuze) - obrácení 

pozornosti na jiný 

obrázek, sdělení vl. 

Názoru na význam 

obrázku + vl. Postoje, 

prohlížení obrázku, 

nakoněný nad stůl, ruce za 

zády 

skočí jí do řeči, mluví 

zároveň se ženou, Naklání 

se nad stůl a prohlíží si jej, 

s rukama za zády 

Jinak tenhle ten je taky 

docela zajímavý, to visej 

nohy na palmě nebo co to 

je? To je nějaký divný. 

25 Hm, je to divný obrázek.   souhlas s p. názorem       

26 

      

opakování vl. Postoje k 

významu obrázku. Změna 

tématu - otázka po 

správnosti řešení - 

povzdech, věcný hlas, 

sdělení vl. Postoje - 

přerušen p. 

Naklání se nad stůl a 

prohlíží a ukazuje 

seřazení, nahazuje opět 

věcný hlas, povzdechne si 

Je to divnej obrázek. A... 

Takže takhle jo? Jako já s 

tím.. (přerušen p.) 
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27 

A nebo můžem dát klidně 

.. Druhou.. Klidně ji dáme 

takhle. 

skočí mu do řeči, zívá při 

mluvení, drbe se na nose 

skok do řeči, návrh 

alternativního řešení, 

zívání, podrbání na nose       

28 

      

souhlas s p. návrhem 

řešení, návrh dalšího 

řešení, otázka po souhlasu 

p. 

Přesunuje obrázky 
Tak jo, takhle, takhle další 

skupina a takhle, jo? 

29 Jestli takhle ti to nevadí? Stojí v pozadí ujištovací otázka po 

souhlasu p.       

30 
  

  
  souhlas s p. řešením   

Mně to takhle vyhovuje - 

zhruba. 

31 Jo? vzájemný pohled do očí otázka po ujištění, 

vzájemný pohled do očí       

32 

      

odvádění pozornosti 

(snaha o ukončení 

diskuze) - změna tématu - 

kritika obrázku 

ukazuje na obrázek Tohle není hezký auto. 

33 Hm, to je ošklivý. 
kňouravý hlas, upravuje si 

vlasy 

souhlas s p. kritikou, 

kňouravý hlas, upravování 

vlasů       

34 

      

otázka po postupu, návrh 

postupu (ukazuje ho 

rukama na síti)) - otázka 

po názoru p. - přerušen p., 

souběžná řeč 

Ukazuje na síti jakou má 

představu, p. mu skočí do 

řeči 

No. Tak a jak to tam 

uděláme? Uděláme třeba 

jako - pyramidu? 

35 

Hm. Mě napadlo to - ale to 

by bylo asi strašně 

nepřehledný. Jakože dát 

do středu ty věci, který 

prostě jsou pro nás jako 

nejdůležitější 

skočí p. do řeči, mluví 

zároveň s ním 

(nesrozumitelně), když 

zmklne, pokračuje, 

ukazuje na síti svoji 

představu postupu věšní 

obrázků 

ignorace p. návrhu, skok 

do řeč, souběžná řeč, 

zamylšení, sdělení vl. 

alternativního návrhu 

postupu (ukazuje ho 

rukama na síti)       
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36 

      

skok do řeči, souběžná 

řeč, snaha o 

porozumění/pochopení p. 

návrhu, sdělení vl. 

Názoru/pochopení p. 

návrhu 

mluví zároveň s p. Jo, jako terč. 

37 
Jakože - nebo jakože  

spirála. 

nenechá se přerušit, mluví 

dál 
dokončuje/vysvětluje svůj 

návrh postupu       

38 

  

  

  

snaha vyhovět p., sdělení 

pochybnosti o možnosti 

realizace p. návrhu   

Ty jo, to nevim jestli s 

timhletim uděláme. 

39 Jakože aspoň se pokusit.   trvání na vl. návrhu 

(pokusit se o to)       

40 

      

odvádění pozornosti - 

změna tématu - 

vysvětlování technického 

problému, ukazování na 

sponky, máchnutí rukou 

ukazuje na sponky, pak 

zamává rukou nad stolem 

My jich máme, jo aha, to 

je schválně. my jích máme 

6, ale tady jich je víc. 

Osm.  

41 

Jakože by to šlo nějak 

pospojovat - jako takhle, 

pod sebe. No? 

drží obrázek ve středu sítě, 

ukazuje, jak by chtěla 

zavěsit ostatní obrázky, 

upravuje si vlasy 

znovuopakování vl. 

návrhu postupu věšení 

obrázků, pobídka p. k 

vyjádření       

42       neochotný souhlas   No. 

43   přichází výzkumník         

44 

      

nesouhlas s ukončením  

úkolu, laškovný hlas (k 

výzkumníkovi) 

laškovným hlasem ještěé, née 
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Obrázky potom věší spolu, 

žena začíná, muž jí 

pomáhá (nejdříve 

rozdělují peníze) - udělali 

spirálu dle přání p. 

aktivita - společně věší 

obrázky / pomáhají si při 

aktivitě, postup dle přání 

p.       

 

 

 

Pár č. 12           

 

1.MP 4 - 39:26           

  
Žena - verbální 

sdělení 

Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

 

Verbální sdělení 

Neverbální projev / 

technický popis Kódy Radka       

1 

  

stojí u tolu a rozkládají 

společně  obrázky na 

stole, žena je aktivnější         

2     

  

aktivita - zahajuje 

rozhodovací proces, 

návrh řešení - ukazuje 

na obrázek, otázka po 

souhlasu p. 

ukazuje na obrázek To dáme nahoru ne?  

3 hm 
souhlasí, bere obrázek a 

věší ho na síť 
souhlas s p. návrhem, 

aktivita - věší obrázek       

4     

  

aktivita - podává p. 

další obrázek bez 

souhlasu p. s řešením, 

otázka po počtu sponek 

podává jí další obrázek, 

neptá se na její názor k 

pořadí, ptá se na počet 

sponek 

kolik je tam těch? 
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5 Jak to máme udělat? 

Drží druhý obrázek a 

chce ho zavěsit, neví 

jakým způsobem 

obrázky zavěsit 
otázka po návrhu 

postupu, váhání       

6     

  

návrh postupu 

zavěšování obrázků, 

aktivita - ukazuje rukou, 

jak obrázky zavěsit 

ukazuje rukou, jak si 

představuje zavěšení 

obrázků 

Takhle na síť - třeba 

takhle tohle sem 

7   

 

    obrázky rozmístil   

8 Takhle? 
Zena věší obrázek, kam 

ukázal 

otázka po ujištění (že 

správně pochopila), 

aktivita - věší obrázek 

podle rady p.       

9     

  

sdělení vl. Postoje, 

aktivita - přesunutí 

obrázku na stole 

Přesunuje obrázek pryč Koupel nechci. 

10 Já chci to auto. 
Natahuje se před muže a 

bere si auto 

striktní rozhodnutí o 

řešení bez souhlasu p., 

aktivita - bere obrázek 

a věší ho       

11     

  

udivená otázka, sdělení 

vl. Řešení, nevyslovený 

souhlas s p. aktivitou 

(neprotestuje proti její 

aktivitě) 

Směje se, přehazuje 

obrázky na stole, 

neprotestuje proti p. 

aktivitě 

Ty chceš auto jo? To 

jsem dal asi až pátý. 

12 Já ne, já ho měla třetí.   
nesouhlas s p. řešením, 

sdělení vl. 

Alternativního řešení       
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13     

  

otázka po přání p. / 

snaha vyhovět p., 

sdělení vl. Řešení, 

aktivita - přehazuje 

obrázky po stole, 

ukazuje na ně 

přehazuje obrázky po 

stole, ukazuje na ně 

Tak chceš nakupování? 

To jsem dal poslední 

úplně. 

14 

Já jsem ho měla nějak 

tak.. Tak, co z toho, 

když to máme dělat 

společně? 

  
sdělení vl. Řešení, 

otázka po finálním 

řešení       

15     
  

návrh řešení, aktivita - 

ukazuje na obrázek 
Ukazuje na obrázek Tadyto 

16  To ne. To je nejhorší. 

Odmítavý otrávený tón, 

Bere si sama jiný 

obrázek do ruky 

striktní nesouhlas s 

návrhem p., sdělení vl. 

Postoje       

17       alternativní návrh   Tak tam dej fotbal. 

18     

  sdělení vl. Řešení 

Mluví k obrázku, který 

drží žena v rukou 

 Tak todleto, jsem měl 

skoro poslední todle… 

písničky 

19 

Tak fotbal, nevím, co 

tam mám ještě dát. K 

výzkumníkovi: Takhle 

to mám dát? Jako pod 

sebe jo? A nebo vedle 

sebe?  

zasměje se partnerovu 

výroku, (vchází 

výzkumník, ptá se ho) 

ukazuje na síť s 

obrázky, ujišťuje se, že 

správně pochopili 

zadání 

přijetí p. návrhu řešení, 

váhání (ověřovací 

otázky k výzkumníkovi 

- správnost postupu 

věšení obrázků)       

20 Dobře. Tohle teďkon?   návrh řešení, otázka po 

souhlasu p.       

21     

  

souhlas s p. návrhem, 

návrh postupu věšení 

obrázků 

Ukazuje na obrázky 

Hm. Tak můžeš dát 

něco i vedle sebe, že jo. 

Takže nakupování - 

třeba vedle tohodle. 
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22 
Ale dyť to máme mít 

ale seřazený. 
  

odmítnutí návrhu p., 

alternativní názor na 

postup/způsob řešení 

úkolu       

23     

  

obhajoba vl. Postupu, 

vysvětlení postupu   

Ona říkala, že to je 

jedno -že když máš 

třeba stejnou preferenci. 

24 
 Jo? Já si myslím, že 

ne. 

udivený hlas , 

zamyšlení, odporuje p. 

zpochybnění p. 

postupu, nesouhlas s p., 

vl. Názor       

25     

  

opakovaná obhajoba vl. 

Postupu, přesvědčivý 

tón hlasu 

přesvědčivý tón Jo to říkala. 

26 Kdy? pochybovačný tón hlasu 

opakované 

zpochybnění p. 

postupu, pochybovačný 

tón hlasu       

27     

  obhajoba, argumentace   

Já sem se ptal takhle a 

ona no takhlejako vedle 

sebe. 

28 

No jasně, ale vedle 

sebe jakože tak - od 

nejoblíbenějšího. 

přesouvá obrázky o kus 

výš, aby se jí tam vešly 

pod sebe všechny 

odmítnutí argumentu 

p., alternativní názor na 

vysvětlení postupu, 

aktivita - posouvá 

obrázky na síti       

29     
  

námitka - zpochybnění 

p. návrhu postupu 
Ukazuje na síť 

Dyť takhle jich nedáš 

stejně osm pod sebe. 

30 No, takže tohle sem   

ignorace p. námitky, 

striktní rozhodnutí o 

postupu přes nesouhlas 

p.       
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31     

  

nesouhlas s postupem 

věšení obrázků, 

alternativní návrh 

postupu   

Ne, můžeš je dát třeba 

sem takhle 

32 Nemůžeš. 
Nesmlouvavým tónem a 

věší obrázek podle sebe 

striktní odmítnutí p. 

návrhu postupu, 

aktivita - věší obrázek 

podle svého přes 

nesouhlas p.       

33     

  

povzdech, alternativní 

návrh postupu, aktivita - 

věší obrázek, odlehčení 

situace - humor, smích 

vzdychne, ukazuje 

pořadí a poté věší 

poslední obrázek, směje 

se se ženou svému vtipu 

Tohle bych dal třeba 

vedle toho. A tady bude 

tohleto. Vtipkuje 

34 
Takhle to necháme, 

oki. 

věší obrázek podle rady 

p., odstupuje od sítě, 

drbe se zezadu na krku, 

natahuje se pro peníze - 

směje se  

aktivita - věší obrázek 

podle rady p., 

odstupuje od sítě, 

ukončení aktivity, 

podrbání na krku, 

odlehčení situace - 

smích, aktivita - 

natahuje se pro peníze       

 

 

 

Pár č. 13           

 

13.1. 30:07 - 32:22           

  
Žena - verbální 

sdělení 

Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

 

Verbální sdělení 

Neverbální projev / 

technický popis Kódy Radka       

1 

  

rozkládá obrázky po 

stole 

zahájení aktivity - 

rozkládá obrázky po 

stole       
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2 

      

aktivita - bere obrázek 

do ruky, prohlíží si 

obrázek 

dotýká se obrázků, 

jeden bere do ruky, 

prohlíží si ho   

3 

To je dovolená u moře. 

vysvětluje své 

pochopení obrázku, 

který drží on v ruce 

sdělení vl. Názoru na 

význam obrázku       

4 

      

exp. překvapení, 

vysvětluje vl. 

Alternativní pochopení 

významu obr., přiznání 

nepochopení/omylu, 

smích, souhlas s p. 

návrhem, otázka po 

souhlasu s návrhem 

řešení, aktivita - věší 

obrázek 

Smích, bere obrázek do 

ruky a věší ho na první 

místo  

Aha! Já to bral jako 

ženskou. Tak jsem to 

nepochopil úplně. 

Dobře, tak tohle je první 

jo? Na tom se 

shodneme. 

5 

  

ruce v bok, naoko 

dotčený výraz, 

vzájemný pohled 

ruce v bok, hraná 

dotčenost, vzájemný 

pohled       

6 

Já jsem to pochopila 

jako trávení společný 

dovolený. Já jsem dala 

druhý nakupování.  

vyjadřuje se k prvnímu 

obrázku 

vysvětlení vl. Názoru 

na význam obrázku, 

sdělení vl. Řešení       

7 

      

nevnímá p., změna 

tématu - odvedení 

pozornosti od konfliktu, 

návrh pokračovat v 

řešení 

moc ji nevnímá, bere do 

ruky další obrázek Hm, tak pojďme dál. 

8 já jsem dala druhý 

nakupování.  směje se 

opakování vl. Řešení, 

smích       
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9 

      

sarkasmus, aktivita - 

věší další obrázek bez 

souhlasu p. 

věší další obrázek bez 

konzultace s p. No to je mi jasný. 

10 
Né, počkej - todle jo? / 

Počkej, ale to nedáme 

teďko!? 

teprve si všimla, že 

pověsil bez jejího 

souhlasu další obrázek 

ostrý protest proti p. 

aktivitě, udivená 

otázka, podrážděný hlas       

11 

      

potvrzuje svoji volbu, 

sdělení vl. Názoru na 

význam obrázku, rázný 

nesmlouvavý tón 

Věší obrázek bez 

domluvy s p. 

Todle jako posezení s 

kamarádama. 

12 
to jsem až - jako třetí 

jsem to dala. Pak jsem 

dala společné příjemné 

chvíle. věší třetí obrázek 

sdělení vl. Řešení, 

protest proti p. aktivitě,  

svolení k p. aktivitě, 

protiakce - věší další 

obrázek bez souhlasu p.       

13 

      

dotek rukou na ústech, 

svolení k p. 

aktivitě/řešení, 

odlehčení situace - 

dobírání si p., věcná 

otázka, pobavený 

škádlivý tón hlasu, 

smích 

dotek rukou na ústech, 

pobavený škádlivý tón 

hlasu, směje se 

Jo aha, no dobře. No - 

počkej. Kde je, kde je 

ten fotbal? 

14 Tohle. Jako relax. Nebo 

- jaks pochopil tadyto? 

Ten obrázek? Ty jaks 

ho pochopil? 

Ukazuje na obrázek, 

dotýká se ho, dotek na 

ústech 

vysvětlení vl. řešení, 

aktivita - ukazuje na 

obrázek + dotýká se ho, 

dotek na ústech, otázka 

po p. názoru 

(pochopení ?) na 

význam obr.       

15 

      

sdělení názoru na 

význam obr., aktivita - 

chystá se zavěsit 

obrázek 

Bere si do ruky další 

obrázek a chce ho 

pověsit 

No jako odpočinek, 

nebo romantický chvíle. 
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16 jo   svolení k aktivitě       

17 

      

opakování významu 

obr., aktivita - věší 

obrázek věší obrázek no prostě romantika 

18 Počkej co je todle, to je 

jako hudba? Počkej, to 

mi ale vysvětli proč 

tam jako dáváš? 

bere do ruky obrázek, 

podává ho p., ostrý 

hlas, žádá vysvětlení p. 

řešení 

aktivita - bere do ruky 

obrázek, podává obr. P., 

otázka po názoru p. na 

význam obr., otázka po 

vysvětlení p. řešení - 

ostrý hlas       

19 

      

váhání, sdělení vl. 

Názoru na význam obr., 

aktivita - věší obrázek 

(podaný p.) věší obrázek  

Já nevím, já to beru jako 

domácí spotřebiče, 

takže domácnost. 

20 

No, todle nechápu. Co 

to nakupování ? Dyť 

rád nakupuješ  ne? 

přihlíží, jak p. zavěšuje 

obrázek, otázka ostrým 

hlasem, nátlak 

sdělení zmatenosti, 

svolení k p. řešení, 

návrh dalšího řešení, 

nátlaková 

otázka/vnucování vl. 

Návrhu řešení, ostrý 

hlas, jízlivost,  začátek 

hádky       

21 

      

odlehčení situace - 

smích, obrana - nátlak - 

vnucuje jí vl. Řešení, 

ironický hlas, aktivita - 

snaha zavěsit vl. 

Obrázek 

Směje se. Vnucuje jí 

pro změnu svůj obrázek, 

ironický hlas, oplácí 

nátlak - snaží se zavěsit 

obrázek s fotbalem. 

No dobře, no tak ty ráda 

chodíš na fotbal 
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22 Ne, ne! To ne! No na 

tom se neshodnem teda, 

to chceš jenom ty, tady 

todle, chápeš. Já se na 

všem shodnu. 

Směje se, brání mu 

pověsit obrázek 

ostrý opakovaný 

nesouhlas, obvinění p. 

ze sobeckého řešení, 

obhajoba vl. Přístupu k 

řešení, odlehčení 

situace - smích, aktivita 

- brání p. zavěsit 

obrázek       

23 

      

aktivita - vrací obrázek 

na stůl, obhajoba, vrací 

p. obvinění ze 

sobeckého řešení 

pokládá obrázek zpátky 

na stůl, ukazuje na jiný 

obrázek 

Tohle chceš taky jenom 

ty tohle. 

24 

Protože chci mazlíčka. Argumentace 

argumentace - 

vysvětlení 

(zdůvodnění?) vl. Přání 

/ postupu       

25 

      

stritní rozhodnutí řešení 

- ukončení 

hádky/argumentace, 

aktivita - věší obrázek 

přes protest p. 

Vybírá jiný obrázek a 

věší ho 

No a co, tak sem dáme 

tohle. 

26 
No a tadyto bych dala 

teda poslední, já nevím. 

chystá se zavěsit 

obrázek bez souhlasu p. 

návrh dalšího řešení, 

aktivita - snaha zavěsit 

obrázek bez souhlasu 

p., váhání       

27 

      

zastavení aktivity p. - 

věšení obr., návrh 

postupu pro 

kompromisní řešení 

(střihnout si), humor / 

odlehčení situace - 

smích, aktivita - stříhají 

si o pořadí obr. směje se 

Tak si střihnem, co 

bude výš. 
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28 
  vyhrála, směje se 

aktivita - vítězství v 

rozhodnutí, smích       

29 

      

exp. Rozčílení z prohry, 

snaha zmírnit prohru - 

smích 

Směje se. Snaží se 

zamaskovat prohru. 

Sakra! Ne, je to na 

stejný úrovni. 

30 
Ale ty si řekl, že si 

budem stříhat. Ale teď 

jsi to vysvětlil. Směje se. 

odmítnutí 

zodpovědnosti, 

konejšení p., odlehčení 

situace - smích       

 

 

Pár 14           

 

zvuk 14 obrazky az 

scenka 04:17 - 06:08         

 

Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

 

  

každý vzal do ruky 

jeden obrázek zahájení aktivity - oba       

1 Tak já jsem dala jako   sdělení vl. Řešení       

2 

      

sarkastická otázka, 

verbální i neverbál. 

exprese pohrdání 

(obrázkem), sdělení 

názoru na obrázek, 

nesouhlas s řešením p. 

dívá se na obrázek, 

který drží partnerka, 

ukáže na něj, pak si dá 

ruku na ústa, pohrdavý 

tón hlasu 

Co to jako je? Vždyť to 

je strašný kýč 

3 
no jo, to je jako 

Symbolika - jako že ten 

vztah je nejdůležitější 

… a ne ty psi 

výrazně ukazuje na 

obrázek, který sama drží 

v ruce, obranný tón v 

hlase, potom tišší 

nejistý hlas, ke konci 

mluví zároveň s 

partnerem (skočil jí do 

řeči) 

výrazné gesto rukou 

(ukazuje na obrázek), 

obhajoba vl. názoru - 

význam obrázku, 

paraverbál. exp. 

nejistoty (přerušena 

partnerem)       
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4 

      

přerušení p. - skok do 

řeči, opakovaný 

důrazný nesouhlas s 

řešením p., 

vysvětlování vl. názoru 

- význam obrázku, exp. 

Pohrdání, sdělení vl. 

Řešení, odlehčení 

situace -smích 

skočí jí do řeči, 

dohaduje se s ní, 

pohrdavý tón, na konci 

řeči se zasměje spolu s 

partnerkou 

Né, to není, to není 

vztah, to sou ty hnusný - 

prostě jako kýč tady 

ňákej, to jsem dal úplně 

nakonec 

5 
Já jsem to pochopila 

jako tak symbolicky, ne 

jako přímo ty ten kýč, 

no tak… 

zasměje se (začne se 

smát jako první) a 

vysvětluje, přerušena 

partnerem, tichý nejistý 

hlas ke konci 

smích, vysvětlení vl. 

pochopení významu 

obrázku???, tichý 

nejistý hlas (přerušena 

partnerem)       

6 

      

přerušení p. - skok do 

řeči, ignorace názoru p. 

vysvětlování vl. názoru 

- význam obrázku, exp. 

Pohrdání, aktivita - věší 

obrázek (bez souhlasu 

partnerky / přes 

nesouhlas p.?) 

skočí p. do řeči, připíná 

obrázek, který sám drží 

v ruce jako první 

obrázek na síť, pak si 

založí ruce na hrudi 

(pohladí si paže) 

no to je, prostě to je - 

čokoládičky... 

7 
no právě! víno, víno 

výrazným hlasem hájí 

svůj názor 

výrazný nadšený hlas, 

obhajoba vl. návrhu       

8 

      

tichý hlas, zamítnutí 

návrhu p.  

pohrdavě, nepřipouští 

co říká žena, mluví 

velmi tiše / šeptá ne, to ne 
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9 

no tak jo, tak tady 

pokládá svůj obrázek na 

stůl, pak ho znovu 

zvedá, ťukne do 

partnerem zavěšeného 

obrázku, aby si ho 

prohlédla, tichý hlas, 

ustupuje partnerovi, pak 

sedívá  na svůj obrázek, 

který drží v ruce 

neochotný souhlas / 

svolení, tichý hlas, 

neverbál 

opakování/trvání na  

vl. návrhu       

10 
      

zpochybnění návrhu p., 

domlouvavý/káravý tón šeptá - domlouvavý tón ale prosím tě  

11 
no 

trvá na svém, zasměje 

se (vyprskne smíchy) 

trvání na vl. 

Názoru/řešení       

12 

      

posměšná/sarkastická 

otázka??, neverbal - 

exp. zamyšlení, 

odmítnutí p. názoru, 

ironický tón 

obrázek se dívá také, 

drbe se přiton na 

předloktí, pak si založí 

ruce před hrudí, 

pochybující až ironický 

tón 

ty fakt myslíš, že je to 

jako vztah?! 

13 

no tak já jsem to tak 

pochopila - tak ho 

nebudem dávat jako 

nakonec úplně   

vysvětlení vl. Názoru - 

význam obrázku, návrh 

řešení       

14 
      sdělení vl. Řešení ukazuje doprostřed sítě 

já jsem ho dal uprostřed 

někde…to je hezký 

15 

tak romantika, to 

vždycky děláme doma 

(není rozumět) 

dívají se na sebe, 

dotknou se nosy, žena 

se směje s široce 

otevřenými ústy, partner 

bere do ruky partnerčin 

obrázek, o jehož 

významu se dohadovali 

sdělení vl. Postoje, 

láskyplné projevy - 

hlazení, oční kontakt 

láskyplné projevy - 

hlazení, oční kontakt 

muž hladí po zádech p., 

dívají se na sebe, 

dotknou se nosy, žena 

se směje s široce 

otevřenými ústy, partner 

bere do ruky partnerčin 

obrázek, o jehož 

významu se dohadovali   
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16 
        

prosebný, dotčený tón  

hlasu jak tooo…. 

17 

Fakt! smích 

pobavení, opakování 

vl. Názoru/postoje, 

odlehčení situace - 

smích       

18 By sme šli snad radši 

nakupovat…?   

Popíchnutí, pobavení, 

odlehčení situace - 

smích       

19 

      

aktivita - chce pověsit 

obrázek bez souhlasu p. 

- zastaven p. 

nejdříve chce její 

obrázek pověsit 

nakonec 

ale jak to? … nějakej… 

(není rozumět) 

20 

néé 

tón "no to rozhodně 

ne/ani nápad", zasměje 

se 

přerušení aktivity p., 

ostrý nesouhlas, smích       

21 
      

otázka po přání p., tichý 

hlas mluví tichým hlasem tak tady?  

22 jako druhý aspoň   sdělení vl. přání       

23 
      

nechápavá otázka, 

nevěřícná otázka   

proč to? Fakt jako 

myslíš, že to je vztah? 

24 

co jsi měl jako druhý?   

ignorace otázky p. - 

změna tématu - otázka 

po řešení p.       

25       sdělení vl. řešení   no, tady 

26 
fotbal, cos měl jako 

třetí? Pejsky jsem měla 

jako druhý 

 

otázka po řešení p., 

sdělení vl. Řešení       

27 

      

výzva k ativitě - změně 

řešení, otázka po řešení 

p.   

Tak to nomálně přendej. 

No a cos měla jako 

první?  
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28 

no, tohle, pak tohle, pak 

tohle 

ukazuje na na již 

zavěšené obrázky a 

další na stole, který bere 

do ruky a zavěšuje ho 

bez předchozí domluvy 

jako třetí 

sdělení vl. Řešení, 

aktivita - zavěšení 

obrázku bez domluvy s 

partnerem??   

věší nakonec partnerčin 

obrázek jako druhý, 

vyhovuje jí   

29 

      

sdělení vl. Řešení, 

váhavý tón, smích 

bere do rukou další dva 

obrázky, protáhlý 

váhavý tón, smích no, pak jsem měl tohle 

30 
já taky tohle… ne já 

jsem měla, počkej… 

teď nevim 

žena se na obrázky, 

které muž drží, 

zamyšleně dívá - rukou 

se drží pod bradou, 

druhou založenou před 

hrudí 

souhlas s p. řešením, 

zamyšlení, zaváhání       

31       sebeznehodnocení   Jako hlupák 

32 
tohle jsem měla…nad 

autem. Tajdle jsem měla 

hudbu. 

zasměje se, bere do 

ruky ze stolu jiný 

obrázek 

sdělení alternativního 

řešení       

33 

        

podívá se na obrázek, 

který vzala do ruky 

partnerka hudbu 

34 

      

aktivita - rozhodnutí 

řešení bez souhlasu p. 

sám rozhoduje o 

čtvrtém obrázku a věší 

ho   

35 

  mlčky to sleduje 

neverbal - přijetí p. 

aktivity (pověsil obr. 

Bez souhlasu p.)       

36 

      vyhovění p. 

věší ten , který vybrala 

partnerka (už vchází 

výzkumník, dokončují 

spěšně úkol)   
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37 

  

podává mu další 

obrázek, který předtím 

vybral muž 

spolupráce - podává 

dohodnutý obrázek       

38 
      

spolupráce - věší 

podaný obrázek veší podaný obrázek tak 

39   směje se smích       

40       smích směje se   

41 

  

bere předposlední 

obrázek do ruky, 

nesrozumitelným 

dotazem se ujišťuje, že 

partner souhlasí, věší 

předposlední obrázek 

sama (už je přítomný 

výzkumník) 

doptávání po ujištění/p. 

souhlasu, aktivita - věší 

obrázek       

42 

      

aktivita - věší obrázek, 

neverbal - exp. 

Zamyšlení 

věší sám poslední zbylý 

obrázek, podrbe se na 

hlavě (už poslouchají 

zadání dalšího úkolu)   

43 

  

žena se dotýká 

úst/brady (už 

poslouchají zadání 

dalšího úkolu) 

neverbal - exp. 

Zamyšlení       

 

 

 

Pár č. 15  
  

   

 

nahrávka 35:07 
  

   

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 
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1 

      

zahájení aktivity, - 

rozkládá obrázky po 

stole, náklon nad 

stolem, pohled na p. 

zahajuje aktivitu - 

rozkládá obrázky po 

stole, nakloněný nad 

stolem, podívá se na p.   

2 

      

návrh postupu - otázka 

po souhlasu p., aktivita 

- řadí obrázky na stole 

podle vl. řešení 

Stojí skloněný nad 

stolem a přesunuje 

obrázky, přítelkyně mu 

uhýbá a dělá prostor  

Tak já to dám, jak jsem 

to měl, a ty mi potom to 

přeházíš, jo?  

3 Tak jo. 

souhlasí s p. návrhem 

postupu, přihlíží p. 

aktivitě, rukou se 

dotýká hlavy, druhou 

má založenozu před 

tělem 

souhlas s p. návrhem 

postupu, podepření 

hlavy rukou, druhá 

ruka založená před 

tělem 
      

4 

      

ukončení aktivity, 

narovnání se, 

láskyplené partnerské 

doteky - objetí p. 

narovná se, přistoupí k 

p. a vezme ji kolem 

pasu 

Tak já si myslím, že 

jsem to měl takhle - 

přibližně.  

5 Tohle máš první?  
Sklání se ke stolu a 

ukazuje na obrázek 

otázka po upřesnění p. 

řešení       

6       vysvětlení vl. Postupu   No takhle odshora no.  

7 

No tak jo, tak co 

kdybysme tohle dali 

jako první 

Přesunuje obrázek, 

tázavě se dívá se na 

partnera a čeká na 

odpověď  

návrh řešení, 

neverbální otázka po 

souhlasu p. - tázavý 

pohled na p.       

8 

      

Souhlas s p. návrhem 

řešení, aktivita - 

přesouvá pořadí 

obrázků na stole 

ochota vyhovět, 

přesouvá obrázky po 

stole 

No, dobře. Hm. 
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9 

Já jsem měla teda 

potom štěňátko, ale 

klidně tam můžeme dát 

tu hudbu. 

Todleto..todleto pryč.  

odlehčení situace - 

smích, ruka na ústech, 

přesouvá obrázky na 

stole 

odlehčení situace - 

smích, ruka na ústech, 

návrh řešení, ochota 

změnit pořadí dle přání 

p.,  aktivita - řadí 

obrázky na stole 
      

10 

      

odlehčení situace - 

smích, ochotný souhlas 

s p. návrhem řešení, 

aktivita - pomáhá p. 

řadit obrázky na stole 

pomáhá p. řadit 

obrázky, přemýšlí, 

směje se 

hm  

11 
Pak teda, takhle? Pak 

bych dala štěňátko.  
Ukazuje na obrázky  

návrh dalšího řešení, 

otázka po ujištění, ruka 

na ústech, zamyšlení       

12 

      

souhlas s p. návrhem, 

aktivita - řadí obrázky 

na stole dle partnerčina 

prání 

Přesunuje obrázky 

podle, toho jak žena 

říká  

Dobře. 

13 A pak teda osobně auto. 

sotjí napřímená, ruku na 

ústech, druhou 

založenou před tělem, 

přemýšlí, pozoruje p. 

aktivitu, podrbe se ve 

vlasech 

vzpřímený postoj, ruka 

na ústech - zamyšlení, 

pozoruje p. aktivitu, 

návrh dalšího řešení - 

vl. řešení, podrbání ve 

vlasech 
      

14 

      

udivená otázka - 

udivený tón hlasu,  

narovná se, dívá se na 

obrázky na stole, 

udivený tón hlasu 

Fakt jo?  

15 A ty co?    otázka po návrhu p.       

16 

      

souhlas s p. návrhem, 

otázka po ujištění, 

aktivita - věší první 

obrázek 

věší první obrázek 
Tak dobře. Pak dáme to 

auto. Jo?  
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17 Jo.  

bere do ruky druhý 

obrázek v pořadí, které 

si připravili na stole 

Souhlasí s partnerem, 

aktivita - bere do ruky 

další obrázek v pořadí       

18 

      

pokyn k aktivitě - věšet 

obrázky seřazené po 

společné domluvě na 

stole   

Tak věšíme.  

19 Jo? Souhlasíš s tím?  věší další obrázek 

opakované ujištění po 

souhlasu p. s 

navrženým pořadím       

20       jasný souhlas   Jasně.  

21 

To vypadá strašně tak 

jako - pofidérně. Já 

jsem tedy měla jinší 

preference. 

směje se, věší společně 

obrázky na síť podle 

připraveného pořadí na 

stole 

kritika postupu/řešení, 

odlehčení situce - 

smích 
      

22 

      

vyjádření pochopení p., 

ukončení aktivity, 

narovnání, pohled na 

výzkumníka, ruce do 

kapes 

věší společně obrázky 

na síť podle 

připraveného pořadí na 

stole, narovná se a hledí 

na přicházejícího 

výzkumníka, dá si ruce 

do kapes 

Já to naprosto chápu 

23 
…ale nějak to asi 

úplně… 

také se narovná a dívá 

se na výzkumníka 

narovnání se, pohled na 

výzkumníka       

 

 

Pár č. 17 
 

    

 

17 - 43:28 
 

    

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 
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1 

      

Láskyplné fyzické 

projevy - objetí, pohled 

na p. zahájení aktivity, 

výzva ke sdělení vl. 

Řešení/názoru 

Objímá p. kolem ramen, 

podívá se na ni  Tak co? 

2 
Já jsem dala jako první 

tohle 
Ukazuje na obrázek 

sdělení vl. Řešení, fyz. 

aktivita - ukazuje na 

obrázek       

3     
  

sdělení vl. 

Alternativního řešení   

Já to měl asi čtvrtý 

snad. 

4 A co si dal ty první?   otázka po řešení p.       

5     

  

aktivita - ukazuje na 

obrázek - neverb. 

sdělení vl. Řešení,  

vzájemný oční kontakt, 

hlasitý smích (trochu 

nervózní), zvednutí 

hlavy 

Ukazuje na obrázek,  

vzájemný oční kontakt, 

směje se hlasitě, zvedne 

hlavu 

  

6 

Já jsem to dala jako 

poslední, no tak tohle 

prostě první nedáme 

směje se, prohrábne si 

vlasy 

sdělení vl. Řešení, 

nesouhlas s p. řešením, 

rozhodnutí spol. řešení 

(co nedat), smích 

(trochu nervózní), 

úprava vlasů       

7     
  

hlasitý smích, zvednutí 

hlavy 

směje se hlasitě, zvedne 

hlavu   

8     

  

návrh alternativního 

řešení, otázka po 

souhlasu s postojem k 

navrženému řešení   

Tak tohle, to máme rádi 

oba, ne? 

9 
Co je pro pár 

nejdůležitějšího? 

Ukazuje na jiný 

obrázek, 

ignorace p. 

alternativního návrhu, 

otázka po postoji       
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p./návrhu postupu 

10 
Tak hudbu, ne? Tu 

máme rádi taky oba. 
vybírá jiný 

sdělení návrhu + 

postoje (páru), otázka 

po souhlasu p.       

11     

  

nesouhlas s p. 

návrhem, sdělení vl. 

Názoru / postoje, 

zamyšlení 

Sahá a posunuje 

obrázky, zamyšlení 

Tak ji taky ale .. To taky 

neni ono. 

12 

Ale tak jako, ono to 

není o tom, tak jako že, 

víš co? tak jako pivo no, 

jako 

námitka, směje se 
námitka k p. názoru, 

odlehčení situace - 

smích       

13     

  

obrana vl. Řešení + 

význam obr - 

podrážděný hlas, 

otázka po názoru p, 

aktivita - ukazuje na 

obrázek, ruce dává do 

kapes 

ukazuje na obrázek, 

ruce si dá do kapes, 

podrážděný hlas 

To není jako pivo, já si 

to představím jako 

společnost, jako ne 

jenom jako točení 

piva,jako  chlastání, já 

si to představím jako 

posezení s přáteli 

venku… 

14 
Tak já jsem si to 

představila jako pivo.  
  

opakování/sdělení vl. 

Alternativního názoru 

na význam obr.       

15     
  

ironie, ironický tón 

hlasu 
ironický hlas Aha, no 

16 

No tak jo, tak pokud to 

bereš takhle…, já teda 

ne/ tak to dáme. 

Bere obrázek a věší ho 

na první místo, 

podrážděný hlas 

ochota vyhovět p. i přes 

vlastní nesouhlas, 

rozhodnutí řešení, 

aktivita - věší obrázek 

bez souhlasu p. (ten 

neprotestuje), 

podrážděný hlas       
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17     

  

aktivita - ukazuje na 

další obrázek, sdělení 

vl. názoru na postoj k 

obrázkům, otázka po 

souhlasu p. 

dívá se, jak p. věší 

obrázek, pak ukazuje na 

další obrázek 

Tady sport všechno v 

pohodě, to máme rádi - 

co? 

18 

Já jsem to pochopila 

jako fotbal. Dáme tu 

hudbu? To má vypadat, 

má to být jako společný, 

že jo? 

Ukazuje na obrázek, 

dotýká se úst 

rozdílný názor na 

významu obrázku, 

ignorace p. otázky.  

Návrh řešení, ujišťující 

otázka po správnosti 

pochopení zadání úkolu 

- nevyslovený nátlak na 

p., dotýká se úst       

19     
  

aktivita - bere do ruky 

obrázek a prohlíží si ho 

bere obrázek do ruky a 

prohlíží si ho 
  

20     

  

sdělení vl. Názoru na 

postup - kousavý hlas, 

aktivita - zavěšování 

obr. dle návrhu p. 

zavěšuje obrázek dle 

návrhu p., nejde mu to 

Tak jako každej jsme 

samostatná jednotka, 

jasně. 

21 
Počkej, dej to blíž. 

Tohleto přece blíž. 

snaží se p. pomoct i 

fyzicky, zavěšuje 

sponku 

Opravuje zavěšení 

obrázku p. + 

vysvětlení, fyz. aktivita 

- pomáhá p. zavěsit 

obrázek.       

22 Já to udělám, ukaž.   
nabízí pomoc p. s fyz. 

aktivitou (věšením 

obrázku)       

23     

  

zamyšlní, drbání na 

obličeji, pohled na p. 

obrázek drží, drbe se na 

obličeji, přemýšlí, dívá 

se na p., povzdech 

Děkuji za pomoc...No 

vidíš. 
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24 

 

ruce v bok, pohled na 

p., úprava vlasů,  Zena 

ukazuje na obrázek - 

další návrh, směje se. 

ruce v bok, pohled na 

p., úprava vlasů, fyz. 

aktivita - ukazuje na 

obrázek - návrh dalšího 

řešení, odlehčení 

situace - smích       

25     

  

odlehčení situace - 

smích, sdělení vl. 

Názoru na význam 

obrázku, otázka po 

názoru p. 

Směje se 

Medituj si, nebo co v 

tom vidíš? Pohodu, 

relax? 

26 Jo, jo, romantiku.   
souhlas s názorem p., 

sdělení vl. Názoru na 

význam obrázku       

27     

  

souhlas s návrhem 

řešení p., aktivita - věší 

obrázek dle přání p., 

podrbání na hlavě, 

zamyšlení (nad další 

volbou) 

zavěsí obrázek dle přání 

p., podrbe se na hlavě, 

zamyšleně kouká na 

další obrázky na stole 

Dobře 

28 
Ve vztahu společný 

chvíle třeba? 

dál vysvětluje své 

pochopení obrázku 

sdělení dalšího názoru 

na význam 

zavěšovaného obrázku       

29 

Tady to jsem taky 

nepochopila jestli jako 

to je ženská nebo.. 

ukazuje na další 

obrázek 

aktivita - ukazuje na 

další obrázek, otázka 

po názoru na význam 

obrázku       

30     

  

ignoruje otázku p. po 

významu obrázku, 

nesouhlas s návrhem 

p., alternativní návrh 

řešení 

Ukazuje jiný obrázek já bych radši dal tohle. 

31 Tak to už radši tohle Ukazuje na jiný obrázek 

nesouhlas s p. řešením, 

alternativní návrh 

řešení       
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32     

  

exprese nepokojenosti 

s řešením p., sdělení vl. 

Postoje, kousavý hlas 

Věší si obrázek s 

fotbalem, kousavý hlas 

Tak to už je jedno 

pokud to bereš jako 

sport. Třeba já mám 

radši tohle než tohle. 

33 
Hm. A co pak? Já to 

beru jako fotbal. 

 

otázka po dalším 

řešení, sdělení vl. 

Názoru na význam 

obrázku       

34 

A todle jako bereš jako 

dovolenou? Nebo jako 

nějakej odpočinek? 

Ukazuje na jiný obrázek 
ujasňování p. názoru 

na význam dalšího 

obrázku       

35     

  

váhávý souhlas s p. 

názorem na význam 

obrázku   

Odpočinek, no asi. 

36 Tak to dáme, ne? Věší obrázek 
návrh řešení, otázka po 

souhlasu p., aktivita - 

věší obrázek       

37     

  

svolení k návrhu 

řešení, opakování 

názoru na význam 

obrázku, aktivita - bere 

do ruky další obrázky a 

zase je pokládá zpět na 

stůl - váhání, vezme 

jeden do ruky a drží ho 

bere do ruky další 

obrázky a zase je 

pokládá, pak vezme 

jeden do ruky a drží ho 

No, klidně můžeš. Jako 

odpočívání. Tak teď 

tam máme jen ty 

obrázky, který jsou nám 

sympatický a tyhle 

máme každej jinak. 

38 Hm? ptá se, jestli ho pověsí otázka po názoru p./ 

nárh řešení       

39     
  

souhlas s p., aktivita - 

věší obrázek 

Souhlasí, věší další 

obrázek. 
Hm. Jasně, jasně. 

40 Hm. 
upravuje zavěšený 

obrázek 

zamyšlení, aktivita - 

upravuje zavěšený 

obrázek       
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41     

  

exprese váhání / 

bezradnosti,o dalším 

řešení, výzva k aktivitě 

p. 

Prohlíží si zamyšleně 

zbylé obrázky, 

vzájemný oční kontakt, 

směje se 

No a teďka - co teď? 

Tak teď Ti teda dávám 

velikej prostor. 

42 Hele a co tohle? Směje se 

návrh dalšího řešení, 

otázka po souhlasu p., 

odlehčení situace- 

smích       

43       otázka po řešení p.    Tys to dala první, viď? 

44 
Ne, ne já jsem si ho dala 

na předposlední asi. 
  

nesouhlas s p. názorem 

na její řešení, sdělení 

vl. řešení       

45     

  

aktivita - věší obrázky 

bez domluvy s p. 

věší poslední dva 

obrázky bez dohody s p. 

(už je tam výzkumník, 

zadává další úkol)   

46 Takhle teda?  

upravuje si vlasy, 

dotýká se zavěšených 

obrázků 

úprava vlasů, 

rekapitulace řešení 

(dotýká se obrázků), 

otázka po ujištění p.       

47     
  

souhlas s řešením, 

ukončení aktivity 

souhlasí a vrhá se na 

další úkol 
Jo 

 

 

 
Pár č. 18           

 

18 - 54:20           

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 
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přistupují k síti, podívají 

se na sebe, pak se dívají 

na obrázky na stole, 

žena ruce spojené před 

tělem, muž ruce v 

kapsách 

vzájemný oční kontakt       

1 

Tak jako fotbal jede na 

poslední místo, s tím se 

nespokojím. 

nekompromisní tón 

hlasu, usmívá se přitom 

Zahajuje aktivitu, 

rozhoduje o řešení bez 

souhlasu p., sděluje vl. 

Postoj, nekompromisní 

tón hlasu, úsměv 
      

2       

obrana, alternativní 

návrh řešení, ruce v 

kapsách 

Stojí a má ruce v 

kapsách 

No nakupování taky 

jako. 

3 

To mě vůbec nezajímá. 

ale nakupovat musíme 

že jo? 

Je opřená o stůl a 

otočená přímo na 

partnera, uvolní ruce, 

pohrdavě se zhoupne 

tělem a hlavou, podívá 

se na p., pohrdavý hlas 

opakování vl. postoje, 

argumentace, pohrdavý 

hlas, pohrdavé 

zkoupnutí tělem 

      

4       

vypjatá argumentace, 

pokus o námitku 

(prerušen), obranný tón 

hlasu, gesto rukou, 

verbální napadení p.?? 

ruce v kapsách, kouká 

do stolu, obranný tón, 

nechce si to nechat líbit, 

gesto rukou (máchne 

nad obrázky, druhou 

ruku stále v kapse) 

Ježiš to je - to jsou 

kecy, že jo, protože ty 

prostě… 

5 

Ježíši přestaň, prostě si 

vyber to, co tě nejvíc 

zajímá a jestli to bude 

todle, tak to bude 

takhle. 

skočí mu do řeči / 

nenechá ho domluvit,  

ostře zastaví jeho 

námitky, tón hlasu 

znevažující p. / 

pohrdavý + 

nekompromisní tón 

skok do řeči, rázná 

snaha o ukončení 

argumentace, exprese 

pohrdání/neúcty - ostrý 

pohrdavý tón hlasu 

striktní návrh postupu 

řešení - podle p., 

nekompromisní tón 

hlasu       
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6       

aktivita - bere do ruky 

obrázky, jeden ukazuje 

p., sdělení vl. Návrhu 

řešení 

Bere do ruky dva 

obrázky, jeden ukazuje 

p., mluví tichým hlasem 

Tohle mě zajímá. 

7 

No tak dovolenou, tak 

to se shodujem, tak to 

můžeme pověsit. 

Vezme p. obrázek z 

ruky, rychle na něj 

pohlédne, spěšně ho 

věší na první místo (už 

se o tom nechce dál 

bavit), klidný rychlý 

hlas. Bere si další 

obrázek 

spěšný souhlas s p. 

návrhem řešení, spěšné 

věšení obrázku, aktivita 

- bere do ruky další 

obrázek 

      

8       

přešlapování, spokojený 

úsměv, aktivita - 

ukazuje p. svůj obrázek, 

čekání na p. názor 

přešlapuje, usmívá se, 

ukazuje p. druhý 

obrázek, který vzal do 

ruky, čeká, co ona na to 

  

9 A todle? 

podívá se na p., dá si 

ruku v bok, ukazuje p. 

jiný obrázek, který 

vzala do ruky, usmívá 

se na něj 

ignorace p. návrhu, 

alternativní návrh 

řešení, ruka v bok, 

úsměv 
      

10       

zamyšlení, námitka - 

přemýšlení nahlas, exp. 

Nejistoty - dotek 

obrázkem na ústech, 

druhá ruka založená 

před tělem, pokrčení 

rameny 

zamyšlený výraz, 

obrázkem se dotýká úst, 

lehce pokrčí rameny 

("nevím") druhou ruku 

založenou na prsou. 

 Když nemáme vanu no 

- nebo vlastně máme. 

11 

To je souhrn naší lásky 

chápeš, romantika při 

svíčkách, povídání, 

šampaňský. To by 

mohlo bejt tady. Sice to 

vůbec neprovozujem. 

  

vysvětlování vl. názoru 

na význam obrázku, 

návrh řešení 
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12       

neurčité zamítnutí, 

sdělení vl. přání, striktní 

rozhodnutí o řešení, 

aktivita - ukazuje p. 

obrázek, který drží v 

ruce 

ukazuje svůj obrázek, 

co drží v ruce 

Chápu no, ale chci 

tohle. Tak sem pude 

tohle. 

13 

A je tohle tvoje 

preference? Není jako, 

tak proč to tak budem 

dávat? Tebe to vůbec 

nezajímá přece. 

oční kontakt, stojí proti 

sobě 

oční kontakt, kritika p. 

rozhodnutí o řešení a 

jeho odmítnutí, 

manipulace - rozhoduje 

o p. preferencích/postoji 

za něj 
      

14       

chabý odpor / 

rezignace, dotek 

obrázkem úst 

obrázkem se dotýká úst Co mam dělat…  

15   

věší svůj obrázek jako 

třetí, partnerovi vytrhne 

jeho z ruky a s 

úsměvem ho věší jako 

druhý 

aktivita - vytrhne 

obrázek p. z ruky, věší 

obrázky - p. obrázek na 

dřívější místo v pořadí - 

vyhovění p. domnělým 

preferencím z vlastního 

rozhodnutí, úsměv 
      

16       
udivená otázka po p. 

aktivitě   

Proč to tam házíš sama 

za sebe? 

17 

Já to tam neházím sama 

za sebe, ale ty tohle 

nechceš, viď. A když to 

nechceš, ty..to.. Prostě, 

to nebudu dávat, když 

to tak jako není, že jo. 

ostrý hádavý hlas na 

začátku, pak klidnější 

vysvětlování důvodu vl. 

Aktivity, rozhodování 

za p., ostrý hádavý hlas 

na začátku, pak 

klidnější 

      

18       

tiché mumlání, neurčitý 

souhlas, aktivita - bere 

do ruky další obrázek 

tiše brblá, bere do ruky 

další obrázek 
Jo takhle, tak. 
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19 

No tak ne já to můžu 

předělat a budem 

vypadat jako skvělý 

romantický pár. 

dotčený hlas 

dotčený návrh změny 

řešení (dotčený hlas), 

ironie 
      

20       
nesmělý alternativní 

návrh řešení   

Tak já bych tam dal to 

auto no. 

21 
Hele co preferuješ víc? 

Todle nebo todle? 

ukazuje na jeho obrázek 

a již zavěšený 

otázka po volbě řešení - 

výběr ze dvou obrázků       

22       zvolení vl. Řešení mluví velmi tiše toto 

23 no   neurčitý souhlas       

24   

  

  

obhajoba vl. Návrhu 

řešení a vl. Postoje, 

opatrný, obranný tón 

hlasu 
opatrný, obranný tón 

hlasu 

Ale ber to za mě - jako 

že ten vztah dávám před 

to auto samozřejmě. 

25 Tak to přehodíme. 
mění pořadí obrázků 

podle názoru p. 

návrh změny řešení 

podle postoje p., 

aktivita - mění pořadí 

obrázků       

26 

Co psa? Chceš psa? 

Nebo chceš něco 

jiného? 

Bere obrázek do ruky a 

posunuje obrázky na 

stole 

návrh dalšího řešení, 

otázka po preferenci p. 
      

27       

váhavá odpověď na p. 

otázku po řešení (je mu 

to jedno), snaha sdělit 

vl. postoj - přerušen p. 

nemůže se vyjádřit 

Mě je to asi jedno, 

protože jsem neměl 

nikdy jako toho 

domácího mazlí.. Ale 

jako, normálně jako… 
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28 

Já sem ho volila třeba 

před - a za auto, i když 

auto potřebuju, všechno, 

tak tohle beru jako 

domácího přítele, který 

prostě, je s tebou, že jo, 

je jakoby tvoje děcko. 

skočí mu do řeči 

skok do řeči, sdělení vl. 

Názoru na význam 

obrázků 

      

29       
pokračuje ve sdělení vl. 

postoje, námitka 
Partnerka ho přerušuje 

a my jsme nikdy psa 

jako neměli 

30 

No a co, to je jedno, 

máme to prostě seřadit, 

tak jak to jde. To 

nevadí, že jsme ho 

nikdy neměli. 

při řeči je otočení k p., 

máchne rukou, pak věší 

obrázek  

ignorace p. námitky, 

nekompromisní sdělení 

vl. názoru na postupu 

při řešení úkolu, otočení 

k p., máchnutí rukou, 

aktivita - věší obrázek 

bez souhlasu p. 
      

31       

svolení, se založenýma 

rukama na prsou 

pozoruje p., 

zpochybnění vl. Řešení 

se založenýma rukama 

na prsou pozoruje p. 

tak auto. Nevím, proč 

sem to předtím dal to - k 

tomu. 

32 Co teď? Stojí blíže u stolu 
otázka po návrhu 

dalšího řešení       

33       
váhání, vulgarismus, 

nerozhodnost 
nerozhodnost 

Ty jo, hudba, ty vole 

teď vůbec jako to... 

34 
To já teda taky vůbec 

jako nějak. 
taky neví váhání 

      

35       návrh řešení 
  

No, teďkon hospodu, že 

jo. 

36 A co to nakupování?   alternativní návrh řešení       

37       

vysvětluje svůj názor na 

význam jím vybraného 

obrázku 

Mluví zároveň s p. ,stále 

má založené ruce, 

nedívá se na p. 

Posezení jako s 

kamarády, že jo, 

samozřejmě. 
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38 

Ale hned za to půjde 

nakupování? Protože 

nakupovat musíš, je to 

prostě každodenní úděl. 

  

ujišťovací otázka po 

kompromisním řešení, 

vysvětlení vl. postoje 
      

39       
námitka proti p. návrhu 

řešení, neurčité plkání 

Stojí celou dobu se 

založenýma rukama, 

ona věší obrázek s 

hospodou. Ona smích 

Ale jenomže tady 

očividně není potraviny 

jako. Tady to je jen 

prostě jako... Prostě 

jasný. 

40 

Takže mě vůbec mě 

vůbec nezajímá tohle a 

tebe vůbec nezajímá 

tohle. 

Stojí opřená o stůl a 

mluví k muži, který je 

za ní 

shrnutí vl. a p. postoje 

      

41       neurčitá odpověď   No nevím, no 

42 

Ale když to, jako musíš 

to vzít tak, že ty taky 

přece na sebe někdy 

musíš něco nakoupit a 

baví tě to, když máš 

peníze. A taky si rád 

koupíš. Kdežto já fotbal 

nikdy nesleduju, já 

vůbec, mě to vůbec 

nezajímá. 

důrazný hlas (na 

NIKDY), posouvá 

obrázkem sem a tam po 

stole během řeči, 

překřížené nohy 

argumentace o vl. A p. 

postoji, snaha změnit p. 

postoj, důrazný hlas, 

posouvá obrázkem sem 

a tam po stole, 

překřížené nohy 

      

43       

obhajoba (sama sebe), 

sdělení vl. Postoje, 

otázka po ujištění p. 

skočí jí do řeči 

Tak já se taky moc na 

fotbal nedívám.. Nebo 

myslíš, že jo? 

44 A co máš radši? skočí mu do řeči, naléhá 
otázka po postoji p., 

žádost o volbu       

45       vysvětlování vl. Postoje mluví ještě o fotbale Já sem myslel… 
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46 

Televizi? tak nemůžeš 

to brát jako televizi, že 

jo. 

skok do řeči, ukazuje na 

obrázek 

skok do řeči, předjímání 

p. názoru na význam 

obr., vyvracení p. 

domnělého názoru na 

význam obrázku 
      

47       

obrana/argumentace - 

nesouhlas s p. 

předjímáním, snaha o 

vysvětlení vl. Názoru na 

význam obrázku - 

zymyšlení - přerušen p. 

snaží se argumentovat 
To není televize že jo. 

To je prostě.. 

48 

Tohle jsou nějaké 

spotřebiče, jako to jsou 

takové ty věci, které 

vůbec nepotřebuješ, ale 

jsou moderní, a jako 

když je máš, tak si… 

nepustí ho ke slovu, 

mluví dál, úsečný tón 

skok do řeči, ignorace p. 

názoru, sdělení vl. 

Názoru na význam 

obrázku a vl. Postoje, 

předjímání p. postoje,  

úsečný tón 
      

49       

nevhodný humor, 

rozhodnutí řešení, 

aktivita - pokus zavěsit 

obrázek (zastaven) 

ukazuje, kam chce 

obrázek zavěsit, dívá se 

a p. 

Jo jako tebe vlastně, že 

jo. Tam měli dát mobil. 

Takže to dáme semhle 

50 Já tě kopnu 

Nakloní hlavu na stranu 

a podívá se na p. během 

jeho řeči, směje se, pak 

zavrtí hlavou a procedí 

mezi zuby větu 

obrana proti p. 

nevhodnému humoru, 

ponížení p. , náklon 

hlavy na stranu, smích, 

zavrcení hlavou, 

tlumený hlas 
      

51       
bezradnost - dotek na 

ústech 
sahá si na ústa Já nevím tak.. 

52 
Může jít fotbal na 

poslední místo? 
Drží obrázek v ruce 

návrh řešení + ověřující 

otázka        
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53     

  

souhlas s návrhem p., 

vysvětlení souhlasu - 

obrana sebe sama 

při mluvení se lehce 

pohupuje a kýve rukou, 

podrbe se na hlavě 

Jo, tak jako já ten fotbal 

zas tak moc nesleduju 

jestli si myslíš, že jo 

54 
Nebo dáme na poslední 

místo tohle? 

Ukazuje na jiný 

obrázek, čeká na p. 

vyjádření, ruku 

založenou před tělem 

ignorace řeči p., otázka 

- alternativní návrh 

řešení 
      

55       

váhavý souhlas s p., 

vysvětlení vl. Postoje, 

gesta rukou 

chvíli váhá, při řeči pak 

gestikuluje rukou 

(druhou stále v kapse) 

Tak, jo, radši mám 

prostě mobil a po více 

stránkach než jako sem 

měl fotbal 

56 A todle? 

založené ruce před 

tělem, pak ukáže na 

obrázek 

otázka po názoru na 

další obrázek, ruce 

založené před tělem       

57       
sdělení vl. Názoru na 

řešení + zdůvodnění 
  

Já bych todle nedával 

pryč, protože já prostě 

do tý hospody chodím... 

58 

Ale já to beru taky jako 

posezení s kamarády. 

Ale  já když v tom 

vidím Albertov, tak to 

dám na poslední místo. 

Já v tom vidím nějaké 

svoje kámoše. Co? 

po poslední otázce se 

podívá na p. a zasměje 

se 

obhajoba vl. Názoru na 

význam obrázku, 

sdělení vl. Postoje. 

verbální útok na p. 

(kousavý hlas), pohled 

na p. odlehčení situace - 

smích 
      

59       obrana, dotčený hlas dotčený hlas 
Furt řešíš Albertov ty 

jo. 

60 Protože si tam furt!   verbální útok na p.       
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61       

sarkasmus, odvádění 

pozornosti - změna 

tématu, otázka po 

dalším řešení, 

rozhodnutí řešení bez 

souhlasu p., exprese 

neúcty vůči p., aktivita - 

věší obrázek 

Věší obrázek 

Ale. Nakupování dáme 

dolů? Já to dám sem 

prosím tě. 

62 

Hm. Ne, můžem to dát 

klidně dolů, klidně to 

dej nahoru, mě je to 

úplně jedno. 

uražený tón hlasu, už je 

přítomný výzkumník, 

věší obrázek na 

předposlední místo 

svolení, uražený tón 

hlasu, rezignace na 

řešení 
      

63       
sarkasmus, ironický 

hlas 
ironický hlas 

Vzhledem k tomu, že jsi 

tam tak často 

64             

65 

žena po většinu času 

stojí čelem k p. s rukou 

v bok, on s rukama v 

kapsách, nedívá se na p, 

spíš do stolu/do země 
          

 

 

Pár č. 19 
  

   

 

19 - 37:42 
  

   

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

1   

    

láskyplný fyz. projev - 

partnerské doteky 

stojí oba u sítě těsně 

vedle sebe, během 

zadání muž hladí p. po 

zádech   

2       

zahájení aktivity - 

rozkládá obrázky po 

stole, dotek na ústech 

rozkládá obrázky po 

stole, dotýká se úst 
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3 První Ukazuje na obrázek 

návrh řešení, aktivita - 

ukazuje na obrázek na 

stole       

4       

ignorace p. návrhu, 

rozhoduje o řešení bez 

souhlasu p. 

vezme jiný obrázek a 

chystá se ho pověsit bez 

ohledu na přání p.   

5 
Ne, já bych ho nedala 

teda. 
  

nesouhlas s p. řešením       

6     

  

nesouhlas s p, striktní 

rozhodnutí, aktivita - 

věší obr. Přes nesouhlas 

p.  

na chvíli se pozastaví a 

pak dokončí zavěšení 

obr na síť. 

Já jo. 

7 
Ne já bych dala tenhle 

teda. Ty ne? 

ukazuje na obrázek, 

který vybrala ona 

striktní nesouhlas s p. 

aktivitou, obhajoba vl. 

Návrhu,  otázka po 

názoru p.       

8       zamítnutí p. návrhu   Já ne. 

9 
Proč tam dáváš tu - 

koupelnu? 
  

otázka po důvodu p. 

řešení, udivený hlas 

upuštění od vl. Řešení, 

aktivita - pokládá 

obrázek zpět na stůl, 

ruku dá do kapsy 

obrázek nezavěsí, 

položí ho zpět na stůl   

10 
Já bych dala dovolenou 

teda 
  

opakování vl. Návrhu 

řešení / opakovaná 

snaha prosadit vl. 

řešení       

11       
exprese nezájmu o přání 

p. 
bez zájmu Jo? 

12 Ty ne?   otázka po postoji p.       

13       nesouhlas s p. návrhem   Ne. 

14 

Tak jo tak dáme první 

dovolenou nebo první 

vanu? 

  
otázka po rozhodnutí 

řešení 
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15   

 

  

neochotné svolení, 

sdělení vl. 

Alternativního postoje 

(dal by druhou 

možnost)   

Nevím tak dej 

dovolenou. Já bych šel 

do vany teda. 

16 Už drží? věší obrázek 

aktivita - věší obrázek s 

neochotným souhlasem 

p.       

17       

Návrh dalšího řešení, 

aktivita - věší obrázek, 

nečeká na souhlas p. 

Věší obrázek Třetí bych dal pivo 

18 
Jó ja taky. Tak jo. 

Čtvrtý? 
  

souhlas s p. řešením + 

aktivitou, otázka po 

návrhu dalšího řešení       

19       

aktivita - přerovnává 

obrázky na stole, 

zamyšlení nad dalším 

řešením 

přerovnává na stole 

zbylé obrázky, 

zamyšlení, pohled na 

obrázky na stole   

20 
Tady bych možná dala 

tu hudbu. 

zamyšlení, spojené ruce 

před tělem, pohled na 

obrázky na stole 

zamyšlení nad dalším 

řešením, spojené ruce 

před tělem       

21       

zamyšlení nad 

významem obrázku, 

souhlas s p. názorem na 

význam obr.   

To je hudba? to je 

technika prostě. 

(zamyšlení) To je asi 

hudba, no. 

22 

To je asi hudba no. Tak 

to je jedno, co si pod 

tím představíš, mě 

napadla hudba no. Tak 

bych to dala na čtvrtý. 

Drží obrázek v ruce, 

zamyšlení, pauzy mezi 

větami 

opakování vl. Názoru 

na význam obrázku, 

vysvětlení vl. Postoje, 

návrh řešení 
      

23       

souhlas s p. návrhem 

řešení, aktivita - věší 

obr., smích 

směje se a věší obrázek Jestli je to hudba tak jo. 
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24 

Ale i elektrotechnika, že 

jí máme doma hrozně 

moc! 

směje se, zakašle - ruku 

před pusou 

sdělení alternativního 

názoru na význam 

obrázku, odlehčení 

situace - humor, smích, 

zakašlání 
      

25 A?    
otázka po náívrhu 

dalšího řešení       

26       

aktivita - ukazuje na 

obrázek, návrh dalšího 

řešení 

ukazuje na další 

obrázek na stole 
  

27 Jo.   
souhlas s p. návrhem 

řešení       

28       
aktivita - věší obrázek 

se souhlasem p. 
věší obrázek na síť 

  

29 
Štěňátka nás fakt 

nedojímaj ty jo. 

směje se, ironický tón 

hlasu, věší sama další 

obrázek bez souhlasu p./ 

podává obrázek p. 

sdělení postoje (za oba), 

smích, ironický tón 

hlasu, aktivita - věší 

obrázek bez souhlasu p.       

30     

  

souhlas p návrhem 

řešení, aktivita - 

zavěšení obrázku  

bere si obrázek od p. a 

věší obrázek v souladu 

s názorem p.   

31       
neverb. návrhy dalšího 

řešení 

Drží dva poslední 

obrázky - prohazuje je 

ve vzduchu a ukazuje p. 

možná řešení   
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32 

Ale zas můžeme o 

tomhle uvažovat, že to 

nejsou štěňátka, že to je 

příroda. Ale to jsme 

měli dát trošku dřív. 

směje se, bere si jeden 

obrázek od p., prohlíží 

si ho 

smích, aktivita - bere si 

obrázek od p., 

zamyšlení nad 

výzhnamem obrázku, 

alternativní názor na 

význam obrázku, 

zpochybnění původního 

řešení 
      

33       

rozhoduje řešení dle 

přání p., aktivita - věší 

obrázek 

zasměje se, věší 

obrázek, který mu zbyl 

v ruce,  na poslední 

místo 

takže takhle 

34 

Jestli je to pes tak patří 

sem, ale jestli je to 

příroda tak bych ho dala 

jinam. Co? 

  

váhání o významu 

obrázku, návrh případné 

změny řešení podle 

významu obrázku, 

otázka po názoru p. 
      

35       

rozhodnutí o řešení - 

souhlas s původním 

řešením   

Tak to tak necháme. 

36 jo   
souhlas s p. návrhem 

řešení       

37   

  

  

rekapitulace řešení, 

potvrzení řešení, 

uzanření aktivity 
dotýká se obrázků - 

kontroluje pořadí 

tak to necháme. 

38 
  

odstupuje od stolu - 

ukončuje aktivitu 

uzavření aktivity, 

odchod od stolu       

 

 

 
Pár 20 

     

 

20:MP4 se zvukem  36:32 - 39:36 
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  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

 

  

při vysvětlování úkolu 

se žena dotýká úst a 

přikyvuje, muž má ruce 

v bok, přistupují 

doprostřed stolu, muž se 

první dotýká obrázků         

1 

      

zahajuje aktivitu, fyz. 

aktivita - řadí obrázky 

na stole 

ukazuje na obrázky na 

stole, jak by je seřadil, 

řadí obrázky na stole 

Tak jo.. Já bych 

dal...Tohleto nakonec 

2 

  

řadí spolu s p. obrázky 

na stole 

připojuje se k aktivitě 

p., fyz. aktivita - řadí 

obrázky na stole       

3 
        

věší obrázek na první 

místo aktivita - věší obrázek 

4 

tohle, hm? 

stojí s překříženýma 

nohama, drbe se rukou 

blíže k partnerovi 

zezadu na krku pod 

vlasy - působí 

zamyšleně - souhlasí s 

jeho řazením, ptá se na 

souhlas partnera s 

druhým obrázkem a 

věší druhý obrázek (oba 

je zavěšují najednou), 

pak ukazuje na další 

obrázek 

zamyšlení, souhlas s 

řešením p., návrh řešení, 

otázka po souhlasu p., 

aktivita - věší obrázek, 

návrh řešení       

5       otázka po ujištění bere do ruky obrázek tohle? 

6 mhm souhlasí souhlas, ujištění       
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7 
hm, tak první? 

ukazuje na obrázek na 

stole 

návrh řešení, otázka po 

souhlasu p.       

8       nesouhlas s p. návrhem   ne ne ne 

9 
tohle první? Mhm souhlasně 

alternativní návrh, 

otázka po názoru p.       

10 
      

otázka po významu 

obrázku 

podrbe se rukou na 

zádech levou … co to je? 

11 nesrozumitelně 

odpovídá 

oba mají chvíli stejnou 

ruku v bok zezadu 

sdělení vl. Názoru - 

význam obrázku       

12 

      

pokus o vysvětlení 

(nedokončeno) vl. 

Postoje, aktivita - věší 

obrázek vybraný p. 

muž věsí třetí obrázek, 

který určila partnerka jo, já jsem… jakoby… 

13 

  

ukazuje mu, kam ho má 

zavěsit (věšel ho 

původní do první řady, 

ona ukazuje na druhou) korekce aktivity p.       

14 
je to ono? 

ukazuje na další 

obrázek 

otázka po názoru 

p./souhlasu p. s řešením       

15 

      

nejistý souhlas, sdělení 

vl. Řešení, aktivita - 

řadí obrázky na stole řadí obrázky na stole 

já nevim, asi, tady už 

jsem to měl, tady to 

bylo v klidu. Takhle, 

takhle. 

16 

… je úplně jedno 

pomáhá obrázky 

rozložit, bere jeden z 

obrázku, co měl na koci 

a dává ho na začátek 

připojuje se k aktivitě 

p., aktivita - změna 

pořadí obrázku / řešení 

podle přání p.       



 

58 
 

17 

      

pohled na p., odlehčení 

situace - tanec, smích, 

láskyplné fyz. projevy - 

partnerské doteky, 

polibek 

on se na ni podívá, 

naznačuje tanec 

(kruhové pohyby 

rukama v pěst, pohupuje 

se v kolenou) zasměje 

se a poplácá ji po zadku 

a políbí z boku na hlavu   

18   usmívá se úsměv       

19 
      

návrh řešení, otázka po 

souhlasu p. 

ptá se na souhlas 

partnerky no, tohle? 

20 

no..tohleto? No. 

žena to komentuje, oba 

se zasmějí, žena 

souhlasí s mužem 

smích, svolení s p. 

řešením       

21 
      

aktivita - věší obrázek 

podle domluvy věší 4. obrázek   

22 

  

opět řadí obrázky na 

stole, dívá se na ně, 

přitom se celým tělem 

natočí čelem k sobě 

fyz. aktivita - řadí 

obrázky na stole       

23 nebo dáme nakupování 

a pak auto   

návrh alternativního 

řešení       

24 

      

ověřující otázka, 

nesouhlas s návrhem p., 

žádost o čas??   

nakonec auto? ne, 

počkej 

25 

tak hudbu, jo? 

ujišťuje se, že muž 

souhlasí 

alternativní návrh, 

otázka po názoru 

p./souhlasu p.?       

26 
      alternativní návrh   

ta… věci? Můžeme 

kupovat…? 



 

59 
 

27 

no, tak můžem dát dřív 

nakupování. Tak co? 

je netrpělivá, naléhá na 

partnera, aby se rychle 

rozhodl, ukazuje přitom 

na další obrázek 

souhlas s p. 

alternativním návrhem, 

netrpělivý naléhavý tón 

hlasu, nátlak/naléhání 

na p., aby se rozhodnul       

28 

      

nerozhodnost / váhání, 

fyzická aktivita - věší 

obrázek (vyhovuje p. po 

jejím striktním 

rozhodnutí) 

věší pátý obrázek (ten, 

na který žena ukázala) nevim, když… 

29 tak dáme nakupování. 

Potom si můžeš 

vybrat…  

skočí mu netrpělivě do 

řeči, uspěchává řešení 

striktní rozhodnutí o 

řešení, návrh 

kompromisu - dalšího 

řešení podle p.       

30 

      

zamyšlení, neprotestuje 

/ tichá akceptace řešení 

p. 

přemýšlí, má ruce v 

bok, jednu nohu 

pokrčenou   

31 

dáme nakupování? nebo 

něco - co chceš? 

ptá se ho na jeho 

názor/volbu, sama 

ukazuje na obrázky, 

které by chtěla ona 

nátlak/naléhání na p. k 

rychlému rozhodnutí 

řešení, otázka po 

alternativním 

návrhu/přání p., nevrb. 

alternativní návrh       

32 

      zamyšlení, váhání 

stojí s rukama v bok, 

zamyšleně se dívá na 

obrázky no, teďka… 

33 

no? co kdybysme dali? netrpělivě 

 netrpělivá výzva k 

návrhu řešení, návrh vl. 

řešení       

34 

      

neochotný 

souhlas/svolení, 

vysvětlování vl. Řešení 

řadí obrázky na stole, 

pak se opře rukama o 

stůl 

no, asi. tenhle poslední, 

tenhle předposlední 
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35 
no a jak tys to dělal? tak 

já mám ještě nápad - 

takhle 

ukazuje mu, jak 

přehodit obrázky 

otázka po řešení p., 

alternativní návrh       

36 
      souhlas s p.    

přesně tak, takže tohle 

tím pádem je 

37 
mě to přijde jako …   

sdělení vl. Názoru - 

význam obrázku       

38 
      

sdělení vl. Názoru - 

význam obrázku   to je prostě… 

39 diskutují nad obrázky 

(není jim rozumět)   

vyjednávání o pořadí 

obr.        

40 

      

pohled na ženu, fyz. 

aktivita - věší obrázek 

(nedokončí), pohled z 

okna 

dívá se při hovoru na 

ženu, chystá pověsit 

šestý obrázek, najednou 

se zadívá z okna   

41 

      

odvádění pozornosti od 

vl. aktivity (poukázání 

na předmět venku) 

jako by se snažil 

odpoutat pozornost od 

toho, že věší další 

obrázek??? 

hele tamhle visí 

klobouk 

42   také se podívá z okna pohled z okna       

43 

      

odvádění pozornosti, 

přesvědčování, otázka 

po ujištění, aktivita - 

nedověší 

obrázek/pokládá 

obrázek zpět na stůl 

obrázek, který věšel, 

položí zase zpět fakt - vidíš ho? 

44 

hm 

kývne hlavou, moc ji to 

nezajímá, zadívá se zpět 

na obrázky, bere do 

ruky ten, co muž chtěl 

zavěsit a nedokončil to 

a věší ho na další místo 

nepřítomný souhlas, 

exp. Nezájmu o p. 

upozornění (nepřítomný 

výraz, tón hlasu), 

aktivita - dokončuje 

zavěšení obrázku místo 

p.       
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45 

      souhlas s p. aktivitou 

krátce se zasměje, opírá 

se rukama o stůl a 

pokyvuje výrazně 

hlavou taky… 

46 že jo? směje se otázka po ujištění       

47 
      aktivita - věší obrázek 

věší předposlední 

obrázek   

48 

Tak jo. 

věší poslední obrázek a 

prohlíží si, jak je 

pověsili 

souhlas s p., aktivita - 

věší obrázek, neverb. - 

shrnování řešení       

49 

      ukončení aktivity 

upraví si spodní okraj 

svetru a dává si ruce v 

bok, dívá se na obrázky. Tak, je to prostě. 

50 

  

kývnou na sebe, žena si 

dává ruku na ústa, když 

přichází výzkumník, 

odstupují od stolu 

potrzení ukončení 

aktivity / řešení úkolu       

51 

pracují rychle, mluví 

úsečně, žena zní 

otráveně - je netrpělivá, 

chce to mít rychle 

hotové, stojí celou 

druhou polovinu 

aktivity ke stolu bokem, 

vzdálenější ruku v bok, 

překřížené nohy, přesto 

se oba snaží úkol splnit, 

obrázky věší většinou 

muž, často podle 

pokynů ženy           
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Pár č. 22           

 

22 - 49:46           

  
Žena - verbální 

sdělení 

Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 

Muž - verbální 

sdělení 

 

  

muž si během vysvětlení 

úkolu bere židli a sedá si 

ke stolu, dívá se na 

obrázky, ruce spojené 

před tělem, žena se 

sklání nad stolem, stojí 

  

      

1 
No, tak co 

myslíš? 
směje se, dívá se na p. 

zahájení aktivity, otázka po 

návrhu řešení       

2       

sdělení vl. Názoru na zadání 

úkolu, aktivita - věší obrázky 

bez domluvy s p. 

věší obrázky na 

poslední 2 místa bez 

porady s p. 

No, já to prostě 

nepochopil, ty jo? 

3 
A proč? Ale to je 

jako pro pár ne? 

On věší další obrázek na 

předposlední místo 

nesouhlas s p. aktivitou (věší 

obrázky bez domluvy), otázka 

po důvodu, námitka, otázka po 

pochopení postupu 
      

4       
souhlasí s p. názorem na 

postup 
Stále věší Jo. 

5 

A co to 

znamená, 

kabelky? 

  
otázka po p. pochopení 

významu obrázku 
      

6       
sdělení vl. Názoru na význam 

obrázku 

narovná se na židli a 

podívá se na p. 
nakupování 

7 

Já jsem to brala 

jakože to - když 

máš hodně peněz 

  
sdělení vl. Alternativního 

názoru na význam obrázku 
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8       
opakování vl. Názoru na 

význam obrázku   

já mám jako 

nakupování 

9 

Já jsem to brala, 

jako že máš 

prachy. 

naléhavý hlas 

nesouhlas s názorem p. , 

opakování vl. Názoru na 

význam obrázku, naléhavý 

hlas       

10       
nesouhlas s p. názorem, lehký 

tón hlasu 
zlehka řečeno Ne 

11 
A co si dal jako 

peníze? 
  otázka po řešení p. 

      

12       
sdělení vl. Řešení, lehký tón 

hlasu 
zlehka řečeno Nic. 

13 
A co je tohle, 

fotbal? 

cvrnkne prsty do 

zavěšeného obrázku, 

dotýká se zavěšeného 

obrázku razantně, má 

naléhavý důrazný tón 

hlasu 

otázka po názoru p. na 

význam dalšího obrázku, 

návrh významu obr. 

      

14       
neurčitý souhlas s návrhem 

významu obr.   
Hm. 

15 
Já to brala jako 

sportování. 
naléhavý tón hlasu 

sdělení vl. Pochopení 

významu obr., nesouhlas s p. 

názorem       

16       
váhavé sdělení vl. Názoru na 

význam obrázku 
  

Já nevím, možná 

fotbal. 

17 

No tak já jsem to 

brala, jakože 

prostě 

  
argumentace, opakování vl. 

Názoru na význam obrázku 
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18       
skok do řeč, argumentace - 

sarkastická otázka, úsečný tón 

Přeruší ženu, úsečný 

tón 

No dyť proto jsem 

ses mě ptala, že jo? 

19 

Dyť říkala, 

jakože to je 

prostě 

dvouvýznamový, 

chápeš. 

  
obhajoba vl. Postupu zadáním 

výzkumnice 

      

20       
neústupnost, trvání na vl. 

Názoru   

No tak já jsem dal 

ten druhý. 

21 

No tak já jsem 

měla psy jakože 

první/ ten první. 

Takže já jsem 

třeba tohle měla 

jako první 

jakože to, láska. 

Směje se, mění téma, 

ukazuje na obrázek na 

stole 

opačný názor na postup, 

odlehčení situace - smích. 

Změna tématu - Sdělení vl. 

Řešení a názoru na význam 

obrázku, aktivita - ukazuje na 

obrázek na stole 

      

22       

sarkasmus - hodnocení p., 

aktivita - podává p. obrázek k 

zavěšení, vyhovění přání p.  

podává p. obrázek k 

zavěšení 
Ty jsi ňáká… ?? 

23 

Já? Úú. Tak 

aspoň jsme měli 

stejný tyhle. 

smích, radost, že se 

trefili 

obrana proti hodnocení p., 

exprese radosti ze stejného 

výsledku, smích 
      

24       

nesouhlas s p., sdělení vl. 

Alternativního řešení, pohled 

na p., aktivita - bere do ruky 

jiný obrázek a ukazuje ho p. 

 dívá se na p., bere do 

ruky jiný obrázek a 

ukazuje ho p., 

usmívá se 

Ne, já jsem měl 

tadyto. 

25 Nohy?   udivená otázka       
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26       váhavý souhlas, rozpačitost Směje se No. 

27 Jako sex? udivený tón 

otázka po p. pochopení 

významu obrázku, udivený 

tón hlasu       

28       
Nesouhlas s p. pochopením 

obrázku, sdělení vl. Pochopení 
  

Ne, to je prostě 

odpočinek, pohoda, 

dovolená. 

29 

To já jsem měla 

tady dole 

takže… 

ukazuje dolů na síť, 

přerušena p. 
sdělení vl. Řešení, námitka 

      

30       
skok do řeči, dokončuje 

sdělení vl. Pochopení obrázku 

skočí jí do řeči, 

pokračuje ve 

vysvětlování svého 

pochopení obr. 

Prostě nohy nahoře, 

palma. 

31 
tak to je asi 

důležitější jako 
ukazuje k obrázku p.  

změna vl. Názoru na řešení na 

základě p. vysvětlení významu 

obrázku 
      

32       

návrh řešení, aktivita - mává 

obrázkem, pak ho věší s 

tichým souhlasem p. 

mává obrázkem, pak 

ho zavěšuje do 

prostřední řady 

Tak já to můžu 

pověsit třeba jako 

takhle. 

33 

Tak já jsem tam 

třeba měla jako 

psa a pak jsem 

měla to, že jo, 

nakupování, teda 

jako prachy. Né, 

tohle jsem tam 

měla, relax, jako. 

Ukazuje výrazně na 

obrázek na stole, naklání 

se nad něj (je u p.), 

naléhavý hlas 

zahájení další aktivity, sdělení 

vl. řešení 
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34       

nesouhlas s p. pochopením 

významu obrázku, sdělení vl. 

Aternativního pochopení 

obrázku a vl. odlišného řešení, 

bouchnutí do obrázku 

bouchne do 

zavěšeného obrázku 

Já jsem měl tohle 

jako relax, tohle. 

35 

Tak si to tam 

dej, mě to je to 

jedno. 

Bere poslední zavěšený 

obrázek p. doprostře a 

dává ho nahoru, trochu 

dotčený hlas 

svolení ke změně řešení podle 

preferencí p., dotčený hlas, 

aktivita - sama přehazuje 

pořadí obrázků 
      

36       

zahájení další aktvity - sdělení 

vl. Pochopení obr., aktivita - 

bere do ruky obrázek, ukazuje 

ho p., pohled na p. úsměv 

Bere si další obrázek, 

ukazuje ho p. a dívá 

se na ni, usmívá se 

Tohle jsem měl 

právě, jakože že jsi 

ve vaně. 

37 Že co? nechápavá otázka       

38       

opakované vysvětlení 

pochopení obr., aktivita - věší 

obrázek bez domluvy s p. 

Věší obrázek 

doprostřed bez 

domluvy s p. 

Jako vanu. 

39 Jakože se koupeš, jako hygienu jo?   

otázka po 

upřesnění p. 

pochopení 

významu obr.       

40       

obhajoba vl. postupu při 

chápání významu obrázku 

(radou od výzkumníka), 

aktivita - drží v ruce obrázek, 

dívá se na něj 

drží obrázek v ruce, 

dívá se na něj 

Přesně jsem se jako 

ptal a ona mi řekla, 

jako ze jak chceš. 

Tak já jsem to 

prostě vzal takhle že 

jo. 
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41 

Jenomže já jsem si to vzala opačně, že jo - o 

tom to taky asi je, že jsme to každý 

poskládál jinak.  

skočí mu 

do řeči 

skok do řeči, 

nesouhlas s 

názorem p. , 

sdělení vl. 

Názoru na 

postup řešení       

42       

sohlas s p., sdělení dalšího vl. 

Řešení, aktivita - věší obrázek 

bez domluvy s p. 

vezme obrázek a věší 

ho, aniž by čekal na 

názor p. 

Přesně. Potom jsem 

tady někde dole 

auto. 

43 Já měla taky dole to auto.   
souhlas s p. 

aktivitou/řešením       

44   

  

  

sdělení dalšího vl. Řešení, 

aktivita - věší obrázek bez 

domluvy s p. (nedokončeno) 

chce pověsit  další 

obrázek bez 

konzultace s p. 

Nad tím jsem měl 

tady to. 

45 
No to né. To máš, ty vole, čtvrtý pivo, jo?/ 

Jako tohle máš čtvrtý ty, že jo. 

naštvaný 

hlas, bere 

p. obrázek 

z ruky a 

věší ho, 

kam chtěl 

p. pověsit 

jiný 

obrázek 

ostrý nesouhlas s 

p. aktivitou, 

naštvaný hlas, 

obvinění p. z 

bezohlednosti 

      

46 

  

    

upuštění od vl. Řešení, aktivita 

- pokládá zpět obrázek, který 

chtěl zavěsit, bere do ruky 

jiný obr. 

po p. nesouhlasu 

pokládá obrázek zpět 

na stůl, bere do ruky 

jiný obrázek 
  

47       

alternativní návrh řešení, 

aktivita - věší obrázek bez 

domluvy s p. (nedokončeno) 

Snaží se pověsit 

obrázek na jím 

určené místo 

No tak pak jsem měl 

muziku. 
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48 Já jsem měla hudbu třetí, to zase jo. 

Vytrhne 

mu 

obrázek a 

věší ho 

sama na 

jiné místo 

podle sebe 

souhlas s volbou 

obrázku, odlišný 

názor na 

umístění 

obrázku, aktivita 

- vytrhnutí 

obrázku p. z ruky 

a zavěšení podle 

vl. Názoru, ostrý 

nesouhlas s p. 

aktivitou, 

naštvaný hlas, 

obvinění p. z 

bezohlednosti,        

49       

svolení k aktivitě p., otázka po 

názoru na význam dalšího 

obr., aktivita - bere do ruky 

další obrázek 

Má v ruce další 

obrázek 

No dobře. Tohle je 

vyloženě pivo nebo 

co? 

50 No to je nedůležitý ale. námitka 

odsuzuje otázku 

p. jako 

nedůležitou       

51       
sdělení vl. Názoru na význam 

obrázku, pohled na p. 
podívá se na p. 

Já jsem to bral jako 

povídání s 

přátelema. 

52 No já taky jsem to brala jako - chlast. směje se 

sdělení vl. 

Alternativního 

názoru na 

význam obrázku, 

odlehčení situace 

/ pokus o humor 

- smích       

53       
sdělení vl. Řešení, aktivita - 

věší obrázek bez domluvy s p. 

věší obrázek na zbylé 

místo 
Já jsem to měl tady. 
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54 

Počkej, ale když tady máš lásku, pak tady 

máš relax, pak posloucháš muziku, že jo. A 

kde vyděláváš peníze? 

útočný 

hlas 

kritika návrhu 

postupu p., 

snaha přerušit 

aktivitu p., 

útočný hlas 
      

55     

  

námitka vůči věcné otázce p., 

aktivita - dověsí obr. 

zakládá si ruce před 

tělem, opírá se o 

opěradlo židle, 

dokončuje věšení 

obr. 

Ty tam nebyly. 

56 Jojo, tak to jsou třeba auto jako bohatství.   

Nesouhlas s p., 

návrh 

alternativní 

možnosti       

57       
sdělení vl. Postoje - dokončení 

úkolu 
přichází výzkumník Už nám to visí 

58 nejsme dohodnutý, ale už to visí   

nesouhlas s p., 

námitka proti 

ukončení úkolu       

59 Tak auto bereš jako prachy? 

ukazuje na 

obrázek na 

síti 

Nátlaková otázka 

po souhlasu p. s 

vl. Názorem na 

význam obr., 

aktivita - ukazuje 

obr. na síti       

60       
nesouhlas s p. názorem, 

sdělení vl. Názoru   

To jsem bral jako 

auto prostě. 

61 Jakože potřebuješ auto k životu, jo?   

napadení p. 

názoru, útočná 

otázka       

62       
váhání, obhajoba vl. postupu, 

obranný podrážděný tón 

obranný podrážděný 

tón 

Hm - prostě nevím, 

já jsem to řadil jako 

podle obrázku. 

63  A jako jak je pro tebe důležitý auto? 
gestikuluje 

rukama 

opakovaná 

útočná otázka, 

gesta rukama       
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64       obrana - neurčitá odpověď 
  

Tak to nevím. 

65 No právě.   znevážení p.        

66       

vysvětlení vl. Pochopení 

významu obrázku + vl. 

Postoje 

  

To jsem to bral jako 

nějaký hustý auto, 

sportovní. Já prostě 

nepotřebuju mít 

takový prostě. 

67 

Kdybych to brala jako peníze, tak mi to 

vychází. Ale tady to mi přijde moc relaxační 

ten vršek. 

Ukazuje 

na 

seřazené 

obrázky 

na síti 

sdělení 

nespokojenosti s 

řešením, aktivita 

- ukazuje na 

obrázky na síti       

68       

Návrh změny řešení podle p., 

aktivita - prudce vstane ze 

židle, strhne obrázek ze sítě, 

přesune ho podle přání p. - 

vyhovění p. 

prudce vstane ze 

židle, strhne obrázek 

ze sítě a přesunuje ho 

dolů podle přání p. 

Tak si ji dej níž o 

jedno patro. 

69 Ne, mě to je jedno. 

Brání se, 

ale sahá 

po jiném 

obrázku, 

který by 

ráda 

přehodila 

nahoru 

hraná obrana a 

hraný nesouhlas 

se změnou řešení 

      

70       otázka po přání p. 
Předělává obrázek 

dolů 

Tak co tam chceš 

nahoru? 

71 Tak tohle no 

smích, 

věší si 

svůj 

obrázek 

sdělení vl. Přání, 

odlehčení situace 

- smích, aktivita 

- přehazuje 

obrázek podle 

svého přání       
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72       
sarkastická otázka, aktivita - 

sedá si, povzdech 

znovu si sedne, 

povzdechne si 
spokojená? 

73 Jo, skvěle, já jí jdu říct, že to máme. 

  

souhlas s 

řešením, 

ukončení aktivity 

(jde pro 

výzkumníka)       

 

 

 

Pár č. 23 
  

   

 

23 - 48:33 
  

   

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

1 

Mě by zajímalo jaks to 

seřadil, to bude fotbal a 

pivo 

ukazuje na obrázky, 

hlasitě se směje, dívá se 

na p., dotýká se ho 

otázka po řešení p., 

domněnka/předjímání  

p. řešení, dobírání si p., 

aktivita - ukazuje na 

obrázek, hlasitý smích, 

pohled na p., partnerské 

doteky 
      

2       

souhlas s p. 

domněnkou, aktivita - 

přehazuje obrázky na 

stole 

přehazuje obrázky na 

stole 

No to víš, že jo, skoro 

na prvním. 

3 

Chceš ukázat moje jak 

jsem to měla? Jen abys 

veděl.    

návrh postupu řešení 

      

4       souhlas s návrhem p. mluví zároveň s p. ukaž no 
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5 

Já to měla takhle, takhle 

nákupy, moře, tohle a 

tohle. 

stojí uprostřed stolu, 

rozkládá obrázky po 

stole 

sdělení vl. 

Řešení,aktivita - 

rozkládá obr. Po stole       

6       
sdělení alternativního 

vl. Řešení 

stojí v pozadí a pozoruje 

aktivitu p., jednou 

rukou se opírá o stůl 

Moře jsem měl na 

posledním no. 

7 

Ale já jsem ho brala 

jako dovolenou, já jsem 

ho nebrala jako moře. 

gestikuluje rukama při 

vysvětlování 

obhajoba vl. Řešení + 

vysvětlení vl. Názoru 

na význam obrázku       

8       

exprese 

pochopení/sdělení 

pochopení   

Jasně. 

9 

Takhle jsem to měla, 

protože na fotbal 

koukáme spolu doma. A 

teď, teď teda jako spolu 

jo, co bysme. 

  
zdůvodnění vl. Řešení, 

návrh postupu řešení 

      

10       

souhlas s p., zahájení 

aktvity, přistupuje ke 

stolu, opře se o něj 

oběma rukama  

přistupuje ke stolu, opře 

se o něj oběma rukama 

Hele tak párový 

preference. 

11 
Tohle je pro mě úplně 

vedlejší, jo. 

skáče mu do řeči, 

odsouvá obrázek na 

stranu, natahuje se přes 

p. 

skok do řeči, sdělení vl. 

Postoje, aktivita - 

odsouvá obrázek na 

stranu, natahuje se přes 

p. 
      

12       

souběžná řeč, 

odlehčení situace, 

souhlas s p. postojem 

mluví zároveň s p., 

ukazuje na obrázky, 

podívá se na p. 

Jasně, jinak - tak 

nákupy ok, taky dozadu 

13 hm   aktivní naslouchání       
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14       vysvětlení vl. Postoje 

  

rodinu zatím neplánuju, 

zatím nemáme, takhle 

jsem to bral. 

15 

Ale já jsem to nebrala 

jako naší rodinu jako, 

ale 

argumentace - gesta 

rukou, ostrý obranný 

tón hlasu, přerušena p. 

námitka k p. pochopení 

obr., ostrý obranný tón 

hlasu, gesta rukou, 

sdělení vl. Názoru na 

pochopení významu 

obrázku, přerušena p. 
      

16       

skok do řeči, pokračuje 

ve vysvětlování vl. 

Postoje, přerušen, snaží 

se zvýšeným hlasem 

zarazit p. (neúspěšně, 

zmlkne) 

Přerušuje partnerku, 

přerušen p., nedá se-

zesílí hlas, až pak 

zmlkne 

Jako párovou 

preferenci, víš tohle 

beru, že prostě 

momentálně rodinu 

neplánujem, 

momentálně jako 

rodina, jestli je.. 

17 

Já sem to tak nebrala 

jako rodinu naše dítě, 

ale jako vztahy v rodině 

a jako takový to jestli 

máš tam tu vzájemnou 

blízkost, jestli je… 

Přeruší ho - překřičí až 

zmlkne, přerušena p., 

ale mluví dál zároveň s 

p., gesta rukama 

skok do řeči - překřičí 

p.-zvýšený hlas, 

argumentace - námitka 

vůči p. pochopení/ 

vysvětlení významu  

obr, důraz na vl. 

Pochopení obr., snaha 

vysvětlit ho p.,  

souběžná řeč, gesta 

rukama       

18       

skok do řeči, pokus 

vstoupit do diskuze - 

námitka (neúspěšný) 

skočí jí do řeči, snaží se 

vstoupit do diskuze, 

neúspěšně 

Ale… 

19 …pro tebe důležitý   
souběžná řeč, 

dokončení vysvětlení       
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20       

skok do řeči/ souběžná 

řeč, námitka vůči p. 

pochopení/ vysvětlení 

významu  obr, 

relativizace vysvětlení 

p.   

To záleží na tom, jak to 

pochopíš. 

21 

Hele z žádnýho obrázku 

na mě nepůsobí vztahy, 

a přitom vztahy jsou pro 

mě v životě strašně 

důležitý, Todle je 

jediný, kde vidíš vztah 

nějakej. Jasně čas na 

hřišti.  

už mluví klidněji, 

důrazný vysvětlovací 

tón, Narovná se, 

ukazuje na obrázek 

oběma rukama, výrazná 

gesta rukama, Je 

přerušena partnerem 

vysvětlování vl. 

Postoje, klidnější hlas, 

důrazný vysvětlovací 

tón hlasu, pomalejší 

jasná artikulace, 

aktivita - ukazujena 

obrázek oběma rukama 

+ výrazná gesta 

rukama;  přerušena p. 
      

22       
skok do řeči - 

neúspěšný   
no 

23 

Ale to je jedinej 

obrázek, kde je nějakej 

vztah. 

nenechá se přerušit, 

mluví dál silnějším 

hlasem 

argumentace, pokračuje 

ve vysvětlování vl. 

Postoje/názoru, 

zesílený laskavý hlas       

24       aktivní naslouchání   hm. 

25 

Jo? proto jsem to dala, 

že je to pro mě 

nejdůležitější z toho 

všeho. Ať už to je vztah 

s tebou nebo s 

rodinou…. 

gesta rukama, přerušena 

p., opře se oběma 

rukama o stůl jako p. 

otázka po pochopení p., 

vysvětlování vl. 

Postoje, gesta rukama, 

přerušena p., opře se 

oběma rukama o stůl 

jako p.       
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26       

skok do řeči, nesouhlas 

s p. pochopením obr., 

sdělení vl. Postoje, 

nervozita - pohupování 

nohou 

skočí p. do řeči, ukazuje 

na jiný obrázek, 

pohupuje nohou - lehce 

nervózní 

Když tady to je vztah 

jako úplně na jiný 

úrovni, že jo. To není 

vůbec párová 

preference, jakoby víš. 

Takže jakoby, tohleto 

bych jako vztah prostě 

nebral. To bych … 

27 mhm… bez zájmu 
pokus o skok do řeči 

(neúspěšný)       

28       

nedá se přerušit - 

pokračuje ve sdělení 

vl. Postoje, důraz na vl. 

Sdělení, snaha ukončit 

svým závěrem diskuzi 

- důrazný hlas 

důrazný tón 

Takže jakoby, tohleto 

bych jako vztah prostě 

nebral. To bych … 

29 

A jako co bereš tohle? 

To mě zajímá, co v tom 

vidíš. 

skočí p. do řeči, překřičí 

ho, zasměje se 

skok do řeči - 

překřičení p., otázka po 

názoru p. na význam 

obrázku - sdělení zájmu 

o názor p. , smích, 

změna tématu - 

odvedení pozornosti od 

konfliktu, verbální 

projev zájmu o p. názor 
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30       

skok do řeči, napřímení 

těla, aktivita - výrazné 

ukazování na obrázek, 

sdělení vl. Postoje a vl. 

Řešení, zvýšená 

nervozita - pohrávání s 

hodinami 

skočí jí dořeči, napřímí 

se, výrazně ukazuje nad 

obrázek, pohrává si s 

hodinkami, pak se na ně 

podívá - patrná 

stupňující se nervozita 

Prostě tohle to je pro mě 

kýč. Proto jsem to dal 

skoro nakonec. 

31 Já jsem si vzpomněla.. 
mluví oba najednou, 

smích 

souběžná řeč, odlehčení 

situace - smích       

32       souběžná řeč, ?? mluví oba najednou Jo  na ty začátky 

33 

Na ty začátky no, a 

tohleto to proto to pro 

mě - chápeš, jak v tom 

každej vidí něco jinýho 

směje se 

odvádění pozornosti - 

poukázání na relativní 

význam, odlehčení 

situace - smích       

34     

  

souběžná řeč, sdělení 

vl. Názoru na význam 

obrázku, odlehčení 

situace - humor, smích 

souběžná řeč, směje se  

No, tak prostě, to je 

takový to, když chceš 

někoho podpálit no. 

35   
smích, "zlomení se v 

pase" smíchy 

pobavení p. humorem - 

smích       

36 

Tohle jsem brala ne 

jako alkohol, ale spíš 

posezení s přáteli. 

zahajuje diskuzi o 

dalším obrázku, dotýká 

se ho 

sdělení vl. názoru na 

význam obrázku 
      

37       

skok do řeči, souběžná 

řeč,exprese pochopení,  

souhlas s p. názorem, 

sdělení vl. názoru na 

význam obrázku 

skočí jí do řeči, mluví 

oba zároveň, ukazuje na 

obrázek 

Jasně, jasně, tohle jsem 

bral spíš jako naše pátky 

ve Velharticích, kdy 

jsme všichni spolu. 

38 

aha, aha. A to se jsem 

dala jako Velhartice, 

vidíš 

směje se, ukazuje na 

jiný obrázek 

exprese pochopení, 

sdělení vl. 

Alternativního 

významu obrázku, 

smích       
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39       humor, smích Smích. Mluví o jiných 
No tak jako akce dý, že 

jo. 

40   vyprskne smíchy 
exprese pobavení p. 

humorem       

41 

No jo ochlastové. 

Prosím tě tak tydle 

víme, že jdou dozadu 

někam, že jo, auto pro 

nás není  

podrbe se pod nosem, 

nakloní se nad stůl, 

ukazuje na obrázky, 

důrazný hlas 

humor, podrbání pod 

nosem, náklon nad stůl, 

reflexe spol. řešení, 

důrazný hlas, sktivita - 

ukazuje na obrázky 
      

42       

sdělení vl. Postoje, 

návrh řešení,  náklon 

nad stůl, aktivita - 

přehazuje obrázky na 

stole 

nakloní se nad stůl, 

přehazuje obrázky na 

stole 

Tak nákupy pořád víc, 

auto, auto, ale pořád 

musíš nákupy a takhle 

bych to dal, protože.. 

43 

Tohle bereš čistě jako 

dovolenou u moře? 

Nebo jako dovolenou 

skočí p. do řeči 

skok do řeči, otázka po 

názoru p. na význam 

obrázku - návrh 

možností       

44       

vysvětlení vl. 

Pochopení významu 

obrázku a vl. postupu, 

obhajoba vl. Pochopení   

Ne tohle beru jako 

tenhle typ dovolený, 

prostě co vidím na 

obrázku, tak to beru. 

45 

Mě to taky odradilo a 

pak jsem si řekla, že to 

je moře, modrý a černý 

moře, a že rádi 

cestujem.  dívá se na p. 

sdělení vl. Postoje, 

vysvětlení vl. Postupu 

řešení, pohled na p.       

46     

  

pokus o přerušení p., 

námitka vůči p. sdělení 

významu.   

No tak, ja… 
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47 

A víš jako, já jsem to 

nebrala jako konkrétní 

obrázky, ale jako ty 

asociace. 

  

námitka proti p. 

postupu, vysvětlení vl. 

Postupu - opačný než p. 
      

48   

    

humor/sarkasmus - 

názor na aktivitu dle 

obrázku, pohled na p. 

dívá se na p. 
Takhle se válet, to je 

zhýralost, ne? 

49 
ale tak já bych se tam 

neválela samozřejmě upravuje si výstřih, 

směje se 

obhajoba vl. postoje, 

úprava výstřihu, 

odlehčení situace - 

smích (p. svolil)       

50   
    

svolení s p. návrhem 

řešení svolení s p. návrhem 

dobře, tak dám to sem, 

ale dál nejdu… 

51 tak, co todle? bere do ruky další 

obrázek 

návrh dalšího řešení, 

aktvita - bere do ruky 

další obrázek       

52       rozhodnutí o řešení   kýč dáme hned za to 

53 

dobře. Co z toho to 

vypoví, když je to pro 

nás pro každýho něco 

úplnšě jako víš pro nás 

něco jinýho. 

dává obrázek na pořadí 

dle pokynu p., klidný 

tichý hlas 

souhlas s p. 

rozhodnutím, otázka po 

smyslu úkolu v případě 

rozdílného pochopení 

obrázku       

54   

    

exprese nejistoty 

ohledně smyslu úkolu 

bere do ruky obrázek 

ukazuje na něj, dívá se 

na p. 

Já nevím, o čem se 

budeme bavit jako ňák 

jako momentálně.  

55 

tak dobře, fotbal bude 

jako naše poslední 

takový to společný, 

pohodu doma 
bere do ruky obrázek, 

gesta rukama 

návrh řešení, názor na 

význam obrázku       
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56   

    

pokyn ke změně řešení 

podle vl. Pochopení 

obrázku, alternativní 

názor na význam 

obrázku ukazuje na obrázky 

dej tamto druhý, a 

tohleto berem jako 

pohodu ve Velharticích 

57 a tady chceš pejsky 
  

ověřovací otázka po 

přání p.       

58       souhlas   jo, jakože jednou 

59 
Dobře. Takže vypadáme 

jako alkoholici vzájemný pohled, směje 

se 

souhlas s výsledným 

párovým řešením, 

ukončení aktivity, 

humor       

60   
    

hraná dotčenost - 

humor   
Pf, no dovol. 

61 

  

udělají signál hotovo a 

odchází od stolu, 

obrázky nezavěsili, 

pouze seřadili na stole ukončení aktivity       

 

 
Pár 25 

     

 

1.MP4 se zvukem 0:54:58 - 1:00:31 

použit i zvuk 

zvlášť (kvalitní - 

od 2:46)  a 

kamera zepředu 

se zvukem       

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

 

  

oba stojí uprostřed sítě 

blízko u sebe         

 

        svěšené ruce   

 

  

dotýká se p. zezadu na 

boku a dívá se na nej 

láskyplný projev 

- partnerské 

doteky       
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1 
      

zahájení aktivity, otázka po 

názoru p.   tak čo? 

2 

já ti to ukážem, ako sem 

to usporádala ja, potom 

jako ty a pak to možeme 

poporatovať 

dívá se na mužemá 

tichý, nevýrazný hlas 

návrh postupu, 

pohled na muže, 

tichý nevýrazný 

hlas       

3 

      

nesouhlas s p. návrhem / 

námitka, vysvětlení vl. Postoje, 

výrazná gesta rukou ve výši 

pasu 

muž namítá, žena se 

dívá na muže, když 

mluví, muž při mluvení 

výrazně gestikuluje 

levou rukou ve výši 

pasu 

no, počkej, tak to 

nepojde nie, tak to 

nebude fungovat, 

pretože je rozdíl, že 

teraz sem to zoraďoval 

tak že som sám, tak ako 

bysom si vyberal 

preferencie čo robiť 

4 
já viem 

žena drží muže zezadu 

za bok 

souhlas s p. 

námitkou       

5 

      vysvětlení vl. Postoje 

muž se dívá při 

vysvětlování na 

partnerku a ona na něj, 

muž se dotýká prstem 

levé ruky brady z levé 

strany 

a toto bysme zaradili asi 

že keď sme spolu, a to 

by som to zaradil inak 

než keď tu niesi 

6 
já tomu rozumiem, len 

že som ti chcela ukazať 

jako som to mala ja 

kýve hlavou, pak se 

dívá na partnera, 

ukazuje rukou 

pomyslnou řadu na 

stole, muž se drží 

pravou rukou na břiše 

souhlas s p., 

ujištění o 

pochopení p., 

obhajoba vl. 

návrhu řešení       

7 

      váhavý souhlas s p. návrhem 

trochu se ošije celým 

tělem, zamává levou 

rukou, pravou si dá v 

bok za zády, levou dává 

do zadní kapsy u kalhot tak jo 
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8 

ako vela sa to liší od 

toho tvojho usporadania 

a mohli bysme to potom 

poprehadzoviať do toho 

spoločného   

konkretizace 

návrhu 

řešení/vysvětlení 

návrhu?       

9 

      souhlas s p. návrhem 

kývne a s rukama v 

zadních kapsách 

přihlíží, jak žena řadí 

obrázky dobře 

10 
ja som to mala… toto 

bolo posledne...asi 

nějak takto, timto som 

si už nie je istá 

mluví pomalu, 

zamyšleně, srovnává 

obrázky a uzavírá 

aktivitu větou vlevo, 

pak si dá pravou ruku 

zezadu v bok 

sdělení vl. 

Návrhu řešení, 

pomalý 

zamyšlený hlas       

11 

      

zamyšlení, souhlas s návrhem 

řešení p. , aktivita - věší obrázek 

podrbe se na hlavě, 

ukáže na obrázek, který 

partnerka zařadila jako 

poslední a následně ho 

pověsí na poslední 

místo na síť 

hm, možem presně 

povedat, futbal som mal 

ako posledný, tiež toto 

možem dať jako 

posledné 

12 
hm   

souhlas s p. 

aktivitou       

13 

      řečnická otázka, návrh řešení 

dotýká se rukou na 

obličeji blízko úst, pak 

bere do ruky obrázek 

na čom nam potom 

zaleži najmeněj, asi na 

nákupoch 

14 
mhm   

souhlas s p. 

návrhem       

15 
      ativita - věší obrázek 

věší obrázek s nákupy 

jako předposlední   

16 
a toto ma symbolizovať 

čo? 

ukazuje na obrázek, 

který je nyní poslední v 

její řadě, pravou ruku 

má stále zezadu v bok 

otázka po 

významu obrázku, 

pravá ruka 

zezadu v bok       
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17 
      sdělení vl. Názoru   

ja som to mal počuvanie 

hudby 

18 

lebo ja som to zas - ako 

že hej - hudbu to by 

som to tam zaradila asi 

skor, ale ja som to brala 

asi jako nějakú 

elektroniku alebo niečo 

také, vieš 

podívá se na partnera, 

ten jí pohled krátce 

oplatí a dívá se dál na 

obrázek, pak při 

mluvení gestikuluje 

pravou rukou nad 

obrázky a dívá se při 

tom na muže 

zamyšlení, 

vysvětlování vl. 

pochopení 

výnamu obrázku, 

gesta pravou 

rukou nad 

obrázky, pohled 

na muže       

19 

      

verbální exprese pochopení, 

ruka na žaludku, hluboký 

náklon nad obrázky 

chytne se rukou na 

žaludku, nakloní se nad 

obrázek a studuje ho 

zblízka jo takhle 

20 

      

váhavý souhlas s p. názorem na 

významu obrázku 

zasměje se, opět se 

narovnává 

to je vela také, tak… no 

dobre... 

21 

no dobre, ak to bereme 

ako hudbu, tak to je 

skor než nakupovanie - 

u mňa 

odsune obrázek z řady, 

nechá ho nahoře, žena 

má levou ruku v kapse u 

kalhot 

souhlas s p. 

názorem na 

význam obrázku, 

vl. Návrh řešení       

22 

      upřesnění p. návrhu řešení 

dívají se oba na 

obrázky, přemýšlí, pak 

muž bere jeden do ruky 

hm…asi aj skor než 

zvierata 

23 

no dobre 

souhlasí s mužem, oba 

se hlasitě smějí, 

podívají se při tom na 

sebe, žena se dotkne 

muže zezadu na boku, 

pak svého břicha a dá si 

ruku zezadu v bok 

souhlas s p. 

návrhem, 

láskyplný fyzický 

projev - 

partnerské doteky       
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24 

      

hlasitý smích, věcná otázka, 

sdělení vl. Názoru / návrhu?, 

otázka po ujištění 

drží stále obrázek v 

ruce, levou ruku má 

zavěšenou v kapse u 

kalhot a oba se smějí, 

muž hlasitěji, chce po 

partnerce ujištění, že 

souhlasí s jeho úvahou 

no počkej, kam dáme to 

auto? Něchcem to zase 

dávať tak dopredu keď 

sme spolu - ale asi viac 

riešime spolu auta jako 

zvierata, hej? 

25   smích smích       

26 

ty to riešiš viac 

chce do vzniklého 

prostoru nasunout jiný 

obrázek, který byl zatím 

stranou, oba se smějí, 

podívají se přitom na 

sebe 

námitka - 

konkretizace p. 

názoru, smích       

27 
      odlehčení situace - hlasitý smích smích   

28 
      otázka po názoru p. 

ptá se se zájmem na 

názor partnerky tak čo? 

29 

aj dobre keď to bude v 

iné súvislosti že 

dopravovať se někam 

na výlety a tak tak je to 

ok 

pravou rukou 

gestikuluje nad obrázky 

při mluvení 

podmíněný 

souhlas s p. 

názorem/návrhem       

30 

      

souhlas s p. podmínkou, fyz. 

aktivita - věší obrázek 

muž věší třetí obrázek 

od konce a dívají se na 

zbylé obrázky ok 

31 
no a teraz - už to chceš 

viešať? Čiže v 

porovnání s týmto... 

podívá se při dotazu na 

muže, dá obrázky na 

stole do dvou řad (4ks) 

věcná otázka, 

aktivita - seřazení 

obrázků       

32 

      sdělení vl. názoru / návrhu   

potom pivo s kamarátmi 

riešime pomerně 

často…  

33 potom bysom dala asi tu 

hudbu   

navazuje - sdělení 

vl. názoru / 

návrhu       
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34 

      

aktivita - seřazení obrázků / 

změna řazení p., reflexe pořadí 

obr., sdělení vl. názoru - oční 

kontakt, odlehčení situace - 

hlasitý smích 

obrázky seřadí muž 

během konverzace do 

řady, poslední chvíli 

drží v ruce, při hovoru 

se na sebe podívají, pak 

se opět dívají na 

obrázky, muž se hlasitě 

zasměje 

ňáky spoločný čas 

riešime asi skor než s 

kamarátmi, potom 

hudbu, potom nějaké 

dovolenky, potom 

riešime asi tu prepravu a 

auta nie… aj keď o 

autách sa bavíme 

častějšie než o 

dovolenke. Že ja s tim 

začienal… 

35 
  

mlčky se na něj podívá 

a zasměje se 

pohled na p., 

smích       

36 
      návrh řešení 

vsune obrázek do řady 

jako předposlední 

ja by som to teraz 

seradil spíš asi takto 

37 

toto je tam tak nějako 

strašně… 

mluví pomalu 

zamyšleně, ukazuje na 

poslední dva obrázky 

pravou rukou, levou má 

v kapse u kalhot, muž 

také 

nesouhlas s 

řešením p., 

zamyšlení, 

souhra v 

neverbálu (oba 

ruku v kapse)       

38 

      návrh změny řešení 

skočí jí do řeči, ukazuje, 

kam by obrázek umístil, 

drbe se na hlavě blízko 

oka, je lehce natočený k 

partnerce 

eště zvierata bysom dal 

asi před toto, o tom sa 

tak často nebavieme 

39 nie, tak to nemožeš brať 

iba, že ...počkej, zadaní 

je preferencie, nie čo 

riešime 

skočí mu do řeči - ostré 

"nie" (emoce) 

skok do řeči, 

ostrý nesouhlas s 

názorem p., 

námitka k p. 

postupu řešení, 

sdělení vl. názoru 

k řešení       
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40 

      

opakování p. názoru, váhavý 

souhlas, neverbál - exp. 

Rozpačitosti/nejistoty/dotčenosti 

- dotčený rozpačitý tón hlasu, 

odvádění pozornosti - hraní o 

čas, smích 

souhlasí, ale zní trochu 

dotčeně/rozpačitě?, 

vyndá z kapsy kapesník, 

rozloží ho a hlasitě 

smrká, smějí se tomu, 

podívají se na sebe 

preferencie - aha, no 

dobre 

41 

no tak určitě preferujem 

ja ňáke spoločné vylety 

než hudbu čo ja viem… 

alebo prostě ňáke taketo 

pasivne koniečky…keď 

to nějak zevšeobecnim 

přesouvá obrázek 

zezadu nad ostatní, 

zatímco muž smrká, 

připraví ho, gestikuluje 

při mluvení rukou nad 

obrázkem a dívá se na 

partnera 

sdělení vl. 

Názoru       

42 

      

neverbál - exp. rozpačitosti, 

zamyšlení, souhlas s p., aktivita 

- věší obrázek dle přání p. 

má ruce v zadních 

kapsách u kalhot, 

podrbe se na nose, 

levou ruku dá do přední 

kapsy kalhot, působí 

zamyšleně, pak kývne 

hlavou při souhlasu, 

věší další obrázek, 

vezme ten první v řadě to je pravda, ok, ok 

43 

ííí 

zvedne hlavu a podívá 

se, na obrázek, který 

muž věší, nesouhlasně 

přizvukuje, je 

překvapená, jaký 

obrázek věší přešlápne z 

nohy na nohu a 

odhazuje si vlasy levou 

rukou z čela, přesto se 

usmívá 

neverbál - exp. 

nepříjemného 

překvapení, 

nesouhlas s p. x 

odlehčení situace 

- úsměv       
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44 

      

exp. Překvapení, otázka po ?? 

(ve smyslu "co se děje") zarazí se čo?  

45 

no dobre 

dá si levou ruku zezadu 

v bok 

svolení k 

dokončení 

aktivity       

46 

      

nejistá otázka po názoru p., 

otázka po přání/ujištění p. 

ptá se partnerky, co se 

děje, že má námitku, 

zda to nemá věšet 

Či? Nechceš abych to 

věšel? 

47 

dobre 

svoluje k pověšení 

obrázku, má levou ruku 

v bok a pozoruje, jak 

muž věší obrázek 

souhlas s 

aktivitou p.       

48 

      

otázka po ujištění/souhlasu s 

další aktivitou 

bere další obrázek a věší 

ho najme takto - hej? 

49 

  

souhlasí mlčky s 

výběrem, pokývne a 

dívá se na zbylé 

obrázky 

neverál - souhlas 

s p. návrhem       

50 

čiže tak, tak… toto a 

toto 

řadí obrázky / 

připravuje je muži k 

zavěšení, muž je věší, 

žena se na něj 

několikrát podívá a 

dotkne se ho zezadu na 

boku 

aktivita - řazení 

obrázků, 

spolupráce, 

láskyplný projev 

-  partnerské 

doteky        

51 
      

neverbál - exp. Nejistoty / 

váhání 

povzdychne si, drbe se 

na nose pravou rukou   

52 

  

podívá se na partnera a 

významně přikývne 

pohled na p., 

neverbál souhlas / 

ujištění       
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53 

      otázka po návrhu řešení má pravou ruku na břiše 

čiže ak že, co teď? 

Spoločný čas, čas s 

kamarátmi… 

54 

  

mlčky ukáže na jeden z 

obrázků, levou rukou ho 

drží vzadu za bok  

neverbál - návrh 

řešení, láskyplný 

projev - 

partnerské doteky       

55 

      

odevzdaný souhlas, úsměv, 

vyhovění p., aktivita - věší 

obrázek 

pokývne odevzdaně 

hlavou, a usměje se a 

vyhovuje ženě, věší 

jako další obrázek, na 

který ukázala toto 

56 
  

hlasitě se zasměje spolu 

s mužem smích       

57 

      

aktivita - věšení obrázků, 

reflexe pořadí orb. 

věší postupně obrázky, 

jak je mají seřazené na 

stole 

potom výlety, nějaké 

koncerty alebo 

počuvanie hudby 

58 no a nevadí ti, že je toto 

také odstrčene? 

podává mu poslední 

obrázek a dívá se na něj 

otázka po názoru 

p. (negativní - 

nevadí ti to?)       

59        ?? (nevadí) věší poslední obrázek nie 

60 

hej? 

prohlíží ještě první 4 

obrázky, jak jsou 

zavěšené, dotýká se jich 

postupně pravou rukou, 

ujišťuje se, že s tímto 

řazením muž souhlasí 

reflexe (prohlíží 

obrázky - 

výsledné řešení), 

otázka po ujištění 

/ souhlasu p.       

61 

      souhlas s výsledným řešením 

souhlasí, odstupuje od 

sítě, žena svěsí ruce 

dolů mhm 

 

 
Pár č. 27 

     
 27 - 59:46 - 1:03:53   
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  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

    
přistupují k síti, oba si 

stoupají doprostřed         

1   
    

zahájení aktivity - lehce 

přehází obrázky na stole 
lehce přehází obrázky 

  

2 

      

otázka po názoru p. na 

řešení, aktivita - bere ze 

stolu obrázek a věší ho 

na první místo bez 

čekání na vyjádření p. 

vezme ze stolu obrázek 

a pověsí ho na první 

místo 

Jako dovolenou? 

3 Dovolenou? No, třeba.   
Oba se přehrabují v 

obrázcích 

ujišťovací otázka, 

svolení s řešením       

4 

      

zamyšlení, aktivita - 

přehazuje obrázky na 

stole 

opře se o stůl, začíná 

přehazovat obrázky na 

stole, zamyšlení 

hm, hm 

5  A pak jíst a pít. 
přehazuje obrázky na 

stole spolu s p. 

návrh dalšího řešení, 

aktivita - také přehazuje 

obrázky na stole       

6 

      

námitka k p. názoru na 

význam obrázku, 

sdělení alternativního 

názoru, aktivita - zvedá 

obrázek, ukazuje ho p. 

Zvedne obrázek, 

ukazuje ho partnerce 

Hm, ale todlensto je 

spíš pivo, chodit do 

hospody… 

7 
To sem dala jako jedno 

z posledních. 
udivěně 

nereagování na p. 

námitku, sdělení vl. 

Řešení (umístění 

obrázku), exprese údivu 

- udivený hlas 
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8 

      

aktivita - bere do ruky 

další obrázek, 

zamyšlení, aktivita - 

ukazuje obrázek p., 

narovnání těla, 

rozhodnutí zavěsit 

obrázek 

bere do ruky další 

obrázek, ukazuje ho p., 

přemýšlí, pak se 

narovná, rozhoduje se 

ho zavěsit 

hm, hm 

9 

Tak já jsem dala tohle 

jako třetí asi tak, před 

tím. 

upravuje si oblečení, 

drbe se na boku 

sdělení vl. Řešení, 

úprava oblečení, drbání 

na boku       

10 
      

otázka po souhlasu p. s 

řešením 

věší obrázek, ptá se po 

souhlasu p. 
Nevadí ti to? 

11 ne. Mám hlad. 
dotýká se p. na zádech, 

sleduje, jak věší obrázek 

souhlasí s řešením p., 

věcné sdělění, 

partnerské doteky, 

aktivita - sleduje jak p. 

věší obrázek       

12 

      

výraz pochopení, 

rekapitulace řešení - 

názor na význam 

obrázku, sepnutí rukou, 

pohled na p. 

sepne ruce, podívá se na 

p. 

Ach, tak. Tady máme 

techniku 

13 

Tak počkej. Jak 

techniku, ale to není 

jako technika 

podrážděný hlas 

ostrý nesouhlas s 

názorem p. na význam 

zavěšeného obrázku, 

podrážděný hlas       

14 

      

skok do řeči, 

argumentace - 

neústupnost - trvání na 

vl. Názoru, důrazný tón 

hlasu 

skočí p. do řeči, důrazný 

tón 
To je jako technika 
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15 
To je jako že si chceš 

poslechnout hudbu, ne? 

nenechá se přerušit, 

mluví oba najednou, 

ironický hlas, drbe se na 

čele a nose 

argumentace - souběžná 

řeč, sdělení vl. 

Alternativního názoru 

na význam obrázku, 

ironický hlas, drbání na 

čele a nose 
      

16 

      

aktivita - sundá 

zavěšený obrázek, 

pohled na p., striktní 

nesouhlas s názorem p., 

úsečný tón hlasu, opření 

rukama o stůl 

sundá obrázek, podívá 

se na p., úsečně odpoví, 

opře se rukama o stůl 

Ne. 

17 

Ale to má být naše 

společný -  tak já 

nepotřebuju ňáký 

takovýhle… 

obranný hlas 

námitka proti postupu, 

sdělení vl. Postoje, 

obranný hlas 
      

18 

      

svolení, návrh 

kompromisního řešení, 

aktivita - přehazuje 

obrázky na stole 

přehazuje obrázky na 

stole 

No dobře, tak 

nakupování, chození do 

hospody... 

19 né… Jo, hospodu chci.   

nesouhlas s prvním 

návrhem, souhlas s 

druhým návrhem p.        

20 

      

udivená otázka, aktivita 

- hází obrázek na stůl na 

její stranu 

hází jí obrázek dopředu 

na její stranu na stole 
Ty chceš hospodu? 

21 

No, prostě relaxačního 

něco, něco kde se o mě 

někdo postará a  

obslouží mě a tebe taky. 

Tak jo. 

  
vysvětluje svůj postoj, 

návrh řešení 

      

22   
    

aktivita - věší obrázek 

podle přání p. 

věší obrázek podle přání 

p.   
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23 

      

dotčená otázka na p. 

výrok, experese 

dotčenosti z p. výroku, 

dotčený tón, aktivita - 

věší další obrázek 

ohradí se, dotčený tón, 

bere další obrázek a věší 

ho 

Jak tak jo? 

24 

Tak to tam, teď tam 

můžeš dát ty pitomý 

repráky. 

dotýká se p. na zádech, 

opírá se o něj hlavou, 

schovává se mu hlavou 

za záda, pohrdavý hlas 

neochotný souhlas s p. 

aktivitou, sarkasmus, 

partnerské doteky, 

opření hlavy o p. 

schování hlavy p. za 

zády, exprese pohrdání - 

pohrdavý hlas       

25 

      

nesouhlas s p. názorem 

na význam věšeného 

obrázku, sdělení vl. 

Názoru, důrázná 

artikulace 

důrazně artikuluje 
Ne, podle mě je to 

prostě technika -foťák. 

26 
Myslíš? Foťák? nenene 

foťák. 
Smích, ironický hlas 

sarkastické otázky, 

smích, ironický hlas       

27 

      

udivená otázka,  

Opakování vl. Názoru 

na význam obrázku, 

rozhodnutí řešení bez 

domluvy s p., aktvita - 

věší další obrázek bez 

domluvy s p., úprava 

svetru 

bere ze stolu další 

obrázek a věší ho, pak si 

upravuje svetr 

Proč ne? To je domácí 

… pak takhle 
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28 
Dobře, a pak už na pivo, 

do společnosti. 

sleduje, jak muž věší 

obrázek se založenýma 

rukama před tělem, pak 

začne přehazovat 

obrázky na stole, pak si 

upravuje svetr 

aktivita - sleduje jak p. 

věší obrázek, ruce 

založené před tělem, 

neochotný souhlas s p. 

řešením, , návrh dalšího 

řešení, aktivita - 

přehazuje obrázky na 

stole, úprava svetru 
      

29 

A tohle je myslíš 

sledování fotbalu nebo 

hraní fotbalu? 

Ukazuje na obrázek, 

podívá se na p., pak mu 

dá pusu 

ověřovací otázka po 

významu obrázku, 

aktivita - ukazuje na 

obrázek, pohled na p., 

polibek 
      

30 
      

sdělení vl. Postoje, 

šeptem, pije 
šeptá, napije se 

Já mám pocit, že mám 

trochu jinej žánr. 

31 jakej? šeptá 
otázka po postoji p., 

šepetm       

32   

    

ignorace p. otázky, 

aktivita - věší další 

obrázek bez domluvy s 

p. 

neodpoví, vezme do 

ruky další obrázek ze 

stolu a věší ho 
  

33 
Tak co? Ten s pejskem - 

vyhrál? 

nezájem, ruce složené 

před tělem, rukou si 

chytne tvář 

otázky po řešení/aktivitě 

p., nevyjádřený souhlas 

s p. řešením       

34 

      

nesouhlas s názorem p. 

na jím zavěšený 

obrázek, vyjádření vl. 

Názoru, založení rukou 

za záda 

dověší obrázek, založí 

ruce za záda 

Ne ten značí domácí 

zvíře. 

35 
A kdy už budou ty 

nákupy? 
zasměje se 

naléhavá otázka po 

vyhovění vl. Návrhu / 

nátlak, odlehčení 

situace - smích       
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36 

      

nátlaková otázka, 

aktivita - bere obrázek a 

dává ho partnerce těsně 

před obličej, výhružný 

pohled na p. 

vezme obrázek a 

ukazuje jí ho až před 

obličejem, výhružný 

pohled 

Co chceš nakupovat? 

37 Něco k jídlu. 

tichý hlas, uhne před 

obrázkem do záklonu, 

drbe se pod nosem, 

vzájemný oční kontakt 

vzájemný oční kontakt, 

obrana - věcná 

odpověď, tichý hlas, 

aktivita - uhýbá před 

obrázkem do záklonu, 

drbe se pod nosem 
      

38 

      

výhružná sarkastická 

otázka, exprese 

rozčílení, tichý důrazný 

hlas,výhružný tón,  

aktivita - dává obrázek 

dále od p., stále jí ho 

ukazuje 

dá obrázek dál od p., 

tichý důrazný hlas (ve 

stylu "to mi chceš jako 

říct…) 

Tak když se koukneš na 

tento obrázek, tak to 

evokuje nakupování v 

supermarketu? 

39 

Fakt. Ne. To evokuje 

ňáky ty ty dárkový 

tašky. 

drbe se pod nosem, tiše 

odpovídá, sleduje, jak p. 

obrázek věší 

podřízení se p., (pod 

nátlakem) změna názoru 

na význam obr.       

40 

      

striktní rozhodnutí bez 

domluvy s p., aktivita - 

uvolňuje prostor mezi 

obrázky vpředu na síti 

dělá mezeru na druhém 

místě na síti 
Hm, supermarket není. 

41 Ty to jdeš dát dopředu. 

obviňuje p. z úmyslu 

zavěsit obrázek na 

druhé místo 

obvinění p. z úmyslu k 

aktivitě bez domluvy s 

p.       

42 

      

obrana - nesouhlas s p. 

obviněním, aktivita - 

věší obrázek jinam, než 

zamýšlel (dolů) 

Věší obrázek na spodní 

část sítě 
Nejdu to dát dopředu. 
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43 

Tak teď to dej, 

nakupování v 

supermarketu. po večeři 

začíná fotbal a koupím 

si auto. 

důrazně 

pokyn p. k aktivitě - 

umístění obrázku, 

rekapitulace řešení, 

důrazný hlas 
      

44 

      

sdělení vl. Postoje, 

nesouhlas s p. pokynem 

Věší dál obrázky podle 

sebe, až do konečného 

pořadí partnerka ho 

sleduje, ale nebrání se 

Hm, to není moc lidský. 

Já bych řekl, že ne. 

45  … výlety 
  

alternativní návrh 

řešení?       

46 

      

ověřující otázka po 

souhlasu s řešením, 

šeptem - nečeká na 

odpověď, aktivita - věší 

obrázky bez domluvy s 

p. 

věší poslední obrázky 

bez porady s p., šeptá 

(po příchodu 

výzkumníka) 

já bych řek, že tak, ne? 

47 

  

dává si ruce v bok, 

mlčky pozoruje aktivitu 

p., kýve na výzkumníka 

ruce v bok, mlčky 

pozoruje aktivitu p. - 

neprotestuje, souhlasné 

kývnutí na výzkumníka 

(dokončení aktivity) 
      

48 
      

pije, ukončení aktivity 
napije se z hrnku, 

ukončil aktivitu   

49 
výzkumník: jak jste na 

tom? 
    

      

50 máme to hlásí dokončení úkolu 
verbální potvrzení 

dokončení úkolu       

 

 

pár č. 28 

       1.MP4 se zvukem 51:36 - 55:38 
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28 obr - pouze 

obraz zepředu - 

celý záznam, 28 

celé - zvuk od 4:10   

    

  
Žena - verbální 

sdělení 
Žena - aktivita / neverbál Kódy žena Kódy muž Muž - aktivita / neverbál Muž - verbální sdělení 

    

muž stojí před sítí s 

rukama v kapsách, žena s 

rukama založenýma na 

prsou, žena u okna         

1 

Tak co ty, jak to 

tam bylo? 

žena rozloží obrázky po 

stole, podívá se na muže, 

zasměje se a opět si založí 

ruce na prsou 

zahájení aktivity - 

rozkládá obrázky po 

stole, otázka po názoru 

p., otázka po řešení p., 

vzájemný oční kontakt, 

odlehčení situace - 

smích       

2 
      

nátlaková otázka, 

váhání, zamyšlení 

podívá se na ženu,  opře se 

oběma rukama o stůl no? 

3 

jaks to měl? hlasitě se zasměje 

opakovaná nátlaková 

otázka po řešení p., 

odlehčení situace - 

smích       

4 

      

sarkastická otázka / 

obrana (utrhne se 

na p.), vysvětlení, 

obhajoba, pohled 

na ženu, návrh 

společného postupu 

náhodně posune jedním z 

obrázků, přešláne nohama, 

podívá se při mluvení na 

ženu 

co jak jsem měl?  musíme 

se na tom shodnout, to není 

co tady sem měl 
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5 no tak jak - 

abysme se mohli 

shodnout, tak 

musim vědět, co 

navrhuješ 

usmívá se při hovoru, 

dívají se sobě do očí, pak 

uhne první žena 

pohledem, dívá se na stůl 

levou rukou se drží za krk, 

překříží nohy, muž sklopí 

hlavu k obrázkům 

sarkastické vysvětlení 

vl. dotazování, otázka 

po návrhu řešení        

6 
      návrh řešení   

tak první bych dal 

dovolenou 

7 
jo, tak to jsem 

měla taky 

bere obrázek a věší ho na 

první místo, muž si dá 

opět ruce do kapes a 

pozoruje, jak ho věší 

souhlas s p., aktivita - 

věší obrázek       

8 

      

neverbální svolení 

k aktivitě p. 

dá si opět ruce do kapes a 

pozoruje, jak p. věší 

obrázek   

9 
a tohle, ten jsi měl 

poslední? 

dá si pravou ruku v bok, 

levou nohu překříží přes 

pravou, dívají se na sebe - 

oční kontakt 

návrh/sugestivní 

otázka po řešení p.       

10 

      

nesouhlas s p. 

návrhem, 

vysvětlení vl. 

Řešení   

to není poslední, to jsem 

měl druhý 

11 

fakt? aha 

zaměje se, překvapený 

výraz, uvolní postoj a opět 

si založí ruce na prsou a 

překříží tentokrát pravou 

nohu přes levou 

smích, nev. exprese 

překvapení (mimika), 

verbální vyjádření 

pochopení - sarkasmus 

v hlase       
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12 

      

názor na pochopení 

významu obr. p., 

pohled do země,  

pohled na ženu 

na chvíli se podívají oba 

dolů, pak muž na ženu 

tak když ti řeknu, jak to 

preferuješ, tak to musíš brát 

jako posezení s přáteli 

13 
  

také se dívá dolů, pak 

opětuje oční kontakt s p. 

pohled do země, 

vzájemný oční kontakt       

14 

já měla svíčky 

podívá se na stůl, lehce se 

ve svém postoji 

"klinká"/pohupuje 

sdělení vl. řešení, nev. 

- pohled na stůl, 

pohupování tělem       

15 
      

návrh postupu, 

pohled na stůl také se podívá na stůl 

hm, tak se musíme tedka 

shodnout 

16 

tak svíčky? 

žena se hned jak to 

vysloví začne smát, chytne 

se rukou na tváři a kývá 

přitom celým tělem, pak 

nechá ruku na krku, 

druhou má stále založenou 

na prsou 

opakování vl. Návrhu 

řešení - ironie, smích, 

prosazování vl. 

Návrhu       

17 

      

otázka po názoru - 

význam obrázku 

podívají se na sebe, muž 

zkříží nohy, bere obrázek 

so ruky a prohlíží si ho 

zblízka a co jsou svíčky? 

18 nevim… to - teplo 

domova   

váhání, sdělení vl. 

Názoru       

19 
      odlehčení - smích 

oba se smějí, pokládá 

obrázek zpět na stůl to máš možností 

20   směje se smích       
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21 

co, dáš jako 

kámoše přede 

mě?? 

žena namítá dotčeně a 

dívá se na muže, ruce 

spojené před tělem, 

nervozně se usmívá, 

přebrala si jeho položení 

obrázku jako návrh řešení 

dotčená otázka po p. 

řešení (řadil obr. Na 

stole), exp. nervozity / 

napětí - nervózní 

úsměv, obvinění p. z 

upřednostnění 

kamarádů před ní       

22       nechápavá otázka nechápavě co? 

23 jestli dáš jako 

kámoše přede mě?   opakování vl. Otázky       

24 

      

nechápavá otázka 

po vysvětlení p. 

obvinění podívá se na ni také 

co tím myslíš kámoše přede 

mě? 

25 

no tohle jsem jako 

já, tohle si jako 

představ kámoše 

ukazuje na jednotlivé 

obrázky prstem a 

vysvětluje, jak to vnímá, 

že položil obrázek 

znázorňující ji až za 

kamarády - pak opět složí 

ruce na prsou a opakovaně  

překříží levou nohu přes 

pravou 

vysvětlení vl. postoje 

+ názoru - význam 

obrázků       

26 

      

exp. nervozity - 

nervózní smích, 

nátlaková otázka + 

sarkasmus, pohled 

na ženu 

(neopětován) 

nervózní smích, pak až 

mluví, dívá se na ženu 

takže jo? Zasměje se - 

chudáku 

27 

Já teda nevim. 

ta se na něj nepodívá, dívá 

se do stolu a váhavě se 

pohupuje, lehce zavrtí 

hlavou 

váhání, pohled do 

stolu, pohupování 

tělem (rozpačitost?), 

neverb. nesouhlas s p. 

návrhem       
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28 
no, tak jo. Ale pak 

dámě ty svíčky. 

po chvilce váhání svolí a 

vyžaduje dát jako další její 

volbu, ukáže na obrázek 

váhavé svolení - 

podmíněněné - 

kompromisní - návrh 

dalšího řešení podle ní       

29 

      

souhlas s p. 

návrhem - jeho 

výhra + p. návrh 

dalšího řešení, 

neverb. spokojený 

výraz v obličeji, 

aktivita - věší 

obrázek dle 

domluvy (výhra) 

muž vypadá spokojeně s 

domluveným řešením/svým 

vítězstvím a věší obrázek, 

který zvolil jako druhý Jo. 

30 

  

žena koketně spojí ruce 

před tělem s pohupem 

tělem, zasměje se 

nervózne a pak věší svůj 

obrázek jako třetí 

neverb. - spojení rukou 

před tělem, 

pohupování tělem 

(koketně?), nervózní 

smích, aktivita - věší 

obrázek dle domluvy       

31 

      

neverb. exprese 

spokojenosti s 

řešením?? 

vyhrne si rukávy a založí 

ruce na prsou   

32 

co pak? 

nejdříve spojí ruce před 

tělem, oba se dívají na 

stůl, pak žena narazí zády 

do žaluzií, ohlédne se, co 

to bylo 

otázka po vysvětlení p. 

chování       

33 

      

snaha o odlehčení - 

nevhodný humor, 

znevážení p. 

kompetence   

já to budu dělat sám, ať nic 

nezkazíš 
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34 

já to udělám sama 

taky 

vezme další obrázek, který 

vybrala a bez ptaní na 

mužův názor ho věší na 

čtvrté místo 

obrana proti p. 

znevážení 

kompetence, fyz. 

aktivita - věší obrázek 

bez souhlasu partnera       

35 

      

neverbální svolení 

k aktivitě p. 

se založenýma rukama na 

prsou to pozoruje, 

neprotestuje   

36 

hm? 

odstoupí a opět spojí ruce 

na prsou - oba stojí se 

založenýma rukama na 

prsou otázka po názoru p.       

37 

      návrh řešení 

podívá se na ženu, ona na 

něj/oční kontakt, muž se 

pak dívá na stůl, žena na 

něj teď už tam dát … 

38 
hm, ne   

zamyšlení, nesouhlas s 

p. návrhem       

39 
      otázka po přání p.   a co by si tam chtěla dát? 

40 
já chodím radši na 

fotbal   vysvětlení vl. Postoje       

41 

a fotbal máš jako 

co? 

ukazuje směrem k obrázku 

prstem levé ruky, hned 

ruku vrátí do založení na 

prsou, dívá se na muže 

otázka - význam 

obrázku, pohled na 

muže       

42 

      

nechápavé 

doptávání se po 

významu p. otázky   jak jako co? 

43 

no jako koukání na 

fotbal nebo jako 

sport?   upřesňující otázka       
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44 

  

chvíli přemýšlí, pak se na 

ženu podívá, odpoví   

zamyšlení, pohled 

na p., sdělení vl. 

Názoru - význam 

obrázku   jako sport 

45 

  

ošije se v nesouhlasu, 

lehce odvrátí hlavu 

směrem od muže (s 

výrazem "to snad ne") 

neverb. Nesouhlas s p. 

názorem, ironie - 

odvrácení hlavy + 

mimika       

46 

  

muž si mezitím zapne 

mikinu a dá si levou ruku 

do kapsy, žena si chytí 

pravou rukou levou za 

zápěstí, oba vypadají 

nervózně 

nev. Exp. nervozity 

(zapíná si mikinu)       

47 jak jako koníček 

nebo jako prostě to 

co to je za sport? oba se nervózně smějí 

útočná upřesňující 

otázka po názoru p. - 

význam obrázku, 

nervózní smích       

48 

      

verb. obrana proti 

útočné otázce p., 

vysvětlování vl. 

Názoru na postup 

zapne si mikinu na zip, 

podívá se při mluvení na 

ženu, pak se opře rukama o 

stůl a zkříží nohy 

nevím, proč se mě tak ptáš, 

já jsem nepřemejšlel, tady 

nesmíš přemejšlet 

49 
já bych jako klidně 

třeba dala auto 

uvolní ruce, ale nechá je 

zkřížené v oblasti zápěstí 

před tělem, nohy má také 

zkřížené 

alternativní návrh 

řešení       

50 

      

sarkastická 

odpověď, pohrdavý 

tón, nesouhlas s p. 

návrhem pohrdavým tónem 

hm, to je pro mě moc 

materiální 
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51 

no. a co teda dáme 

místo toho? 

podívají se na sebe, žena 

pozvedne hlavu (chvílemi 

jako by se dívala do 

kamery), pak rozhodí 

rukama a opět je spojí v 

držení za prsty před tělem 

vzájemný oční 

kontakt, exp. 

Nerozhodnosti - 

rozhození rukama, 

otázka po 

alternativním řešení       

52 

      

návrh 

kompromisního 

řešení 

dívá se na ženu, ta 

nervózně popošlapuje a 

hraje si s prsty na rukou, 

dívá se do stolu 

takže já mam auto, ty dáš 

potom fotbal  

53 Jo.   souhlas s p. návrhem       

54 
nebo před tím 

dáme fotbal?   

otázka po přání p. - 

návrh změny podle 

přání p., ochota 

vyhovět p.       

55 
před tím / před 

čím? 

hlasitě se zasměje a dívá 

se muži na obličej 

souhlas s p. návrhem 

změny, smích, pohled 

na partnera, pohled na 

p. vítězný?? Smích       

56 

no jo věší obrázek 

souhlas s p. návrhem, 

fyz. aktitita - věší 

obrázek dle domluvy       

57 

  

vezme ze stolu další 

obrázek a věší ho na další 

místo 

fyz. aktitita - věší 

obrázek dle domluvy       

58 ty jo fotbal takhle 

vepředu?   

nejistá otázka - 

zpochybnění řešení       

59 

      

dotčená otázka po 

p. přání 

(zpochybnila 

řešení) 

podívá se na ženu, ta už 

dověsila svůj obrázek a díví 

se se spojenýma rukama,, 

jak ho věší on 

ježiš tak co bys tam potom 

chtěla mít? 
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60 no, ty tašky, třeba? zamyslí se a odpovídá alternativní návrh       

61 
      odmítnutí p. návrhu 

během hovoru se na sebe 

nedívají, oba hledí na síť 

ty tašky… víš jaká je to 

nuda? 

62 

no, tak teď tohle a 

tašky? 

zasměje se a pak mluví, 

ukazuje na obrázek, který 

muž pověsí, ona věší další, 

na chvíli mají oba 

uvolněné ruce i nohy 

zohlednění p. námitky 

- návrh jiného / 

kompromisního řešení, 

smích, fyz. aktivita - 

věší obrázek, neverb. 

uvolněný postoj       

63 

      

souhlas s p. 

návrhem 

kompromisu, fyz. 

aktivita - věší 

obrázek 

souhlasí a odkašle si a věsí 

obrázek hm 

64 

      

zpochybnění vl. 

Řešení - sdělení 

obav, zaváhání? podívá se na ženu 

nevim, jestli jsem to udělal 

dobře 

65 
já se toho taky 

bojim se smíchem sdílení p. obav       

66 

      

otázka po ujištění o 

správnosti vl. 

Řešení 

ukazuje po řadách na 

obrázky, pak si dá ruce do 

kapes je to takhle že jo? 

67 
Jo. Ale počkej, 

tady je tohle blbě, 

to má bejt čtvrtej, 

nepřeřadíme to? 

prohlíží si zavěšené 

obrázky - nejdříve se jich 

dotýká ona, pak on, oba 

křížem do prostoru sítě 

před druhým 

souhlas s p. řešením, 

upozornění/poukázání 

na chybu, návrh 

změny řešení       
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68 

      

souhlas s p. 

upozorněním na 

chybu, sdělení 

správného řešení, 

přiznání chyby 

(společné) 

ukazuje na obrázek, který 

má být třetí, žena si 

povzdechne, překříží ruce i 

nohy, muž jde výzkumnici 

v ústrety s rukama v 

kapsách, pak se vrátí za stůl 

jo tam má bejt fotbal. Ten 

má bejt třetí. No, tak to 

máme blbě. 

69 

na dotaz 

výzkumice, zda to 

mají odpovídá 

žena  "joo" 

žena protáhne jo a odkloní 

hlavu směrem od ní 

ukončení aktivity, 

ignorace p. ochoty ke 

změně řešení       

 

 

 

pár 29 29 obrazky.MOD 2:58 

hlasM 3:09, kamera se 

zvukem - překáží list, 

nic není vidět 

   

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

  Verbální sdělení 

Neverbální projev / 

technický popis Kódy - Radka       
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muž stojí u stolu už při 

vysvětlovbání úkolu, 

bere obrázky do ruky 

dříve, než žena dojde ke 

stolu, muž rozloží 

obrázky po stole, stojí 

uprostřed stolu, žena 

stojí vedle něj směrem 

ke dveřím, má ruce 

zezadu v bok a sleduje 

obrázky, které rozkládá, 

potom muž ustoupí 

stranou a stojí oba 

uprostřed stolu proti síti 

blízko sebe         

1 

      

zahájení aktivity , 

otázky po postoji / 

názoru p.   

tak jako ty myslíš, že to 

budeme… tak co je pro 

tebe takhle 

nejdůležitější? Co jsi 

brala jako vztah z toho 

co je tady? 

2 já jsem si dala tohle 

jako první a tohle jako 

druhý 

ukazuje na dva z 

obrázků ležících na 

stole, pak si dá opět 

ruce v bok, stojí 

natočená k muži sdělení vl. Řešení       

3 

      

nejistá otázka, neverb. 

exp. neklidu (pohyb 

tělem, přenášení váhy z 

nohy na nohu) 

lehce se neklidně 

pohybuje celým tělem 

(přenáší váhu z nohy na 

nohu dopředu a dozadu 

- stojí natočen k ženě) jo?  

4 hm, … ale nevěděla 

jsem si dlouho…   vysvětlování vl. Řešení       
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5 

      

skok do řeči, otázky po 

důvodu řešení 

(útočná), významu 

obrázku, přání p. 

skočí jí do řeči, ukazuje 

na obrázek 

proč zrovna tohle jako 

první? Co to 

symbolizuje pro tebe? 

Či bys chtěla spíš tohle? 

Mít ráda zvíře? 

6 

Ne, já jsem tady to 

nebrala jako vztah, ale 

že přímo jako romantika 

nebo tak. Ale tady to 

jsem brala jako prostě 

zvířata, příroda a tak 

celkově. 

stojí stále stejně s 

rukama založenýma 

zezadu v bok, bez 

pohybu, dívá se na 

obrázky, mluví trochu 

nejistě 

nesouhlas s p., 

vysvětlení vl. pochopení 

významu obrázku 

,nejistý tón       

7 

      

zamyšlení, sdělení vl. 

pochopení významu 

obrázku 

zamyšlený s pohledem 

na obrázky, nepohybuje 

se 

aha, tak já jsem to bral 

jako vztah toto, tak že to 

jediný tak symbolizuje 

8 
no, to jo no… podívá se na muže 

souhlas s p., pohled na 

p.       

9 

      

skok do řeči, 

opakování 

vl.pochopení významu 

obrázku skočí jí do řeči vztah… 

10 ale já jsem to vůbec 

nebrala… že jako 

zasměje se a pokračuje 

v mluvení, skočí mu při 

tom do řeči 

smích, vysvětlování vl. 

pochopení obrázku - 

nedokončeno       

11 

      

ujištění o významu 

obrázku, uzavřená 

otázka po postoji p., 

nátlak v hlase 

když žena domluví, 

pokračuje v mluvení on 

a tady jako kvůli tomu, 

že to je příroda jo, ta je 

pro tebe na prvním 

místě? 

12 hm   souhlas       

13 

      

ironické otázky / 

sarkasmus, nátlakové 

otázky?? 

trochu rýpavý tón, dívá 

se na ženu, exp. nátlaku 

to chodíš jako sázet 

stromky a tak? Staráš se 

o zraněné ptáčky? 
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14 

ne, to ne, ale tak jak to 

cejtim prostě 

stojí s rukama v kapsách 

kalhot,dívá se na něj s 

úsměvem, nevadí jí, že 

je nucena obhajovat 

svůj názor, klidný hlas 

argumentace - obhajoba 

vl. postoje, úsměv, 

klidný hlas       

15 

      

skok do řeči, vyjádření 

pochopení, alternativní 

návrh skočí jí do řeči 

jo, takže tak - já by sem 

dal tohle 

16 

můžeme dát tohle - 

když to beru jako za nás 

dva, tak bych dala tohle, 

tamto jsem dala sama za 

sebe 

vysoký hlas, pak 

smířlivý tón 

souhlas s p. návrhem, 

vysvětlení, nejdříve 

vysoký hlas, pak 

smířlivý tón       

17 

      

skok do řeči, verb. 

exprese vítězství 

skočí jí do řeči, stojí už 

tělem zcela natočený k 

ženě, dotýká se obrázku 

na stole no vidíš 

18 

já bych dala to první 

sem, když to beru za nás 

dva tak tohle určitě, ale 

za sebe jsem to dala 

takhle obhajuje se 

opakovaný souhlas s p. 

návrhem, obhajování 

vl. řešení/vysvětlování       

19 

      

nesouhlas s p. řešením 

/ argumentace, 

vysvětlování významu 

obrázku, návrh řešení   

no tak to je ale druhý, 

protože to symbolizuje 

jako že lásku k 

zvířatům, přírodě, že 

20 

no. Já jsem to brala spíš 

jako možná i k 

ostatním, prostě a tak - 

celkově 

znovu obhajuje své 

stanovisko, ukazuje, 

kam má obrázek zavěsit 

argumentace / 

obhajování vl. 

Postoje/názoru - 

význam obrázku       
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21 

      

ignorace řeči p. 

(neragování?), 

zamyšlení, výzva ke 

sdělení návrhu řešení 

moc jejím slovům 

nevěnuje pozornost, 

přitakává trochu 

nepřítomně, dál 

přemýšlí. Pak se 

zasměje. hm. No, pojď 

22 A na třetí místo jsem 

dala tohle. zasměje se krátce sdělení vl. řešení, smích       

23       ověřující otázka ověřuje si, normální tón Fakt? 

24 
ale nevim jako jestli 

pivo, ale spíš jako 

společnost, přátele a tak vysvětluje již v klidu 

vysvětlování - význam 

obrázku       

25 

      

skok do řečeni, 

souběžná řeč, 

svolení/souhlas s 

názorem p., fyz. 

aktivita - věší obrázek 

skočí jí do řeči, mluví 

zároveň s ní, věší 

obrázek doprostřed sítě přátele, no to může být 

26 

a to jsem se nemohla 

rozhodnout mezi tímhle 

- jako dovolenou a mezi 

tím, ale pak jsem si 

řekla, že víc času stejně 

trávím takhle a tady to 

jsem dala na čtvrté 

bez přestávky dál mluví 

i přesto, že zároveň 

promluvil i muž, otáčí si 

zavěšený obrázek k 

sobě, dívá se na něj, pak 

ukazujej další obrázek 

na stole 

vysvětlování vl. postoje 

/ postupu při řešení?, 

sdělení vl. Řešení       

27 
      sdělení vl. názoru   

no, pro mě je tohle 

úplně mimo 

28 pro mě taky skočí mu do řeči souhlas s p. názorem       

29 

      sdělení vl. názoru 

vezme do ruky obrázek, 

o kterém se baví, chystá 

se ho zavěsit na síť, 

přisune místo něj na stůl 

jiný 

to je úplně na spodek, 

dá se říct, protože to je 
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30 
hm 

přitaká během toho, co 

on mluví souhlas s p.       

31 

      

věcná otázka po spol. 

plánu řešení 

ptá se na její názor, jak 

věšet obrázky, ukazuje, 

kam by ho zavěsil, 

klidný hlas 

takže jak jdeme - 

seshora dolů? 

32 no tak, takhle bych to 

dala 

říká svůj názor - má 

stejný jako on, mluví 

klidně návrh řešení       

33 
      otázka po ujištění 

ověřuje si, že žena 

souhlasí 

takhle, takhle a takhle, 

jo? 

34 no   souhlas s p.       

35 
      

otázka po návrhu 

řešení p. ukazuje na obrázek 

no, dobře. No a co 

takhle tady teda? 

36 
to bysem tam dala tohle, 

ne - tohle 

přemýšlí, přehazuje 

obrázky na stole 

zamyšlení, váhání, vl. 

návrh řešení, fyz. 

aktivita - přehazuje 

obrázky na stole       

37 
      

nevěřícná otázka k p., 

návrhu / zpochybnění nevěřícný tón tohle? 

38 
tady to jsem dala jako 

hudbu. já jsem to brala 

spíš…   

vysvětlení vl. pochopení 

významu obrázku       

39 

      

souhlas s p. 

vysvětlením významu 

obrázku   jo 

40 nebo jako - no prostě 

bysem dala tohle   

opakování vl. návrhu 

řešení       

41 
      

nesouhlas  s p. 

návrhem řešení   

no já bych to sem 

nedával… 
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42 

třeba by se to mohlo 

brát jako sport a dát to 

třeba někam…víš? Ale 

to je otázka, jak to 

člověk vnímá ty 

obrázky 

žena mluví stále dál, 

nedá prostor muži 

návrh významu 

obrázku a řešení, 

souběžná řeč (nepustí 

p. ke slovu)       

43 

      

upřesnění vl. názoru na 

význam obrázku 

mluví klidně, vůbec si 

nevšímá toho, že mu 

žena skáče dořeči 

já to beru jako 

potkávání s těmi přáteli, 

ale i ten sport jakoby… 

44 
hm já jsem to brala jako 

fotbal tak jsem to dala 

nakonec 

mluví během mužova 

hovoru - je upovídanější 

sdělení alternativního 

názoru a vl. Řešení + 

zdůvodnění řešení, 

souběžná řeč (nepustí 

p. ke slovu)       

45 

      

upřesnění vl. názoru na 

význam obrázku   

to vypadá jako tady, to 

se týká všeho, nejenom 

materiálních věcí, ale i 

jídla a takových věcí 

46 

já jsem to brala jako 

nákupy a tak, tak jsem 

to dala taky nakonec, 

tady ty čtyři jsem fakt 

nevěděla - tady to jsem 

brala spíš jako hudbu 

prostě a tak 

oba živě gestikulují 

rukama nad obrázky 

během hovoru a dívají 

se na ně 

sdělení vl. názoru na 

význam obrázků a vl. 

řešení        

47 

      

souhlas s názorem p. 

na význam obr, návrh 

řešení, smích 

směje se, ukazuje, kam 

obrázek zavěsit 

jo, tak jestli je to jako 

hudba, tak to by mělo 

být někde tady 

48 hm   souhlas s p.       
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49 

      

zpochybnění vl. 

původního řešení, 

návrh řešení - význam 

obrázku 

navrhuje výklad 

obrázku, tón, který 

nečeká odpor (spíš 

řečnická otázka) 

no, ale když to bude 

takhle, tak to nebude, 

protože tohle je 

naposled - jedině že 

bysme tohle brali - 

budeme to brát jako 

sportování, jo? Ne jako 

fotbal ale jako 

sportování 

50 hm, jasně souhlasí s ním souhlas s p.       

51 

      

návrh řešení - pořadí 

obrázku, význam 

obrázku 

bere do ruky další 

obrázek 

prostě fyzická aktivita, 

pak tohle jako hudba, 

že, když tohle vezmeme 

jako hudbu 

52 ikdyž to je pro mě jedna 

z nejdůležitějších věcí   námitka       

53 
      

otázka po návrhu 

řešení + návrh řešení   

kam to dáme, jako za 

tohle? 

54 
ne… podle mě ne - 

ikdyž pro nás jako 

společně určitě   

nesouhlas - vl. Řešení, 

pro společné řešení - 

souhlas s p.       

55 

      

souhlas s p., aktivita - 

věší obrázek podle 

svého návrhu (po 

souhlasu p.)   no to jo no 

56             

57 

      

ukončuje aktivitu 

(slovně i fyz. aktivitou - 

věšení obrázků) 

dověšuje poslední 

obrázky už za 

přítomnosti výzkumníka  hotovo! 

 

 

Pár č. 31   
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nahrávky: 31.1.MP4  53:40 - 58:43 a 31 obr 1:12 - konec , zvuk 2:08 -  

   

  
Žena - verbální 

sdělení 

Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž Muž - aktivita / neverbál 

Muž - verbální 

sdělení 

    

stojí oba uprostřed 

proti síti, žena si 

zakrývá ústa rukou (už 

při vysvětlování 

výzkumníkem se 

dotýká úst), muž se 

také dotkne úst - oba 

se zamyšleně dívají na 

obrázky na stole 

  

      

1 tak…           

2 

      

zahájení aktivity, 

neverb. návrh 

řešení muž vezme do ruky jeden obrázek   

3 

hej? Smích toto 

nevěřícně se ptá /ve 

stylu "vážně?", 

zasměje se, ukazuje na 

jiný obrázek + 

rozhodný hlas 

nesouhlas s p. návrhem, zdánlivé 

odlehčení situace (smích), alternativní 

návrh - rozhodný hlas (povel) 

      

4 

      

 souhlas s návrhem 

p., vysvětlení, 

svolení 

muž bere obrázek, který ukázala, 

pokládá ho vedle svého 

dobře som mal 

tyto dve na 

prvom, na 

prvých dvoch 

miestách…ok, 

možem 

5 
dam toto podívají se na sebe 

nekompromisní opakování vl. Návrhu 

      

6 
      

vyhovění p., 

nedokončení (věty) 
chystá se zavěsit obrázek, který vybrala 

žena dobře ja se… 

7 lebo to je čisto 

romantika, hej? 

Ikdyž to má 

trošku… 

skočí mu do řeči, 

vezme ze stolu do 

ruky jeho obrázek, 

který by najednou 

chtěla zavěsit místo 

toho, který vybrala 

původně 

přerušení p. - skok do řeči, ujištění 

se/význam obrázku, změna názoru 

      



 

113 
 

8 

      

přerušení p.- skok 

do řeči, zaváhání 

N, sdělení vl. 

názoru, 

pokračování v 

činnosti 

skočí jí do řeči a po zaváhání dál věší 

obrázek původně vybraný ženou 

neviem, ja to 

berem jako 

oddych 

9 

nie, ja to čisto brala 

jako romanticke 

této - chviele 

položí druhý obrázek,  

o kterém se baví, na 

stůl 

nesouhlas s názorem p., snaha upřesnit 

význam 

      

10 

      

přerušení p. - skok 

do řeči, verbální 

souhlas, 

dizonance/logický 

nesouhlas 

skočí jí do řeči, dívá se na ní a mluví 

zároveň s ní 

hej ja jako také, 

vieš chvilky no 

11 ja to tam ještě   neurčitý výrok       

12 
    

  

souběžná řeč 

mluví oba najednou/přes sebe (není jim 

rozumět) jako že vieš 

13 
nie, ja som chcela 

ine poskladat 

dotkne se úst, překříží 

nohy, prohrábne si 

rukou vlasy, dívá se na 

partnera 

nesouhlas s řešením (původně její 

návrh), vysvětlení záměru, negativní 

exprese rozladění 

      

14 
      

otázka/doptávání se 

po názoru   

čo vyjadruje ten 

obrazok? 

15 to by som to mala 

prehodnotit, aby zakrývá si rukou ústa 

mumlání/natahování/hledání 

argumentu       

16       snaha o upřesnění   nie že… 

17 ja som to zle 

pochopila… bysom 

chcela, som … toto 

druhé 

směje se, stále si 

zakrývá rukou ústa, 

pak ruku spustí dolů a 

zdvihá při smíchu 

hlavu ke stropu 

exprese nervozity (smích), přiznání 

nepochopení, sdělení/vyjádření 

vlastního přání + alternativní návrh, 

neverbální exprese bezmoci 

      

18 

      

nesouhlas s 

návrhem p., 

vyjádření vl. 

postoje   

toto si necháme 

na potom… 

19 nie   striktní nesouhlas s p.       
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20 

      

argumentace, snaha 

prosadit vl. řešení, 

snaha odlehčit 

situaci - 

úsměv/laškovná 

komunikace - hraný 

humor / falešný 

humor, fyzická 

blízkost, exprese 

nervozity 

během dohadování mají hlavy blízko u 

sebe, špičkami nohou směřují k sobě první 

21 
druha   

alternativní návrh, snaha prosadit vl. 

řešení       

22 

      

vyjednávání 

(reciprocita), snaha 

prosadit 

kompromis 

oba se trochu nervózně smějí během 

dohadování, přesto to působí spíše jako 

laškování 

dobře, ale čo 

potom, potom 

možem si zase 

vybrať ja 

23 

  

ukazuje p., co by 

potom chtěla ona 

neverbál sdělení - snaha prosadit si své 

řešení i u dalšího obr. místo p. návrhu 

kompromisu (navrhl další řešení podle 

něj) 

      

24 

      

důrazný nesouhlas, 

upřesnění 

vyjednávání, snaha 

prosadit 

kompromis 

nesouhlasí, dává si podmínku, že pokud 

druhý dají podle ní, další vybírá on 

nie, keď toto 

bude druhé, tak 

já si vyberiem ja 

tretie 

25 

toto posledné 

otočí se čelem k 

partnerovi, ten se k ní 

také na chvíli otočí - 

vzájemný oční kontakt 

striktní rozhodnutí o řešení (bez ohledu 

na názor p.), odmítnutí další diskuze 

      

26 

      

souhlas, vyhovění 

p., zahájení další 

aktivity 

vyhovuje jí nakonec a věší obrázek na 

poslední místo, bere do ruky další 

obrázek dobře 

27 ale to je celkom 

šport či futbal? 

ukazuje na obrázek, 

který vzal do ruky 

muž 

otázka/doptávání po názoru p. - snaha 

o upřesnění významu 

      

28 

      

konkretizace 

významu - vl. 

Názor dívá se na ni nie šport 
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29 

  

máchne rukou, 

přidupne nohou (s 

výrazem "ne") otáčí 

oči vzhůru 

neverbální nesouhlas s p. názorem - 

exprese hraného zoufalství a bezmoci, 

dramatizace (máchnutí rukou, dupnutí 

nohou, oči vzhůru) 

      

30 

      

aktivita - zavěšení 

obrázku - přerušen 

p. chce zavěsit obrázek   

31   zarazí ho přerušení p. aktivity       

32 
já to mela jako 

futbal, tak já som 

dala eště auto před 

to 

podává mu jiný 

obrázek, zakrývá si 

ústa rukou, druhou 

ruku si založí před 

tělem 

vysvětlení - vl. pochopení významu 

obrázku a vl. řešení, zahájení aktivity - 

podává jiný obrázek - návrh 

alternativního řešení 

      

33 
      

sarkastická otázka drží v každé ruce jeden obrázek, usmívá 

se aja? 

34 nemožem to urobiť 

inak? Ja som to 

pochopila jako 

futbal 

dívají se na sebe, žena 

nešťastně rozhazuje 

rukou - hraní 

neverbal - dramatizace - hraně 

nešťastné rozhazování rukou, nátlak - 

žádost o změnu, opakování vysvětlení 

vl. Pochopení významu obrázku 

      

35 

      

připuštění možnosti 

p. významu, 

neústupnost - trvání 

na svém názoru na 

význam obrázku  

položil obrázek, který mu žena podala 

(auto), drží svůj, dívají se na sebe, 

chystá se zavěsit obrázek na poslední 

místo 

může to být, ale 

zároveň je to 

vyjadrienie toho 

- prostě šport 

36 

  

dívají se na sebe, žena 

s hraně nešťatným 

výrazem v obličeji, 

tělem uhýbá p., aby 

mohl zavěsit obrázek 

na poslední místo 

vyhovění -  neochotný souhlas 

(neverbálně), exprese 

nesouhlasu/nespokojenosti/nešťastnosti 

s řešením, neverbal - dramatizace - 

hraně nešťastný výraz, neochotné 

vyhovění - uhnutí tělem 
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37 

však já pozeram, aj 

volejbal pozeram, 

aj hokej… 

oba se nervózně smějí, 

žena mu skáče do řeči 

a její hlas zní 

naléhavě, snaží se mu 

zabránit pověsit 

obrázek (náznaky 

rukou) 

přerušení p., vysvětlování/argumentace 

- vl. postoje + předkládání důkazů, 

exprese naléhavého protestu proti p. 

řešení/aktivitě, naléhavý hlas 

      

38 

tak to nie, auto daj, 

auto za to… auta 

mě nezaujímaju 

bože 

udělá poslední pokus 

rozhodnutí změnit, 

naléhavý hlas - bere 

mu obrázek z ruky než 

ho stihne zavěsit (on 

ho nepustí) a táhne ho 

na stůl vedle auta, 

které chtěla zavěsit 

ona 

nesouhlas s p., Nátlak - rozkaz, 

naléhavý hlas - neverbální důraz, 

aktivita - snaha zabránit fyzicky p. v 

aktivitě - vytrhnout p. obrázek z ruky, 

verbální dramatizace 

      

39 

      

neústupnost 

(obrázek nepustí z 

ruky), aktivita - 

věší obrázek - 

vyhovění p., 

zahájení další 

aktivity 

obrázek, který mu p. bere z ruky, 

nepustí. Pak vezme místo svého jí 

zvolený obrázek (auto) a věší ho, pak 

vezme do ruky další obrázek   

40 
  

bere do ruky jiný 

obrázek 

aktivita - bere do ruky obrázek - návrh 

řešení       

41 
      

svolení s návrhem 

p.,   dívá se na obrázek dobře za to 

42 …to chcem 

premenit, možem?   

otázka po souhlasu s návrhem 

      

43 

      

pobídka k 

vysvětlení, 

odlehčení situace 

(smích) směje se neviem, spitaj sa 

44 

lebo som to všetko 

zle pochopila...toto 

- dame před to. 

Však šport je 

doležitějšie ak 

technika dívají se na sebe 

obhajoba vl. postoje, alternativní 

návrh, důrazný příkaz + zdůvodnění 

návrhu 
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45 

      

zpochybnění vl. 

Řešení / 

sebezpochybnění oba se smějí 

prečo som to dal 

na poslednie 

miesto? 

46 

nie, musíme to 

pozmenit, lebo ja 

som to zle 

pochopila, ja som   

nesouhlas s řešením, přesvědčování - 

nátlak ke změně + vysvětlení situace, 

dramaticky naléhavý hlas 

      

47 
      

sarkasmus vezme do ruky její obrázek a pak jí ho 

opět vrací futbal, futbal 

48 
tam malo byt radšej 

napisane, že šport, 

technika… 

směje se trochu 

laškovně 

kritika zadání úkolu, snaha změnit p. 

názor/řešení 

      

49 

      

skok do řeči - mluví 

oba najednou - 

vypjatá 

argumentace/hádka 

- překřikují se ??, 

nesouhlas s p., 

vysvětlování 

nakloní hlavu ke straně směrem k 

partnerce, mluví zároveň s partnerkou 

to zas tak nie 

uplně, šport jako 

taký, ne volejbal 

50 
      

aktivita - věší 

obrázek 
každý zavěsí svůj obrázek na další místa 

od konce   

51     aktivita - věší obrázek       

52 

nie, pozri - auto 

predposledne 

skočila mu ostře do 

řeči, mluví hádavým 

tónem 

(rozkazovačným?) 

striktní přerušení p., nesouhlas, 

dohadování se - vypjatá argumentace, 

hádavý tón, důrazný příkaz, 

rozkazovačný tón 

      

53 

však pozeram - ja 

pozeram tenis, 

hokej, volejbal - ja 

som to dala na 

poslednie miesto 

chce si zavěsit obrázek 

doprostřed bez 

souhlasu partnera 

argumentace, snaha zvrátit p. aktivitu - 

naléhavý hlas, aktivita - snaha zavěsit 

obrázek bez souhlasu partnera 

      

54 

      

aktivita - zabránění 

aktivitě p. fyzicky 

(vytržení obrázku z 

ruky) 

vytrhne ženě obrázek z ruky a ponechá 

si ho   

55 
      

alternativní návrh ukazuje svůj obrázek, který má v druhé 

ruce   
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56 to je skór zvierata 

ako všeobecně 

bere do ruky další 

obrázek 

vyjádření vl. Názoru - význam obrázku 

      

57       souhlas s p.   dobre 

58 čo, prečo? hospoda 

s kamarátmi, proto   

  

      

59 

  

žena věší svůj obrázek 

na druhé místo 

fyz. aktivita - věší obrázek bez 

souhlasu partnera 

verb. nesouhlas s 

p./protest, 

alternativní návrh, 

neverb. rezignace - 

oči v sloup pohled do stropu 

nie, nie! Daj 

toto… 

60 no dobře, 

kompromis… ten 

dotazník… 

směje se, dívá se na 

partnera, dál věší 

obrázek i přes jeho 

protest 

pokus o odlehčení situace - smích, 

neurčité plkání, pohled na p., 

pokračování v započaté fyz. aktivitě 

(věšení obrázku) 

      

61 

      

rezignovaný 

souhlas / svolení, 

bezmocný úsměv, 

opření rukama o 

stůl + předklon 

nechává ji zavěsit obrázek, usmívá se 

bezmocně, opře se rukama o stůl a 

předkloní se viď? 

62 myslím si, že u mňa 

to bude… 

dívá se na muže, oba 

se smějí 

odlehčení situace - smích, vl. návrh 

      

63 

      

odlehčení situace - 

smích, hra o čas, 

návrh postupu při 

řešení úkolu, 

souběžná řeč?? mluví jeden přes druhého, žena se na něj 

dívá 

nie, počkaj ; 

dobre, ale toto su 

věci na kterých 

sa shodneme, 

potom si možem 

dávat ňáké svoje 

64 toto výrazně   skok do řeči, argumentace       

65 

      

skok do řeči, 

argumentace 

  

dobre, ale to 

neber ako že - 

ako že vanu 

66 

ja som to tak 

konkrétně vzala ty 

obrazky a nie že 

všeobecně dívá se na muže 

vysvětlování - význam obrázku 
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67 

      

vysvětlování - 

význam obrázku 
žena věší obrázek, když jí nejde zavěsit, 

pomůže jí s tím muž, pak bere další 

obrázek, žena se na něj dívá 

ja to niebral 

konkrétne 

68 

no to potom zle, to 

nebude sedět… no 

a teraz hospoda, 

nakupovanie 

oba se smějí, sama 

věší 3. obrázek, muž 

se podívá, co věší 

kritika / konstatování chyby, návrhy 

řešení 

      

69 

      

souhlas s p. návrhy, 

otázka po názoru p. 

souhlasí s jejím umístěním obrázku, 

ukazuje jí další obrázek 

hospoda - može 

byť, 

Nakupovanie ok 

- a psíčky? 

Neviem 

70 

psíčky potom - eště 

šport bysom dala 

pred to 

skočí mu do řeči, chce 

pověsit obrázek 

návrh řešení 

      

71 

      

zpochybnění vl. 

Řešení / 

sebezpochybnění, 

fyz. aktivita - 

pomoc partnerce, 

souběžná řeč 

pokračuje ve větě, bere jí obrázek z ruky 

a pokládá ho, upravuje sponu, pak ho 

tam zavěsí (pomáhá jí), navzájem se 

moc neposlouchají, mluví jeden přes 

druhého 

neviem, prečo 

som ich nedal na 

poslednie 

místo… 

počkej… 

72 by boli duležitiejšie 

psíčky, tu v Prahe 

 sama zavěsila další 

obrázek, směje se, 

dívá se na muže 

vyjádření vl. názoru, fyz. aktivita - věší 

obrázek, smích, pohled na p. 

      

73 

      

otázka po souhlasu 

p., vyjádření vl. 

názoru 

  

ale su 

prijemnějšie jako 

technika, futbal, 

nie? 

74 

no dobře 

opírá se rukou o stůl, 

překřížila nohy 

(ukončila aktivitu) 

rezignovaný souhlas s p. 

      

75 

      

otázka po ujištění 

zkontroluje obrázky, dotýká se jich, 

dává si ruce v bok, dívá se z okna ok, dobre, nie? 

76 toto musim zmenit 

tamto 

vrtí hlavou, prohlíží si 

obrázky, ukazuje na 

obrázek během jejich 

nespokojenost s řešením, Návrh změny 

řešení 
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kontroly 

77 

      

doptávání se po 

důvodu p. návrhu 

změny řešení dotýká se obrázku prečo? 

78 

lebo to mam zle. 

Ale toto mam prvé, 

ale toto bysom preč 

dala ukazuje na obrázky 

vysvětlení + návrh změny 

      

79 
      

sdělení vlastního 

řešení ukazuje na obrázky toto mám prvé 

80 

ale toto bysom 

presunula - asi 

niechceš? 

říkají si, co kde měli, 

dokud nepřijde 

vedoucí výzkumu, již 

však žádné změny 

nedělají 

návrh změny + otázka po souhlasu  

      

81       

zamítnutí návrhu 

p., ukončení 

aktivity   nie 

 

 

 
Pár č. 32 

     
 31.1 - 47:54 - 52:02 zvuk 1:16 -  

 
   

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

1   

žena si upravuje vlasy, 

pak se dívá na p., ruce 

sepne před tělem, 

následně je bezradně 

rozjhodí 

úprava vlasů, pohled na 

p., exprese bezradnosti - 

ruce sepíná před tělem, 

pak bezradně rozhodí 
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2   

      

muž se dotýká obrázků 

rozložených na stole, 

přemýšlí, dotýká se úst 

aktivita - dotýká se 

obrázků na stole, 

zamyšlení, dotek na 

ústech 

3 

      

zamyšlení, zahájení 

aktivity, sdělení vl. 

Řešení / návrh řešení, 

aktivita - ukazuje na 

obrázek, věší ho na 

první místo 

zamyšlení, ukazuje na 

obrázek a hned ho 

zavěsí na první místo 

Hm. Já to měl první 

tohleto. 

4 Jo já taky, dobře. 

směje se, pokusila se 

ukazovaný obrázek vzít 

do ruky, muž ho vzal 

první 

sdělení shodného vl. 

Řešení, souhlas s p. 

návrhem řešením, 

aktivita - pokus o 

zavěšení obrázku 

(neúspěšný, zavěsil ho 

p.) 
      

5 

      

rozhodnutí řešení po 

souhlasu p., aktivita - 

věší obrázek 

bere ho a věší, usmívá 

se 
dobrý 

6 
Dobrý. A poslední 

místo? 
zasměje se 

smích, souhlas s p. 

aktivitou, otázka po 

návrhu dalšího řešení       

7 

      

sdělení vl. Řešení, 

aktivita - ukazuje na 

obrázek na stole, drbání 

na nose 

ukáže na obrázek na 

stole, drbe se na nose 

No já jsem - já měl 

tohle. 

8 Jo aha. 
podrbe se na nose, 

přemýšlí 

nepříjemné 

překvapení?, drbe se na 

nose, zamyšlení       
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9 

      

zamyšlení, zhodnocení 

vl. Řešení - není návrh 

spol. řešení (přerušen 

p.), dotek na ústech 

přemýšlí, rukou se 

dotýká úst, přerušen p. 

Ale myslím si, že to 

není ono, že (přemýšlí) 

10 
Tak já chápu, že ty auta 

máš rád dobře.  

skok do řeči, gesta 

rukama, pak je spojí 

před tělem, přesouvá 

obrázek po stole 

skok do řeči, vyjádření 

pochopení p. postoje, 

gesta rukama, pak 

spojení před tělem, 

aktivita - přesouvá 

obrázek po stole 
      

11 

      

souběžná řeč, snaha 

vstoupit do hovoru p. 

(neúspěšná), nesouhlas 

s vl. Řešením jako 

společným 

snaží se vstoupit do 

hovoru, p. ho nenechá 
Tak já asi taky úplně… 

12 
Hele, tak co máme rádi 

oba, co máme 

nepustí p. ke slovu - 

ostře vstoupí do jeho 

hovoru, souběžná řeč, 

přesouvá obrázky na 

stole, zamyšlení 

skok do řeč - ostrý 

rázný hlas, souběžná 

řeč, návrh spol. postupu, 

aktivita - přesouvá 

obrázky na stole, 

zamyšlení       

13 

      

skok do řeči, návrh 

řešení, sdělení vl. 

Názoru na význam 

obrázku 

skok do řeči, přesuně 

obrázek na stole, 

ukazuje opakovaně na 

obrázek během řeči 

No tak tohle, to je pro 

mě jako naši přátelé a 

tak 

14 

Já jsem taky přemýšlela, 

jestli jako o mě bude 

říkat, že jsem opilec, 

nebo že jsem 

společenský člověk. 

skok do řeči, souběžná 

řeč, vzájemný pohled 

skok do řeči, souběžná 

řeč, vzájemný pohled, 

sdělení vl. Možností 

pochopení obr. / obav 

ze souzení výzkumníkem 
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15 

      

souběžná řeč, sdělení vl. 

názoru na význam 

obrázků - souhlas s 

jednou z p. možností, 

aktivita - bere obrázek 

do ruky 

souběžná řeč, bere 

obrázek do ruky 

Já jsem to zase bral.. 

Ne, ne jako 

společenskej člověk.  

16 hm přemýšlí zamyšlení       

17 

      

rozhodnutí řešení bez 

souhlasu p., návrh 

dalšího řešení, sdělení 

vl. Názoru na význam 

obrázku, aktivita - 

pokládá obrázek zpět na 

stůl 

obrázek položí zpět na 

stůl 

No jako párově, tak 

jako tak - to děláme 

spolu, že jo. A ti psi by 

mi spíš přišli, vyjádřili 

jakoby nějakou, nějakej 

vztah. 

18 

Aha. Dobře. A 

tohlencto tohle úplně 

jako… 

dotýká se úst, 

pochybovačně, bere do 

ruky obrázek  

exprese pochybnosti s p. 

názorem na význam 

obr., dotek na ústech, 

pochybovačný tón 

hlasu,  ochota svolit k p. 

řešení, aktivita - bere do 

ruky obrázek, nejistota 

ohledně významu 

obr./dalšího řešení 
      

19 
      

sdělení vl. Řešení (k 

obrázku v ruce p.) 

vyjadřuje se k obrázku, 

který má p. v ruce 

To jsem měl na třetím 

místě. 

20 
Já taky. A na druhým 

jsem měla ty psy. 

chce zavěsit obrázek, 

upustí od toho, drží ho v 

ruce 

souhlas s p. řešením 

(sama stejné), sdělení 

dalšího vl. Řešení, 

aktivita - věší 

obrázek(nedokončeno, 

drží ho v ruce), váhání 
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21 

      

sdělení vl. 

Alternativního řešení, 

aktivita - ukazuje na 

obrázek 

ukazuje na obrázek Já měl tohleto.  

22 dobře šeptem 
souhlas s p. řešením, 

šeptem       

23 

      

rozhodnutí o řešení bez 

domluvy s p., odlehčení 

situace - smích 

směje se Tohle třetí. 

24 
A co když to dáme na 

druhý místo? 

rázný hlas, drží obrázek, 

dívá se na něj 

návrh změny p. řešení, 

rázný hlas, pohled na p. 

aktvita - drží obrázek v 

ruce       

25 

      

odlehčení situace - 

smích, nesouhlas s p. 

návrhem, alternativní 

návrh řešení 

směje se (i p.), bere do 

ruky obrázek, nejistý 

tón hlasu 

No to spíš zábava s 

přáteli než… 

26 Než jako co? 

směje se, ztěžka se 

nadechuje (nemůže to 

vydýchat?), otočí se 

celým tělem k p. a dívá 

se na něj 

výzva p. k dokončení 

sdělení, odlehčení 

situace - smích, těžký 

dech, otočení celým 

tělem k p., pohled na p. 
      

27 

      

odlehčení situace - 

smích, váhavý souhlas 

(pomalý hlas po 

odmlce, výrazně, ale 

nejistě), otázka po 

souhlasu p., vzájemný 

pohled, rozhodnutí 

dalšího řešení bez 

domluvy s p. 

Směje se, vzájemný 

pohled, otáčí se zpět k 

síti, věší obrázek bez 

domluvy s p. 

No (výrazně). Nechceš? 

Tohle bych dal sem. 
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28 Takže už jsi to rozhodl? 

nepřirozeně se směje, 

rozhodí bezmocně 

rukama, nevěřícný hlas 

exp. Nervozity a 

nepříjemného 

překvapení - 

nepřirozený smích, 

exprese bezmoci - 

bezmocné rozhození 

rukama, nevěřícný tón 

hlasu, ujišťovací otázka 

k rozhodnutí p.       

29 

      

Souhlas - veselý tón, 

rozhodnutí o dalším 

řešení bez domluvy s p., 

aktivita - věší obrázek 

bez domluvy s p. 

veselý tón, věší další 

obrázek na druhé místo 

Jo, už jsem rozhod. Tak 

tohle dáme sem. 

30 
Jako můj názor tě 

nezajímá? 
ironický dotčený hlas 

nesouhlas s p. 

rozhodnutím řešení, 

obrana proti p. postupu 

- obvinění p. z ignorace, 

exprese dotřenosti, 

ironický dotčený hlas 
      

31 

      

obrana proti p. 

obvinění, obranný 

udivený tón 

obranný udivený tón 
Ale zajímá, dyť já jsem 

ho bral v potaz. 

32 
Dobře a teď to budeme 

dělat podle mě, jo? 

rázný hlas, zasměje se 

škodolibě, začne věšet 

podle sebe obrázky na 

spodní část sítě, 

skloněná nad stolem 

rozhodnutí dalšího 

postupu při řešení 

(podle ní), rázný hlas, 

škodolibý smích, 

aktivita - věší obrázky 

podle sebe, náklon nad 

stolem       

33 

      

obrana / nesouhlas s 

návrhem p., odlehčení 

situace - smích, aktivita 

- přehazuje obrázky na 

síti 

směje se, přehazuje 

obrázky 
Počkej, to ne. 
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34 Proč ne? vysoký ironický hlas 

otázka po důvodu 

nesouhlasu p., ostrý 

ironický hlas       

35 

      

přesvědčování p. ke 

změně řešení, 

přemlouvající tón 

přemlouvající tón Dej mi tam ten fotbal. 

36 
Jo takže tak, tak … 

hahaha 

Nakonec je ještě 

přehodí, aby byly 

přesně, směje se 

nepřirozeně 

sarkasmus - předstírání 

vyhovění p., aktivita - 

mění pořadí obrázků, 

nepřirozený smích       

37 

      

olbhajoba vl. Návrhu 

řešení, vysvětlení vl. 

názoru na význam 

obrázku, sdělení vl. 

Postoje, souběžná řeč 

mluví zároveň s p. 

..zase sportovní 

události, jako obecně, to 

já mám rád. 

38 Já ne. směje se 
nesouhlas s p. postojem, 

smích (škodolibý?)       

39 

      

aktivita - přihlíží p. 

aktivitě, strhnutí 

obrázků zavěšených p. 

ze sítě, opakování vl. 

Postoje, pokyn p. vrátit 

obrázek zpět 

Nejdřív jen přihlíží p. 

aktivitě, pak začne 

strhávat p. pověšené 

obrázky ze sítě, chce po 

ženě, aby tam obrázek, 

který sebrala vrátila 

Já to mám víc rád než 

auto. Dej to tam - tak, 

zpátky . 

40 Počkej, teďka rádio.  

nezavěsí obrázek dle 

pokynu p., drží v ruce 

další obrázek 

ignorace p. pokynu, 

aktivita - drží v ruce 

obrázek, návrh dalšího 

řešení       

41 

      

nesouhlas s p. návrhem, 

alternativní návrh, 

přerušen p., aktivita - 

věší na poslední místo 

jiný obrázek 

brání se, přerušen p., 

zavěsí jiný obrázek na 

poslední místo 

Ne to zas ne, to spíš… 
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42 

No, to je hudba - já 

bych ji dala sem někam. 

Před todlencto bych ji 

dala. 

zavěsí obrázek 

vysvětlení vl. Názoru na 

význam obrázku, návrh 

řešení, aktivita - věší 

obrázek bez souhlasu p.       

43 

      

námitka k p. názoru na 

význam obrázku, 

aktivita - strhne obrázek 

zavěšený p., dává ho 

jinam (doprostřed místo 

na začátek) 

strhne p. zavěšený 

obrázek, zavěsí ho 

jinam na síť (doprostřed 

místo na začátek) 

Já myslel, že tady 

nakupuješ, todlencto. 

44 Proč tam věšíš to? 

tišeji překvapeně 

vyjekne otázku, 

nešťastný výraz v 

obličeji 

exprese nepříjemného 

překvapení, otázka po 

důvodu p. aktivity 

(změny pořadí jejího 

obrázku), nešťastný 

výraz v obličeji, bezmoc 
      

45 

      

vysvětlení - výmluva - 

ironie, otázka po názoru 

p., aktivita - věší 

obrázek, směje se 

věší další obrázek, 

směje se 

No zaměnil jsem místa, 

ne? Co? 

46 

Já nesouhlasím. Já 

vznáším protest. Já 

vznáším protest kvůlůi 

tudlenctomu, já tam 

chci mít radši tenhle než 

- nebo ty psíky. 

Směje se, dotčený 

nešťastný zoufalý hlas / 

hrané zoufalství?, 

rozhazuje rukama nad 

zavěšenými obrázky, 

ere do rukou dva 

obrázky a ukazuje je p. 

ostrý nesouhlas s p. 

aktivitou / řešením, 

sdělení vl. Přání řešení, 

nepřirozený smích, 

dotčený nešťastný hlas, 

rozhození rukama nad 

zavěšenými obrázky - 

hrané zoufalství 
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47 

      

ignorace p. přání, 

otázka po dalším řešení, 

návrh řešení, aktivita - 

bere do do každé ruky 

obrázek, přerušen p.  

přerušen, bere do ruky 

dva obrázka 

Psíky? Co teď? Hele ten 

fotbal dát…? 

48 

A tohlencto znamená 

jenom koupel jo, 

neznamená to náhodou 

třeba… 

skočí mu do řeči, 

ignoruje jeho návrh, 

věší obrázky podle 

svého 

skok do řeči, ignorace p. 

návrhu řešení, 

alternativní návrh 

významu obrázku 

(nedokončí), aktivita - 

věší obrázky bez 

domluvy s p. (podle 

svého) 
      

49 
  

  
  

otázka po p. pochopení 

významu obrázku   
Cestování?  

50 Minimálně to.   neurčitý souhlas s p.        

51 

      

sdělení alternativního 

názoru na význam 

obrázku, rozhodnutí 

řešení bez domluvy s p., 

aktivita - věší obrázek 

věší obrázek 

To je odpočinek! To 

znamená jako 

odpočinek. Hm. Tak, 

no. 

52 

Ne to je dobře. Jako 

uvědomuješ si, že před 

tímhlenctím je hudba a 

pokecání s kámošema? 

gesta rukama, pohled na 

p. 

námitka vůči p. řešení, 

gesta rukama, pohled na 

p. 
      

53 

      

ignorace námitky p, 

přesvědčování, 

konejšení p., smích, 

dotek rukou na bradě 

směje se, dotýká se 

rukou brady 
No tak. 
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54 

 A mě to nedělá dobře.. 

Já se jen cítím 

diskriminovaná. Fajn 

nepřirozený smích, 

dotčenost, věší poslední 

obrázek na jediné volné 

místo 

exp. Nespokojenosti s p. 

postupem a exp. 

Naštvanosti na p., 

nepřirozený smích, 

aktivita - věší poslední 

obrázek na volné místo 
      

55 
  

  
  

otázka po p. návrhu 

řešení - ironická   

No tak jako tady to 

pověsíš, jo? 

56 

No rozhodně bych tam 

nechtěla mít kamarády, 

já bych tam chtěla mít 

tebe. 

důrazně, sepne ruce 

před tělem 

vysvětlení vl. Aktivity a 

vl. Postoje 

      

57 

      

konejšení p., sdělení 

názoru na význam 

obrázku 

ukazuje na obrázek, 

dívá se na p. 

Tak je jsem tady, ne? 

To vypadá jako já. 

58 Ne, to jsem já. gestikuluje rukama 

nesouhlas s p., sdělení 

alternativního názoru na 

význam obrázku       

59       souhlas s p.   To seš ty sama. 

60 

Jo to jsme my oba, 

každej sám. A pak 

bysme mohli mít sebe. 

ukazuje na obrázek, pak 

sepne ruce před tělem, 

dívá se na p. 

souhlas s p., doplnění 

názoru ns význam 

obrázku, návrh řešení       

61 

  

  

  

vysvětlení vl. postoje 

  

Ale takhle to vlastně ve 

skutečnosti je - dyť my 

jsme vlastně častějc 

spolu než s 

kamarádama, že jo. 
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62 

Ale tak jako ne, jak je 

skutečně, ale čemu 

dáváme jako přednost. 

Nebo  jak bysme chtěli, 

aby to bylo. Takže tak 

to je. Hm, takže to 

takhle necháme, jo? 

dívá se na p., vysvětluje 

nesouhlas s p. 

vysvětlením, 

alternativní názor na 

postup řešení, otázka po 

souhlasu p. s řešením, 

pohled na p. 

      

63 

      

drbání na bradě, 

zamyšlení, rozhodnutí o 

změně řešení bez 

domluvy s p., aktivita - 

prohozuje pořadí 

obrázků 

drbe se na bradě - 

přemýšlí, prohodí 

pořadí obrázků 

Hmm tak tohle dáme 

sem 

64 
A takhle jo, tak dobrý 

jo? 

ironický hlas, pozoruje 

řešení, ruce spojené 

před tělem 

otázka po p. 

spokojenosti s 

výsledným řazením, 

exprese nespokojenosti 

-ironický hlas, aktivita - 

pozoruje p. aktivitu se 

spojenýma rukama před 

tělem       

65 

      

exp. Nejistoty s 

významem obrázku, 

vysvětlení vl. 

Pochopení a vl. Řešení, 

aktivita - ukazuje na 

obrázky, držení se 

rukou na hrudi 

(přerušen p.) 

ukazuje na obrázky, drží 

se rukou na hrudi, 

přerušen p. 

Ne tak, já nevim, co to 

má znamenat. Já jsem to 

prostě bral jako statky 

nějaký hmotný. Takhle 

jsem to dal až …sem 

66  Já to měla úplně jinak. 

skok do řeči, dívá se na 

p., otáčí se tělem k 

němu 

skok do řeči, pohled na 

p. otočení tělem čelem k 

p., námitka ke 

společnému řešení (její 

vl. Jiné)       
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67 

      

souhlas s p. (on také vl. 

Řešení jiné), otočení 

tělem k p. 

otáčí se tělem k p. Já taky 

68 Jo?   ujišťovací otázka       

69 

      

sdělení vl. Řešení, 

aktivita - ukazuje na 

obrázky na síti (první 3 

shodné společné s jeho 

vl. Řešením), přerušen 

p. 

ukazuje na obrázky, drží 

se rukou na hrudi, 

přerušen p. 

tak já tipoval tyhle tři 

70 

No jasně ty 

nejdůležitější jsou podle 

tebe. Já tě asi uškrtim! 

No tak jo no, co s tebou 

mám dělat? 

Směje se, skočí mu do 

řeči, brání se, škrtí z 

legrace  p. naklání se 

nad obrázky, kontroluje 

řešení 

odlehčení situace - 

smích, skok do řeči, 

námitka proti 

konečnému společnému 

řešení (tři první obrázky 

podle p.), absurdní 

výhružka - pokus o 

humor, aktivita - škrtí p. 

(humor),  smíření se s 

konečným řešením, 

neverb. rekapitulace 

řešení - prohlíží 

obrázky, náklon nad sítí 
      

71 
      ukončení aktivity 

ukončil aktivitu, otáčí se 

k oknu 
Tak jo.  

 

 

 

MOV004 00:23-2:56 - 

neverbál, zvuk 

SDV_0078 MP4 

1:16:24-1:19:00 

     

 

pár 34 
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Žena - verbální 

sdělení 

Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

    

Po vysvětlení úkolu 

žena stojí uprostřed sítě, 

založené ruce na prsou, 

muž vedle ní směrem 

ke dveřím - lehce 

bokem, ruce v kapsách, 

oba pokrčenou pravou 

nohu, hledí na obrázky, 

pak se postaví vedle 

sebe doprostřed proti 

síti, společně rozloží 

obrázky po stole (začne 

žena, přistupuje ke stolu 

první, muž se připojí), 

podívají se na sebe         

              

1 

  

přistupuje ke stolu první 

a začne rozkládat 

obrázky 

žena začíná fyz. aktivitu 

- rozkládá obrázky       

2 

      

aktivita - začíná 

rozhodovací proces 

má obě ruce v bok, 

zahajuje komunikaci, 

ukazuje méně výrazně 

na obrázek se psem a 

pak na obrázek s mořem 

no tak z hlediska páru 

tak bych řek, že .. 

3 

směje se 

má levou ruku v bok, 

druhou se opírá o stůl, 

směje se a ukazuje na 

obrázek se psem smích, návrh řešení       
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4 

      

alternativní návrh, 

otázka po názoru p., 

smích 

oba se smějí, muž 

ukazuje na obrázek s 

houpací sítí nebo chceš dovolenou? 

5 no, já jsem pro 

dovolenou…  

bere nakonec do ruky 

obrázek se psem sdělení vl. názoru        

6 
      

aktivita - bere p. 

obrázek z ruky obrázek jí z ruky vezme   

7 

      

nevhodné komentování 

obrázku - pokus o 

humor (nevhodný) 

nesrozumitelně 

komentuje obrázek 

no, to asi nemyslíš tuhle 

dovolenou… 

kalhotky… 

8 

jojo ... co to meleš? Já 

myslím, že dovolenou 

(na jeho nesrozumitelné 

komentáře ohledně 

obrázku) 

sarkastická 

otázka/ponížení p. - 

verbální ponížení p. 

(reakce na p. řeč), 

vyjádření vl. Názoru - 

návrh řešení       

9 
      

fyz. aktivita - bere p. 

obrázek z ruky obrázek jí z ruky vezme   

10 

tak asi jo no, já jsem si 

to představovala 

normálně jako psy 

vezme opět obrázek 

muži a věší ho na 1. 

místo (pes) - rozhoduje 

nakonec žena, vybírá 

však jeden z obrázků, 

na které muž ukázal  

neochotný souhlas, 

vysvětlení vl. Postoje - 

význam obrázku, fyz. 

aktivita - bere p. 

obrázek z ruky (jím 

vybraný), věší ho       

11 

to bych dala úplně 

jasně - kam's to dal?  

rozprostře zbývající 

obrázky, domlouvají se 

spolu  který bude další, 

řeší, jak pojmout 

obrázky, co vyjadřují; 

pak bere do ruky jeden 

obrázek  

fyz. aktivita - rozložení 

obrázků po stole, 

zahájení aktivity, 

zamyšlení, otázka po 

řešení p.       

12 
      

vyjádření vl. Názoru - 

význam obrázku   sport 
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13 
sport?   

nevěřícná (udivená) 

otázka       

14 
      relativizace významu   

no záleží jak se na to 

podíváš, no 

15 takže to budeme brát 

jako obecně jo   

návrh postupu - určení 

významu obrázku       

16 
      

svolení/souhlas s p. 

návrhem   

no, můžeme to tak 

zkusit 

17 tak co dáme nakonec?    otázka po návrhu řešení       

18 
      

váhání, otázka po 

návrhu p.   já nevím, co si vybereš? 

19 elektroniku   návrh řešení       

20 
já nevím…  

váhá, co vybrat dál, 

prohlíží si obrázky  

váhání, neverb. návrh 

řešení       

21 

      

váhavý souhlas s 

návrhem p., fyz. aktivita 

- věší obrázek, pokus o 

návrh řešení (přerušen 

p.) 

bere obrázek na který 

ukázala a věší ho (ten 

sám chtěl pověsit 

předtím) 

no tak tam dáme, teďko 

dáme třeba… 

22 
tohle bych dala 

ukazuje na jeden 

obrázek opakování návrhu řešení       

23 

opačně! 

směje se, pomáhá mu 

(obrázek mu spadl) 

korekce postupu p.??, 

smích, pomoc 

partnerovi s fyz. 

aktivitou       

24 

tak potom 

bere do ruky další 

obrázek jako návrh 

návrh řešení, fyz. 

aktivita - bere do ruky 

obrázek       
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25 

      

ochota/snaha vyhovět 

p., pak 

rezolutní/rozhodný 

nesouhlas, sdělení vl. 

Postoje, argumentace 

muž chce jí zvolený 

obrázek nejdříve 

pověsit, pak se zarazí 

říká rozhodně ne, 

obrázek zase pokládá, 

probíhá krátká slovní 

rozepře (ne moc 

srozumitelná) 

ne to ne, nákupy 

nepotřebuju 

26 ale dyť je to nákupy 

obecně 

namítá v obraně, pak 

ukazuje na jiný 

obrázek, oba se smějí 

protest proti p. 

nesouhlasu, vysvětlení 

vl. pochopení obrázku       

27 
      

nesouhlas s p. 

pochopením obr. výraz pro "ne" ee 

28  ale jdi.    pokus zvrátit p. postoj       

29 
      

nesouhlas s p., návrh 

alternativního řešení   ne, sport 

30 
fakt ne?   

nevěřícná otázka (že jí 

p. nevyhoví)       

31       alternativní návrh ukazuje na obrázek tak si dáme auto 

32 dyť tam bylo tohle   námitka       

33 

      

otázka k p. námitce 

proti jeho alter. návrhu, 

opakuje původní návrh   

jako…? Tak si tam 

dáme sport 

34 

no a tak jako co tohle? rozkňouraným hlasem  

zpochybnění p. návrhu, 

útočná otázka - protest, 

dotčený tón hlasu       

35 

      

alternativní návrh 

pořadí obrázku, pokus o 

kompromis   

no tak to dáme po 

sportu 

36 dobře   souhlas s p. návrhem       
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37 ale to mě to nebaví, to 

není důležitý otráveně protestuje 

protest proti návrhu 

řešení p., sdělení vl. 

postoje, otrávený hlas       

38 

      

nekompromisní 

rozhodnutí řešení 

(rozhodný hlas), 

ignorace námitek p., 

vzájemný oční kontakt, 

návrh řešení 

rozhoduje o umístění 

dalšího obrázku, dívají 

se na sebe, 

nekompromisně 

(přerušen p.) 

ne, sport je důležitější, 

no a teď si dáme 

39 

ale jenom pro tebe 

(kňouravě/dotčeně) 

skočí mu do řeči, 

nesouhlasí, je znát 

rozladěnost/naštvanost, 

ale vyhovuje partnerovi, 

nechá jeho obrázek 

viset a sama naštvaně 

věší 6. obrázek 

(automobil), který 

partner vybral a podal jí 

ho, muž se na ni dívá 

skok do řeči, nesouhlas 

s p., vyhovění p., fyz. 

aktivita - věší obrázek 

dle p. výběru, 

naštvaný/dotčený tón 

hlasu       

40 
      

ohled na p. během 

aktivity     

41 

      

skok do řeči, další návrh 

řešení, rázny hlas, 

pohled na ženu 

skočí jí do řeči, rázný 

hlas, připravuje další 

obrázek, dívá se na ženu a teď si dáme auto 

42 

ty řešíš jenom sebe dotčený hlas 

výčitka / stěžování si na 

p. 

bezohlednost/sobeckost, 

dotčený tón hlasu, hrané 

trucování?       
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43 

      

odmítnutí výčitky 

p./obrana, 

nekompromisní 

rozhodnutí řešení, 

odvádění 

pozornosti/odlehčení - 

smích odlehčuje smíchem ne,. Teď tam dáme psa 

44 

ne 

protahuje odmítavým 

hlasem, drží poslední 

obrázek, chce ho 

pověsit na další místo 

nesouhlas - protest?, 

odmítavý hlas, exp. 

Dotčenosti       

45 

  neprotestuje 

žádná protiaktivita - 

svolení k p. řešení 

fyz. aktivita - věší 

obrázek přes protest 

p./na místo, kam chtěla 

dát jiný p. 

věší svůj obrázek na 

místo, kam chtěla jiný 

zavěsit p.   

46 

      

obhajoba následujícího 

vl. Řešení, striktní 

rozhodnutí o řešení - 

věší obrázek 

věší obrázek na 

předposlední místo 

(elektronika) - vítězí 

jeho volba 

elektronika je lepší než 

nějaký svíčky 

47 

ale to nejsou svíčky, to 

je romantika, že jo. .. 

třeba romantiku 

kousavě/pohrdavě, věší 

poslední obrázek (vana 

se svíčkami), směje se 

protest - význam 

obrázku, 

kousavý/pohrdavý tón, 

vl. Názor na význam 

obrázku, sdělení vl. 

Postoje, odlehčení 

situace - smích, aktivita 

- věší poslední obrázek       

48 
      

souhlas s p., vyhovění 

p.   no, já si taky myslim 

49   žena se směje smích       
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50 

      ukončení aktivity   

příchod výzkumníka, na 

dotaz, zda to mají 

hotové odpovídá muž 

"jo" 

 

 

 

Pár č.: 37 

 

Stopáž: 22:39 - 25:33 

  

  

 
ŽENA MUŽ 

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

 

      

aktivita - přistupuje ke 

stolu, dívá se na 

obrázky 

Vyhrnuje si rukávy. 

Upravuje si vlasy 

rukama za uši. 

Přistupuje o krok blíz ke 

stolu a natáčí se k němu 

bokem. Naklání se nad 

něj. Dívá se na obrázky.    

1 

Co? 

Mírně se natočí bokem 

blíž ke stolu, dívá se na 

obrázky, hladí miminko, 

které má ve vaku na 

břiše. Směje se. 

zahájení aktivity - 

otázka po názoru p., 

aktivita - dívá se na 

obrázky, smích   

Zahajuje aktivitu, opírá 

se prsty o stůl, bere do 

rukou obrázky a jede z 

nich vybírá.    

2 

      

zahájení fyz. aktivity - 

bere do ruky obrázek, 

ukáže ho p. a věší na síť 

, rozhoduje řešení bez 

domluvy s p. 

Bere první obrázek do 

ruky a  zavěšuje jej na 

síť, aniž by se předem 

domluvil s p., ale 

obrázek ji krátce ukáže. 

Tak asi začnem tihmle 

tím. 

3 

No… 

Pozoruje p. dává mu 

najevo souhlas se 

začátkem aktivity.  svolení s aktivitou p.       

4 Cos měl?  Podívá se na partnera otázka po řešení p.       
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5       sdělení vl. Řešení   Tak ten první, no. 

6 

No. 

prohlédne si obrázek, 

ustoupí a udělá p. 

prostor, aby mohl 

obrázek zavěsit, přitom 

se na něj krátce podívá, 

pokývně a zasměje se.A 

přiblíží se k p. 

souhlas s p. řešením, 

aktivita - prohlíží si 

obrázek, svolení p. k 

zavěšení obrázku, 

pohled na p., kývnutí, 

smích, přiblížení k p.       

7 

      

aktivita - věší obrázek 

podle svého návrhu po 

souhlasu p. 

věší obrázek podle 

svého návrhu po 

souhlasu p.   

8 

Proč to takhle to..? To 

má být asi… 

Dívá se na obrázek, 

natahuje k němu ruku a 

ptá se, proč jej p pověsil 

tímto způsobem. Je 

přerušena ve vysvětlení 

postupu úkolu. 

otázka po p. postupu 

zavěšení obrázku, 

sdělení vl. Názoru na 

postup, aktivita - dotýká 

se právě zavěšeného 

obrázku       

9 

      

vysvětlení vl. Postupu 

zavěšení obrázku, 

aktivita - sundavá 

obrázek ze sítě, 

manipulace s obrázkem, 

ukázka možností 

zavěšení, gestukulace 

rukama 

Natahuje se k 

partnerece, ruce se 

setkají na obr. Bere si 

zpětně obrázek a skočí p 

do řeči a vysvětluje, jak 

a proč obrázek věšel. 

Ukazuje možnosti, jak 

obrázek pověsit. 

Pomáhá si výraznou 

gestikulací rukama. 

Manipuluje s obrázkem 

v rukou.  

No tak jako že my jsme 

za tim a oni už to viděj 

předpokládám… 
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10 

Jo, dobře, dobře. No tak 

jo. 

Odstupuje od sítě. 

Ustupuje od manipulace 

s obr. Skočí mu do řeči. 

Akceptuje jeho 

vysvětlení, drbe se na 

čele, kořeni nosu a pak 

u oka.  Nezaujatost v 

hlase. 

fyz. aktivita - 

odstoupení od sítě, skok 

do řeči, svolení k p. 

postupu věšení obrázku, 

drbání na čele, nose a u 

oka, nezaujatý tón hlasu       

11 

      

pokračování ve 

vysvětlení postupu, 

spěch, živý tón hlasu 

Agilně chce pokračovat 

ve svém vysvětlení, 

živý tón hlasu, 

pospíchá. 

Kdybych to otáčel, víš 

co… 

12 

Ne, to je dobrý.  

Odstupuje od sítě, drbe 

se na čele a kořeni nosu. 

Naslouchá p vysvětlení. 

Akceptuje, aby p 

zachoval půvdní způsob 

věšení. 

fyz. aktivita - 

odstoupení od sítě, 

naslouchání p., 

opakované svolení k p. 

postupu       

13 

      

vyhovění p. přání jiného 

postupu (i přes její 

souhlas s jeho 

postupem), máchnutí 

rukou - sdělení vl. 

Postoje k postupu, 

otázka po 

ujištění/souhlasu p., 

úsměv na p. 

Respektuje i přes 

ochotu p. akceptovat 

jeho řešení, její přání a 

obrázek věší potištěnou 

stranou k nim. A 

máchne rukou na 

znamení, že je mu to 

fuk. Ujistí se otázkou, 

usměje se krátce na p. a 

pak se vrací k obrázkům 

na stole. 

Tak jo, to otočíme, 

dobrý, mně osobně je to 

jedno…Jo? 

14 
      

aktivita - řadí/přesouvá 

obrázky po stole 

Manipuluje souběžně s 

p s obrázky po stole.   
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15 

Asi jo, počkej. Já jsem 

tam dala myslim todle. 

Souhlasí s p. aktivitou, 

natočí se bokem ke 

stolu a začne se také 

přehrabovat v 

obrázcích. Dívá se na 

ně. Zamýšlí se nad 

svým pořadím. Ukazuje 

na obr. A posunuje ho k 

p ruce. 

souhlas s p. řazením 

obrázků, aktivita - řadí 

obrázky na stole,  

zamyšlení, sdělení vl. 

Řešení - návrh řešení 

společného - aktivita - 

přesouvá obrázek po 

stole       

16 

      

souhlas s p. návrhem, 

aktivita - chystá se 

zavěsit obrázek dle p. 

návrhu 

P souhlasí, natahuje se 

po sponce na připnutí.  Hm, já taky. 

17 

Todle. 

Jako třetí označí 

obrázek poklepáním 

prstu na něj.  návrh dalšího řešení       

18 

      

alternativní návrh 

řešení, sdělení vl. 

Řešení 

ukáže na jiný obrázek 

jako třetí v pořadí 

Tak jako třetí jsem měl 

todle.  

19 

Já myslím žě todle a 

pak todle.  

poklepáním prstu 

ukazuje na další 

obrázky v pořadí. 

Napřímí se a zasměje se 

na p. Žertovný hlas, 

odlehčuje situaci - pivo. 

opakování vl. Návrhu 

řešení, aktivita - ukazuje 

na obrázky, napřímení, 

odlehčení situace - 

smích, žertovný tón 

hlasu       

20 

      

souhlas s p. - aktivita - 

věší obrázek dle návrhu 

p., úsměv 

věší druhý obrázek na 

síť (jak se shodli před 

tím). Usmívá se. Hlava 

nakloněná mírně k 

levému rameni.   
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21 

Tak pojď, nedáme třetí 

pivo? (smích) 

Žertovný hlas. Zakloní 

se, natáčí čelem k síti a 

ukáže žertem na obr. 

Piva. Směje se. Pomáhá 

p zavěsit druhý obrázek. 

aktivita - pomáhá p. 

zavěsit obrázek, návrh 

dalšího řešení, humor - 

žertovný tón hlasu, 

smích, aktvitia - ukazuje 

na obrázek       

22 

      

neverb. souhlas s p. 

návrhem - aktivita - věší 

obrázek dle návrhu p. zavěšuje třetí obrázek   

23 

  

sleduje p, jak zavěšuje 

obrázek. 

aktivita - sleduje jak p. 

věší obrázek dle jejího 

návrhu       

24 

Teď bych dala todle. 

Přiblíží se k p. Prstem 

ukazuje na obrázek na 

stole. 

návrh dalšího řešení, 

aktivita - ukazuje na 

obrázek na stole, 

příblížení k p.       

25 

      

neverb. souhlas s p. 

návrhem - aktivita - 

chystá se zavěsit 

obrázek dle návrhu p. 

Bere podle p. obrázek 

do ruky a chystá se jej 

zavěsit.   

26 No. Nebo ty bys dal 

něco jinýho? Doptává se p. Zaváhání.  

otázka po p. názoru na 

řešení / návrhu řešení, 

váhání       

27 

      

Souhlas s p. řešením, 

sdělení vl. Postoje k 

řešení (je mu to jedno), 

klidný hlas, aktivita - 

věší obrázek na síť 

Souhlasí s p. volbou. 

Shodují se v ní. 

Vyjadřuje postoj k 

úkolu i pořadí. Klidný, 

jasný hlas. Zavěšuje obr 

na síť.  

Jo, jo, jo. I když mně je 

to jedno osobně.  
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28 

Jo?Já jsem to udělala 

Dívá se na obr na stole, 

manipuluje s nimi 

(šoupá je po stole), 

vysvětluje, je přerušena 

p. 

otázka po ujištění, 

vysvětlování vl. Řešení 

(přerušena p.), aktivita - 

manipulace s obrázky - 

přesouvá obrázky po 

stole       

29 
      

skok do řeči, sdělení vl. 

Řešení (alternativního) 

skočí p do řeči ještě při 

věšení obr. Já jsem dal nákupy. 

30 
Já, já jsem dala nákupy, 

takhle, auťák a todle. 

Opakuje, co chtěla 

původně říci, 

manipuluje obrázky po 

stole - skládá pořadí. 

opakování vl. Řešení, 

aktivita - manipulace s 

obrázky - řadí obrázky 

na stole       

31 

      

dotek na obličeji, 

opakuje vl. Řešení, 

netrvá na vl. Řešení, 

otázka po návrhu spol. 

řešení, aktivita - 

přehazuje obrázky na 

stole 

dotýká se obličeje. 

Nechává p dokončit 

pořadí a pak ji ukazuje, 

jak to měl on, přehazuje 

obr. Je ochotný 

akcpetovat její pořadí. 

Zastaví se u nejbližšího 

obr. 

Já jsem to dal takhle 

nějak, to je jedno. Tak 

jo. Tak co dáme teď 

hlavně? 

32 A tady to jsem ještě 

měla jako by že to je 

hudba. 

Ukazuje na obr, u 

kterého se p zastavil, a 

doplňuje význam. 

Gestikuluje rukou. 

sdělení vl. Pochopení 

významu obrázku, 

aktivita - ukazuje na 

obrázek, gesta rukou       

33 

      

exprese pochopení, 

aktivita - bere obrázek 

do ruky, chystá se ho 

pověsit 

bere si obr do ruky a 

chystá se ho pověsit Hm. Tak. 

34 Co?   otázka po názoru p.       
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35 

      

aktivita - věší obrázek, 

sdělení vl. Řešení a 

postoje, gesta rukou 

Zavěšuje obrázek, 

ilustruje vysvětlení 

gesty rukou. 

Já jsem to dal taky 

vysoko, ale rozhodně by 

to mělo jít výš než 

nákupy.  

36 
Jo? 

Podívá se na p a 

ujišťuje se. 

otázka po ujištění o 

souhlasu p.       

37       souhlas s p. návrhem Souhlasné zabručení. HmHm. 

38 

Skvěle, tak to dej. 

pokyn k aktivitě, opět se 

dívá na obr. Manipuluje 

s nimi, ukazuje na ně 

rukou, 

radostný/optimistický 

tón hlasu 

exprese spokojenosti, 

radostný/optimistický 

tón hlasu, pokyn k 

aktivitě - zavěšení 

obrázku, aktivita - 

manipulace s obrázky, 

ukazování na obrázky, 

návrh řešení       

39 

      

souhlas s p. návrhem 

řešení, žádost o ujištění 

o správnosti pochopení 

p. přání - změny řešení, 

aktivita - ukazuje na 

zavěšený obrázek 

ujišťuje se o přání p. , 

ukazuje na zavěšený 

obr., je připravený s ním 

manipulovat dle přání p. OK. Takhle to chceš? 

40 

Nenene. Takhle to nech! 

Takhle. Todle tam dej. 

Zvýšený tón hlasu na 

znamení, že tak to má p. 

nechat. Souhlas s 

uspořádáním a 

zavěšením dle p. Poté 

ukazuje rukou na další 

obr. Na stole, které 

vybrala. 

nesouhlas se změnou 

řešení, žádost o 

ponechání stávajícího 

řešení, zvýšený tón 

hlasu, aktivita - ukazuje 

na další obrázek - pokyn 

k zavěšení vybraného 

obrázku - rozhodnutí 

řešení bez domluvy s p.       
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41 

      

souhlas s p. 

rozhodnutím, aktivita - 

věší obrázek na síť 

Ujišťuje se o správnosti 

postupu, pořadí.Bere si 

obrázek do ruky a 

zavěšuje ho na síť.  

Jo. Takže takhle to 

dejme…Dobře. 

42 No.  Souhlas. souhlas s p. aktivitou       

43 

Je zajímavé co kterej 

ten obrázek jako to…  

Dívá se na obrázky, 

jejich pořadí, začne se 

nahlas uchechtávat, 

smát. Zamyslí se nad 

významem. Drbe se na 

hlavě, pohladí miminko. 

A věnuje mu svou 

pozornost. Houpe ho, 

dívá se na něj, hladí ho. 

Nevěnuje pozornost 

úkolu.  

reflexe pořadí obrázků, 

zamyšlení nad 

významem obrázků, 

drbání na hlavě, aktivita 

- věnuje se miminku 

aktivita - věší obrázek 

na síť, úsměv 

Věší další obrázek na 

síť. Usmívá se.    

44 
První je tady to, to je 

jasný.  

Prudce se otočí k síti a 

poznmenává, dívá se na 

první obr. , ukazuje na 

něj rukou. 

reflexe pořadí obrázku, 

- souhlas s jeho 

umístěním, aktivita - 

ukazuje na obrázek       

45 

      

souhlas s p., otázka po 

pochopení významu 

jiného obrázku 

Souhlasí s p, zavěšuje 

obrázek a ukazuje na 

jiný, jehož směrem hodí 

hlavou.  

Jasný. A jak jsi 

pochopila todleto? 

46 

Co? Co? Já jako relax.  

Pozornstí se opět obrací 

k obr. D mimča, dívá se 

na obr. Na který p 

ukazoval.  

věnování pozornosti 

miminku - rozptýlení, 

obrácení pozornosti zpět 

k úkolu, sdělení vl. 

Pochopení obrázku       
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47 

      

aktivita - věší poslední 

obrázek, ukazuje na 

ostatní obrázky, 

vysvětlování vl. 

Pochopení významu 

obrázků a vl. Postupu 

(přerušen p.) 

Věší poslední obr. 

Zdůvodňuje, ukazuje na 

obrázky - významem je 

odlišuje. Je přerušen p. 

Já jsem jako relax 

pochopil právě tohle. 

Todle jsem pochopil jak 

zahraniční zájezd, proto 

jsem dal… 

48 

No, tak jako by taky, ale 

tdleto je jako, jako ještě 

nějak intimní. 

skočí p do řeči, zakloní 

se, zamyslí, mírně 

nesouhlasný tón na 

začátku. Vysvětluje 

význam obr. Gesta 

rukama k obr. Pohled na 

p. 

skok do řeči, svolení k 

vysvětlení p. + námitka 

- sdělení vl. Názoru - 

možnost pochopení 

obrázku       

49 

      

souhlas s p. názorem, 

nezaujatý hlas, aktivita - 

upravuje připnutí 

obrázků na síti 

Nezaujatý tón, upravuje 

si sponky na připnutí 

obr., upravuje obr. Na 

síti. Hm, jo.. 

50 
Hmmm. Víš co, tady to 

je je jako relax, jako 

úplnej relax. 

Obrátí se k p a 

dovysvětluje. Gesta 

rukama. 

zamyšlení, dokončení 

vysvětlení vl. 

Pochopení významu 

obrázu, obrácení k p., 

gesta rukama       

51 

To je to jednosměrný 

zrcátko, tohle.  

Nevěnuje pozornost 

úkolu, dívá se po 

jednosměrném zrcadle, 

ukazuje k němu rukou, 

usmívá se. Mírně 

udivený výraz (nebo 

ohromený). 

věcné sdělění - 

vybavení místnosti 

(zrcadlo) 

aktivita - věší poslední 

obrázek 

Dověšuje poslední 

obrázek.   
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52 

      

souhlas s p sdělením, 

aktivita - pohled na 

zrcadlo, na obrázky, 

smích 

Zvedne hlavu, podívá se 

k zrcadlu, podívá se na 

stůl a na obrázky, 

zasměje se.  

Já vim, jsem to 

pochopil. 

53 

Co? 

Pohupuje dítě, nevěnuje 

p pozornost, pak se k 

němu nakloní a doptává 

se, co říkal. 

věnování pozornosti 

miminku místo p. 

sdělení, otázka po 

sdělení p.       

54 

      

opakování vl. Sdělení, 

úprava zevnějšku, 

rozhlížení po místnosti 

Opakuje sdělení, je 

nakloněný k p, směje se. 

Upravuje si rukávy, 

vlasy, rozhlíží se po 

místnsti.  Já jsem t už pochopil.  

55 

No ale, ale, že to vlastně 

jsem skončila poslední 

rok, když se sem vraceli 

- školní psychologie, a 

oni to tu 

zrekonstruovali. 

Dívá se do kamery, 

prohrabuje si vlasy, 

vypráví, dívá se k 

zrcadlu. Natčí se k p. , 

směje se jeho humoru. 

věcné sdělení - netýká 

se úkolu, smích       

56 

      humor, smích 

šeptavý, parodující tón. 

Pobavení, natočí se k p., 

směje se. 

Jsme prostě hotový z 

toho, že je tu 

jednosměrný zrcadlo. 

57 
A támhle je ta celá 

naše… 

Podívá se na dítě a 

směrem ke 

dvěřím/kameře, 

pohupuje se s dítětem.         

58 Výzkumník: hotovo?           

59         ukomčemé aktivity Jojo. 

60 
Hm.   

souhlas s ukončením 

aktivity       
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39 39.MP4 (39.1) 30:50 - 34:40 

    

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

1       

aktivita - začíná 

rozhodovací proces   

.. Tak já bych se domluvil, 

já bych to dal … 

2 

dobře, v tom případě je to 

jasný, že … dívá se na jeden z obrázků 

zamyšlení, pohled na 

obrázek       

3   směje se, vzájemný pohled smích, vzájemný pohled 

návrh shodného řešení, 

úsměv, vzájemný oční 

kontakt 

ukazuje na stejný obrázek, 

usmívá se, podívají se na 

sebe že tohle 

4     smích, oční kontakt       

5 dobře, takže to je takhle 

věší 1. obrázek, pak jde k 

telefonu) 

souhlas s p., aktivita - 

věší obrázek podle 

společné dohody, jiná 

aktivita (jde k telefonu)       

6       

návrh řešení, otázka po 

ujištění 

sám věší další další 

obrázek (ona jde k 

telefonu, neodpovídá mu) 

já to tam zatím takhle 

dám, jo? 

7 co? vrací se zpátky 

nepřítomná otázka (vrací 

se ke stolu - telefonovala)       

8       

vysvětlování vl. Postoje, 

nesouhlas s řešením 

(vlastním), otázka po 

pochopení, zamyšlení 

ukazuje na 3. obrázek, 

který má v ruce 

třeba tohle a tohle nemůže 

být, rozumíš?… proč 

bysme to… 

9 

tohle mi připadá… prostě 

ta dovolená určitě… 

zamyšlený výraz, posouvá 

2. obrázek pověšený 

partnerem obrázek na 

jinou pozici (2.) 

zamyšlení, striktní 

rozhodnutí o řešení, 

aktivita - přehazuje 

obrázek (zavěšený 

partnerem během její 

nepřítomnosti)       

10       

zamyšlení, akceptace 

řešení p., pohled na p., 

vzájemný oční kontakt 

nechá obrázek jak ho dala 

partnerka a dívá se dál na 

další, podívá se na 

partnerku, pak se na sebe 

dívají oba 

rozjet se tam může člověk 

sám…ikdyž..hmhm  
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11       

návrh řešení, otázka po 

ujištění, humorný návrh, 

aktivita - věší obrázek se 

souhlasem p. 

věší další obrázek, smějí 

se (ona se pak dále 

usmívá) 

tady mám… - můžu 

takhle?  

12 no usmívá se 

svolení k p. řešení 

(reakce na jeho ujišťující 

otázku), úsměv       

13       

žádost o odsunutí obrázku, 

humor - exp. Hraného 

znechucení, ironický tón 

hlasu, gesto paží 

výraz hraného znechucení 

ve tváři, nesouhlasné 

kroucení hlavou, paží se 

rozmáchne k obrázku, 

který partnerka drží v 

ruce, ironický tón hlasu 

dej, dej to pivo pryč, dej to 

pivo pryč 

14   

partnerka se pobaveně 

dívá na obrázky exp. pobavení       

15 Ale co tady řešíš…? 

žena se dívá na síť a 

obrázky, které má v ruce 

otázka po vysvětlení 

aktvity p. 

skok dořeči, vysvětlování 

vl. Aktivity 

muž se na ni podívá, muž 

ji skočí do řeči a začne 

mluvit souběžně s ní 

nesrozumitelné 

vysvětlování 

16       

vzájemný oční kontakt, 

šuškání, aktitivita - shodí 

obrázky, odlehčení situace 

- humor - sebeshazování, 

ironický tón hlasu, aktivita 

- věší obrázky zpět 

dívá se na p. - vzájemný 

oční kontakt, něco šeptá 

partnerce a přitom shodí 

většinu již pověšených 

obrázků, skok do řeči p., 

výkřik - humor namíření 

proti vlastní osobě, 

ironický tón hlasu, oba 

věší obrázky zpět 

vykřikne + sám na sebe: 

"cos to udělal pitomče" 

17   

věší obrázky spolu s p., p. 

humor přechází bez reakce 

ignorace humoru p., 

aktvita - věší obrázky 

zpět spolu s p.       

18   

pomáhá mu obrázky 

zpátky věšet 

fyz. aktivita - pomoc p. s 

věšením obrázků       

19       

odvádění pozornosti - 

otázka po důvodu postupu 

+ zda natáčeni, odlehčení 

situace - humor občas zavtipkuje 

proč to musíme dávat 

sem? jo to je součást úkolu 

/ myslíš, že nás natáčí? 

20 cože? zamyšlený výraz 

nepřítomná otázka 

(nerozuměla p.)       
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21       opakování otázky   myslíš, že nás natáčí? 

22 myslim, že ještě ne   vyjádření vl. Názoru       

23       

láskyplný projev - 

partnerské doteky dotýká se ženina pozadí   

24 přestaň 

uhýbá se mu, ale usmívá 

se 

hraná obrana proti p. 

dotekům, úsměv       

25       

návrh řešení, otázka po 

ujištění, odlehčení 

humorem 

bere další obrázek, 

natahuje se pro něj přes 

partnerku, vtipkuje 

(přehnaně), žena je stále 

vážná, pokračuje v práci, 

mužův návrh přechází 

teď dáme shopping 

nakonec, jo?  

26   

žena je stále vážná, 

pokračuje v práci, mužův 

návrh odmítá 

ignorace (přehnaného) 

humoru p., nesouhlas s p. 

návrhem     

Né nedávej (tenkým 

hlasem) 

27     

 

upuštění od návrhu řešení obrázek opět pokládá   

28 

Tak co, na 3. místě je toto, 

potom bude co? zavěsila znovu 3. obrázek otázka po návrhu řešení       

29       

odvádění pozornosti od p. 

návrhu - sdělení 

nepochopení významu 

obrázku, aktivita - bere do 

ruky obrázek a ukazuje na 

něj 

vezme do ruky další 

obrázek a ukazuje na něj 

třeba nechápu tohle - jako 

relaxace s přáteli když to 

neberu jako pivo 

30 

no, beru to spíš jako 

chodit večer ven do 

hospody nebo si s 

kamarádama sednout   

sdělení vl. názoru - 

význam obrázku       

31       

snaha o odlehčení - humor 

(sarkastický dotčený tón) - 

odvádění pozornosti 

(mluví o jiné situaci), 

vzájemný oční kontakt, 

úsměv, vyhovění p. 

návrhu, sdělení vl. Řešení, 

vysvětlení vl. Postoje, 

aktivita - věší obrázek 

podle domnělého prání p. 

mluví trochu dotčeně, muž 

se na ni podívá, oční 

kontakt, žena se zasměje, 

on se také usmívá, věší 4. 

obrázek, žena jen přihlíží a 

nic nenamítá 

no, tak třeba s Martinem, 

že, no, rozumím, tak kvůli 

tobě dávám víc dopředu, 

já jsem to taky dal 

dopředu, to je pro mě 

zábava víc než třeba 

fotbal, víš 
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32     

smích, oční kontakt, 

svolení k p. 

aktivitě/řešení       

33 

no, tak pak už, tak 

možná…, ne? ukazuje na další obrázek 

návrh řešení, otázka po 

souhlasu p.       

34       

souhlas s p. návrhem, fyz. 

aktivita - věší obrázek 

podle přání p., humor 

věší obrázek, na který 

žena ukázala, vtipkuje, 

žena se směje (souhlasí se 

ženou, dělá, co ona chce) ano 

35     

smích (reakce na p. 

humor)       

36       

odlehčení situace, humor, 

odvádění pozornosti 

dívají se na sebe, ona s 

úsměvem říká "ne", on 

přesto zavtipkuje 

třeba bych tu moh něco 

vystřihnout ze svého 

repertoáru, ne 

37 ne   

nesouhlas s p. návrhem 

odlehčení situace       

38       humor   nesrozumitelně vtipkuje 

39     smích       

40 

tak co dál… tak určitě 

potom ten shopping ne? bere do ruky obrázek 

zamyšlení, návrh řešení, 

otázka po souhlasu p.       

41       

nesouhlas s p. návrhem 

řešení, alternativní návrh, 

aktivita - bere do ruky jiný 

obrázek 

dívá se na ni, bere do ruky 

jiný obrázek 

teda ten zcela nakonec 

podle mě…  

42             

43 ne 

nesouhlasí s jeho 

návrhem, klidný rozhodný 

hlas 

nesouhlas s p. návrhem, 

klidný hlas, rozhodný tón       

44       

sdělení vl. Názoru - 

význam obrázku dívá se na ženu 

no já to třeba beru jako že 

jdeš na fotbal a že jsi pak 

v televizi 

45 

no, tak to je i tak jako 

poslední 

bere do ruky jiný obrázek, 

klidný hlas 

opakovaný nesouhlas s 

návrhem p., alternativní 

návrh, klidný hlas       
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46       

neochotný souhlas, 

rozladěný tón hlasu, posun 

brýlí, pokrčení rameny, 

aktivita - uhýbá p. 

souhlasí s ženou, ale je 

trochu rozladěný, 

posunuje si brýle a krčí 

rameny, ustupuje jí, aby 

mohla obrázek pověsit  a 

bere do druhé ruky i 

poslední obrázek no, dobře no 

47 

abychom to dali jako 

pár… víš 

věší obrázek, který 

předtím vybrala ona 

(nákupní tašky) 

obhajování vl. rozhodnutí 

/ aktivity (poukázání na 

pravidla řešení úkolu - 

párové řešení), fyz. 

aktivita - věší jí vybraný 

obrázek       

48       

odvádění pozornosti 

(prohrál), odlehčení 

situace, láskyplný projev - 

polibek na krk líbá žena zezadu na krk a tohle, že? 

49 nech toho… 

okřikne p., aby toho 

nechal, ale směje se 

hraný nesouhlas s p. 

láskyplným projevem, 

smích       

50       

pohled na p., odvádění 

pozornosti - vyjádření vl. 

Názoru na výhled z okna 

podívá se na p., pak se 

podívá z okna a 

okomentuje výhled, pak 

věší další obrázek na 

poslední místo a ujišťuje 

se pokývnutím, že žena 

souhlasí 

…pěkná výstavka, ne? Je 

tam pěkně, že? 

51 aha 

souhlasné vyjádření, 

trochu nepřítomný výraz 

(soustředí se na řešení) 

nepřítomný souhlas 

(soustředěna na řešení)       

52 hm...a auto…tak 

věší poslední obrázek na 

předposlední místo, muž ji 

pozoruje a nic nenamítá, 

začínají se bavit o něčem 

jiném 

rekapitulace řešení, 

souhlas s p. aktivitou 

(zavěšení obrázku dle 

dohody)       
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Pár č.: 43 

 

Stopáž: 43. mp4, 30:52 

- 34:46 

   

 
ŽENA MUŽ 

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

1 

      

zahájení aktivity - 

rozkládá obrázky po 

stole, komentování vl. 

aktivity 

Muž rozkládá obrázky 

po stole a ujímá se 

aktivity.  

Tak já to tady nejdřív 

roztáhnu. 

2 
To je to moje. 

Žena se dívá na 

obrázky. sdělení vl. Řešení       

3 

      

návrh řešení, otázka po 

souhlasu p., aktivita - 

ukazuje na obrázek 

Partner ukazuje na 

obrázek. Tak pes první, ne? 

4 

Tak pes první. 

Bere obrázek do ruky a 

prohlíží si ho a podává 

ho partnerovi. 

souhlas s p. návrhem, 

aktivita - bere obrázek, 

prohlíží si, podává ho p.       

5 
Nevezmem to odzadu?   návrh postupu aktivita - věší obrázek 

Partner obrázek 

zavěšuje.   

6 

      

nesouhlas s p. 

alternativním návrhem 

postupu, trvání na vl. 

(už započatém) postupu   

Ne, to vezmem od 

předu. 

7 Odzadu je to 

jednodušší.   

argumentace - 

obhajování vl. Návrhu 

postupu       

8 
      

uzavřená otázka po p. 

postoji   

Jako že co se nám 

nelíbí…? 

9 no   souhlas s p. pochopením       

10 
      

opakovaný nesouhlas s 

p. návrhem postupu   ne 
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11 

To se mi nelíbí, to dej 

poslední. 

Podává partnerovi 

sponku aby připevnil 

další obrázek, 

opakovaně prosazuje 

svoje řešení 

ignorace p. návrhu 

postupu - trvá na svém, 

dál to neřeší, rozhodnutí 

řešení bez domluvy s p. 

- pokyn p. k zavěšení 

obrázku dle vl. 

Navrženého postupu       

12 

    

svolení ke kompromisu 

- neprotestuje 

svolení ke kompromisu 

- návrh alterantivního 

postupu řešení (střídavě 

podle něj a p.) 

Partner mezi tím našel 

vlastní řešení, jak úkol 

vypracovat. 

Jo, tak to vlastně můžu 

dělat na přeskáčku. 

13 

      

zamyšlení, sdělení vl. 

Postoje a názoru na 

význam obrázku, 

aktivita - drží v ruce 

obrázek 

Partner má v ruce 

obrázek a zamýšlí se 

nad významem 

Mě se pivo trošku líbí. 

Třeba je to nealko nebo 

třeba Plzeň, aha. 

14 

No, to jsem dala na 

konec. Tak to dej 

poslední. 

Partnerka jeho 

vysvětlení ignoruje, 

dívá se na obrázek a 

opakovaně se snaží 

partnera donutit, aby jej 

pověsil jako poslední v 

pořadí. Mluví k 

partnerovi důrazným 

tónem. Je mírně 

agresivní. Ukazuje na 

konec škály. 

ignorace p. sdělení, 

sdělení vl. Řešení, 

opakovaný pokyn p. k 

aktivitě - zavěšení 

obrázku podle jejího 

řešení, (nakonec) 

důrazný mírně agresívní 

tón hlasu, aktivita - 

ukazuje na konec sítě       

15 

      

nesouhlas s p. návrhem 

řešení, alternativní 

návrh řešení 

Pohled na partnerku, 

opanuje ji, snaha 

vyjednávat a prosadit 

svůj názor. Ne, předposlední. 

16 

Ne, poslední. 

opakovaně ukazuje na 

konec škály. 

verbální hádka - 

neústupnost - trvání na 

vl. Návrhu řešení       
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17 

      

verbální 

hádka/argumentace - 

neústupnost - trvání na 

vl. Návrhu řešení   Ne, předposlední. 

18 
Nejsme žádní..., dej to 

poslední. 

Pokývne jeho směrem a 

rezignovaně až uraženě 

mluví. 

sdělení vl. Postoje, 

trvání na vl. Návrhu 

řešení, dotčený již 

klidnější hlas       

19 

      

dotaz na umístění jiného 

obrázku (dal by 

poslední), aktivita - 

ukazuje na obrázek, 

otázka po umístění 

obrázku, neutrální tón, 

pohled na p.  

Pohlédne na stůl a 

obrázky, ukáže na 

obrázek rukou a položí 

věcnou otázku 

neutrálním tónem. 

Podívá se na Ž. A kam pak dáme fotbal? 

20 

To je stejně pitomý. 

Žena kritizuje úkol i 

obrázky, natáhne se k 

obrázku, na který 

ukazoval M. 

sdělení kritického 

postoje k obrázku - 

souhlas s postojem p.       

21 

      

vl. Návrh řešení, snaha 

vzít p. obrázek z ruky 

(neúspěšně)   

No, to bych tam dal 

poslední. 

22 

Počkej, počkej, počkej.  

Ž vezme obrázék do 

ruky, uchopí další a s 

oběma se prudce otočí 

od M. Směje se. 

zpochybnění p. návrhu 

řešení, aktivita - bere do 

ruky oba obrázky  

ucukne p., když chce p. 

jeden vzít, brání je 

tělem, smích       

23 

      

aktivita- sleduje aktivitu 

p., pobídka p. k 

vyjádření názoru 

M se otočí za ní, snaží 

se zjistit, co Ž dělá s 

obrázky. Co? 
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24 

Ták, to stejně ještě 

nevíme. 

Ž ploží obrázky na stůl 

pod škálu a M ji sleduje. 

rozhodnutí o postupu 

řešení, aktivita - 

odkládá oba obrázky 

stranou k pozdějšímu 

rozhodnutí, sdělení 

postoje za oba       

25 

Tak já nevim, to je 

stejně blbý, že jo? 

Upravuje pořadí a 

komentuje obr. 

Negativní.  

sdělení vl. negativního 

postoje k obrázkům, 

aktivita - přehazování 

obrázků / změna pořadí 

obrázků       

26 
      

nesouhlas s p. postojem, 

sdělení vl. Postoje ukazuje na obrázky. Ne, to je blbější. 

27 

A je fakt, že to může 

být nealko. 

Ž připouští, že pivo 

může mít spec. 

Význam. Rovná dál obr. 

Na stole a prohlíží si je. 

připuštění 

alternativního názoru na 

význam jí zvoleného 

obrázku, aktivita - 

pokračuje v řazení 

obrázků, prohlíží si je       

28 

      

svolení k p. názoru, 

aktivita - věší obrázek 

podle svého návrhu  

Souhlasné zabručení. M 

bere obr. Do ruky a 

chystá se jej zavěsit na 

síť.  No 

29 

Fotbal je blbej hodně. 

No, tak ho dáme 

poslední. 

souhlas s p. návrhem, 

podává mu obrázky k 

zavěšení 

opakování vl. Nového 

Postoje k p. zvolenému 

obrázku, souhlas s 

řešením dle p. návrhu, 

aktivita - podává p. obr. 

K zavěšení        
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30 

      

aktivita - bere si 

obrázek od p., ukazuje 

na jiný obrázek, návrh 

alternativního řešení 

Dokončuje zavěšení, 

přijímá od ž obr a 

přendavá si jej do jiné 

ruky. Druhou rukou 

ukazuje na jiný obr No, počkej ještě auta. 

31 
No tak auto ale nemůže 

být před pivem, jako. 

Škatule pitomý, to bude 

potom. 

Ž bere obr. Na který m 

ukazuje do ruky a 

komentuje ho. Prohlíží 

si ho. 

námitka proti p. návrhu, 

sdělení vl. Postoje, 

rozhodnutí o řešení bez 

souhlasu p., aktivita - 

bere obrázek do ruky 

aktivita - snaha vzít p. 

obrázek z ruky 

M se natahuje po obr. 

Který má ž v ruce.    

32 

  

Ž se s obr stahuje tak, 

aby jí ho m nemohl vzít 

z ruky.  

aktivita - nenechá si 

obrázek vzít souhlas s p. postojem 

M ustoupí, ukazuje na 

obr, který má ž v ruce.  Škatule nemáme rádi. 

33 

Nemáme, no. 

Souhlasně a ironicky 

přitaká, pohybuje se 

celým tělem i s 

obrázkem jako by si jej 

chtěla "přivlastnit".  

opakování postoje, 

pohyb celým tělem, 

ironický tón hlasu       

34       sdělení vl. Řešení   Já jsem je dal. 

35 Nemůžou bejt vzadu.   námitka proti p. řešení       

36 

      

návrh alternativního 

řešení, aktivita - ukazuje 

na síti návrh zavěšení 

obrázků 

M ukazuje na škálu, je k 

ní natočen čelem, 

prstem pomyslně 

označuje místa, kam by 

umístil jaké obr.  

Tady bych dal pivo a 

tady škatule. 

37 

Proč pivo? To není 

nealko pivo. To je 

alkoholický pivo, to je 

normálně alkohol. 

Ž pobouřeně až 

rozčileně mluví k muži, 

je úsečná, agresivní, 

hádavý hlas. Prudce 

opakovaně gestikuluje 

celou paží, ukazuje k 

obr. Piva, který visí na 

škále.  

argumentace/hádka - 

otázka po důvodu p. 

návrhu řešení (pivo), 

sdělení vl. Postoje - 

rozčílený úsečný 

agresívní tón hlasu, 

gesta paží, aktvitia - 

ukazuje na obrázek       
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38 

      

svolení k p. návrhu, 

pohled na ženu, výčitka 

tónu hlasu p. - výhružka 

nahráváním 

situace/manipulace 

vinou 

M stojí blíže k síti, kde 

je zavěšen obr. Piva a 

fotbalu, sahá na 

zavěšené obr. A dívá se 

na ženu. Snaží se ji 

umírnit, aby 

nepoužívala takový tón 

hlasu.  

No dobrá. Křičíš na mě. 

To bude nahraný, jak na 

mě tady křičíš. 

39 
No to není, že křičím, já 

prostě jen mluvím 

nahlas do tý kamery aby 

to věděli. 

ž se otáčí na kameru a s 

rozpačitým výrazem 

specifikuje, proč mluví 

tak důrazně, obhajuje 

svůj styl komunikace. 

Ukazuje na kameru a 

směje se. 

obhajoba vl. 

Komunikace/odmítnutí 

viny - hlasitý tón kvůli 

nahrávce, pohled do 

kamery, odlehčení 

situace - smích       

40 

      

návrh dalšího řešení, 

aktivita - chystá se 

zavěsit obrázek 

M má mezitím v ruce 

obrázek, který se chystá 

zavěsit a manipuluje s 

ním za tímto účelem.  není rozumět 

41 

Nákupy fuj. 

Ž se otáčí zpět k muži a 

úsečně se vyjadřuje k 

obr., který jí m 

ukazoval. nesouhlas s p. návrhem       

42 Ale počkej, počkej. No 

se normálně dohodnem, 

že to bude takhle. Ty 

škatule je horší než 

pivo, lepší než pivo! 

Snaží se zabrzdit 

činnost (svou i 

partnerovu, gestikuluje - 

náznak pro zvolnění v 

aktivitě). Bere dva 

obrázky do ruky, 

ukazuje je partnerovi s 

razancí a jistou 

nekompromisností. 

snaha zpomalit aktivitu, 

alternativní 

návrh/rozhodnutí? 

řešení - nekompromisní 

tón,aktivita - bere do 

ruky 2 obrázky, sdělení 

vl. Postoje       
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43 

      

sdělení vl. Postoje, 

alternativní návrh 

řešení, aktvita - bere 

obrázky do ruky, 

ukazuje návrh 

pořadí/řešení 

Dívá se na obr, které mu 

ž ukazuje, bere je do 

rukou, přehazuje jejich 

pořadí 

Já mám pivo docela rád. 

Já bych ho dal takhle. 

44 Takže bude všechno 

podle tebe. 

ž vyčítavým tónem 

muže osočí, že se chová 

bezohledně.  

výčitka / obvinění p. z 

bezohlednosti, vyčítavý 

tón hlasu       

45 

      

odmítnutí 

obvinění/výčitky p. z 

bezohlednosti 

m námitku a osočení 

odmítá Ne 

46 

Fotbal je podle tebe, 

pivo bude podle mě ať 

je to fér. 

Ukazuje ke škále, aby m 

podle jejího požadavku 

zavěsil obr. Mluví 

úsečně, agresivně, 

obhajuje svoje řešení, 

postup a pojetí 

férovosti.  

návrh kompromisního 

řešení, aktivita - ukazuje 

návrh řešení, úsečný 

agresívní hlas       

47 

      

rozhodnutí řešení bez 

souhlasu p., aktivita - 

drží v ruce obrázek Má obr.  

Teď tam budou ty 

nákupy. 

48 
Né, nakupovat se musí, 

škatule se nemusí. 

Takže pivo, to je 

alkohol. 

ž mu obr vytrhne a 

začne s ním mávat 

kolem sebe. Rázně s 

ním doprovází svoje 

sdělení.  Skočí mu do 

řeči, úsečný tón. 

Vytváří nátlak. 

skok do řeči, nesouhlas 

s p. řešením, aktvitia - 

vytrhne p. obrázek z 

ruky, mává s ním, 

úsečný tón, sdělení vl. 

Postoje a vl. Názoru na 

význam obrázku       

49       nesouhlas s p. názorem   Není 
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50 

Prosim tě je to alkohol, 

dej to tam. Fotbal byl 

podle tebe, teď to bude 

podle mě. 

Vrazí m do ruky obr, ať 

ho zavěsí na síti, je 

nekompromisní, 

ignoruje námitky p. 

Vytrhne p. obr z ruky, 

ukazuje, kam ho má 

umístit. Vytváří nátlak. 

ignorace p. nesouhlasu, 

opakování vl. Názoru na 

význam obrázku, 

aktvita - vytrhne 

obrázek p. z ruky, 

ukazuje, kam ho má 

zavěsit, striktní příkaz k 

aktivitě, nekompromisní 

tón hlasu, nátlak, 

vysvětlení vl. 

Rozhodnutí řešení - 

jako kompromisní 

váhání vyhovět p. 

(zavěsit obrázek dle 

jejího návrhu) 

M. si od ní obr bere, 

dívá se na něj, váhá s 

umístěním, zda ho na 

síť zavěsit.    

51 

Ať je to fakt půl na půl, 

ať to tam vidí, že jsme 

půl na půl. 

Ž tvrdě a 

nekompromisně mluví k 

p, hádavý, agresivní tón, 

nátlak, částečně 

bezmoc. Do rukou si 

připravuje další obrázek 

a pro diváky komentuje 

snahu o to, aby to 

vypadalo, že v 

partnerství jednají 

rovně, 50 na 50.  

vysvětlení postupu jako 

kompromisního řešení, 

hádavý agresívní 

nekompromisní tón 

hlasu, exp. Nátlaku, 

aktivita - bere do ruky 

další obrázek       

52 

      

rezignace, aktivita - věší 

obrázek podle přání p. 

M rezignovaně vsí 

obrázek na škálu podle 

přání p.  Mě je to jedno. 

53 

      

otázka po p. rozhodnutí 

řešení/pořadí obrázků, 

snaha vyhovět p. 

M se otočí k partnerce a 

rezignovaně (povolně) 

se vyptává na pořádí obr 

dle p.  No tak… 

54 

Tak Položí obr. 

rozhodnutí řešení, 

aktivita -pokládá 

obrázek       
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55 

Teď škatule, to je jasný. 

Vezme jiný obr. A dá 

jej do rukou p.  

rozhodnutí řešení, 

aktivita - bere do ruky 

další obrázek, dává ho 

p. do ruky       

56 

      

akceptuje rozhodnutí , 

aktvitia - věší obrázek, 

věcné sdělení k řešení, 

exp. Odevzdanosti 

M akceptuje. Bere si do 

ruky klipsnu na 

zavěšení a věší obr. 

hmm, teď jsou tam ty 

řidiči. 

57 

Ty se vždycky akorát 

srazí blbci. 

Ž sleduje p. jak věší obr 

na místo, které určila. 

Připravuje si další 

obrázek, blíže se na něj 

dívá a hlasitě, ironicky 

se zamsěje. Se smíchem 

se obrací k p.  

reakce na p. sdělení, 

aktivita - připravuje 

další obrázek na 

zavěšení, snaha odlehčit 

situaci - ironická 

poznámka       

58 přes smích jí není 

rozumět           

59 
      

sdělení vl. názoru na 

jednání výzkumníků 

M zavšuje stále 

předešlý obr na síť.  oni si nás asi prohlíží. 

60 To je mi jedno.   sdělení vl. Postoje       

61 

Pak ty nákupy. 

Ž podává muži obr, aby 

jej zavěsil na síť.  

rozhodnutí dalšího 

řešení, aktivita - podává 

p. obrázek k zavěšení       

62       povzdech   Nákupy… 

63 
To bude teď.   

opakování rozhodnutí 

řešení 

aktivita - bere si 

obrázek od p. 

M si obr bere a bere si 

materiál na zavěšení.    

64 
Tohle to je normálně 

jako odpočinek, to není 

jako … 

ž muži ukazuje obrazek 

relaxu. Mluví 

rozhodným a zároveň 

znuděným tónem, který 

nepřipouští odpor.  

sdělení vl. Názoru na 

význam obrázku 

(nedokončeno), aktivita 

- ukazuje obrázek p., 

rozhodný tón       
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65 

      

otázka po ujasnění p. 

názoru na význam 

obrázku, sdělení vl. 

Názoru, aktivita - 

prohlíží si obrázek v 

ruce 

M si prohlíží obr, který 

má v rukou ž a zároveň 

ve svých rukou drží obr 

předchozí a klips na 

jeho zavěšení.  

Odpočinek nebo 

dovolená? Válení u 

moře. 

66 

Válení u moře - to 

nemáme moc rádi. 

Ž se soustředí na obr, 

oddaluje ho, konstatuje.  

aktivita - prohlíží si 

obrázek, akceptace p. 

názoru na význam 

obrázku, sdělení postoje 

(za oba)       

67 

      

neurčitý souhlas s p., 

exp. nezájmu 

m se dívá na obrázek, 

který drží ve svých 

rukou a souhlasně 

zabručí. Nějak extra si ž 

nevšímá, letmo její obr 

zaznaměná.  Hmm 

68 Já jsem si minule říkala, 

že bychom se mohli jít 

někam válet. 

Ž gestikuluje obrázkem 

pro ilustraci svého 

sdělení, střídavě těká 

pohledem mezi obr a m.  

změna vl. postoje, gesta 

rukou s obrázkem, 

pohled střídavě na p. a 

obrázek       

69 

      

sarkasmus/ironie, 

otrávený tón hlasu, 

pohled stířdavě dolů a 

na p. 

m prohodí ironickou 

poznámku, otrávený 

hlas. V rukou stále 

žmoulá svůj obr. 

Střídavě se dívá dolů a 

na p s obr.  

Co všechno ještě 

nemáme rádi…(není 

rozumět) 
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70 
Já jsem tam dala, že 

jsem kritická. Tys to 

tam nedal, viď? Protože 

ty jsi furt hu hu. No tak 

to tam dej takhle. 

pokouší se humorně 

odlehčit situaci, zároveň 

si do partnera rýpne. 

Ironie, smích. 

Ilustrativně se zakývá a 

udělá grimasu, 

přehrává.  

odlehčení situace - 

změna tématu, sdělení 

vl. Řešení jiného úkolu, 

otázka po p. řešení, 

hodnocení p. - pokus o 

humor / ironie, smích, 

přehrávaná grimasa, 

kývání tělem, pokyn p. 

k aktivitě       

71 

      

ignorace p. humoru, 

otázka po p. názoru na 

význam jiného obrázku, 

návrh významu, aktivita 

- ukazuje prstem na 

obrázek 

Ptá se věcně na význam 

obr, ukazuje na něj 

prstem.  

A co je todle to, to je 

relax, ne?  

72 

To je relax, ale mě už se 

to nelíbí, jak to vypadá, 

že jo? Takže to všechno 

shoří, tam prostě. 

Ž se natahuje po 

obrázku a potvrzuje 

význam obr. Bere si obr 

do ruky a přibližuje si 

jej k sobě, poté jej od 

sebe oddálí. Mluví 

důrazným až 

znechuceným hlasem. 

Pak druhý obr. Pokládá. 

souhlas s p. návrhem 

významu obrázku, 

sdělení vl. Postoje 

(negativního) - důrazný 

znechucený hlas, 

aktivita - prohlíží si 

obrázek, pak další 

obrázek, pokládá ho       

73 

      

aktivita - věší svůj 

obrázek na síť bez 

souhlasu p. 

M mezitím zavěšuje 

předešlý obr. Na síť, p 

neprostestuje, 

rezignovaně, shovívavě 

souhlasí, snaha 

nevyhledávat konflikt. No dobře. 
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74 
Tak relax bude za 

(nebylo rozumět) 

Bere si do ruky obrázek, 

klips na zavěšení a 

určuje pořadí obr na síti, 

zavěšuje obr.  

rozhodnutí řešení bez 

souhlasu p., aktivita - 

zavěšuje obrázek na síť       

75 

      

otázka po návrhu 

dalšího řešení, aktivita - 

bere do ruky obrázek 

p stále zavěšuje svůj obr 

a věcně se ptá po pořadí 

dalšího obr., který si 

hned nato bere do ruky. 

Kam dáme tu 

elektroniku? 

76 
To by mhla být televize, 

že jo? Jenže tam 

televize není. 

ž stále zavěšuje svůj obr 

a komentuje obr 

elektrniky klidnějším, 

spíše věcným hlasem 

(vůči předchozím) 

sdělení alternativního 

názoru na význam 

obrázku, klidný věcný 

tón hlasu       

77 

      

opakování vl. Názoru na 

význam obrázku, návrh 

řešení (umístění 

obrázku), aktivita - 

ukazuje, kam chce 

obrázek umístit 

M názorně ukazuje, 

kam by umístil obr. 

Tak to je jakože 

elektrika, tak tu bych 

dal sem. 

78 
Tak to jsem možná taky 

měla. Teď nevím, jak 

jsem to měla. 

ž váhavě souhlasí, váhá, 

zamýšlí se 

váhání, zamyšlení nad 

vl. Řešením       

79 
      

rozhodnutí o řešení / 

věší obrázek na síť věší obrázek na síť Tak já to dám.. 

 

Já už si to nepamatuju. 

Protože todle to jsou… 

ž mírně poodstoupí od 

stolu 

pokračuje ve 

vysvětlování vl. Názoru 

na význam obr. - 

přerušena p., 

poodstoupení od stolu       
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skok do řeči, sdělení vl. 

Názoru na význam 

obrázku, aktivita - věší 

obrázek podle svého 

rozhodnutí 

m ženu přeruší a 

zavěšuje obrázek na 

místo, které vybral 

To je konzum no ale asi 

se tim… 

 

No to je jedno co se tím 

myslí, myslí se tím co 

do toho dáš za obsah ty, 

to každý může pochopit 

jinak, je to schválně tak 

aby to bylo více 

významový.  

Ž ho sleduje, 

neprostestuje, 

vysvětluje, jak je možné 

se k pochopení obr. A 

jejich významu stavět. 

Mluví věcně, zrychluje 

tempo mluvy, snaží se 

přesto v hovoru mít 

dominantní postavení. 

Je napůl natočená k m 

napůl k síti. 

tichý souhlas s p. 

řešením neprotestuje 

proti p. aktivitě / řešení, 

vysvětlení vl. 

Pochopení zadání / 

záměru úkolu, rychlé 

tempo řeči, nadřazený 

tón řeči / poučování       

 

Tak no a teď todleto. 

Ž se otáčí ke stolu, bere 

obr. A podává ho m. Je 

pevně rozhodnuta.  

rozhoduje řešení bez 

domluvy s p., aktvita - 

podává p. obrázek k 

zavěšení (poslední)       

 

      

akceptace rozhodnutí p., 

upřesnění umístění 

obrázku (jiná možnost 

už není, nejde o 

rozhodnutí) 

M akceptuje její volbu, 

určuje umístění obr.  To dáme doprostřed. 

 

Ale já si myslím, že 

jsem to měla trošku 

jinak. Ale to jsem měla 

díky tomu, že ty věci mi 

přišly podobný. 

Ž si prohlíží obr. A 

komentuje to, jak měla 

pořadí sama za sebe. 

Namítá. Vysvětluje.  

námitka proti umístění 

obrázku, sdělení vl. 

Řešení / postoje - 

nejistota / zamyšlení, 

aktvitia - prohlíží si 

obrázek , vysvětlení vl. 

Řešení, svolení k p. 

řešení       
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Podbně blbý, ale jako 

od škatule dál je to 

prostě na prd, a to 

nakupování taky. A 

odtud sem je to dobrý. 

Zasahuje m do jeho 

prostoru, když věší obr. 

Doprotřed sítě. Mávne 

tím směrem rukou mezi 

mužovýma rukama. 

Rezignovan komentuje 

a vyjadřuje 

nespokojenost. Poté 

ukáže na první tři 

obrázky, kde je 

spokojená s pořadím i s 

obsahem a významem 

obr.  

dokončuje vysvětlení vl. 

Řešení / Postoje, 

aktivita - ukazuje na 

obrázky, rezignace na 

společné řešení, 

nespokojený tón u části 

obrázků - negativní 

postoj, u ostatních 

souhlas s řešením, 

kladný postoj   M upravuje obr na síti.    

 

      

návrh změny řešení - 

přesunutí obrázku na 

síti 

M se opakovaně snaží 

prosadit svůj názor na 

obr piva, snaží se o 

změnu předchozího 

rozhodnutí. 

Ale mě se docela líbí to 

pivo, já bych ho ještě 

přesunul. 

 

Ale to není nealko pivo. 

AŽ AGRSIVNĚ A 

ÚSEČNĚ ODMÍTÁ M 

NÁVRH O 

PŘESUNUTÍ PIVA, 

zvrátí hlavu ke straně a 

výčítavým pohledem 

hledí na p.  

ostrý nesouhlas, 

námitka proti p. 

pochopení významu 

obrázku, hlava ke 

straně, vyčítavý pohled 

na p.       

 

      

snaha o 

námitku/obhajobu 

změny řešení, aktivita - 

rovná a dokončuje 

zavěšení obrázků 

M stále urovnává a 

dověšuje obr.  Ale… 
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Pivo se nebude 

přesouvat, já ho 

nesnášim. 

Ž STÁLE AGRSIVNĚ 

GESTIKULUJE 

RUKAMA A HOVOŘÍ 

DŮRAZNĚ, ÚSEČNĚ, 

REZOLUTNĚ, JEJÍ 

MLUVA SPÍŠE 

PŘIPOMÍNÁ 

POVELY. 

striktní rozhodnutí o 

ponechání řešení, 

sdělení vl. Neg. Postoje 

k danému obrázku 

(pivo), agresívní gesta 

rukama, důrazný úsečný 

tón hlasu (povely)       

 

      

ustupování p., akceptace 

p. postoje 

M se otočí k ženě a 

ustupuje jí. No je pravda, že … 

 

Máme to dělat za pár. 

Kritizuje partnera za 

návrh změny pořadí.  kritika p. postupu       

 

      

snaha o odlehčení 

situace - humor, aktviita 

- srovnává obrázky na 

síti 

ironická poznámka, 

snaha odlehčit 

situaci…Mezitím 

urovnává obrázky na 

síti 

Kdyby to byly ryby… 

není rozumět… 

 

Tak jo, tak můžete. Oni 

dělaj jako že to neví, že 

jsme hotoví? 

Žena ukončuje aktivitu 

a výzkumníkům dává 

najevo, že jsou hotovi. 

Směje se 

ukončení aktivity, 

smích, sarkasmus 

směrem k 

výzkumníkům       

 

      

váhavý souhlas s 

ukončením aktvity a p. 

sarkasmem 

partner váhavě a 

rezignovaně zabrblá na 

souhlas.  No. 

 

 

pár č. 45; 24:04 - 31:05 
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pár si nejdříve k síti 

dává židle - 

přisouvá je muž, 

nejdříve ji dá ženě, 

pak sobě - chtějí u 

úkolu sedět, po 

žádosti výzkumné 

pracovnice 

zůstávají stát - muž 

blíže k oknu 

     

  
Žena - verbální 

sdělení 

Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

ž   bere do ruky obrázky zahájení aktivity       

1 

      snaha o aktivitu, přerušen 

pouze se obrázků dotkne 

(pak se opře rukama o 

stůl)   

2 

  

bere mu obrázky z 

ruky a rozkládá je, 

prudce s významem 

"ukaž, já sama" 

přerušení p. aktivity - 

bere p. obrázky z ruky, 

exprese neúcty? 

(výhra, p. přenechá 

aktivitu p.)       

3 
      

sdělení vl. Názoru / 

návrhu řešení?   

hele, todle myslím, že 

nákup jasně na závěr 

4 

já jsem to rozdělila 

na dvě skupiny - 

skupina fuj a 

skupina dobrý. 

Takže tohle bylo 

jako dobrý a tohle 

jako fuj. 

žena rozloží po stole 

obrázky do skupin, 

které označila, směje 

se svému označení 

skupin 

ignorace názoru p., 

sdělení vl. řešení       
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5 

      

věnování pozornosti - 

aktivní naslouchání 

(směje se partnerčině 

vysvětlení), sdělení 

názoru, upřesnění 

významu obrázku 

naslouchá partnerce, 

zasměje se spolu s 

partnerkou, ukazuje na 

obrázek 

Ok, já měl tohle jako 

sport, ne jako koukání na 

fotbal 

6 já to měla jako 

fotbal nezájem 

nafrněný/pohrdavý 

hlas, také ukazuje na 

obrázek 

sdělení vl. řešení, 

ignorace názoru p. na 

význam obr.       

7 
      opakování vl. názoru   

já myslim, že to je jako 

sport 

8 

ale tohle jsem měla 

jako přírodu, ne 

jako štěňata 

žena mu skočí do řeči, 

nenechá ho mluvit, 

ukazuje na jiný 

obrázek 

přerušení p. - skok do 

řeči, ignorace p. - 

pokračování ve sdělení 

vl. řešení/názoru, 

upřesnění významu 

obrázku       

9 

      

přerušení p. - skok do 

řeči, souběžná řeč, 

upřesnění významu 

obrázku, vyjádření vl. 

postoje 

skočí ženě do řeči a 

mluví současně s ní 

a já jsem to měl, já jsem to 

měl jako štěňata právě, mě 

to vůbec nezaujalo 

10 
aha, já to měla jako 

přírodu   

opakování vl. Názoru, 

výraz pochopení p., 

upřesnění významu 

obrázku       
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11 

      

 sdělení vl. řešení + 

postoje 

ukazuje na obrázky, 

lehce jimi posunuje 

nicméně já jsem měl jako 

první tohle, ve smyslu 

partnerství, pak jsem měl 

jako cestování, ne jako 

válení na pláži. Pak jsem 

měl - zábavu, pak jsem 

měl sport, a tyhlety jsem 

úplně prostě odfiltroval, 

tohle bylo úplně nejvíc 

poslední, protože auta mě 

vůbec nezajímaj, 

nakupování taky ne 

12 

  

pije, chvíli se dívá 

úplně jinam, nevěnuje 

partnerovi/tomu co 

říká pozornost, až po 

chvíli sleduje obrázky, 

o kterých mluví 

 ignorace p. (dívá se 

jinam, nereaguje na 

něj)       

13 

já jsem tohle brala 

jakože se s tím dá 

jet na výlet, to mám 

o jeden vejš 

žena mu na konci jeho 

vysvětlení, jak to měl 

on, skočí do řeči, 

ukazuje na jeden z 

obrázků 

přerušení p. - skok do 

řeči, upřesnění 

významu obrázku, 

sdělení vl. řešení       

14 

      

neochotný souhlas, snaha 

o aktivitu/řešení, přerušen   

no dobře, takže teď je 

otázkou… 

15 

já měla jako první 

tohle jakoby 

přírodu, jako být 

venku v přírodě, 

protože ostatní je 

takový…hmm… 

skočí mu do řeči, na 

konci se odmlčí, opře 

se lokty o stůl a 

vypadá zamyšleně 

přerušení p. - skok do 

řeči, upřesnění 

významu obrázku, 

sdělení vl. názoru, 

zamyšlení, zdůvodnění 

vl. názoru       

16 
      

popíchnutí, výzva k 

vysvětlení (přerušen p.) 

muž se také opře lokty o 

stůl a mluví 

hm...no, tak teď mi teda 

pověz 
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17 

jako příroda 

skočí mu do řeči, 

podpírá si jednou 

rukou bradu 

přerušení p. - skok do 

řeči, upřesnění 

významu obrázku, 

opakování svého 

názoru       

18 

      

upřesnění významu obr., 

sdělení vl. postoje, návrh 

řešení   

jestli je to jako příroda, tak 

já to dávám vejš, tak to 

dávám dokonce jako před 

zábavu, ale jestli jsou to 

štěňátka, tak 

19 
né, je to příroda. 

Tak jestli tohle je 

sport a né fotbal,  

mluví zároveň s 

partnerem, ukazuje na 

obrázek, podpírá si 

bradu 

opakování vl. Názoru, 

konkretizace, exp. 

dotčenosti       

20 

      

návrh kompromisního 

řešení významu obrázků - 

návrh kompromisu 

dotýká se rukou obličeje 

/ zakrývá ústa 

(opakovaně) 

no ne, tak když já 

akceptuju tohle jako 

přírodu, tak vezmeme 

tohle tohle jako sport, 

protože to má pak stejnej 

význam (kompromis pro 

význam obr.) 

21 

no, no, tak příroda 

a sport pro mě jde 

vejš asi, tadydle 

bejt sama ve vaně, 

to by mě asi 

nebavilo   

nevyslovený souhlas s 

p. návrhem 

kompromisu, sdělení 

vl. Názoru 

(kompromis pro 

význam obr.)       

22 

      

přerušení p. - skok do řeči 

(mluví souběžně - 

překotně/koktavě, 

neustálý pohyb), sdělení 

vl. Názoru - význam 

obrázku + vl. Řešení 

žena ještě mluví dál, ale 

muž již překotně 

poněkud koktavě 

vysvětluje svůj pohled 

na věc, neustálý pohyb - 

ruka na pusu 

nadzvedávání se 

todle, to si myslím, že, já 

si myslím na svíčky a 

šampaňský to je jako 

partnerský trávení času 

dohromady. Proto jsem já 

to měl na prvním místě. 
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23 
      

sdělení vl. Názoru - 

význam obrázku   

No, todle jsem dal jako 

cestování. 

24 

no, dovča, pivko   

reflexe pořadí 

obrázků, interpretace 

obrázků       

25 

      

smích - exp. pobavení, 

opakování názoru p. 

směje se, postaví se (do 

té doby oba stále opření 

lokty o stůl) a ukazuje 

na obrázek, opře se 

oběma rukama o stůl pivko 

26 

      

zpochybnění postupu 

řešení - význam obrázků   

mě teď trošku fascinuje, že 

tady tomu jsme dali 

abstraktní význam a tady 

se držíme jako reálnýho 

27 
nemusíme dát jako 

na stejnou úroveň 

všechno že jo ukazuje na obrázky 

sdělení vl. názoru, 

argumentace       

28 
      neochotný souhlas s p.   no nemusíme dát všechno 

29 

příroda, sport, 

odpočinek, 

dovolená ukazuje na obrázky význam obrázků       

30 

      

návrh řešení (řazení 

obrázků), otázka po 

názoru na význam 

obrázku ukazuje na obrázek 

hele, tak můžeme začít, že 

jako auta - nebo to bereš 

jako cesta? 

31 

no jako že cesta, 

no, jako na výlet 

jako  ukazuje na obrázek význam obrázku       

32       souhlas s p.   dobře 

33 

tohle jako nějaká 

zábava - doma a 

tak ukazuje na obrázek 

sdělení názoru - 

význam obrázku       
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34 

      

sdělení názoru na párové 

stanovisko, doptávání se 

po ujištění   

takže tohle nás nějak moc 

jako neoslovuje, nebo jo? 

35 

Ne, to dej tady 

někam nakonec 

mluví protahovaným 

tónem (líně?) 

souhlas s p. názorem 

na párové stanovisko 

(co je neoslovuje) - 

rozhodnutí řešení / 

pokyn k zavěšení 

obrázku - otrávený tón 

hlasu       

36 

      

souhlas s p., aktivita dle 

pokynu p.- věší obrázek 

muž se zvedne (jinak 

byli stále opření lokty o 

stůl) - a věší obrázek na 

poslední místo, pak se 

znovu nakoloní nad 

stole a dívá se na 

obrázky spolu se ženou, 

je opřený rukama o stůl, 

že na jednu ruku loktem 

na stole, druhou si 

podepře hlavu (tou blíže 

k muži oknu - pravou) dobře 

37 

no,to asi před to, ne otrávený tón hlasu 

návrh řešení, 

doptávání se po 

ujištění, otrávený tón 

hlasu       

38 

      

povzdech, laškovné 

rýpnutí, projev vstřícnosti s povzdechem 

no, já jsem si vzpomněl na 

tvoje nakupování 

39 když mě to moc 

nebaví namítá 

sdělení vl. Názoru / 

vysvětlení vl. postoje? 

/ námitka       



 

174 
 

40 

      

sdělení vl. postoje, pokus 

o sdělení vl. Řešení - 

přerušen p.   

mě to nebaví vůbec, já 

jsem to měl… 

41 to mě víc baví jet 

někam autem 

nenechá muže 

domluvit 

přerušení p. - skok do 

řeči, sdělení vl. Postoje       

42 

      

vysvětlování vl. Řešení / 

názoru 

ukazuje, že měl obrázek 

zavěšný až na konci, 

opět ho dá pryč 

to já se přiznám, že jsem 

to měl ještě takhle jako 

před, takhle ještě takhle 

jsem to měl 

43 
hele, tamhle nějaký 

divný repráky, viď 

ruce má opřené o 

nohy, nakloněná nad 

obrázky/stolem, zadívá 

se z okna odvádění pozornosti       

44 

      sdělení vl. postoje 

pohrává si s prsty na 

rukou, pokračuje dál, 

aniž by reagoval na 

partnerčin vstup o 

reprácích/ Reaguje na 

partnerku a vyhrněným 

tónem vyslovuje svůj 

postoj. 

No, tak to se na něco 

doma radši kouknu než 

abych šel do krámu jako. 

45 no, čas od času 

můžu jít do krámu no - výrazně 

připuštění opačného 

postoje než p.       

46 
      

návrh postupu pro 

rozhodnutí řešení 

stále si pohrává s prsty, 

zasměje se tak si střihnem o to? 

47 
ne, tak asi když 

máme jako spolu, 

tak nákup je asi 

horší, to neděláme 

spolu, že jo   

nesouhlas s návrhem 

postupu p., sdělení vl. 

Názoru pro párové 

řešení - souhlas s dříve 

vysloveným názorem / 

návrhem řešením p.       
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48 

      

doptávání se po ujištění, 

faktické sdělení věší ho nakonec 

ok, takže ho dávám na 

závěr, jo? Že jsme začali 

od konce, to je takový 

možná typický 

49 jsme trošku na 

konci úplně 

narovná se, podrbe se 

na čele souhlas se sdělením p.       

50 

      

faktické sdělení / 

uznání??? , návrh 

kompromisu /změny podle 

přání p. 

natahuje se rukou přes 

partnerku k jinému 

obrázku, ale nechá ho 

ležet 

tak jako moje jsou ty 

poslední tři.. Dobře, jestli 

chceš tak to šoupnu 

51 výlety asi teď,ne   návrh řešení       

52 

      

sdělení vl. Postoje, 

zamyšlení, gesto rukou, 

pohrávání s prsty 

gesto rukou, stále si 

pohrává s prsty 

jako před to - dobře, já 

bych to dal úplně na závěr. 

Ale jestli je to výlet autem 

53 
to je výlet autem   

sdělení názoru na 

význam obrázku       

54 
      

alternativní návrh - 

význam obrázku   nebo jako auto 

55 
no tak auto je… no 

tak tohle je klidně 

pes   

zpochybnění p. názoru 

na význam obr., 

zamyšlení nad 

významem obr.       

56 
      

otázka po názoru p. - 

význam obrázku   tak co to je když ne pes? 

57 
to je jedinej jako 

pobyt v přírodě   

sdělení vl. Názoru - 

význam obrázku, 

nevyřčený návrh 

řešení       

58 

      

sarkastická otázka po p. 

řešení, aktivita - věší 

obrázek dle 

přání/rozhodnutí p. 

věší obrázek na třetí 

místo od konce 

takže mi chceš tvrdit, že to 

mám dát jako sem, jo? 
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59 

jako výlet autem   

potvrzení vl. návrhu, 

opakování vl. Názoru 

na význam obr.       

60 

      

shození p. názoru?? , 

sdělení vl. Alternativního 

Názoru / význam obrázku   

hanba. Já si myslím, že je 

to spíš jako ze zalíbení - 

technologie, jako auta spíš 

než jako to 

61 

      

návrh řešení, vysvětlení 

vl. Názoru, láskyplný 

projev (pohled), úsměv 

ukazuje na jiný obrázek 

na stole, pak se dotkne 

rukou svého srdce a dívá 

se významně s láskou na 

ženu, usmívá se 

to bych dal todle na první 

místo, to je tou láskou jako 

62 

asi jo 

dívá se na něj, usměje 

se potěšeně, pak se 

dívá opět na obrázky 

?? Nejistý souhlas s p. 

návrhem, úsměv       

63 

      

Dotčená ověřovací 

otázka, dotčený pohled,  

odlehčení situace - smích 

podívá se na ni dotčeně 

a tiše se zasměje asi, jo? 

64 
no tak ještě sport a 

příroda by tam 

měly bejt 

usmívá se, nedívá se 

na něj, věší obrázek na 

dohodnuté první místo 

návrh řešení, aktivita 

(věší obrázek na 

dohodnuté místo)       
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65 

      

sarkasmus, sdělení vl. 

názoru   

Normálně odmítáš dát 

hezký věci dopředu. no 

hele já si myslím, že je to 

todleto … jako tydle tři 

věci jsou pro nás 

podstatnější než jako… 

respektive zábava. takže to 

tím pádem patří sem… to 

je smutný, že u nás je pivo 

takhle hodně vzadu, když 

by člověk řek, že to má 

patřit jako dopředějc 

66 

to mám nechat jako 

takhle? 

zasměje se a podívá se 

na něj, porovná 

obrázky, ukazuje mu 

seřazené obrázky na 

stole 

otázka po ujištění, 

smích       

67 
      

nesouhlas, aktivita - 

změna řešení 

přehodí jeden obrázek 

na jiné místo 

ne, já sem to bral právě 

spíš takhle, protože… 

68 

dovča? skočí mu do řeči 

skok do řeči, 

doptávání se po 

významu obrázku        

69 

      

nesouhlas, vysvětlení vl. 

Postoje   

ne, my jako mnohem radši 

cestujeme, jako že/než 

jako, 

70 

to jo, ale když to 

vezmeš, tak to 

neděláme hodně/ 

moc často   neochotný souhlas s p.       

71 

      

souhlas s p. názorem, 

konkretizace - doplnění 

informace   

to jo - ale je to/ ale je 

vidět, že to je  něco, co 

bysme chtěli dělat 

nejčastějc jako 
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72 

to asi jo, no - prostě 

být v přírodě a 

sportovat   

souhlas s p. názorem, 

vlastní názor       

73 

      

doplnění informace, 

nevhodný humor (pokus o 

humor) 

ošije se, opře rukama o 

stůl,  kopne nohou do 

žaluzie - ohlédne za 

sebe - nemůže se 

vymáčknout 

nebo jíst psy a kopat jim, 

tady - míč 

74 

nejíme psy, prostě 

to je jako to, to je 

příroda   

nesouhlas s humorem, 

význam obrázku       

75 
      

opakování nevhodného 

humoru   nejíme psy?  

76 jestli tohle není 

fotbal, ale sport, tak 

tohlecto   

ignoracenevhodného 

humoru p., ujištění o 

významu obrázku, 

návrh řešení       

77 
      relativizace   

to závisí na tom jako 

abstraktním 

78 

že by nemělo být 

jako zvířata, ale 

příroda   

sdělení vl. Názoru - 

upřesnění významu 

obr.       

79 

      otázka po ujištění   

takže jako takhle to 

odsouhlasíme jako hotový, 

jo 

80 
takhle, jo, dobře 

ošije se tělem a zalomí 

rukama souhlas s p.       

81 
      

láskypný projev - 

pohlazení pohladí ji po zádech   

82   usmívá se úsměv       

83 
      smích 

směje se, opře se 

rukama o stůl   

84 
tolik lásky 

obejme ho kolem 

ramen, smích 

láskyplný projev - 

objetí, smích       



 

179 
 

85 
      

opakování p. sdělení, 

sdělení vl. Názoru 

dívá se opačným 

směrem 

tolik lásky, tomu se dá 

těžko uvěřit 

86       otázka po ujištění   takže co myslíš, takhle? 

87 
dovolená, příroda, 

sport   reflexe       

88 

      

aktivita - posune obrázek, 

vysvětlení důvodu aktivity 

posune jeden obrázek po 

síti 

Pivo posuneme takhle blíž 

a tady necháme velkou 

mezeru. /protože tady 

máme velkou mezeru 

89   smích smích       

90 
      

zdůvodnění vl. Postupu, 

humor   

Protože víš co, se to pivo 

segregujeme jako.  

91 
      

uzavření aktivity, 

uvolněná poloha dá si ruce do kapes 

no tak takhle máme asi 

splněno 

92 
támlecta hudba?   

návrh změny pořadí 

zavěšených obr.       

93 

      nesouhlas s p. , obvinění   

ne ty to jako se snažíš 

protlačit tady před drn drn 

94 né, tu hudbu bych 

dala až nakonec dívá se na něj 

nesouhlas s p. 

obviněním, opakování 

vl. Návrhu       

95 

      

doptávání se po 

konkretizaci, nesouhlas, 

alternativní návrh 

pokrčí nohu + ruka 

zezadu v bok, druhou 

opřený o parapet 

až úplně nakonec jako jo? 

Ne, já bych dal auto až 

nakonec 

96 cesta autem - tak je 

to cesta   

upřesnění významu 

obr.        
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97 

      hraní o čas??? 

mluví na příchozího 

výzkumníka (ta 

odchází), založí si 

přitom ruce před tělem 

na hrudi, hned je zase 

uvolní, ustupuje od stolu 

za partnerku, dívá se z 

okna 

eště máme diskuzi 

odbornou, eště nám dejte 

chvilku kdyžtak  

98 

      doptávání se po p. přání 

prohodí si místo se 

ženou, napije se, dívají 

se na sebe chceš to dát na závěr? 

99 

  

přeříkává si významy 

obrázku, dotýka se jich 

postupně na síti, otočí 

se trochu bezradně k 

muži reflexe       

100 
      otázka po p. přání 

ukazuje na obrázek, 

položí sklenici 

takže nechceš to prohodit 

nebo to chceš prohodit? 

101 tak co to tam/todle 

má znamenat? dotýká se obrázku 

ignorace p. otázky po 

jejím přání, otázka po 

významu obrázku       

102 

      

sdělení vl. Názoru - 

význam obrázku 

ruku v bok, gesta 

druhou rukou, pak 

druhou ruku v bok, 

druhou se opře o zeď za 

ženou 

podle mě je to klasická 

jako domácí poleženíčko a 

zábava doma že jo jako, 

tak bych to pochopil já 

103 
hm, to asi máme 

radši než nákupy 

zamyšleně si prohlíží 

obrázky, překříží nahy 

sdělení vl. Názoru na 

párový postoj, 

zamyšlený výraz / 

zamyšlení/přemýšlení       

104 

      

souhlas s p. názorem na 

párový postoj, 

nespokojenost s řešením / 

námitka (chce změnu)   

to rozhodně, no ale to auto 

mě tady rozhodně jako 
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105 

tak asi poleženíčko 

víc než cesta autem 

skočí mu do řeči, 

hlasitě se směje, jde 

blíž ke stolu a přehodí 

pořadí obrázku 

přerušení p. - skok do 

řeči, sdělení vl. 

Postoje, souhlas s p. - 

mění pořadí obr. Dle 

přání p.       

106 

      

smích, vysvětlení vl. 

Postoje?? směje se 

jako že když mám čas, tak 

vezmu auto a jedu se 

project autem 

107 do nákupního 

centra   

humor - odlehčení 

situace       

108 

      návrh, otázka po ujištění gesto rukama  

.. Tak a teď už to teda 

můžem říct, že jako 

odsouhlaseno, co ty na to? 

109 tak jo   souhlas s p.       

110 
      souhlas, ukončení aktivity 

promne si ruce, podívá 

se z okna 

tak jo. Tak druhej pokus, 

tak hotovo 

111 
      uzavření aktivity   

už, už máme - napodruhý 

(k výkumníkovi) 

 

 

 

Pár č.: 49 

 

Stopáž:  21:44 - 24:16 

   

 
ŽENA MUŽ 

 
            

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

 
  

Přibližují se společně k 

síti a začínají každý na 

své straně rozprostírat 

obr po stole.         
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1 To je kuna. Dovča a 

(není rozumět - parně 

naráží na obsah obr.) 

Seřazuje obrázky na 

stole, tělem se natáčí k 

začátku sítě. 

zahájení aktivity, 

sdělení názoru na 

význam obr., aktivita - 

řadí obrázky na stole 

svolení k aktivitě, 

aktivita - pomáhá p. 

řadit obrázky 

pomáhá p seřazovat 

obrázky, přibližuje se k 

ní, dostává se k začátku 

sítě.    

2 

      

aktivita - dává obrázek 

p. - kooperace, sdělení 

vl. řešení 

Přihrává p obrázek 

pejska. Dívá se na obr 

na stole.  

Já jsem měl první 

pejska 

3 
no, asi jo 

bere si od p obrázek, 

zavěšuje na síť.  

souhlas s p., aktivita - 

zavěšuje obr. Na síť       

4 

        

Dívá se na obrázky na 

stole, jednou rukou 

opřený o stůl. Hlava 

skloněná.   

5 Já jsem měla cestování. stále věší první obr. sdělení vl. Řešení       

6 

      

udivený hlas, ověřující 

otázka po pochopení 

významu obr. Pro p., 

výrazný hlas 

Ukazuje na obrázek, 

výrazný, hlas. 

Tys brala todle jako 

cestování? 

7 

Jo 

Věší první obrázek, 

soustředí se na to, 

odpovídá jednoduše až 

úsečně. 

potvrzení vl. Významu 

obr., úsečný tón       

8 

      

sdělení alternativního 

názoru na význam obr, 

sdělení vl. Řešení, 

nesouhlas s p. - 

zatřesení hlavou, 

pobavení - smích 

Znovu ukáže na 

obrázek, podívá se na 

partnerku, směje se. 

Dívá se na obrázek na 

stole, zatřese 

nesouhlasně hlavou. 

Já jako odpočinek a 

relax. To já jsem dal ke 

konci až. 

9 

Hmm, jo, no jo. 

souběžná mluva, 

přitakává, podívá se na 

tentýž obr. Souběžně s 

p. , konečky prstů se 

opírá o stůl.  

připouští p. alternativní 

chápání významu obr., 

souběžná mluva       
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10 

Já dala to cestování. 

Opírá se prsty o stůl, 

dívá se na obrázek na 

stole, odpovídá p., 

namítá. opakování vl. Řešení       

11 

      

sdělení vl. Řešení., 

sdělení vl. pochopení 

významu obr, aktivita - 

posouvá obr. Po stole, 

pohled na p. 

Ukazuje na další 

obrázek, je natočený 

bokem ke stolu. Dvěma 

prsty posouvá po stole 

obr blíže k nim. Podívá 

se na p. 

Já jsem dal sport. Todle 

jsem bral jako sport. 

12 
Jo, já jsem to spíš brala 

trošku, to sem brala 

jako koukání na fotbal. 

Přitaká s pochopením, 

dívá se na obr, dotkne 

se prsty úst, přerušena 

p., vysvětluje chápání 

obr. 

exprese pochopení p, 

mírný nesouhlas s p, 

sdělení alternativního 

významu obr., dotek na 

ústech, přerušena p.       

13 

      

souběžná řeč, exprese 

pochopení p., opakování 

p. pochopení obr. - 

ujištění se, skok do řeči, 

uvolněný postoj 

Souběžná mluva, skok 

do řeči, opírá se 

hřbetem ruky o stůl. 

Uvlněný postoj.  

To jsi brala jako 

počučání, jako fotbal. 

14 
Ale jestli to vezmem 

jako sport, tak to tam 

můžem dát. 

Bere si obrázek do ruky 

a chystá se ho bez 

domluvy s p. zavěsit na 

síť.  

aktivita - bere obrázek 

do ruky s úmyslem 

zavěsit ho na síť , 

ochota vyhovět p. - 

připuštění významu 

podle p.       

15 

      

opakování pochopení 

významu obr., trhnutí 

hlavou, aktivita - 

pozoruje aktivitu p. - 

neprotestuje/tichý 

souhlas 

obhajuje své stanovisko, 

dívá se jak p zavěšuje 

obrázek, trhnutí hlavou. 

Já jsem to pochopil jako 

sport, no tak. 
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16 
Tak se o tom nebudem 

bavit, je to naše 

společný stanovisko, 

takže v pohodě. 

Zavěšuje obrázek na síť, 

ukončuje vyjednávání, 

rozhodnutí. 

aktivita - zavěšuje obr. 

Na síť, striktní 

rozhodnutí (společné 

stanovisko), uzavření 

diskuze nad významem 

obr. 

skloněná hlava, 

neprotestuje 

opírá se hřbetem ruky o 

stůl, dívá se na obrázky, 

skloněná hlava.    

17 Tak asi to cestování 

bych dala hned za to. 

Podívá se na obrázky, 

na síť, na obrázek. 

Hladí se po bříšku. 

návrh dalšího řešení, 

zahájení další aktivity       

18 

      

váhavý souhlas s p., 

pohled na p., aktivita - 

podává p obrázek 

Podává p. obrázek 

cestování., dívá se na ni.  

Tak můžem dát teda 

cestování, no. 

19 Kdyžtak to ještě 

přehodíme. 

Přijímá od p obrázek a 

zavěšuje jej na síť.  

sdělení návrh udalšího 

postupu, ochota změnit 

případně řešení       

20 
      

souhlas s p. návrhem 

dalšího postupu Sleduje p. Tak jo, asi můžem. 

21 

      

sdělení návrhu dalšího 

řešení, aktivita - přesun 

obrázku na stole bez 

domluvy s p. 

Bere obrázek do ruky a 

rychlým pevným 

pohybem jej dává na 

konec stolu. 

Todle jsem dal úplně na 

konec. 

22 

Na konec. 

otočí se k p a vykonají 

téměř totožný pohyb na 

konec stolu souběžně. 

souhlas s p řešením, 

aktivita - souběžný 

totžný pohyb       

23 

      

exprese pobavení - 

hlasitý smích, aktivita, 

manipulace s obrázky 

Dívá se na obrázky, 

manipuluje s nimi pos 

tole (posouvá je), hlasitě 

se zasměje, pírá se 

hřbetem ruky o stůl. (Smích) ehm 
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24 To jsem dala já jako 

odpočinek. To mě to ale 

rozesral ten obrázek, 

teda trošku. 

Dívá se na obrázky, jak 

s nimi p manipuluje, 

dotýká se knečky prstů 

stolu.Vyjadřuje mírné 

rozrušení. Návrh 

dalšího řešení. 

 Návrh dalšího řešení., 

exprese rozrušení, 

sdělení názoru na 

význam obr., 

vulgarismus       

25 

      

zamyšlení, zatřesení 

hlavou, sdělení 

vlastního řešení 

Podrbe se na zádech, 

nakročí se, zatřese 

hlavou nesouhlasně, 

ukazuje na obrázek. 

Opírá se hřbetem ruky o 

stůl. 

To jsem dal tuším na 

předposlední. 

26 

Tak to je jako hospoda s 

kamarádama. 

Natahuje se pro 

obrázek, snaží se ho 

naněkolikrát zvednout, 

zvedá ho, dívá se na něj 

detailněji.  

sdělení názoru na 

význam obr., návrh vl. 

Řešení       

27 

      sdělení vl. řešení 

Dívá se s p na obrázek, 

který má v ruce. 

Ukazuje rukou na jiný 

obrázek, který leží na 

stole, dotýká se ho, dívá 

se na něj, hlava 

skloněná. Seřazuje 

pořadí obr. 

Já jsem dal myslím 

první hudbu. 

28 Hmm   aktivní naslouchání p.       

29 
      

aktivita - seřazuje obr, 

návrh vl. dalšího řešení. 

Seřazuje obr., dívá se na 

ně. 

A pak jako prostě 

hospodu. Příčemž asi… 

30 

Todle vůbec. To bych 

udělala takhle asi. 

Manipuluje s obr, 

pohazuje ho zpět na 

stůl, s dalšími pošupuje 

je po stole, ukazuje své 

pořadí. Odkašle si, 

dotýká se úst prsty. 

aktivita - seřazování obr 

na stole, sdělení návrhu 

vl. Řešení, sdělení 

návrhu vl. Postupu.       
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31 

      

zamyšlení, zamyšlená 

otázka, zamyšlený tón 

hlasu, aktivita - změna 

pořadí obrázků na stole 

- návrh alternativního 

řešení 

dívá se na její pořadí, 

nevěřícně se ptá až s 

náznakem obav v hlase. 

Podívá se na p. Přehodí 

pořadí obrázků na stole,  Takhle? 

32 

nebo, takhle, no. 

sleduje p, souhlasí s 

jeho verzí. Bere si obr. 

Do ruky a chystá se ho 

zavěsit. 

souhlas s návrhem p. ,  

aktivita - chystá se 

zavěsit obr., bere ho do 

ruky       

33 
      

Návrh dalšího řešení, 

aktivita - kooperace 

Sleduje p., pomáhá jí 

umístit obr na síť.  

Dej hudbu, tu 

posloucháme v autě. 

34 No.           

35 

Jééé. 

Shodí jiný obrázek při 

zavěšování. Překvapení, 

trpaný okamžik. 

exprese překvapení - 

trapný okamžik.       

36 

      

aktivita - kooperace, 

pomoc p., aktivita - 

chytá obrázek a podává 

ho p. k opětovnému 

zavěšení 

reaguje, podává p 

obrázek, který shdila, 

dívá se na p., dívá se na 

síť, pošupuje 

sponečkami. Zavěšuje 

další obrázek (podle 

schváleného schématu). Tady ulít. 

37 (není rozumět).. To na 

mě působilo, nějaká 

jako kuna. 

Zavěšuje obrázek, 

komentuje obrázek. 

Poupravuje si brýle na 

obličeji. 

aktivita - zavěšuje obr, 

sdělení názru na 

význam br., úprava 

brýlí       

38 

počkej. 

Natahuje se přes p, 

zavěšuje obr.  

aktivita - zavěšuje 

obrázek v prostoru p., 

upozornění p. na vstup 

do jeho prostoru?? (ve 

smyslu "s dovolením")       
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39 

      

otázka po p názoru na 

význam obr., sdělení vl. 

Názoru na význam obr, 

smích, aktivita - 

zavěšuje další obr. V 

pořadí na stole (které si 

předem připravili) 

pomáhá p zavěsit 

obrázek., natahuje se po 

sponce, zavěšuje dlší 

obr. Sám, ptá se na jeho 

význam. Zavěšuje další, 

vysvětluje význam obr. 

Smích.  

Co si představuješ jako 

pod tímto obrázkem ty? 

Já jsem si pod tím 

představíl jako nějaký 

ty romantický rodinný 

oslavy. 

40 
Já jsem měla první 

pejsky, pak jsem měla 

to cestování. Pak jsem 

měla... 

Podívá se na zač. sítě, 

zasměje se, dotýká se 

krku. Phlédne na p. 

Pohledem přelétne síť. 

Prerušena p. 

Rekapitulace pořadí 

vlastního. 

rekapitulace pořadí, 

sdělení/rekapitulace vl. 

Řešení - pořadí všech 

obrázků, úsměv, pohled 

na p. , smích, dotek na 

krku       

41 

      

skok do řeči, úsměv, 

otázka po přání p., 

aktivita - zavěšuje obr 

Skok do řeči, zavěšuje 

obrázek na konci sítě, 

usmívá se. 

Netrápí tě, že 

nakupování je až na 

chvostu. 

42 

Ne, to jsem měla spíš 

než poslední 

předposlední. Já jsem 

měla poslední auto že 

jo? Auto a teďka jsem s 

tim úplně spokojená. 

Pohlédne na p. , dotýká 

se krku, hrudníku (hraje 

si s řetízkem?), zasměje 

se. Dívá se na síť a pak 

na p, jak zavěšuje 

poslední obr.  

pohled na p., sdělení vl. 

Řešení, souhlas s 

řešením, exprese 

spokojenosti       

43 

Hm.  

Prudce se otočí k 

přicházející 

výzkumnici, 

souhlasným 

zamručením dává 

najevo že úkol je hotov.  ukončení aktivity 

souhlas s p. - ukončení 

aktivity, potvrzení 

ukončení aktivity 

smích, zavěsí poslední 

obrázek, odstupuje od 

sítě, dívá se na obrázky, 

registruje příchozí 

výzkumnici. Tak. 
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Pár č.: 50 

 

Stopáž: 26:07 - 32:24 

   

 
ŽENA MUŽ 

 
            

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

1 

  

Rozkládá obrázky po 

stole, směje se. 

Zahájení aktivity - 

rozkládá obrázky po 

stole, smích 

Návrh vl. Řešení, 

striktní rozhodnutí, 

smích, aktivita - věší 

obr. Bez souhlasu p. 

(obrázkem ke kameře) 

Stojí čelem k síti, rovně. 

Dívá se na p., obrázky. 

Bere do ruky obrázek, 

věší ho na poslední 

místa sítě. Směje se. 

Já už vím poslední 

místa a ty asi taky. 

2 

Smích. Tak to dej 

někam úplně na stranu, 

ať se na to... Počkej 

takhle né, dej to 

obrázkem k nám ať na 

to vidíme. 

Ukáže na zavěšovaný 

obr., námitky proti zp. 

Jakým věší p. , dívá se 

na obr., gestem rukou 

naznačuje, že chce obr 

obrátit. Ukňouraný tón 

hlasu, nespokojenost.  

námitka vůči p. postupu 

(zavěšení obr. ke 

kameře), návrh vl. 

Alternativního postupu, 

smích, exprese 

nespokojenosti - 

ukňouraný  tón hlasu       

3 

      

exprese neúcty - úsečný 

tón hlasu, exprese 

podrážděnosti - gesto 

rukou, obhajova vl. 

Postupu, aktivita - 

strhává obr. ze sítě 

Odsekne partnerce, 

podrážděný tón, strhává 

obrázek ze sítě. Mávne 

směrem ke kameře 

celou paží. 

Ježiš, oni na to 

potřebujou koukat. 

4 

Ale já na to potřebuju 

taky koukat. 

Ohradí se, vyjádří své 

potřeby, dívá se na 

obrázek, který má p v 

ruce. Obranný až zufalý 

tón. 

obhajoba vl. Stanoviska 

- obranný/zoufalý tón 

hlasu, nesouhlas s p.       

5             
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6 

      

exprese podrážděnosti - 

rozčilený tón hlasu, 

striktní rozhodnutí - 

aktivita - věší obr. Opět 

podle svého, obhajoba 

vl. Postupu, sdělení vl. 

Postoje k obr - pohrdání 

Gestikuluje rukama, 

rozhodný až rozčilený 

tón hlasu. Věší obrázek 

opět stejným způsobem 

zpět. 

Ježiš maria, to máš 

jedno. Fotbal ten je 

konečnej. Nepotřebuju 

ani vidět. 

7 

Dobře. 

Podívá se dolů, ruce v 

bok, hlava povolená, 

dívá se na obrázky na 

stole. Směje se. 

Podvolení se p., souhlas 

s p., odlehčení situace - 

smích.       

8 

      

váhání, zpochybnění vl. 

Rozhodnutí o významu 

obr., exprese 

podrážděnosti 

Rozčilený tón hlasu. 

Váhání, dívá se ne obr 

přes síť.  

Nebo jestli je to braný 

jako sport, nevim… 

9 

To je jedno. Tak jo. 

Smířlivý tón hlasu. 

Ruce v bok, hledí dolů 

na obr na stole. O krok 

stranou ustoupí p.  

Souhlas s p., podvolení 

se p., smířlivý tón hlasu.       

10 

      

sdělení vl. Řešení, 

sdělení vl. Postoje 

Ustoupí o krok dozadu, 

podívá se na obr na 

stole. Pohrdavým tónem 

hovří k obr. Auto nepotřebujem. 

11 
Nepotřebujeme. Tak to 

dáme…až…před to? 

Váhavý, nejistý tón 

hlasu, ruce v bok, dívá 

se dolů na obr. Na stole. 

Rukou se dotýká stolu. 

souhlas s p., váhání - 

tón hlasu, návrh vl. 

Řešení - pořadí obr.       

12 

      

sdělení vl. Postoje, 

aktivita - věší obr., 

pohrdavý tón hlasu 

Věší obr. Na 

předposlední místo. 

Méně phrdavý tón 

hlasu.  

Důležitější jak fotbal, 

ale jinak… 
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13 

Tak nejdůležitější … 

zvířátka? 

Jedna ruka v bok, druhá 

volně. Zamyšlení, 

nejistý hlas (otázka), 

vybere obr a ukáže jej p. 

, pohled na p.  

sdělení vl. Řešení, 

návrh vl. Řešení, 

exprese nejistoty, 

pohled na p.       

14 

      

nesouhlas s p. návrhem 

- ironie - tón hlasu, 

něvěřícná/udivená 

otázka 

Podívá se na obr a na p. 

se dlouze káravě dívá. 

Ruce v kapsách. Myslíš? 

15 

Ne? No tak né no. Tak 

todle? 

P. sklání hlavu, uhýbá 

bokem do strany, dívá 

se na stůl, pokládá 

obrázek, odevzdaný tón 

hlasu. Vezme jiný 

obrázek, dá ho na 

stranu. Vrátí ho zpět na 

místo. Smích. 

udivená otázka, 

Podvolení se p. 

(nesouhlasí) - 

odevzdaný tón hlasu, 

souhlas s p., alternativní 

návrh řešení, odlehčení 

situace - smích.,       

16 

      

souhlas s p. 

alternativním návrhem - 

jeho řešení - exprese 

spokojenosti/potěšení - 

klidný tón hlasu, úsměv 

Souhlas s p. Úsměv. 

Klidný tón hlasu. Dívá 

se na obr. Na stole. No. To jsem dal já. 

17 

      

Striktní rozhodnutí (za 

oba), sdělení vl. Postoje, 

aktivita - přemisťuje 

obr. Na první místo na 

stole 

Rozhoduje za oba, dívá 

se na stůl, vybírá obr a 

přemisťuje ho po stole.  

Tak nákupy, ty budou 

hodně oblíbený, že jo, u 

obou dvou. 

18 Tak počkej,m tak to 

jako někam sem, jo? 

zvedá obrázek a chce ho 

sama zavěsit na síť na n 

první místo         
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19 

      

exprese neúcty - vytrhne 

p obr z ruky, striktní 

rozhodnutí - on bude 

věšet obrázky, 

nadřazený tón hlasu 

(pokus o humor?) 

vytrhne p obrázek z 

ruky, věší ho podle 

sebe., nadřazený tón 

hlasu 

Ukaž - já to věšim. Tak 

zatím todlec to, to 

nemáme rozhodnutý, 

tak to otočíme. 

20 

proč tam jako na konci 

je todle? 

zsaměje se, Sleduje p, 

jak věší obr. Dívá se 

dolů na stůl na další obr. 

Máchnutí rukou. 

Tázavý tón hlasu. 

smích - odlehčení 

situace, rezignace, 

exprese nejistoty - 

zaražený tón hlasu, 

otázka po řešení       

21 

      

striktní rozhodnutí - 

důrazný rozhodný tón 

hlasu, sdělení vl. 

Postupu, uvolněný 

postoj. 

Rozhodný tón hlasu, 

mávnutí rukou. Ustoupí 

o krok. Divá se na obr 

na stole. Ruce v 

kapsách. 

Nakonci je to, to 

nemusíme přemejšlet. 

22 
Hm, todle třeba snad 

jakoby je symbol 

rodiny. Víš, jakoby. 

Jakoby nás dvou, proto 

jsem to dala na začátek. 

Nakročení pravou 

nohou ke stolu, dívá se 

na obr. Ruka opřená v 

bok. Ukazuje na 

obrázek rukou, 

vysvětluje význam. 

Gesto rukou. 

Opatrný/nejistý tón 

hlasu. Vezme obr. Do 

ruky, podívá se na p.  

sdělení návrhu významu 

obr., exprese nejistoty - 

nejistý/opatrný tón 

hlasu, sdělení vl. 

Řešení, 

zdůvodnění/vysvětlení 

vl. Řešení.       

23 

      

sdělení vl. Řešení, 

svolení k aktivitě p., 

pozorování p. aktivity, 

drbání na nose 

Dívá se na p, ruce v 

kapsách. Sleduje, jak p 

manipuluje s obr. , drbe 

se na nose 

Hm, já to měl asi jako 

druhý nebo třetí, no. 

Tak to dej na začátek. 

24 

Otáčim. 

Manipuluje s obrázkem, 

zavěšuje jej na síť, 

potištěnou stranou ke 

kameře.  

aktivita - manipulace s 

obr.       
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25 

No tak jo, co tady s tim 

zbytkem? 

Podívá se na zbylé obr, 

ruce v bok, brada na 

prsou, vzdychnutí.  

otázka po p. návrhu 

řešení, věcná otázka, 

exprese bezradnosti - 

vzdychnutí, ruce v bok, 

brada na prsou       

26 

No tak todle je pro mě 

hodně jako relaxace. To 

bych dala k sobě, ne? 

Jedna ruka v bok, 

druhou manipuluje 

celkem rázně a 

bezmocně po stole 

(šoupe jimi), ukazuje na 

ně, pokládá ruku na stůl, 

bezradně s ní pohodí. 

sdělení vl. Pochopení 

významu obr, návrh 

řešení,  aktivita - 

manipulace s obr., 

exprese bezradnosti - 

gesto rukou, otázka po 

souhlasu p. 

ruce v bok, pozoruje 

aktivitu p. 

Ruce má opřené v bok, 

mlčky sleduje p, jak 

manipuluje s obr.    

27 

Ale víš co, todle 

šoupnem sem. 

Vezme obr do ruky a 

naznačí, kam ho chce na 

síti umístit.  

Návrh Řešení, návrh vl. 

Postupu - úprava pořadí, 

sdělení vl. Pochopení 

významu obr, návrh 

řešení,  aktivita - 

manipulace s obr., 

exprese bezradnosti - 

gesto rukou, otázka po 

souhlasu p.,        

28 

Tak né, tak sem? 

ustoupí od svého návrhu 

řešení, přemisťuje obr 

na jné pomyslné místo.  

ochota vyhovět p., 

návrh alternativního 

řešení, otázka po názoru 

p. 

námitka vůči p. návrhu, 

ruce v bok 

prostestuje, ruce má v 

bok. To né 

29 

   

      

30 

      

Striktní rozhodnutí, 

pokyn p., exprese 

nervozity - drbání se na 

krku 

Dává pokyny, kam má p 

umístit obr., drbe se na 

krku. 

To dej za vanu. To dej 

před vanu. 
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31 

A kam mám dát vanu? 

Umisťuje obr podle 

pokynů p na síť.  

vyhovění p. pokynu, 

otázka po přání p. - 

umístění obr., aktivita - 

zavěšuje obr       

32 

      

Ujišťující otázka, 

exprese nejistoty - tón 

hlasu, otázka po 

významu obr., drbání za 

krkem 

Drbe se za krkem. 

Nejistá otázka. Romantika? 

33 

Kam? Dívá se na obr. s vanou 

opakovaná otázka po 

přání p. - umístění 

obrázku, otázka po 

dalším řešení       

34 
      sdělení vl. Postoje 

Kouká na p. a obrázek, 

který má p. v ruce. 

Vždyť máme mít něco 

romantickýho. 

35 

Kam to mám dát? Tak 

sem? Tady k tomu. 

máchá obrázkem 

nejsitě, nerozhodně, 

kam jej umístit, 

zmatenost. Věší obrázek 

na síť. Smích. 

opakovaná otázka po 

dalším řešení, otázka po 

přání p., exprese 

nejistoty - ilustrativní 

máchání obr., aktivita - 

věší obrázek na síť 

podle přání p., 

odlehčení situace - 

smích       

36 

      

Souhlas s aktivitou p. - 

vyhověla jeho přání, 

odlehčení situace - 

smích. 

Smích, souhlasné 

zabručení. Hm. 

37 

No? 

podívá se na obrázek, 

nerozhodný tón hlasu.  

Otázka po dalším 

řešení, otázka po přání 

p., exprese nejistoty - 

tón hlasu.       
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38 

      

Sdělení vl. Postoje, 

rozhodný tón hlasu, 

aktivita - manipulace s 

obr na síti, návrh 

postupu 

Manipuluje s obr na síti, 

dívá se na síť, rozhodný 

tón hlasu. 

Já nemám pivo moc rád. 

Tak já to zkusim, jo? 

Udělám svůj návrh a ty 

mi to schválíš. 

39 
TNo tak jo, dobře. 

Mírně usoupí p., sleduje 

ho při aktivitě. 

souhlas s p. návrhem 

postupu       

40 

      

striktní rozhodnutí, 

sdělení postoje (za oba), 

aktivita - chystá se 

zavěsit obrázek na síť 

Bere obrázek, chce 

zavěsit obrázek na síť Máme rádi nákupy. 

41 

Mhm 

ustupuje p. nechává mu 

volný prostor pro 

aktivitu. 

souhlas s p., odevzdaný 

hlas.       

42 

      

zamyšlení, váhání, 

dilema - povzdech, 

sdělení vl. Postoje, 

sdělení p. postoje, 

rozhodnutí., snaha 

zohlednit postoj p. 

povzdech, zamyšlení, 

váhání. Drží obrázek v 

ruce a dívá se na něj. 

Uff, ty máš ráda pivo, to 

já moc nemusim, víš. 

43 

Já jsem nemyslela jako 

pivo ale scházení se 

jako s přáteli. 

Námítá, ruka v bok, 

gesto druhou rukou 

směrem k obr., obranný 

tón hlasu. 

nesouhlas se sdělením 

názoru, námitka vůči p. 

pchopení významu obr, 

sdlení vl. Pochopení 

významu obr., obranný 

tón hlasu       

44 

      

souhlas s p., připuštění 

alternativního 

pochopení významu, 

sdělení vl. Postupu, 

aktivita - zavěšuje obr. 

Rozmýšlí, kam zavěsit 

obr, zavěšuje obr na síť. hm, tak jo. Takhle asi. 

45 

Hm 

Dívá se na svoje ruce, 

které na chvíli spojila 

před tělem.  rezignace, souhlas s p.       
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46 A ještě tady máš u mě 

Napísku. (asi jméno 

psa???) 

Usměje se, vezme do 

ruky obrázek a čeká až 

p dokončí aktivitu na 

síti. Podává obr. 

Partnerovi.  

věcný komentář, návrh 

dalšího řešení, úsměv, 

kooperace 

   
47 

      

návrh řešení, otázka 

posouhlasu p. 

mrkne na místo, kam 

obr. Umístí Napísku dáme sem? 

48 No, asi tam někam. A 

co je podle tebe jako 

todle? 

Podívá se na obr, vezme 

si ho do ruky, dotáká se 

ho na síti, prohlíží si ho, 

nejistý hlas, tázavý tón 

Otázka po názoru p na 

význam obr, svolení k 

p. návrhu řešení       

49 
(není rozumět)       

Dívá se společně s p. na 

diskutovaný obr.   

50 

Počkej já to otočím, já 

na to nevidim pořádně. 

Mě to znervózňuje. 

váhání, nespokojený tón 

hlasu, otáčí obrázek na 

síti, shodí přitom jiný. 

váhání, exprese 

nespokojenosti - 

nespokojený tón hlasu, 

sdělení vl. Postoje, 

věcný komentář, 

aktivita - manipulace s 

obr.       

51 

      

Namitka vůči p. 

aktivitě, sdělení dalšího 

řešení, ostrý tón 

manipuluje s již 

zavěšenými obrázky, 

podívá se na p., 

protestuje. 

Né, dyť to stejně to 

budem otáčet. 

52 
Ale já si to chci 

prohlídnout.   

nesouhlas/námitka s p., 

sdělení vl. přání, 

ukňouraný dotčený tón 

hlasu       

53 

      

odmítnutí p. námitky, 

pokyn p., ostrý rázný 

tón, exprese neúcty k p. 

Kývne směrem k ní 

hlavou, aby ilustroval 

svůj pokyn.  

Tak se na to podívej z 

druhý strany. 
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54  Tak todles otočil a 

půlku s dal tak? no tak 

dobře. 

Manipuluje s obrázkem, 

sundavá ho ze sítě, 

směje se, otáčí se na p.  

kritika p. postupu, 

souhlas s p. návrhem 

postupu, odlehčení 

situace - smích       

55 

      

exprese vítězství??, 

aktivita - otáčí obrázky 

na síti 

stále upravuje obr v 

zadní části sítě No vidíš. 

56 

      

návrh dalšího postupu - 

otočí všechny obrázky 

podle jeho návrhu 

podívá se na p. , ale dál 

se věnuje své činnosti. Počkej tak to otočíme. 

57 

No tak fajn, tak já to 

otočim, dobře. 

Zavěšuje shozený obr. 

Všímá si, že p nestíhá a 

sama otáčí obrázky.  

souhlas s p. návrhem 

otočit obrázky podle 

jeho návrhu, aktivita - 

pomáhá p. otáčet obr., 

naštvaný hlas       

58 

Tak já jdu sem. 

Přechází na druhou 

stranu sítě, urovnává 

obrázky. Směje se. Je 

otočená zády.  

aktivita - přechází na 

druhou stranu sítě a 

rovná obr.       

59 

      

odvádění pozornosti - 

stížnost, exprese 

nespokojenosti - stížnost 

+ podrážděný tón hlasu, 

aktivita - uprava obr, 

kritika technického 

zajištění úkolu 

Stěžuje si, je skloněný 

nad sítí a upravuje 

zavěšené obrázky. 

Podrážděný tón hlasu. 

Tady měli mít kolíčky. 

Takový malý kolíčky. 

60 
Kolíčky? 

upravuje obrázky, je 

otočená zády.  otázka po řešení p. 

   

61 

   

odvádění pozornosti - 

zlešovací návrh, aktivita 

- upravuje obr. 

Stále upravuje obrázky, 

v hlase zní mírnící se 

podráždění. 

To dáme jako tip na 

zlepšovací návrh. 
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62 

      

ironie - tón hlasu, 

strktní rozhodnutí , 

aktivita - manipulace 

obr. 

Upravuje své obrázky. 

Přibližuje se se svou 

aktivitou na stranu, kde 

je p. No, samozřejmě. 

63 Počkej, počkej, takhle, 

to bude možná lepší. 

Hups. 

Zamyšlení, snaží se 

zpomalit aktivitu p. 

Upravuje obr. Zavěšuje 

obrázek, který spadl. 

zamyšlení, návrh 

alternativného 

řešení/postupu, aktivita 

- zavěšuje obr.       

64 

Hmm. Ty drž. 

Zavěšuje obrázek. Otáčí 

ho. Odstupuje od sítě a 

prohlíží si zavěšené obr. 

věcná poznámka, 

aktivita - zavěšuje obr, 

rekapitulace        

65 

      

 rekapitulace/reflexe 

pořadí, exprese 

spokojenosti - spokojený 

hlas., aktivita - upravuje 

obr. , sdělení vl. Názoru 

na řešení 

Upravuje obrázky na 

síti, zvedá se, prohlíží si 

pořadí zavěšených 

obrázků, naklání se přes 

síť. Spokjený tón hlasu.  

Hlavně že s posledním 

místem máme jasno. 

66 Hmm. souhlasné zabručení. souhlas s p.       

67 

      

ujišťující otázka, věcný 

komentář 

Ujišťuje se, narovná se, 

podrbe se na bradě. 

Heldí na obr na stole. 

Co? Hele ještě todle 

jsme zapoměli. 

68 

Tak to dej někam sem 

asi, mezi vanu a auto. 

Podívá se na místo kam 

by zapomenutý obr 

umístila. Ukazuje na to 

místo rukou. Tázavý 

tón. 

návrh dalšího řešení, 

exprese nejistoty - 

tázavý tón hlasu       

69 

      váhání/zamyšlení 

Rozhlíží se po síti, kam 

by zapomenutý obr 

umístil. no 

70 Já myslim jako že sem 

dobrý. 

Dělá na síti míst pro 

obr.  

opakování vl. Návrhu 

Řešení, aktivita - dělá 

místo na obr. souhlas s p. návrhem Zavěšuje obrázek. hm 
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71 No nech to, ono se to 

otáčí, když… 

Ustupuje opatrně od 

sítě, aby obr. Zůstal ve 

správné poloze.  

pokyn p., věcný 

komentář       

72 
Tys to dal nohy na 

ruby...Ale to je jedno. 

Prohlíží si, jak p zavěsil 

obr. Kritika zavěšení, 

smích. 

kritika p. postupu, 

odlehčení situace - 

smích, svolení k p. 

postupu 

reflexe/rekapitulace 

pořadí, ruce za zády 

Porovnává si obr. 

Ostupuje od sítě, 

prohlíží si svou práci, 

ruce za zády.    

73 

A proč máš tady todle 

to? Co to je? 

Dívá se na obr., ukazuje 

na něj rukou. Tázavý, 

ukňouraný tón. 

otázka po p. zdůvodnění 

řešení, otázka po 

významu obr., exprese 

nespokojenosti - rýpavý 

/ ukňouraný tón hlasu       

74 

      

sdělení vl. Postoje, 

sdělení názoru na 

význam obr. 

Naklání se nad síť, dívá 

se na obr.  

Já mám rád jako muziku 

a všechno to s tím 

spojený 

75 
Jo jako takhle hudba a 

film. Jo, tak to jo to už 

potom chápu.   

exprese pochopení, 

souhlas s p. řešením   

Bere si do ruky hrníček, 

vyndavá si z něj čajový 

pytlík No, a tak no. 

76 
Ještě kdyžtak chvilku, 

ještě minutku. 

Odpovídá výzkumnici, 

ještě potřebují čas. 

Pohled na k 

výzkumnici.     

Kývne na výzkumnici, 

že ještě potřebují čas.    

77 

      

odvádění pozornosti, 

exprese znechucení 

čajový pytlík otírá o 

okraj hrníčku. 

Znechucený tón hlasu. To je celý poblemcaný. 

78 Chceš to dát ke mně? 

Na ten talířek? 

otáčí se k místu, kde má 

umístěný talířek a 

ukazuje k němu rukou.  

nabídka/ochota pomoci, 

otázka po přání p.        

79 Počkej to má být ale od 

toho co je pro nás 

nejdůležitější. 

Odkašle si, ruce si dá v 

bok. Zadívá se na 

obrázky, ukazuje na ně 

oběma rukama. 

zamyšlení, sdělení 

správnosti postupu   Pocucává horký čaj.   
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aktivita - ukazuje na 

obr, potvrzení 

správného řešení, 

potvrzení správnosti 

postupu 

ukazuje rukou pořadí 

obrázků na síti, přejíždí 

po nich pmylsně prstem, 

v druhé ruce čaj, který 

upíjí. Jako nej 

 

To jsou na druhém 

místě nákupy? 

udivený tón hlasu, 

ukazuje na obrázek.  

pochybnost/námitka k 

řešení p., udivený tón 

hlasu       

 

      

obrana vl. Řešení, 

obranný udivený tón 

hlasu, exprese nervozity 

- trhnutí loktem 

Překvapený obranný tón 

hlasu (údiv nad tím, jak 

jí to může přijít divné). 

Ruka v kapsách, 

loketem trhne do strany.  

Samozřejmě. Ty nerada 

nakupuješ? 

 

To je fakt, no. 

hlava ke straně, smířlivý 

tón hlasu. 

souhlas s řešením p., 

podvolení se p - 

smířlivý tón hlasu.       

 

      

alternativní návrh 

řešení, ochota vyhovět 

p. 

dívá se na p. a ukazuje, 

kam má případně 

obrázek umístit. Tak to dej za todle. 

 

Já bych jako řekla, že 

tady to všechno je na 

stejný pozici, víš, je 

takový jako by 

odreagování a tak. Co s 

tim? My máme přátele 

na čtvrtým místě, vidíš 

to - hm. 

Přejíždí prstem po 

zavěšených (asi 4) 

obrázcích několikrát. 

Nechá pak ruce 

spadnout volně podél 

těla.  

vyjádření vl. Postoje, 

sdělení názru na 

význam obr, otázka po 

dalším řešení, reflexe 

pořadí obr.       

 

      

sdělení návrhu dalšího 

řešení - pořadí obr, 

zdůvodnění vl. Řešení. 

usrkává čaj a klidně 

odpovídá, věcný tón.  

Nejdřív si musíš 

odpočinout, ne? A pak 

můžeš lítat (není 

rozumět). Tak jsem to 

dal tam. 
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Jo, hmhm. 

podrbe se na zátylku, 

klidný souhlasný tón. 

exprese pochopení, 

souhlas s p. řešením, 

podrbání na zátylku       

 

            

 

Todle je jako že 

cestování, že jo. 

Celým tělem se nakloní 

k obrázku, ukáže na něj. 

Ověřuje si. 

ujišťovací otázka po 

významu obr.       

 

      

pokus o humor, aktivita 

- posouvá obr, 

upřesnění vl. Řešení, 

odlehčení situace - 

smích 

Dívá se na obrázek. 

Poté obrázky posouvá 

více do zadu po síti. 

Smích. Humor. 

Hm. Abysme byli 

přesnější. 

 

Prosimtě, nech toho. 

(smích) 

Natahuje se pro obrázky 

zpět, aby je opět 

umístila na původní 

místo. Směje se. 

ignorace p. humoru, 

smích - odlehčení 

situace, aktivita - 

posouvá obr zpět na 

místo       

 

      

smích, pobavení, 

kooperace 

pomáhá p umístit obr na 

původní místo, směje 

se, odstupuje od sítě. Smích 

 

Jo už to máme hotový. 

Poodstoupí od sítě a 

výzkumnici odvětí. 

Smích.  uzavření aktivity, smích       

 

 

 

par 51.MP4 22:00 - 29:20 

    
  

Žena - verbální 

sdělení 

Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 

Muž - verbální 

sdělení 

  zahájení + 1. část     
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1 

      

zahájení aktivity - 

rozkládá obrázky po 

stole, otázka po názoru 

p. - význam obrázku 

muž rozkládá obrázky 

po stole do řady, žena 

se opře rukama o stůl, 

muž si dá ruce v bok 

Jak sis vyložila tohle? 

Jako sex? 

2  smějě se   smích       

3 
      smích 

zasměje se spolu se 

ženou   

4 

to měla být jako 

dovolená, třeba tohle 

jsem si zase nevyložila 

jako alkohol, ale spíš 

jako posezení s 

kamarády, víš jako 

že…  

ukazuje na obrázky, 

dívají se na sebe když 

mluví 

vysvětlování vl. Názoru - 

význam obrázku       

5     vzájemný oční kontakt       

6 

      

vysvětlování vl. 

Názoru - význam 

obrázku, sdělení vl. 

Řešení, klidný hlas   

já jsem to bral jako 

pivo, tak jsem to dal 

úplně dozadu 

7 

hm, tak já jsem to dala 

jako první, protože to 

je jako přátelé, to je 

pro mě jako 

nejdůležitější přátelé   

sdělení vl. Alternativního 

Řešení a vl. postoje, klidný 

hlas       

8 

      

akceptace názoru p. - 

význam obrázku??, 

vysvětlení vl. 

Nepochopení? muž má ruce v bok to jsem taky nevěděl 

9 

hm.. Tys myslel… 

tohleto jsem zařadila 

jako sport, jako 

koukání se na sport, 

ale on to může bejt 

sport obecně, že jo... 

má jednu ruku v bok 

zrcadlově s mužem, 

oba se smějí, když si 

říkají, jak to mysleli, 

muž povolí rucem, 

žena také (zrcadlí 

pohyby) 

reflexe p. názoru - význam 

obrázku, sdělení vl. Názoru 

- význam obrázku, smích, 

uvolněný postoj       
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10     zrcadlí mužovy pohyby       

11 

      

vysvětlení vl. Názoru - 

význam obrázku, 

sdělení vl. Řešení   

já to bral jako fotbal, já 

jsem to dal úplně 

dozadu. 

12 když ty to máš strašně 

jako jednoznačný 

oba se smějí, žena si 

prohrabuje vlasy poukázání na p. postoj       

13 
      souhlas s p. poukázání   

já to mám 

jednoznačný, no 

14 

      

vysvětlení vl. Postupu 

řešení - význam 

obrázku, výrazná gesta 

rukou 

výrazně gestikuluje 

rukou nad obrázky 

to já jsem vycházel 

vyloženě jako - tady 

jsem si řikal sex, relax, 

pivo, auto, zvířata, … 

15 

Aha vzhlédne na chvíli k p. 

exprese pochopení p. 

výkladu, aktivní 

naslouchání       

16 
hudba   

aktivní naslouchání p., 

návrh - význam obrázku       

17       souhlas s p. návrhem   hudba 

18 tak může být 

elektronika že jo 

podívají se na sebe 

(oční kontakt) 

alternativní návrh - význam 

obrázku       

19     vzájemný oční kontakt       

20 
      

sdělení vl. pochopení 

významu obrázku   

já jsem na to koukal 

jako spíš elektronika 

21 
já jsem na to koukala 

jako na hudbu 

směje se, má prst u 

pusy, mluví jeden přes 

druhého 

souběžná řeč, sdělení vl. 

pochopení významu 

obrázku, alternativní názor       

22 

      

souběžná řeč, 

opakování vl. 

Pochopení významu 

obrázku, sdělení vl. 

Řešení ukazuje na obrázky 

já jsem na to koukal 

jako na elektroniku, 

tady jsem dal první 

tohle, druhý tohle a 

pak jsem to tam zas 

nějak sekal. 
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23 

no, to je jedno, ale.. 

Tak jako relax - ten 

chápeme, jo?  

opírá se o stůl, 

přemísťuje obrázek do 

pravé části stolu 

(vybírá, která chápou 

shodně/ve kterých mají 

jasno, co znamenají) 

neurčité zamítnutí p. názoru 

na význam obr., změna 

tématu, otázka po ujištění o 

názoru - význam obrázku       

24 

      

souhlas s p. názorem, 

upřesnění vl. 

Pohcopení významu 

obr., pije, ruce v bok, 

sleduje činnost p.  

souhlasí a pije z hrnku, 

žena se na něj podívá, 

pak si muž dá ruce v 

bok a pozoruje, jak 

žena přesouvá obrázky 

hm, já jsem to bral 

jako relax u vody. 

25  Jo, tak tohle chápeme 

jo? je to relax, tohle? pohled na muže 

pohled na muže - ujištění o 

souhlasu p. s jejím názorem       

26 
      

ujištění p. o významu 

obr. 

odloží hrnek, 

souhlasně zabručí Hmhm. 

27 
  

přesouvá obrázky na 

stole 

fyz. aktivita - přesouvá 

obrázek na stole       

28 
a tohle je jako 

dovolená - to taky 

chápeme jako 

dovolenou, jo? 

přemísťuje obrázek do 

pravé části stolu, 

ukazuje na něj prstem. 

návrh významu obrázku, 

otázka po ujištění/souhlasu 

p., fyz. aktivita - přesouvá 

obrázek na stole       

29       souhlas s návrhem p.    to taky chápeme, no 

30 
tak mazlíčky chápeme 

jako že máme 

mazlíčky, jo? 

přemísťuje obrázek do 

pravé části stolu 

návrh významu obrázku, 

otázka po ujištění/souhlasu 

p., fyz. aktivita - přesouvá 

obrázek na stole       

31 

      souhlas s názorem p. 

má ruce v bok a 

přihlíží tomu, co žena 

dělá no 



 

204 
 

32 nakupování chápema 

jako nakupování 

přemísťuje obrázek do 

pravé části stolu (řadí 

je na stole) 

návrh významu obrázku, 

fyz. aktivita - přesouvá 

obrázek na stole       

33 

      

souhlas s p. návrhem 

významu obrázku 

má ruce v bok a 

přihlíží tomu, co žena 

dělá no 

34 

tohleto je jako že 

máme zálibu v autech - 

jako - těch svejch, ne? 

Nebo? Já ráda jezdím 

ukazuje na obrázek, 

směje se, dívá se na 

muže 

ujištění o pochopení 

významu obrázku, otázka 

po názoru p., sdělení vl. 

Postoje       

35     pohled na muže       

36 

      

sdělení vl. Řešení, 

aktivita - přesouvá 

obrázek na stole posouvá obrázek  

no, tak takhle, auto 

bylo u mě třetí 

37 

Cože? 

věnuje se obrázkům, 

ztrácí koncentraci 

vzhledem k p. 

otázka po sdělení p. - ztráta 

pozornosti       

38 
      opakování vl. řešení   

Sem říkal, že auto u 

mě bylo třetí. 

39 já jsem si říkala - jestli 

na první, 

protože…neumim 

bere obrázek do ruky a 

dává na místo na stole, 

bere na vědomí mužův 

názor 

akceptace řešení p., sdělení 

vl. Postupu       

40 

      

návrh vl. řešení, 

aktivita - přehazuje 

obrázky přesune obrázek 

tohle bych dal jako 

poslední 
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41 
ne počkej, a co to je 

jako? proč bys to dal 

jako poslední? když 

bys to bral jako sport, 

tak sport máme přece 

rádi ne? 

ostře ho zarazí, 

přesouvá obrázek, 

ostře až rozhořčeně 

nad ním gestikuluje 

rukou, druhou má 

opřenou v bok. 

Nespokojenost v hlase. 

nesouhlas s p. řešením, 

otázka po p. pochopení 

významu obrázku a důvodu 

řešení, návrh pochopení 

významu obrázku, otázka 

po ujištění o správnosti 

postoje       

42       svolení, ruce v bok ruce v bok to jo no 

43 

no, tak jako toť otázka 

jak to vezmeme - jestli 

to nastavíme jako 

elektroniku nebo jako 

hudbu? 

má ruku na stole, 

zamyšlení, 

pochybnosti v hlase. 

otázka po postupu - 

význam obrázku       

44 

      

nesouhlas s p. 

postupem / 

pochybnost, sdělení vl. 

Postoje 

ukazuje na obrázky, 

manipuluje s nimi, 

dívá se na ženu, 

pokládá ruku na stůl 

no, ale já nevím právě, 

jestli záleží na tom, 

když si to řeknem 

jinak než podle toho 

jak jsme to skládali 

před tím, víš… 

45     

 

pohled na ženu 

 

  

46 

no jo, ale tady jsme to 

chápali každej jinak, já 

jsem to chápala jako 

hudbu, tys to chápal 

jako (přerušena) 

skočí p. do řeči, 

ukazuje rukou na 

obrázky, dotýká se 

jich. 

argumentace - vysvětlování 

vl. A p. 

Stanoviska/postupu/postoje, 

přerušena p.       
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47 

      

skok do řeči, striktní 

rozhodnutí o postupu - 

význam obrázků, 

zohlednění postoje p. 

skočí jí do řeči, 

ukazuje na obrázky 

(dle dřívější 

komunikace  přejal 

názory ženy na to, co 

obrázky vyjadřují), 

přerušen p. 

tak je to jednoduchý, 

když tohle bude jako 

sport, to jako hudba, 

zábava s přáteli - podle 

tebe, todle bude 

dovolená, tak si 

myslim že, nejdřív 

dáme jako přátele... 

48 

na to co jsi koukal - 

jako na fotbal - já bych 

todlenco dala jako máš 

pocit že bysme to měli 

dělat jako předtím, 

takže oba jsme to brali 

tak, že na to koukáme, 

nebo prostě to je něco, 

co se nás netýká 

skočí mu do řeči, 

mluví rychle a 

naléhavým hlasem, 

ukazuje na obrázek, 

dívá se na muže, 

podívají se na sebe 

(oční kontakt) 

skok do řeči, rychlá řeč, 

naléhavý hlas, doptávání se 

po názoru p. na řešení, 

otázka po ujištění o 

souhlasu p. s názorem       

49     pohled na muže       

50     vzájemný oční kontakt       

51 
      

neochotný souhlas, 

podvolení se   no 

52 takže to bych nechala 

tam..  přesouvá obrázek 

návrh řešení,  aktivita - 

přesouvá obrázek       

53 

      

aktivita - chystá se 

pověsit obr. 

chystá se pověsit 

obrázek - bere si 

sponku na zavěšení   

54 
To dáme jako poslední 

jo už? 

dotýká se stolů, rychle 

se podívá na p., 

promluví udiveným 

hlasem nevěřícná otázka       
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55 

      

aktivita - věší obrázek 

bez ověření s p., 

přesunutí obr. 

nakonec, obrana, 

nejistý tón hlasu?, 

rozhoduje řešení bez 

souhlasu p. 

začíná věšet první 

obrázek doprostřed, 

pak ho stáhne doprava 

na šňůře (nakonec) no tak já nevim 

56 

jo aha 

směje se, dívá se, jak 

p. věší první obrázek 

smích, vyjádření pochopení 

aktivity p., svolení k aktivitě       

57 

      

otázka po ujištění o 

správnosti vl. postupu 

pověsí první obrázek a 

odsune ho až doprava 

(nakonec) máme to věšet, ne? 

58 Jo. Hm...no a todlecto, 

já jsem to chápala 

jako… 

ukazuje na další 

obrázek, nedokáže se 

vyjádřit…přerušena p. 

ujištění p. o správnosti 

postupu, sdělení vl. 

Pochopení významu 

obrázku (přerušena)       

59 

      

skok do řeči, sdělení 

vl. Pochopení 

významu obrázku, 

humor - kritika vl. 

Řešení - sebekritika / 

sebeodsouzení, 

ironický tón hlasu, 

vysvětlení vl. Postupu, 

výrazná gesta rukou 

nad obrázky, smích 

shazuje se/mluví 

ironicky, přitom máchá 

rukou nad obrázky 

směrem od sebe 

já viděl pivo, já jsem 

trapnej, já vidím pivo .. 

Já si řikal…jako pivo, 

psy, nákup... 

60 
  směje se 

pobavení, odlehčení situace 

- smích       

61 
  

  

odlehčení situace - 

smích také se směje   
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62 

no tak počkej, tohleto 

dívá se na obrázek, 

rukou si prohrábne 

vlasy, ukazuje na 

obrázek rukou. 

Přerušena. 

aktivita - zahajuje další 

rozhodovací proces, pohled 

na obrázek, prohrábnutí 

vlasů, váhání / zamyšlení, 

přerušena p.       

63 

      

skok do řeči, sdělení 

vl. Názoru na význam 

obrázku 

skočí p do řeči, 

ukazuje na obrázek 

rukou 

já nato koukal jako 

elektronika 

64 
no, tak elektronika mluví souběžně s p. 

svolení s názorem p., 

souběžná řeč       

65 

      

sdělení postoje (za 

oba) 

věší obrázek a 

sesunuje doprava (ke 

konci) 

což je pro nás ještě 

míň jako než fotbal 

66 
no není, tak já hudbu 

poslouchám ráda 

mluví a dívají se na 

sebe (oční kontakt), 

pomalý dotčený hlas 

nesouhlas s p. postojem, 

sdělení vl. Postoje, pomalý 

dotčený hlas, vzájemný 

oční kontakt       

67 

      

uzavřená otázka po 

postoji p., exprese 

nátlaku   zajímá tě to? 

68 

no zajímá...jako třeba 

kávovar mě zajímá že 

jo 

namítá trochu dotčeně, 

dívá se na muže 

argumentace, obhajoba vl. 

Postoje, dotčený hlas       

69 

      

ironie, vzájemný oční 

kontakt, odlehčení 

situace - smích, 

rozhodnutí řešení přes 

protest p. 

také se na ni podívá, 

střetnou se očima, 

směje se, muž zavěsil 

obrázek a odsunul ho 

doprava (rozhodl on) 

typická 

elektronika….Poslech 

hudby…. 

70 

  

směje se, přitom 

schovává obličej do 

dlaně 

odlehčení situace - smích 

(schování obličeje do 

dlaně), akceptace p. 

rozhodnutí       

71       smích směje se   
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72 

a tohleto bych fakt 

nebrala jako pivo, ale 

jako že to - prostě 

zábavu jako v 

kolektivu nějakym 

prostě 

přemlouvavým tónem, 

připravuje sponu na 

zavěšení, skloněná 

opakování vl. Názoru na 

význam obrázku, 

přemlouvající tón hlasu, , 

nejistota - klesající tón 

hlasu, skloněná hlava       

73 

      

striktní nesouhlas s p. 

Názorem, 

argumentace, výrazná 

gestikulace rukou 

dívá se na ni, výrazně 

gestikuluje rukou nad 

stolem, rázný tón hlasu 

to čekám jako bandu 

lidí, ne pivo, výčep 

74 
no jo, ale tak jako co 

se děje ve výčepu? 

dívá se na něj, směje 

se, potřesení hlavou 

námitka proti argumentaci 

p., vl. Argumentace, 

nátlaková otázka + smích       

75 

      

obhajoba, sdělení vl. 

Postoje 

podívá se na ni, 

manipuluje obr na 

stole, dívá se na ně 

no to já nevím, já když 

jsem byl naposledy ve 

výčepu, tak jsem točil 

pivo 

76 

no a bavilo tě to věší obrázek 

vnucování vl. 

Názoru/závěru - 

manipulace, aktivita - věší 

obrázek bez souhlasu p.       

77 

      

odmítnutí řešení 

p./manipulace, striktní 

rozhodnutí 

alternativního řešení, 

aktivita, přehazování 

p. zavěšeného obrázku, 

sdělení vl. Postoje 

bere další obrázek, 

odsouvá obrázek, co 

pověsila žena a věší 

svůj mezi jako 3, od 

konce 

ale dáme to před psy, 

mě to nezajímá 



 

210 
 

78 mě taky ne…Ty jsem 

dala poslední, nebo 

nevim už...  

přihlíží partnerově 

aktivitě, smích  

souhlas s p. postojem, 

přihlíží p. aktivitě - věšení 

vl. obrázku, odlehčení 

situace - smích       

79 

Počkej, jak to chceš, 

proč to tady věšíme, 

když to ještě nemáme 

v pořadí?  

námitka proti postupu 

p., ostrý hlas 

námitka proti postupu p., 

ostrý hlas       

80 

      

striktní rozhodnutí o 

postupu, návrh 

případné změny 

obhajuje svoje řešení, 

připouští možnost 

změny, upravuje obr 

na síti, přerušen 

tak to se pak třeba 

přehodí, ale … 

81 
když to budem ještě 

přehazovat, tak to 

budem zas skočí mu do řeči 

skok do řeči, argumentace - 

námitka k p. návrhu       

82 

      

obhajoba vl.  postupu, 

návrh kompromisního 

postupu, rozhození 

rukama, neústupnost - 

trvá na svém 

provedeném postupu 

gestikuluje rukama 

(rozhodí je) 

podíváme se, jestli 

nám to takhle 

vyhovuje a když ne, 

tak to můžeme přendat 

83 

  

směje se jeho obhajobě 

postupu, rukama si 

zakryje obličej, pak se 

chytne za hlavu 

smích, obličej v dlaních, 

ruce na hlavě (akceptace p. 

postupu)       

84 tak počkej, co nás 

zajímá nejvíc   

akceptace postupu p., 

otázka po postoji p.       

85 

      

sdělení vl. Postoje (za 

oba) ukazuje na obrázky 

no nás nejvíc zajímá 

sex, pak todlecto, pak 

auta 

86 
ale to není sex   

nesouhlas s názorem p. na 

význam obrázku       
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87 
      

obhajování vl. Názoru 

na význam obrázku 

ukazuje důrazně na 

obrázek je to sex 

88 

není, řekli jsme si že to 

je dovolená rukou si otírá ústa 

opakovaný nesouhlas s p. 

názorem, poukázání na 

předchozí domluvu - 

význam obrázku, otření úst 

rukou       

89 

      

neústupnost - trvání na 

vl. Názoru na význam 

obrázku   je to sex 

90   dohadují se, ale v klidu klidná argumentace       

91       smích směje se   

92 

no, tak to máš ty směje se + mne si ruce 

argumentace, klidný hlas, 

odmítnutí p. názoru, 

odlehčení situace - smích, 

mnutí rukou       

93 

já bych řekla že ten 

relax, je důležitější pro 

mě - ikdyž ta dovča je 

taky dobrá 

ukazuje na obrázek, 

dívá se na ně na stole sdělení vl. postoje       

94 
      obhajoba vl. názoru 

bere obrázek do ruky a 

věší ho 

ale tohle spolu souvisí 

že jo…  

95 no, tak to dej takhle 

vedle sebe má obrázek v ruce návrh řešení       

96 

   

námitka proti 

dohodnutému řešení, 

přesto aktivita - věší 

obrázek dle domluvy 

(podvolení se p.) věší obrázek 

zase budem za lidi 

který se furt jenom 

chtějí relaxovat 

97 

no, možná je to jako 

tím, že nemám žádnej 

čas…  

má v ruce obrázek, 

podívá se na p. vysvětlování postoje       
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98 

      

faktické sdělení k 

řešení   

kdyby tu třeba byla 

práce, tak to je jasný 

co bych tam dal 

99 
no já jsem jí taky 

hledala 

rozhazuje ruce a směje 

se, on trochu taky, ona 

m upodává další 

obrázek 

souhlas s p., rozhození 

rukou, odlehčení situace - 

smích, aktivita - podává p. 

obrázek k zavěšení,        

100 

      

vysvětlení možného 

významu obrázku 

ukazuje na už dříve 

zavěšný obrázek, 

pobavení/ironie v hlase 

no ale tohleto 

teoreticky může být 

práce 

101 

no ale to tak nemůžeš 

brát 

dívají se na sebe, on 

věší obrázek, oba se 

smějí 

nesouhlas s p. 

vysvětlením,odlehčení 

situace -  smích, aktivita - 

věší společně vybraný 

obrázek       

102 

no tak jestli jo tak to 

dám nakonec, že jo. 

Takže tohle bych sem 

dala jako že to může 

bejt poznání a tak 

všecko možný… 

počkej 

oba se smějí, věší 

obrázek, posouvá jiný 

už zavěšený doleva, 

pak vyrovnává mezery 

mezi obrázky, posouvá 

je doleva 

odlehčení situace humorem, 

smích, aktivita - rovnání 

obrázků na síti, návrh 

řešení, sdělení vl. Názoru 

na význam obrázku       

103        smích směje se   

104 

      

návrh řešení, otázka po 

souhlasu p. (ujištění), 

aktivita - věší obrázek 

bere a zavěšuje další 

obrázek 

Hm, vemem auto, 

tohleto -tak za ty tři 

ne? před pivo… 

105 hm, nakupování ne, to 

je blbý no, tamto pryč, 

hm… 

posouvá obrázky více 

doprava 

souhlas s p. návrhem, 

reflexe řešení, přihlíží p. 

aktivitě, fyz. aktivita - 

posouvá obrázky po síti       
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106 

      

návrh řešení, otázka po 

souhlasu p. (ujištění), 

aktivita - bere do ruky 

obrázek, odlehčení 

situace/odvádění 

pozornosti - komentuje 

obr. bere poslední obrázek 

dám to sem? Tadyta 

slečna s mini vypadá 

jako by neměla ráda 

auta. 

107 

hm… tady to bych 

dala, tady to nechala, 

nevím jestli bych to 

nedala ještě před to 

auto 

dívá se postupně na 

zavěšené obrázky a 

bere je mezi prsty 

souhlas s p. návrhem, 

reflexe řešení, návrhy 

změn, fyz. aktivita - dotýká 

se obrázků (prohlíží si je)       

108 

      návrh řešení 

muž stojí s rukama v 

bok, povzdechne si a 

ptá se jestli ..na fotbale 

109 

ne, to před   

nesouhlas s p. návrhem, 

návrh alternativního řešení       

110 
      

otázka po ujištění (zda 

správné pochopení)   tak před psy? 

111 

no, psi půjdou nakonec 

věší obrázek se psem 

nakonec 

rozhodnutí řešení bez 

souhlasu p., aktivita - 

přesouvá obrázek na síti       

112 

      

sdělení vl. Postoje, 

mává rukou nad 

obrázky, smích 

mává nad obrázky 

rukou jako by je chtěl 

odstrčit, smích 

jako mě tady ty 

úplně…tady ty… 

113 
Mně taky a to ty psi… 

směje se, kritizuje 

obrázky smích, kritika obrázku       

114 
      

žádost o změnu 

řešení?? ukazuje další obrázek 

počkej já tu mám ještě 

něco jinýho 

115 já mám na konci psy   sdělení vl. Řešení       
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116 

      

otázka po rozhodnutí 

řešení 

podle přání ženy 

zavěsí obrázek na 

místo 

no, tak… před nebo 

za? 

117 
ne, za .. Ikdyž… ale to 

nás nebaví, že hm… 

no, tak... 

srovnává obrázky, aby 

byly od sebe stejně 

daleko, pomáhají si při 

manipulaci s obrázky, 

dívají se na sebe 

váhání / zamyšlení, 

rozhodnutí řešení na žádost 

p., aktivita - rovnání 

obrázků na síti, vzájmený 

oční kontakt       

118 
      

pomoc p. při aktivitě - 

rovnání obrázků 

pomáhá p. při 

manipulaci s obrázky   

119             

120 
ukaž ještě - 

relaxujeme, jedeme na 

dovolenou… 

postupně ukazuje na 

každý obrázek a 

kontroluje pořadí reflexe/rekapitulace řešení       

121 

      přenechání aktivity p. 

muž odstoupil od 

stolu, dává si ruce v 

bok a pozoruje její 

počínání   

122 
      návrh změny řešení ukazuje na obrázek 

tak nás nejvíc zajímá 

to auto ale 

123 
že jo? Tak nevim jestli 

bysme tu dovču nedali 

až za auto? tázavě se na něj podívá 

otázka po ujištění, návrh 

altrnativního řešení       

124             

125 

      

společná aktivita - 

mění pořadí obrázků 

sundavá obrázky, 

vymění je a jeden podá 

ženě, věší každý svůj 

na nové místo   

126 
    

společná aktivita - mění 

pořadí obrázků       

127 šeptají si a smějí se smích       

128   kontroluje pořadí         
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129 

      humor, smích 

smějí se, dívají se na 

sebe a dávají si polibek 

na popud ženy vtipkuje 

130     smích, polibek       

131             

132 

      

reflexe/rekapitulace 

řešení 

ještě jednou si prohlíží 

obrázky a dotýká se 

jich   

 

 

 

Pár 56 

     

  
Žena - verbální 

sdělení 

Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

1 žena se hlasitě směje a 

ukazuje na kameru 

odlehčení situace - 

výzva k mávání, smích         

2 

    

zahajuje aktivitu - bere 

do ruky obrázky, 

rozkládá obrázky po 

stole 

vezme do ruky obrázky 

a začne je rozkládat po 

stole tak, dobře   

3 

rukou naznačuje, že by 

také ráda obrázky 

rozkládala, ale nechá 

muže je rozložit předvídání p. řešení         

4     návrh řešení   ty to přeházíš, jo   

5 

sahá mu do obrázků a 

jeden mu bere z ruky a 

pokládá ho na stůl, 

mluví a opět se hlasitě 

směje 

opakované předvídání 

p. řešení         

6 
    výzva k zapojení p. 

rozloží zbytek karet po 

stole tak…tak pojď   
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7 
  předvídání p. postupu         

8 

    

smích, poračování v 

aktivitě - rozkládání 

obrázků, pohled na obr., 

sdělení názoru na 

postup 

oba se hlasitě smějí, 

muž dále rozkládá 

karty, dívá se na 

obrázky na stole 

ne, tak jak by to mělo 

být. Tak pojďme - po 

levý straně. Tak.   

9 
hlasitě se směje spolu s 

p., dívá se na obrázky 

na stole 

smích, pohled na 

obrázky na stole         

10 
    

ukončení fyz. aktivity - 

rozložení obrázků dorozloží karty tak   

11 
posouvá obrázek 

nakonec 

sdělení vl. Řešení, fyz. 

aktivita - přehazuje 

obrázek bez domluvy s 

p.         

12 

    

ujišťující otázka, 

souhlas s p. řešení, 

vysvětlení vl. Postoje, 

návrh řešení 

také posouvá obrázek 

nakonec 

že jo? Já taky, mě taky 

auto moc nezajímá. 

Tak. Co je… tak to 

musí jít nakonec. No, 

tak tohle  vůbec ne.   

13   souhlas s p. návrhem         

14 

    

ujištění o společném 

názoru na řešení, 

pokračování ve fyz. 

aktivitě - přesouvá 

obrázek dává obr. Nakonec 

takže ty dáme oba 

nakonec   

15 ukazuje na obrázek sdělení vl. Řešení         

16     námitka proti řešení p.   párově!   

17 

  

opakování vl. Řešení, 

připuštění chyby, 

obhajoba vl. Řešení         
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18 
    nevěřícná otázka podívá se na ženu 

No jo, nákupy. že 

nerada nakupuješ?    

19 
mluví zároveň s 

mužem, natahuje se 

přes něj pro obrázek, 

přehazuje obrázky 

skok do řeči (souběžná 

řeč), ignorace p. 

otázky, sdělení vl. 

Řešení, fyz. aktivita - 

přehazuje obrázky bez 

domluvy s p.         

20 

    zamyšlení? 

rozněžněle a hravě 

opakuje slovo po 

partnerce pejsky na první místo   

21 

    

souhlas s p. řešením - 

ironický tón, pohled na 

p. seřazené obrázky 

dívá se na obrázky, jak 

je seřadila p., 

neprotestuje 

skvělý, skvělý, první 

místo   

22 
            

23 
přehazuje obrázky po 

stole, zakrouží rukou 

nad obrázky 

vysvětlení vl. Řešení, 

fyz. aktivita - přehazuje 

obrázky         

24 

    

sarkastická otázka, 

sdělení vl. postoje nevěřícně až pohrdavě 

Jo? ty a vztah k pivu, 

jo? to může bejt vesměs 

jakkoliv   

25 
ukazuje na obrázek 

sdělení vl. Postoje, 

návrh řešení         

26 
    souhlas p. návrhem 

přesouvá obrázek na 

místo 

tak jo, tak dáme 

hezky…   

27 
ukazuje na obrázek 

sdělení vl. Názoru - 

význam obrázku         

28 

    

otázka po názoru p. / 

řečnická otázka, návrh 

řešení 

dopřehazuje obrázky, 

začíná věšet první 

obrázek 

takže co nás čeká… co 

o tom myslíš? tak tam 

píchneme tak jak…   
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29 

dívá se, jak muž věší 

obrázek, v obličeji 

nesouhlasný (až "děláš 

to blbě") výraz, ale 

nechá ho dál věšet, 

sama drží v ruce jiný 

souhlas s p. návrhem 

řešení, námitka, 

nesouhlas s p. 

postupem věšení 

obrázků         

30 

    

obhajoba vl. postupu, 

návrh postupu - věšení 

obrázků, odvádění 

pozornosti  věší druhý obrázek 

já sem to dal takhle tak 

já myslím, že dobrý. 

Než se rozhodnout./ Věš 

si je odzadu. Taková 

společenská aktivitka.   

31 věší obrázek, který 

držela, jako třetí 

svolení k návrhu 

postupu p. (způsobu 

věšení obr.),          

32 vedoucí výzkumu 

vchází do místnosti           

33 

  

shození p. způsobu 

řešení (před 

výzkumníkem - ve 

stylu "já to říkala")         

34 
            

35 
    

sarkasmus, kousavý 

hlas kousavý hlas abyste to stihla   

36   odsuzování řešení p.         

37     obhajoba vl. Řešení   to nevadí   

38   námitka proti řešení p.         

39 
    obhajoba vl. řešení   

tak přibydou další 

obrázky   

 

 

 

Pár č.: 59 

 

Stopáž: SDV_0142.mp4 
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(21:37 - 23:43) 

 
ŽENA MUŽ 

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

1 
Todleto asi první 

Otočí se na partnera a 

předkládá návrh řešení. 

zahájení aktivity, návrh 

řešení       

2 

      

souhlas s p. návrhem, 

sdělení shodného vl. 

Řešení, úsměv 

Souhlasí, naklání se nad 

obrázky a rukama s 

nimi manipuluje po 

stole., usmívá se 

Jo, dyť jo.  Vždyť jsem 

to tam měl sám 

3 

  

usmívá se, Bere si do 

ruky obrázek a chystá se 

ho zavěsit. 

úsměv, aktivita - bere 

do ruky obrázek, chystá 

se ho zavěsit se 

souhlasem p. s 

navrženým pořadím       

4 

Tady jsou ňáký…   

sdělení vl. Názoru na 

význam obrázku - 

přerušena p.       

5 

      

skok do řeči, zastavení 

aktivity p. - věšení 

obrázky,  sdělení vl. 

Návrhu řešení, pokyn p. 

k postupu (rovnání obr. 

nejdříve na stole), 

náklon nad stolem, 

aktivita - manipulace s 

obrázky - přehazuje 

obrázky na stole 

Přeruší partnerku ve 

věšení obrázku (gestem 

v jejím osobním 

prostoru), navrhuje, aby 

je rovnali nejdříve na 

stole. manipuluje s 

obrázky na stole a různě 

je přesouvá.  

Tak počkej, todleto/to 

uděláme potom. To dej 

tam. 
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6 

Dobře. 

souhlasí s p., pokládá 

obrázek na pokyn 

partnera, manipuluje s 

obrázky na stole, je v 

mírném předklonu a 

blíž k partnerovi 

souhlas s p. pokynem k 

postupu, aktivita - 

manipulace s obrázky - 

přehazuje obrázky na 

stole, pokládá obrázek 

na pokyn partnera       

7 

      

aktvita - ukazuje na 

obrázek, návrh dalšího 

řešení 

Partner stojí rovně u 

stolu a dívá se na 

obrázky, Ukazuje na 

obrázek Další 

8 

Hmm, jo. 

souhlasně kýve, chce 

obrázek přesunout 

sama, zarazí se, když to 

udělá p. 

souhlas s p. návrhem, 

snaha o aktivitu - přesun 

obrázku (udělá p.)       

9 
      

přesouvá obrázek po 

stole po souhlasu p.. 

přesouvá obrázek po 

stole po souhlasu p..   

10 

  

směje se, přítelkyně 

ukáže na obrázek.  

aktivita - ukazuje na 

obrázek - návrh dalšího 

řešení, odlehčení situace 

- smích       

11 

      

podrbání na nose - 

zamyšlení, souhlas s p. 

návrhem 

drbe se na nose, 

souhlasí s výběrem. Hmm. 

12 

  

Přítelkyně manipuluje s 

vybraným obrázkem a 

pokládá ho na jíné místo 

na stole.   

zaváhání, otázka po 

významu obrázku, 

otrávený tón 

Otázka na význam 

obrázku, pronesená 

trochu otráveným 

tónem. 

Nevim, co si mám 

představit pod tím 

13 

No auto. Co se…? 

Přítelkyně se na něj 

podívá, zasměje se a 

pobaveně odvětí 

pohled na p., sdělení vl. 

Názoru na význam 

obrázku, odlehčení 

situace - smích       
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14 

      

skok do řeči, 

podrážděná námitka 

(pohrdavý hlas), 

nesouhlas s p. návrhem, 

aktivita - bere do ruky 

obrázek, prohlíží si ho 

skok do řeči, 

podrážděně se doptává, 

bere obrázek do ruky a 

prohlíží si ho.  Auto.. Co s autem jako? 

15 

  

zarazí se, hledí s p. na 

obrázek a má ruce přené 

vzadu na bocích. 

zaražení (přestane se 

smát), aktivita - prohlíží 

si obr. Spolu s p., ruce 

zezadu v bok       

16 

No auto je taky pro mě 

důležitý. Dáme auto. 

Posune si ruce a opře je 

zezadu do pasu, pohyb 

v ramenou a klidně 

upřesní, co pro ni auto 

znamená. Partnerka se 

poté přibližuje k muži. 

vysvětlení vl. Postoje, 

klidný tišejší hlas, 

rozhodnutí řešení       

17 

      

vyhovuje p., aktivita - 

zařazuje obrázek na stůl 

dle p. přání 

Muž položí obrázek do 

řady dle přání p.   

18 

      

váhání, aktivita - 

ukazuje na obrázky na 

stole, pohled na p. 

úsměv, polibek p. do 

vlasů 

Muž ukazuje na 

obrázky na stole, natáčí 

se mírně bokem ke 

stolu, trupem je však 

natočen k partnerce. 

Podívá se na partnerku, 

s úsměvem promluví. 

Oba se smějí. 

Tady v tom se tak 

nějak… 

19 

Hmm, tak to dej až na 

konec. 

Partnerka pohne hlavou 

k muži. úsměv po p. 

polibku, znovu se dívají 

na obrázky na stole, 

Žena se zavrtí, zakrouží 

rameny. Oba se zasmějí.  

náklon hlavy k p., 

úsměv, pohled na 

obrázky, návrh řešení, 

zavrcení, zakroužení 

rameny, smích       
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20 

      

nevěřícná otázka k 

návrhu řešení p. - hrané 

pobouření, trhnutí 

tělem, partnerské 

doteky 

Muž se k ženě přiblíží a 

položí nevěřícnou 

otázku s trhnutím těla. 

Oba se smějí, hrané 

pobouření. Dotýká se 

ženy na pozadí Cožééé? 

21 

To je asi jako technika? 

Žena pohne hlavou ke 

straně 

názor na význam 

obrázku, náklon hlavy 

ke straně       

22   

 

  váhavý souhlas   No asi jo. 

23 

  

Žena se rukama dotýká 

stolu a je v mírném 

předklonu. 

mírná předklon, rukama 

se dotýká stolu 

aktivita - manipulace s 

obrázky na stole - 

zařazení obrázku na 

stole, návrh řešení, 

otázka po názoru p. 

Muž začne manipulovat 

s obrázky na stole, řadí 

ho do výbětru Tak to taky ale, že jo? 

24 No tak jo. Hm, pak 

nákupy…   svolení       

25 

      

otázka po ujištění 

správnosti řešení,  

aktivita - dokončení 

řazení obrázků na stole 

Muž dokončí 

manipulaci s obrázky - 

řazení obrázků na stole 

podle přání p. Tak takle? 

26 

Jo. 

Žena souhlasí, nakloní 

hlavu k partnerovi, 

usměje se na něj. souhlas s p. aktivitou       

27 

  

Žena polibek opětuje. 

Opět se soustředí na 

úkol a chystá se pomalu 

zavěšovat obrázky. 

polibek, koncentrace na 

úkol 

polibek, pohled na p., 

úsměv, sdělení vl. 

řešení 

Muž se podívá na 

partnerku, usměje se na 

ni. Věnuje jí polibek a 

pokračují v řešení 

úkolu. 

Takle v podstatě to 

mám, skoro. 

28 

Hm Žena zavěšuje obrázek. 

aktivní naslouchání, 

aktivita - zavěšuje první 

obrázek na síť       
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29 

      

vysvětlování vl. Řešení, 

aktivita - ukazuje na 

obrázky v jakém je měl 

pořadí 

Muž upřesňuje své 

řešení úkolu a při tom 

ukazuje na obrázky a 

gestem ruky naznačuje 

jejich pořadí. 

Ale tady to mám trošku 

vejš 

30 

Mhm   aktivní naslouchání 

aktivita - zavěšuje další 

obrázek na síť v pořadí 

připraveném na stole 

Manipuluje s obrázky 

na stole a začíná je 

zavěšovat.   

31 

jo 

Souhlasí, nechává muže 

udělat úpravy. Dostávají 

se do těsného fyzického 

kontaktu a v ruce má 

obrázek, který se chystá 

zavěsit. 

souhlas s p. návrhem 

postupu, aktivita - věší 

další obrázek v pořadí 

návrh postupu věšení 

obrázků, aktivita po 

souhlasu p. - posouvá 

obrázky doleva 

Posouvá obrázky na 

škále a upravuje jejich 

vzdálenost. 

Počkej, nechceš to dát 

víc sem? 

32 

      aktivita - věší obrázek 

Muž se podívá a usměje 

na ženu, připravuje 

obrázek k zavěšení. 

Věší jej. Pattneři si mezi 

sebou něco šeptají a 

smějí se u toho. Tak ještě tady 

33 

Šepot 

Manipuluje s obrázky, 

šeptá. Zavěšuje 

obrázky. šepot k p.       

34 

      

šeptem odpovídá, 

smích, pobavení, humor 

Pobaveně odpovídá 

partnerce, laškování, 

smějí se. Partner se 

dostává do intimního 

prostoru ženy. jooo? 

35 Mhm Zavěšuje obrázky.         

36 Tady mají zrcadlo, kde 

nás můžou pozorovat 

šeptem během věšení 

obrázků 

věcné sdělení o zrcadle 

v místnosti, aktvita - 

věší obrázky       
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37 
      

exprese překvapení, 

pohled k zrcadlu 

překvapený tón, pohled 

směrem k zrcadlu Jo? 

38 

      

sdělení vl. Postpoje, 

překvapený tón 

Partner se podívá ke 

dveřím a neutrálním 

tónem se vyjadřuje k 

partnerce. To mně teda nenapadlo. 

39 
Jasný.    

ujištění o správnosti vl. 

Sdělení       

40 

Jasný.  

 větší část pozornosti 

oba věnují dokončení 

úkolu, zatím co 

výzkumník přichází do 

místnosti a zadává jim 

novou část úkolu. 

ujištění o správnosti vl. 

Sdělení       

 

 

 

Pár č.: 67 

 

Stopáž: 30:56 - 36:00 

  

  

 
ŽENA MUŽ 

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 

1 

Máš první návrh? 

Upravuje si límec, 

přistupuje ke stolu, 

nahýbá se na něj a 

začíná rozkládat 

obrázky. Narovnává se, 

dívá se na stůl, táže se. 

zahájení aktivity - 

rozkládá obrázky po 

stole, otázka po návrhu 

řešení 

aktivita - pomáhá 

rozložit p. obrázky na 

stole 

Přistupuje ke stolu 

souběžně s p., pomáhá 

rozkládat obr po stole.   
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2 

  

Sleduje p., uvolněný 

postoj, konečky prstů se 

sem tam dotkne hrany 

stolu. Jsou s p. blízko u 

sebe. Tělo více natočené 

k p. 

sleduje p. aktivitu, tělo 

natočné k p. 

návrh postupu, aktivita - 

řadí obrázky na stole, 

náklon nad stolem 

Je nahlý nad stolem, 

stále na něm s obr 

manipuluje. Řadí je. 

Tělo natočené ke stolu. 

Hm, mám. Dáme co 

jsem dal první já, potom 

to takhle přehodíme. 

3 

Ehm 

Dívá se na p aktivitu, 

vyjadřování pozornosti - 

naslouchání p., podrbe 

se na kořeni nosu. Prsty 

pravé ruky se opírá o 

stůl. 

exprese  pozornosti nad 

p. aktivitou, aktivní 

naslouchání, podrbání 

na nose       

4 

      

otázka po 

ujištění/souhlasu p. s 

jeho aktivitou - 

návrhem řešení 

nevzhlédne, ujišťuje se, 

stále manipuluje s obr. Je to dobrý? 

5 

Hm 

Sleduje p. - vyjadřování 

pozornosti - naslouchání 

p., souhlasí, jemně 

přikyvuje hlavou. 

souhlas s řešením p., 

přikývnutí hlavou       

6 

      

vysvětlení vl. Řešení a 

vl. Pochopení významu 

obrázků - přerušen, 

aktivita - řadí obr. Na 

stole 

Řadi obrázky, občas do 

nich ťukne prstem, 

věnuje se plně úkolu. V 

levé ruce drží dosud 

nezařazené obr. Je 

přerušen při popisu 

řešení. 

Todle nejlepší, druhý, 

pak jsem dal třetí tohle, 

pak jsem dal čtvrtý 

todle jako jako  jako sex 

nebo něco takvýho, 

potom jsem dal… 

7 

Já jsem spíš tohle dala 

… (není rozumět). 

Skočí p do řeči. 

Klidným hlasem 

navrhne alternativu. 

Stále se dívá na stůl. 

Ukazuje na obrázek. 

skok do řeči, sdělení vl. 

alternativního řešení a 

pochopení významu 

obrázku, aktivita - 

ukazuje na obrázek       
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8 

      

zamyšlení, pohled na p. 

a ukazovaný obrázek, 

váhavý souhlas s p. 

pochopením obrázku, 

zakývání hlavou do 

stran 

Souhlasí, zvedne hlavu, 

letmo se podívá na p. a 

pak na obrázek, který 

ukazuje. Zakýve hlavou 

ze strany na stranu. 

Hm jo, je to ale takhle 

něco. 

9 Jo   souhlas s p.       

10 

      

pokračování v rřazení 

obrázků na stole a 

vysvětlování vl. Řešení 

Mírně se oddálí od stolu 

a pokračuje v 

prezentování svého 

řešení (pořadí). Rzkládá 

obr. P stole. 

Pak jsem dal kamarády, 

jako pivo s 

kamarádama. Potom 

jsem dal auto, pak jsem 

dal nákupy a potom 

jsem dal sport. 

11 

      

narovnání těla, podrbání 

na ústech, výzva p. k 

aktivitě - sdělení vl. 

Řešení 

Narovná se, trup oddálí 

od stolu, poodstoupí,  

podrbe se rukou v obl 

úst. Tak teďka ty. 

12 

A já jsem tam měla. 

široký stoj, pohled na 

stůl, čelem ke stolu. 

Přerušena v řeči. 

sdělení vl. Řešení - 

přerušena p.       

13 

  

Přikyvuje. Dívá se na 

obr. 

přikyvování 

vysvětlování p., pohled 

na obrázky 

skok do řeči - sdělení vl. 

Pochopení významu 

obrázků, aktivita - 

ukazuje na obrázky, 

podrbání na obličeji, 

gesto rukou, narovnání 

těla 

skočí p. do řeči, 

vysvětluje význam obr, 

ukazuje na ně, dívá se 

na ně, podrbe se na 

obličeji, gesto rukou - 

splečné věci. Narovná 

se a nechává iniciativu 

p. 

Tohle jsem dal jako 

rodinu, tohle jako něco 

společnýho, co máme 

my dva. 

14 

Jo, já jsem dala... Já 

jsem možná měla 

dovolenou jako před, 

ale si nejsem jistá 

teďka. 

Dívá se na obr. 

Posunuje jimi po stole 

pokračování ve sdělení 

vl řešení, váhání, pohled 

na obrázky, aktivita - 

přesouvá obrázky na 

stole sledování aktivity p. 

dívá se na obr., jak je p. 

rozkládá po stole a řadí, 

vyjadřování pozornosti - 

naslouchání p. Ehm. 
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15 

      

ruce v bok, aktivní 

naslouchání 

Dá si obě ruce v bok, 

vyjadřování pozornosti - 

naslouchání p. Ehm. 

16 

      

otázka po p. pochopení 

významu obrázku, 

aktivita - ukazuje na 

obrázek, dívá se na něj 

Ruka v bok, druhou 

ukazuje na obr., dívá se 

na něj. 

Bereš todlencto jako 

vztah? Jako vášeň. 

17 

Já to beru jako 

romantiku. Vášeň, něco 

takovýho. A tohle jsem 

dala jako dovolenou u 

moře. Asi jsem to dala 

před tím, myslim. Pak 

tohle s kamarádama, 

pak todle pak hudbu, 

pak auto a pak fotbal. 

mírně se narovná od 

stolu, letmý pohled na 

p, gesto rukou, 

manipuluje s obr na 

stole a uspořádává je. 

sdělení vl. Pochopení 

významu obrázku, 

pokračování ve sdělení 

vl. Řešení, pohled na p., 

gesto rukou, aktivita - 

řadí obrázky na stole       

18 

Takhle jsem to měla já. 

narovná se, uzavře svoji 

aktivitu gestem ruky. 

Podívá se tázavě na p. 

ukončení vysvětlení vl. 

Řešení, gesto rukou, 

tázavý pohled na p.       

19 
      

vyjadřování pozornosti - 

naslouchání p. 

Dívá se na její 

uspořádání. Hm. 

20 

      

sdělení vl. 

Alternativního názoru 

na řešení, ukazuje na 

obrázek - přerušen p. 

Opírá se články prstů o 

stůl.Ukazuje rukou na 

obrázky, které vnímá 

jako důležitější, chystá 

se k vysvětlení. 

Přerušen p. 

Já, třeba pro mě je asi 

důležitější... 
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21 

Já jsem to, ale já jsem to 

nebrala úplně jako 

vztah, já jsem to brala 

prostě jako. Já jsem to 

brala asi spíš přímo jako 

podle toho co je  

fakticky na tom 

obrázku, než abych za 

tím viděla něco jako 

úplně většího, takže 

jsem si představovala to 

jako ze společnýho 

hlediska. Představovala 

jsem si jestli bych radši 

dovolenou u moře a 

nebo jesli bych radši 

romatiku se svíčkama, 

byť je to asi hezká 

situace. Ale jsem to asi 

neglobalizovala totiž 

jako tolik na romantiku 

a vášeň. Totiž. 

Skok do řeči, naléhavý 

tón hlasu, spěšně 

vysvětluje svoje řešení. 

Ukazuje na obr. Je 

tělem natočena více k 

partnerovi a přiblíží se k 

němu. Vysvětlující 

gesta rukou, spojí ruce 

před tělem v oblasti 

břicha, podívá se zpříma 

na p, náznak úsměvu ve 

tváři. Pohlédne opět na 

obr, rozpojí ruce. Již 

klidněji zdůvodňuje 

svoje řešení. 

Vysvětlující gesta 

rukama, opětovný 

pohled na p. 

skok do řeči - 

vysvětlování vl. 

Pochopení významu 

obrázku, na který 

ukazuje p.,  a vl.postupu 

řešení a vl. Řešení, 

naléhavý tón hlasu, 

aktivita - ukazuje na 

obrázky, gesta rukama, 

spojení rukou před 

tělem, pohled na p., 

úsměv, rozpojení rukou, 

klidný hlas, pohled na p. 

vyjadřování pozornosti - 

aktivní naslouchání p., 

pohled na obrázky, 

zkoumavý pohled na p. 

(co tomu říká) 

Aktivně naslouchá 

partnerce. Konečky 

prsdtů se opírá o stůl, 

levá noha nakročená 

dopředu, dívá se na obr 

nevzhlédne od nich. Hm, hm. 

22           Ehm. 

23 

Víš, jsem to brala spíš 

jako situačně než... 

Bokem natočena více ke 

stolu, tělem trochu dál 

od partnera, 

vysvětlovací gesta 

rukama(manipuluje jimi 

nad obrázky), pohled na 

partnera, ruce pokládá 

na stehna. Dá si ruce v 

bok. 

vysvětlování vl. 

Postupu, gesta rukama, 

pohled na p., ruce v bok       
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24 

      

zamyšlení, připuštění 

shodného vl. Řešení - 

umístění 4 prvních 

obrázků, exprese radosti 

ze shody, pravá ruka v 

bok, odstup od stolu 

Pravá ruka vbok, 

naklání se nad stůl, dívá 

se na obr., levá noha 

nakročená dopředu, 

levou rukou ukazuje 

nad obr. Odstupuje od 

stolu, levá noha krok 

vzad, narovnává se v 

zádech, levou rukou se 

konečky prstů opírá o 

stůl. 

Hm, já jsem možná, já 

jsem možná tohle měl 

taky až tady. Možná, že 

na těch prvních třech 

nebo čtyřech jsme se 

shodli. To mám radost. 

25 
Tak todle dáme první. 

Já jsem to brala 

vyloženě jako pes 

domácí mazlíček, já 

jsem to nebrala jako 

rodina. Zatímco tys to 

víc asi víc 

to…globalizoval. 

Naklání se nad stůl, 

bere si obr, narovná se. 

Je partnerem v aktivitě 

přerušena. Když jí p 

vezme obr z ruky 

přiblíží se k němu a 

pokračuje ve 

vysvětlování. Ztiší hlas, 

dívá se na obr, který má 

p v rukou, gestikuluje 

rukama před tělem. 

návrh řešení, vysvětlení 

vl. Pochopení významu 

obrázku, nesouhlas p. 

pochopením významu 

obrázku, aktivita - bere 

obrázek do ruky - 

přerušena p., ztišený 

hlas, gesta rukama, 

exprese pochopení p. 

názoru na význam obr., 

exprese ohleduplnosti 

přiblížení ke stolu, 

souhlas s p., zamyšlení, 

aktivita - bere obrázek 

p. z ruky a věší ho na 

dohodnuté první místo, 

důrazný tón hlasu 

Opětovně se přiblíží ke 

stolu, když p bere obr, 

on se na něj podívá, obr 

drží společně. Mluví 

důrazně. To určitě, hmm. 

26 
      

připuštění významu 

obrázku p. 

Věší obr na první místo 

na síti. Možná, že jo, pejsek. 

27 

Tak se můžem 

dohodnout, že? Na tom, 

jak to bude, jak to 

pojmeme společně. 

Ukazuje na síť, 

navrhuje společný 

postup, hovoří klidným 

hlasem, levou ruku má 

mírně před tělem a po 

síti pravou rukou 

rozestavuje příchytky na 

obr a dívá se na obr na 

stole. 

aktivita - ukazuje na síť, 

návrh postupu, klidný 

mírný tón hlasu, aktivita 

- rozmístění sponek na 

síti, pohled na obrázky 

na stole       
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28 

      

souhlas s návrhem 

postupu p., pohled na 

obrázky 

Levou nohu má mírně 

nakročenou před tělem, 

levou rukou se opírá o 

stůl, dívá se na obr Ehm. 

29 

      

sdělení vl. Názoru na 

trávení společného času 

- návrh řešení, gesta 

rukou, letmé pohledy na 

p., kývání rupem vpře-

vzad, pravá ruka vbok 

Ukazuje na obr. 

Doprovází svoje 

vysvětlování gesty 

rukou. Letmé pohledy 

na p, mírně se trúpem 

kýve vpřed a vzad. 

Pravou ruku má vbok. 

Potom, já si myslím, že 

třeba kdyby se to mělo 

jako z dlouhodobýho 

hlediska, tak by bylo 

dobře, kdyby sme spolu 

třeba byli každej den. 

30 
Ehm 

Aktivní naslouchání, 

exprese, pochopení. 

aktivní naslouchání, 

exprese pochopení       

31 

      

dokončení vysvětlení vl. 

Názoru a pochopení 

obrázku   

Vášnivej večer nebo 

romantickej večer 

obecně. 

32 
Ehm, ehm.   

aktivní naslouchání, 

exprese pochopení       

33 

      

vysvětlení vl. Návrhu 

řešení   

Kdyby to bylo často, 

oproti tomu než 

kdybychom jeli.. že to 

nebude krátkodobý, 

jako jednou za rok nebo 

na dva tejdny. A 

todlencto by nám dalo 

víc, protože je to... 

může bejt třeba každej 

den nebo jednou, 

dvakrát do tejdne třeba. 

34 
Ehm.   

aktivní naslouchání, 

exprese pochopení       
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35 

No, tak já jsem to brala 

jako, že todle je takový 

to totální  vypnutí, ta 

obrovská pohoda když 

si představím, že jsme 

na dovolený a vůbec nic 

nemusíme řešit, že nám 

bude jako fakt dobře. 

K p se natočí více 

čelem, dívá se na stůl na 

obr, manipuluje s obr, 

vysvětluje význam obr. 

sdělení a vysvětlení 

alternativního názoru 

řešení, klidný hlas       

36 

A todle jsem si 

představila, že to je jako 

krátkodobější, že to je 

prostě, že máš normálně 

ty starosti a na chvíli 

jako že můžeš si udělat 

hezkej večer a todle 

jsem brala jako takovou 

tu ultra pohodu, jako na 

dlouhý dovolený. 

Podívá se na partnera, 

gestikuluje rukama před 

tělem. Ukazuje na obr, 

usmívá se a dívá se na 

p. 

dokončení vysvětlení 

alternativního názoru - 

na oba obrázky, u 

kterých se neshodují v 

pochopení významu a 

preferenci, pohled na p., 

gesta rukama, pohled na 

p., úsměv       

37 
      

vyjadřování pozornosti - 

naslouchání p.   Ehm. 

38 
Tak jsem to jako po.. 

nebo tak jsem to jako 

brala já. 

Mírně přizvedne ramena 

a zatřese hlavou. 

ukončení sdělení vl. 

Názoru, zvednutí 

ramen, zatřesení hlavou       

39 

      

pohled na p., aktivní 

naslouchání p., 

zamyšlení, žvýká 

Jednou rukou se opírá  o 

stůl, dívá se na obrázky, 

jak nad nimi p 

gestikuluje rukou, jednu 

nohu má více 

nakročenou dopředu. 

Žvýká. Ehm. 

40 Tak co s tím? (smích). Rozpačitý tón hlasu otázka po návrhu řešení       



 

232 
 

41 

 

    

souhlas s jiným p. 

řešením - umístěním 

jiného obrázku na stole, 

aktivita - rozhodnutí 

řešení - zavěšuje 

obrázek na síť 

bere do ruky obrázek a 

věší ho na síť 

To nevím, v tomhle se s 

tebou shodnu. 

42 
Ehm   

souhlas s p. aktivitou - 

zavěšením obrázku       

43 

A tady z těch dalších? 

Upravuje síť, dívá se na 

obr na stole a 

manipuluje s nimi, 

otázka po dalším návrhu 

řešení       

44 Tys měl auto dřív nebo 

nákupy? 

Narovná se, podívá se 

na p 

otázka po p. řešení, 

pohled na p.       

45 

      

sdělení vl. Řešení, 

aktivita - ukazuje na 

obr. 

Podívá se na stůl, 

ukazuje na obr, 

narovnává se 

Jo, auto jsem měl taky 

podobně, já jsem to měl 

asi jinak. 

46 
Takže todle můžem dát 

na poslední. 

Bere si obr do ruky, 

zavěšuje ho na síť bez 

souhlasu p, dokončuje 

zavěšení obr. 

návrh řešení, aktivita - 

zavěšuje obrázek na síť 

bez domluvy s p.       

47 

      

aktivita - sleduje, jak p. 

zavěšuje obrázek, 

sdělení vl. Shodného 

řešení, zakývání hlavou, 

sdělení vl. Dalšího 

řešení  přerušen p., 

aktvita - ukazuje na 

obrázek 

Uvolněný postoj, 

sleduje p jak věší obr, 

zakývání hlavou, 

naklání se nad stůl a 

ukazuje na obr, 

Ehm, tohle jsem měl 

úplně taky jako 

poslední. A auto jsem 

měl, já jsem měl todle 

jako poslední, ale to je.. 

48 
A auto předposlední. Skok do řeči. 

skok do řeči, návrh 

dalšího řešení       
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49 

Si řekni, si řekni. 

Narovná se, zastaví 

svou aktivitu, pohlédne 

na partnera, ochota, 

vstřícnost. 

zastavení vl. Aktivity, 

výzva p. k vyjádření vl. 

Přání řešení, pohled na 

p., ochotný, vstřícný tón 

hlasu       

50 

      

rozhození rukama, 

náklon hlavy na stranu, 

pohyby rameny, sdělení 

vl. Názoru na rozdílný 

postoj muže a ženy - 

přerušen p. 

Narovnává se rozhazuje 

rukama, naklání hlavu 

ke straně, rozhazuje 

rameny. Přerušen p. 

To je rozdíl mezi 

klukem a holkou, si 

myslim jako adekvátně. 

51 

Tak si vyber ..   

výzva p. k volbě dalšího 

řešení 

gesta rukama, náklon 

nad stůl, sdělení vl. 

Řešení, aktivita - 

přehazuje pořadí 

obrázků na stole, 

ujišťující vstřícná 

otázka p.  

Gestikuluje rukama, 

naklání se nad stůl, 

manipuluje s obr, klidně 

vysvětluje p své řešení. 

Protože já jsem to měl 

asi, já jsem to dal 

takhle. Pamatuješ si jak 

to máš? 

52 

Ehm 

Naslouchání, souhlasná 

odpověd na otázku p, 

dívá se na něj, jak 

manipuluje s obr 

aktivní naslouchání p., 

souhlas, sledování p. 

aktivity - vyjádření 

zájmu       

53 

      

opakování vl. Názoru na 

rozdíl postoje muže a 

ženy a vl. Řešení, 

vstřícný tón 

Dokončí manipulaci s 

obr, geste ukáže, že ji 

předložil své řešení, 

zopakuje svůj 

předpoklad o rozdílech 

mezi M a Ž. Porovná 

obrázky. 

Já jsem to měl jenom 

takhle. Ale tak to si 

myslim, že je jenom 

rozdíl mezi klukem a 

holkou v tomdlectom 

případě. 

54 
Já si taky myslím. Ale 

tak co kdybychom to 

dali mezi to jako? 

Nakloní se nad stůl, 

manipuluje s obr 

současně s p, vstoupí 

tak do jeho aktivity, 

neumí se vyjádřit. 

souhlas s p. názorem, 

návrh alternativního 

kompromisního řešení, 

aktivita - přehazuje 

pořadí obrázků na stole       
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55 

      

aktivní naslouchání, 

věnování pozornosti 

aktivitě p., souhlas s p. 

návrhem, zájem v tónu 

hlasu 

Aktivní naslouchání, 

pozoruje dění na stole. 

Zájem v hlase Noo 

56 jako Pokračování ř. 59         

57 

      

souhlas s p. návrhem a 

jeho upřesnění, sdělení 

spokojenosti s 

kompromisním 

návrhem řešení p. 

řešením, sdělení vl. 

Postoje, aktivita - 

ukazuje na obr na stole, 

výrazné gesto rukou, 

rozhodný tón hlasu 

Narovná se, ukazuje 

prstem na obr na stole, 

výrazné gesto rukou 

(pořadí obr).Ťuknutí na 

obr, rozhodná mluva. 

Auto, auto dám tam. 

Ano, to se mě líbí. Auto 

může bejt poslední. Pro 

mě je technika 

důležita... (není 

rozumět) 

58 

Já jsem to dala trošku 

jako hudbu. Já jsem si 

zas představila, že jako, 

jako že ráda 

poslouchám hudbu, ráda 

tančím a že jsem to dala 

z hlediska hudby. Já 

nejsem zdatná. 

Ukazuje na obr a dívá 

se na něj, drbe se pod 

okem. Gesta rukou před 

tělem, smích, souběžná 

mluva. 

sdělení alternativního 

názoru na význam 

obrázku a vl. Postoje, 

sebeshození, aktivita - 

ukazuje na obrázek, 

podrbání pod okem, 

gesta rukama, smích, 

souběžná mluva s p.       

59 

Já nejsem zdatná  já 

nevim jak 

Pohled na obr, pohled 

na p, smích, přerušena. 

sebeshazování, pohled 

na obrázek a na p., 

odlehčení situace - 

smích - přerušena p. 

náklon nad obrázek, 

aktivita - bere obrázek 

do ruky, dává si ho až k 

očím, exprese 

pochopení p., smích 

Nakloní se nad obr, bere 

si ho do ruky. Přibližuje 

si ho k obličeji, smích Jo takhle. 
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60 

      

skok do řeči, souhlas s 

p., rozhodný hlas, 

aktivita - drží obrázek v 

ruce, dívá se na něj, 

ukazuje ho p., odlehčení 

situace - smích, náklon 

hlavy k rameni 

Skok do řeči, rozhodný 

hlas, drží obr před 

sebou a stále se na něj 

dívá. Ukazuje obr p, 

naklání hlavu k rameni, 

směje se. 

Hele, já s tebou 

souhlasím, mě třeba 

jako pos … jo 

61 

Tys to dal jako 

elektroniku globálně? 

Pohled na p, smích, 

udivená otázka. 

udivená ujišťovací 

otázka o správném 

pochopení p., pohled na 

p., odlehčení situace - 

smích       

62 

      

potvrzení vl. Pochopení 

významu obrázku, 

ochota přijmout 

pochopení významu 

obrázku p., návrh 

řešení, aktivita - 

zavěšuje obrázek na síť 

podle dohody s p. 

Potvrzuje svůj názor, 

ale je ochotný své 

vnímání významu obr 

změnit podle přání p. 

Ukazuje p obr a 

zavěšuje ho na síť. 

Obecně, hm ale může 

být i hudba, v obou 

dvou případech bych to 

dal takhle. 

63 

Tak jo. Bere do ruky další obr 

souhlas s p. návrhem 

řešení, aktivita - bere do 

ruky další obrázek - 

návrh dalšího řešení       

64 

      

souhlas s p. návrhem, 

pohled na obrázky na 

stole 

Přikyvuje hlavou, nechá 

p zavěsit obr a podívá 

se na obrázky na stole. 

V tom s tebou 

souhlasím. 

65 

Takhle, dobrá, hm. 

Zavěšuje s úsměvem 

obr na síť. 

aktivita - zavěšuje 

obrázek na síť po 

souhlasu p.       
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66 

      

váhání ohledně dalšího 

řešení, odstup od sítě, 

ruce v bok, zamyšlení, 

pohupování na patách 

Odstupuje od sítě, dává 

si ruce vbok, přibližuje 

se k p, dívá se na dva 

další obr na stole. 

Houpe se na patách, 

hýbe se v bocích 

zadumaně. Noo, tady ty dvě, ty jo. 

67 

Tak já bych se sh...tak 

já navrhuju abychom se 

shodli na tom, co za tím 

vidíme, protože potom 

bychom se třeba shodli i 

na pořadí, že jo. 

Klidným hlasem 

navrhuje, zavěšuje před 

tím dohodnutý obr. 

Zavěšuje další obr s 

asistencí p. Dívá se na 

p. Asistuje p při 

zavěšení obr. Posunuje 

příchytky. 

návrh postupu, aktivita - 

kooperace při věšení 

obrázků aktivita - věší obrázky 

Převzal nenásilně 

iniciativu při věšení obr.   

68 
Protože když jsme za 

tím viděli každej trošku 

něco jinýho...   

vysvětlení vl. Návrhu 

postupu       

69 
      

pokyn k pokračování v 

aktivitě    hmmm 

70 

Pozor. 

Dívá se na p jak věší 

obr, snaží se mu 

asistovat.         

71           

 

72 Chceš pomoct? Tak, 

tak. 

Ujme se iniciativy a 

věší obr. Rovná obr na 

síti a dívá se na ně. návrh pomoci p.  

souhlas s nabídkou 

pomoci   Hmm 

73 

      

odstup od sítě, ruce v 

bok, pak jednou rukou 

podepření brady, 

zamyšlení nad řešením 

Odstupuje od sítě, dává 

si ruce vbok, jednu ruku 

má před tělem, druhou 

si podpírá bradu, působí 

zamyšleně. 

Dovolená nebo 

romantickej večer? 
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74 No ano, já jsem to brala 

přesně takhle jako 

situačně, že jsem to 

nebrala jaku to vášeň. 

A... no jako globální. 

Přestane rovnat obr, 

podívá se na p, hovoří 

klidně a rozhodně. 

Letmo se dotkne stolu, 

dívá se na obr, ruce si 

dá do kapes, přehoupne 

se v bocích a hlavu 

ukloní k jednomu 

rameni. 

souhlas s p. významem 

obrázků, sdělení vl. 

Pochopení významu 

obr., pohled na p., 

klidný hlas, pohled na 

obr, ruce v kapsách, 

hlavou úklon k rameni       

75 

(smích) 

Smích, uvolněný postoj, 

sleduje jak p 

gestikuluje. smích, uvolněný postoj 

vysvětlení vl. Postoje, 

připuštění p. názoru 

Jedna ruka před tělem, 

druhou si podpírá bradu, 

mírně zvedne hlavu, 

spojí ruce před tělem, 

podívá se směrem ke 

dveřím zamyšleně. 

Gestikuluje rukama, 

dívá se na obr. Ukáže na 

obr, směje se. 

Poodstoupí od sítě, složí 

si ruce za záda, stojí ze 

široka. 

Mě nad tím, mě ten 

romantickej večer se 

líbí jakoby, když to 

člověk veme jakoby z 

hlediska jestli teď to 

nebo to. Tak je pravda, 

že u dovolený často 

můžeš mít romantickej 

večer. Jenže zas u 

dovolený to na tom 

obrázku to není, to je 

pravda. Nooo 

76 Tak my si pod tím 

můžem ale představit co 

chcem, že jo? 

Mírně se tělem přiblíží 

ke stolu, podívá se 

směrem k p, ruce má v 

kapsách, máchne lokty. 

ujišťující otázka po 

postupu, pohled na p., 

ruce v kapsách       

77 
      souhlas s p., zamyšlení 

Souhlasné přikývnutí 

hlavou a zamyšlení. Hm. 

78 

      

vyhovění p. - svolení k 

jejímu řešení jako 

společnému 

Zhoupne se v bocích, 

jedna ruka za zády, 

druhá getikuluje nad 

obr, dívá se na obr. 

Trup střídavě naklání ke 

stolu 

Asi, asi jakoby jelikož 

jsme se víceméně shodli 

na prvních čtyřech, tak 

jakoby si myslím, že 

klidně můžem i tohle na 

tý druhý pozici. 
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79 
Jo? 

Ujišťující otázka, 

pohled na p. 

otázka po ujištění, 

pohled na p.       

80 

      

opakování svolení k 

řešení podle přání p., 

aktvita - věší obrázek na 

síť 

Bere si obr do ruky, 

prohlíží si ho, stojí 

pohodlně ze široka, 

jedna ruka za zády, věší 

ho na druhé místo. 

Jo. Je to asi taky jakoby 

důležitý si čas od času 

odfrknout. 

81 

No když jsi byl ve 

Francii tak super, ne? 

To bylo úplně nejlepší 

období, když jsme byli 

na dovolený a neměli 

jsme žádný jiný starosti. 

Souběžně s p si bere 

jiný obr a zavěšuje ho 

na síť. Směje se 

obhajoba/vysvětlení 

správnosti zvoleného 

řešení p. spol. 

zkušeností       

82 

      

souhlas s p. 

vysvětlením, odstup od 

sítě, uvolněný výraz v 

obličeji 

Odstoupí od sítě, 

prohlíží si obr, má 

uvolněný výraz ve tváři. Hm, no to jo. 

83 Co říkáš, na tom 

pejskovi se shodnem? 

Odstoupí od sítě, stojí 

vedle p, otočí se k němu 

a směje se ujišující otázka k řešení       

84 

  

Usmívá se, souhlasně 

přikývne. 

úsměv, souhlas - 

přikývnutí 

souhlas s p., ruce v bok, 

úsměv, ukončení úkolu 

(kývnutí na 

výzkumnici) 

Kývne k výzkumnici, 

ruce má v bok, stojí 

blízko p a usmívá se. 

No, to je taky opravdu 

ta jediná. 

 

 

 

Pár č.:69 

 

Stopáž: 16:55       

 
ŽENA MUŽ 

  Žena - verbální sdělení 
Žena - aktivita / 

neverbál 
Kódy žena Kódy muž 

Muž - aktivita / 

neverbál 
Muž - verbální sdělení 
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1   

Drbe se na kořeni nosu, 

kašle a zakrývá si rukou 

ústa. Upravuje si vlasy a 

souběžně s p přichází k 

síti, usmívá se. Jako 

první začne rozkláda 

obrázky po stole. 

zahájení aktivity - 

rozkládá obrázky po 

stole, kašlání, úprava 

vlasů, úsměv 

aktivita - rozkládá obr. 

Po stole, pohled na p, 

smích, otázka po řešení 

p. , levá ruka vzadu do 

kapsy kalhot 

Přichází k síti, podívá se 

na p, hihňá se, rozkládá 

obr po stole. Dívá set. 

na část stolu blíže k p, 

dává si levou ruku do 

zadní kapsy kalhot 

Tak jak...? 

2 

Já jsem měla nejdřív 

jako tohle, pak... Ale 

tam jde o to jestli je to 

ta činnost nebo je to ten 

obrázek. 

Rukou si zakrývá ústa, 

stojí ze široka, ukazuje 

na obr, váhavé gesto 

rukama, napětí v hlase, 

dívá se na obr na stole. 

sdělení vl. Řešení, 

zamyšlení nad 

postupem řešení 

(význam obr.), aktivita - 

ukazuje na obr., 

nerozhodnost, napjatý 

tón hlasu, rukou si 

zakrývá ústa 

      

3       
sdělení vl. 

Alternativního řešení 

.e na část stolu blíže k p, 

dává si levou ruku do 

zadní kapsy kalhot 

Já jsem měl nejdřív 

tohle a tohle jsem měl 

jako druhý. 

4 No tak... 
Zakrývá si ústa rukou s 

vlasy. 

zamyšlení, ústa zakrývá 

rukou 
      

5       

otázka po řešení p., 

smích, vyjadřování 

pozornosti - naslouchání 

p. 

Jednou rukou se opírá o 

stůl, směje se a sleduje 

co mu p ukazuje. 

A tys měla co? 

6 

Tohle jsem měla jako 

druhý, no takže je to … 

(smích) 

Přestane si zakrývat 

ústa, směje se, ukazuje 

na obr, bere obrázky do 

obou rukou a přibližuje 

si je k sobě. 

sdělení vl. Řešení       
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7       

sdělení vl. Názoru na 

význam obrázku, návrh 

řešení, smích - pobavení 

Přiblíží se k p, dívají se 

společně na obr, které 

mají v ruce, směje se a 

ukazuje na obr. 

Legračně se přikrčí. O 

krok poodstoupí. 

..to je přesně tady… 

8 No dobře, tak... 

Směje se, zavěšuje s 

pomocí p obr na síť na 

první místo. 

smích, souhlasí s p. 

návrhem řešení, aktivita 

- věší obrázek na první 

místo na síť 

      

9       

aktivita - pomáhá p. 

zavěsit obrázek, 

nabídka pomoci p. - 

další sponky na 

zavěšení 

Odkládá druhý obr na 

stlůl aby mohl první obr 

p pomoci lépe zavěsit. 

Nechává p dověsit první 

obr. A iniciuje společné 

zavěšení druhého obr. 

Počkej … počkej, chceš 

dva? 

10 No jasně. 

S úsměvem přijímá 

partnerovu nabídku a 

bere si od něj sponku. 

souhlas s nabídkou p., 

aktivita - bere si od něj 

nabízenou sponku 

      

11       

otázka po řešení p., 

odkaslání, dotek na 

ústech, pohled na stůl 

Odkašle si, přejede si 

prstem nad horním 

rtem, dívá se na stůl. 

Cos měla jako poslední? 

12 Ježiš, tohleto 

Jednu ruku má složenou 

před tělem, druhou si 

podpírá tvář. Přidržuje 

si druhý obr. Směje se, 

podívá se na stůl, 

ukazuje na obr. Složí 

ruce před tělem na 

prsou, podrbe se na 

hlavě ve vlasech. 

sdělení vl. Řešení, jedna 

ruka založená ped 

tělem, druhá podpírá 

tvář, aktivita - ukazuje 

na obrázek, smích, 

podrbání ve vlasech 
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13       

aktivní naslouchání p., 

vyjádření zájmu a 

pochopení, smích 

Aktivní naslouchání, 

vyjádření zájmu a 

pochopení, směje se. 

Hmm. 

14 A ty? 
Ruce má na prsou, 

směje se a trhne tělem. 

otázka po řešení p., 

smích, trhnutí tělem 
      

15       
ověřovací otázka, ruka u 

úst,  

Ověřovací otázka, jednu 

ruku má u úst, druhou 

ukazuje na obr, stojí ze 

široka. 

Jako poslední? 

16 No. 
Sleduje p, drbe se ve 

vlasech. 

přitakání, drbání ve 

vlasech 
      

17   

Upravuje si vlasy, 

kouká se na obrázky, 

směje se. 

úprava vlasů, pohled na 

obrázky, smích 

nejisté sdělení vl. 

Řešení, aktivita - 

ukazuje na obrázek, 

ruka u úst, pohled na 

obrázky, zamyšlení 

Ukazuje na obr, má 

ruku stále u úst, dívá se 

na obrázky. Vypadá 

zamyšleně. 

Asi tohle. 

18       

otázka po návrhu 

dalšího spol. řešení, 

smích, nejistý tón hlasu, 

levá ruka na hrudi, 

pravou se opírá o stůl, 

pohled na p. ruka v bok 

Směje se, nejistá otázka. 

Dá si levou ruku na 

hrudník, pravou se opírá 

o stůl, pohlédne na p a 

dá si ruku vbok. 

Tak co dáme teďka? 

19 
Nevím, sympatické jsou 

mi ještě tyhle ty tři. 

Upravuje si vlasy, 

nakloní se nad stůl, 

manipuluje s obr 

(pořadí), narovnává se, 

ustupuje od stolu, 

pokládá si skřížené ruce 

na prsa. 

nejistý návrh řešení - 

sdělení vl. preferencí, 

úprava vlasů, náklon 

nad stůl, aktivita - 

řazení obrázků na stole, 

narovnání, odstup od 

stolu, ruce zkřížené na 

prsou  
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20       

ujišťujíc otázka po p. 

preferencích, odlehčení 

situace - smích, pohled 

na obrázky na stole 

Ukáže na ně rukou, 

druhou se přidržuje 

stolu, pravou nohu má 

přednoženou před 

levou, směje se a dívá 

se na obrázky na stole. 

Tyhle tři jsou ti 

sympatický? 

21 Jo. 
Uvolněný postoj, směje 

se, má ruce na prsou. 

souhlas - potvrzení vl. 

Preferencí, odlehčení 

situace - smích, ruce na 

prsou 

      

22       

sdělení alternativních 

preferencí, odlehčení 

situace - smích, aktivita 

- posunuje obrázky po 

stole 

Dívá se na obrázky a 

posunuje je, směje se. 

Mě zase bylo 

sympatický todle. 

23 (smích) 

Ucolněný postoj těla, 

ruce založené na prsou, 

drbe se na obličeji. 

odlehčení situace - 

smích, drbání na 

obličeji 

      

24       

nejisté sdělení vl. 

Názoru na význam 

obrázku, pohled na stůl, 

aktivita - bere do ruky 

obrázek, prohlíží si ho, 

pokládá zpět, pohled k 

p. 

Dívá se na stůl, bere si 

obr do ruky, přibližuje 

si ho k sobě, prohlíží si 

ho a odkládá ho zpět, 

dotýká se ho prstem. 

Skloněná hlava, letmý 

pohled k partnerce- 

A nevim jako tohle si 

myslím, že to je jako že 

jízda autem nebo ... To 

by jako bylo že někam 

jedem autem. 

25       

sdělení vl. Nejistoty 

ohledně významu 

obrázku, tázavý výraz v 

obličeji, aktivita - 

ukazuje na obrázek, 

zamyšlení, smích 

Tázavý výraz tváíře, 

ukazuje na obr prstem, 

zamýšleně se dívá na 

obr, směje se. 

Tohle je takový jako 

neuchopitelný pro mě, 

teda. 
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26 

Noo na mě to působí 

strašně chladně, ty jo, 

ten tyhle ty dva 

obrázky. 

Ruka položená na 

ústech, druhá na prsou, 

pravá noha přednožená 

před levou, snímá si 

ruku z úst, ukazuje 

oběma rukama na 

obrázky 

sdělení vl. Názoru na 

obrázky, ruka na ústech, 

druhá na prsou, aktivita 

- ukazuje rukama na 

obrázky 

      

27       souhlas s p. názorem   Jo. 

28 

Tenhle se mi líbí 

protože je to prostě 

hezky barevný. 

Gesta rukou, drbe se na 

břiše 

sdělení vl. Postoje a 

zdůvodnění, gesta 

rukou, drbání na břiše 

      

29       
smích, naslouchání p. / 

věnování pozornosti 

Směje se, pozoruje, co 

mu p ukazuje. 
(smích) 

30 
Já jsem si s tím v dětství 

spojovala nějaký jako... 

Ukazuje na obr, drbe se 

na břiše. 

pokračování ve sdělení 

vl. Postoje, drbání na 

bříše 

      

31       

sdělení vl. Postoje, 

pohled na p., aktivita - 

ukazuje na obrázek, 

smích, přerušen p., 

ustupuje o krok, ruce k 

ústům 

Pohled na p, jednou 

rukou se opírá o stůl, 

ukazuje na obr, směje 

se, je v aktivitě přerušen 

p, o krok ustupuje od p, 

dává si ruce k ústům. 

Mě se líbí tady ten 

fotbal, protože tam jsem 

byl jednou na fotbale. 

Mě zaujalo, že je to z 

Londýna 2012 

32 

No to….  (není 

rozumět) Tohle to mi 

připomíná chalupu, 

takže jsem to tady. 

Přeruší gestem p, jednu 

ruku má opřenou vbok, 

ukazuje na obr, zavěšuje 

obr na síť. 

sdělení vl. Postoje a vl. 

Řešení / návrh řešení, 

věší obrázek po 

souhlasu p. 

svolení k p. návrhu 

řešení, rozhodnutí o 

umístění obrázku 

Chce pomoci partnerce, 

poté urovná sponky na 

síti. 

Tak můžem dát, 

chalupu bych dal, 

musím souhlasit. Dáme 

to vedle na trojku. 

33 Se nám navršili špatný. 

Usmívá se a věší další 

obr na připravenou 

sponku, prohrábne si 

vlasy rukama, vyprskne 

smíchy. 

sdělení vl. Názoru na 

zbylé obrázky, úsměv, 

prohrábnutí vlasů, 

smích 
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34       

souhlas s názorem p., 

smích, aktivita - bere do 

ruky další obrázek, 

ukazuje ho p.  

Vyprskne smíchy, bere 

do ruky další obr a 

ukazuje ho p. 

Ehm. 

35       

otázka po návrhu řešení 

p., aktivita - podává 

obrázek p. 

Zhoupne se v bocích, 

podává obr p 

Co s tím? (není 

rozumět) 

36 Tak to dám na pátým. 

Směje se, přijímá obr od 

p a zavěšuje ho na síť. 

Komentuje p obr. 

návrh řešení, aktivita - 

zavěšuje obrázek na síť 

bez souhlasu p. 

      

37 No a pak tohle to. 
Bere obr a podává jej p 

k zavěšení, směje se. 

návrh dalšího řešení, 

aktivita - podává p. 

obrázek k zavěšní, 

smích 

aktivita - zavěšuje 

obrázek na síť, smích 

Zavěšuje další obr, 

směje se. 
  

38       

sdělení vl. Pochopení 

významu obrázku - 

humor, smích 

Zavěšuje obr na síť, 

směje se. 
To jedem na vejlet. 

39 
Když musíme, tak 

aspoň... 

Připravuje si další obr, 

podává ho p, směje se. 

sdělení vl. Postoje, 

smích, aktivita - podává 

obrázek p. 

      

40       
??, aktivita - zavěšuje 

obrázek na síť, smích 

Zavěšuje obr od p na 

síť, směje se. 

Bude aspoň pořádná 

sranda. 

41         

Loktem vrazí do zdi, 

otočí se a pak se opět 

věnuje věšení obr. 

Tady do něčeho strkám. 

42 Máme. 

Otočí se na výzkumnici, 

odstoupí od sítě, směje 

se. Ruce má založené na 

prsou. 

ukončení aktivity, 

odstup od sítě, smích, 

ruce na prsou 

smích, jedna ruka v 

kapse, druhou se opírá o 

stůl 

Směje se, jednu ruku 

má v kapse a druhou se 

opírá o stůl. 

  

43 
      

souhlasí s ukončením 

aktivity 

souhlasně kývne na 

výzkumnici   

 


