
Přílohy 

 

Seznam použitých transkripčních značek 

 

. krátká pauza 

/ stoupavá intonace 

\ klesavá intonace 

slovo prozodický důraz 

(číslo) délka tiché pauzy v sekundách 

(slovo) auditivně odhadované slovo 

((číslo)) odhadovaný počet nerozpoznaných slov 

((...)) komentář 

[...] překrývající se replika  

 

 

Příklady 

 

(1) 

1 A: ((výdech)) a [pak jste se rozhodl pro Greifswald]  

2 B:                  [((odkašlává))] 

3 A: měl jste pro to nějaké [důvody?] 

4 B:            [Rostock] 

5 A: a: ne: Rostock. Rostock. ano. 

 

 

(2) 

1 A:  maximálně z něj dostneš že hrál počítačový hry . von to jako strašně sabotuje von umí  

2      bezvadně anglicky . ale strašně neartikuluje a drmolí hrozně 

 

(3) 

1 H:  ale e . tedy hovoříme o těch neregistrovaných zařízeních a tam prostě ta neregistrovaná 

2       zařízení a paní ombudsmanka to velice krásně vysvětlila ta prostě tyhlety standardy  

3       nerespektují protože nejsou registrována jako sociální zařízení čili v uvozovkách ta  

4       kontrola tam nehrozí\ 

 

 

(4) – R = respondent, T = tazatel 

1 R:  no . (takže) toto tam je  a: Rusko Ukrajina to je tam [jakože] hodně tam kde [(bydlim)] jako  

2 T:                                                               [mhm]              [jo] 

3 R:  ale nevadí mi to jako . paráda\ . naopak já to mám docela i rád protože když tak jako  

4       nakupuju teď čekám jakoby v tý frontě 

5 T:  mhm 

6 R:  v tom ((název obchodu)) [zrovna] 

7 T:                    [mhm] mhm 



8 R:  a teď jako ta maminka si povídá s tím dítětem a já si tak jako zkoušim co třeba rozumím 

9       co nerozumím ((1)) je to (fakt) [paráda] takle no\  

10 T:                  [mhm] 

 

 

(5)  

1 S:  to se mi strašně líbilo když jsem jednou seděla doma a najednou slyšim jak mamka v  

2  kuchyni říká nonýn/ 

 

 

(6)  

1 O:  to se mi líbilo jak si řek to aristokratický manýry\ 

 

(7)   

1 C: máme být trpěliví prý se to za chvíli ohřeje\ .. jsem ráda že jsem se zeptala 

2 protože posledně když jsem jela tak řidič nezatopil za celou cestu\ 

 

 

(8) 

1 E:   no tak . tam som už v podstate nemal problém so slovenčinou lebo . m vtedy som už  

2  dosť čítal . á . samozrejme čítanie nie je to len otrepaná fráza ale pomáha ti . e naučiť   

3  se nejaký jazyk\ 

 

 

(9) 

1 E:  vlastne vďaka tomu som už bol v petnáctich .. asi .. jako gramaticky a tak už na    

2  výborné úrovni na bilingválne\ chýbala mi ještě asi trocha štylistika . ktorou ale naberieš  

3  až .. proste tonami čítania\ hej/ 

 

 

(10) 

1 E:  zo štylistické stránky mi určite pomohla najviac výška\ tam sme mali všetky predmety 

2  v slovenčine\ . hej/ od prváku\ a keďže som študoval kultúru a . literatúry a jazyky . tak 

3  som bol aj nútený sa naučiť pekne písať a tak ďalej proste kritiky alebo takové blbosti\ 

 

 

(11) 

1 E:  takže .. lineárne by som povedal že sa to zlepšovalo . m tendencia išla hore od  

2  takových dvanástich a myslim si že . že sa to nezastaví do konce života lebo . stále sa 

3  je v čom zlepšovať\ . hlavne teraz keď čítam skoro dennodenne a vidím že ešte stále   

4  máme nejaké nedostatky a aká aký môže byť jazyk krásny . m . keď ho vie fakt niekto  

5  používať\ .. takže myslim že je to celkom na schopné úrovni na to že som pôvodom  

6  maďar a s jazykom materinským maďarským tak už som dosiahol solídnu formu  

7  bilingválnej pripravenosti . až to dospelo do toho štádia že po celý čas na výške som  

8  nehovoril po maďarsky\ .. a mojou silnejšou jazykovou stránkou sa stala slovenská hej/ 

 

 



(12) 

1 E: takže .. lineárne by som povedal že sa to zlepšovalo . m tendencia išla hore od takových  

2 dvanástich a myslim si že že sa to nezastaví do konce života lebo . stále sa je v čom zlepšovať\ 

3 . hlavne teraz keď čítam skoro dennodenne a vidím že ešte stále máme nejaké nedostatky 

4 a aká aký môže byť jazyk krásny . m . keď ho vie fakt niekto používať\ 

(1.2) 

5 E: no s timto viem len súhlasiť proste keď je niekto majster svojho jazyka . hej . tak ťažko sa  

6 s ním nejak meriť mežit jak jak je to po [česky/] 

7 T:                                                                  [měřit\] 

8 E: měřit no\ no lebo keď si prečítam Vilikovského napríklad jedného z najvýznamnejších 

9  slovenských spisovateľov dneška/ . tak na na ten jazyk sa absolútne nechytám on tam používa 

10  také . také . nie frázy ale dokonca slova ktoré ktoré už nebadáš v celom jazyku hej že by sa  

11  používali\ . sú to buď nejaké archaizmy ale aj .. ee ako sa v krížovke píše že literárne\ 

 

 

(13)  

1 E: samozrejme sú aj . sú vtipné momenty keď ee prednáša český profesor prvýkrát slovákom a  

2 používa veľakrát slovo čili/ .. tak to je veľmi vtipné\ 

((smích)) 

  (3.5) 

3 E: no . ee . ano\ je to vtipné/ ((smích)) á . ale zas musím uznať že český profesori boli u nás  

4  väčšinou na vyššie úrovni ako slovenský a . po prvé že to boli garanti .. nejaké možno  

5  celého odboru/ . a po druhé že majú všetci tu . aprobáciu/ . profesora\ . aprobácia sa to volá 

6 či dosiahneš proste . no a .. ehm . okrem toho že používali smiešne výrazy tak sme si na nich   

7  veľmi rýchlo zvykli/ . a čo som neviem či som spomenul v tej .. v té reportáži či v tom  

8  interview že že obaja vedeli . prepnúť plynule do slovenčiny . čo ma udivovalo\ . troška bolo  

9 počuť . jak taký moraváci vieš ale . no a po slovensky si išli jak píli\ 

 

 

(14) M – moderátor, Z – Zaorálek 

1  M:  já s dovolením zabrousím do hlubin tohoto století myslím do samotného počátku/ píše   

2 se listopad dva tisíce jedna\  a Václav Klaus byl tehdy předseda poslanecké sněmovny  

3  má projev v Evropském parlamentu kde varuje před plíživým sjednocováním Evropy\  

4  vy jste řekl tehdy toto [pane Zaorálku] tehdy jako poslanec\ 

5  Z:            [ale/] 

6  M:  vy jste řekl/ požádal jsem při schvalování cesty pana předsedu Klause aby až  

7  pojede do Bruselu vzal v potaz názory dalších politických stran ve sněmovně\ . pan ee  

8 Klaus znejasňuje naše politické cíle v zahraničí\ .. pane Zaorálku platí to samé pro  

9  Václava Klause v roce dva tisíce jedna co platí pro Miloše Zemena v roce dva tisíce   

10  patnáct  

11 Z:  a to sem řekl pěkně\ docela\ jako pokud [vím tak] 

12 M:         [platí to samé] co .  

13  [tehdy platilo pro pana Klause pro pana Zemana teď/] 

14 Z: [určitě určitě já si myslím že to bylo . že se k tomu hlásím/] 

15   co jsem tehdy řekl pokud vím tak také tehdy vláda nezakázala panu prezidentu  

16  Klausovi jeho cestu do Evropy i když tam říkal často hrozné věci . podle mě/ takže  

17  tady dnes máme dokonce přímo voleného prezidenta který se zodpovídá občanům a já  

18  vlastně s ním se snažím mluvit/ říkat snažím se ho respektovat\ 



 

 

(15) D - Drábová 

1  D: ta Fukušima toho technicky upřímně řečeno zase tak mnoho nového nepřinesla/ kromě 

2  e dvou věcí\ . e ta první je důkladné zhodnocení ee nebo znovuzhodnocení eee  

3  možných přírodních vlivů kterým ta elektrárna může být vystavena což má vzrůstající  

4  význam uvědomme si že ty elektrárny byly stavěny před třiceti čtyřiceti lety kdy e ta e  

5  příroda z hlediska meteorologickoklimatického byla e mm jak bych to řekla klidnější  

6  no asi je to to správné slovo\ 

 

 

(16)  

1 M:  a není díra v zákoně v celém [legisla]tivním prostoru 

2 H:                                                      [ano/]              

3  ano\ 

4 M:  ve chvíli kdy vám někdo bude tvrdit já mám normálně jenom penzion akorát tedy  

5  pl[ný]  

6 H:     [ano] 

7 M:  starých [a v] mnoha případech i nemocných lidí ale oni můžou [odejít] oni sou tu 

8 H:                [ano]                 [tak tak] 

9 M:  dobrovolně a platí vlastně penzion nebo hotel/ 

10 H:  ano říkáte to krásně a výstižně; je to tak\ 

 

 

(17) Německý jazyk 

GJM, 8. 6. 2008 

Němčina je krásný, logický jazyk, vůči kterému má spousta lidí v českém prostředí 

neoprávněné předsudky. Už jen praktická hlediska využití němčiny nám ale ukazují, jak je 

znalost tohoto jazyka v českém kontextu důležitá. Například to, že dnešní studenti mají 

možnost studia v zahraničí a právě Německo a Rakousko patří k zemím s nejvyšší úrovní 

vzdělávacího systému. 

 

 

(18) O projektu 

 

1 Chcete se učit německy? Chcete zlepšit svoje znalosti němčiny? Zvažujete, že dáte na 

němčinu svoje dítě? Srdečně vítejte – zde jste na správném místě! 

 

2  Znalosti cizího jazyka jsou v pracovním světě klíčem k úspěchu. Vlivem globalizace se náš 

svět stává vesnicí a pouze člověk, který je schopen se vyjádřit, je slyšen. 

 

3  Jazykově se dorozumět se sousedy je přitom obzvláště důležité. V neposlední řadě se 

především žákům a studentům nabízí možnost sbírat zkušenosti při pobytu v sousedních 

zemích. 

 

4  Němčina je mateřštinou téměř 90 milionů lidí v Evropské unii! To je 20 procent všech občanů 

EU. Němčina je tedy nejčastěji používaným mateřským jazykem v rámci Evropské unie. 



 

5 Skutečnost, že v češtině existuje vlastní výraz „šprechtit“ pro spojení „mluvit německy“, je 

dána historicky. Čísla však jasně ukazují, že i dnes existuje mnoho dobrých důvodů, proč se 

učit německy!  

 

6 Tento názor sdílejí také mnozí odborníci jako například prof. Jiří Pešek z Institutu 

mezinárodních studií pražské Univerzity Karlovy: „Německé a rakouské firmy a firmy 

orientované převážně na německy mluvící trh jsou páteří české ekonomiky.“  

 

7 „Je sice pochopitelné, že i v České republice – jako všude na světě – zaujímá místo prvního 

cizího jazyka angličtina,“ říká prof. Lenka Vaňková z Katedry germanistiky Ostravské 

univerzity. Jazykovědkyně ovšem dodává: „Vezmeme-li však v potaz geografickou polohu 

České republiky v Evropě, pochopíme, že pouze znalosti angličtiny u nás nemohou 

dostačovat.“ 

 

8 S cílem vrátit německému jazyku význam i na českých školách, který mu patří 

z ekonomických a kulturních důvodů, připravily ambasády Spolkové republiky Německo a 

Republiky Rakousko, Goethe-Institut, Centrála pro německé školství v zahraničí, Rakouské 

kulturní fórum v Praze, Österreich Institut Brno, Obchodní oddělení Rakouského 

velvyslanectví v Praze a Česko-německá obchodní a průmyslová komora kampaň 

„Šprechtíme“.  

 

9  Kde se lze v České republice učit německy? Kde složit odpovídající jazykové zkoušky?  Proč 

vůbec nabývat v České republice znalosti německého jazyka? To vše a ještě mnohem víc se 

dozvíte na těchto stránkách. 

 

10  Mluvme o tom! Šprechtěme! 

 

 

(19)  

J. K. Doporučuji si to poslechnout! 

To se mi líbí · Odpovědět · 28 květen v 19:14 

 

 

(20)  

P. K. pekne to řekl 

To se mi líbí · Odpovědět · 28 květen v 19:22 

 

 

(21) 

Jirka Hiemer 16. 1. 2014  

Jak Alza neukradla Tomáškovy křížalky aneb hysterie kolem daru počítače a Alzy http://ow.ly/sEd01 

 Rudolf Korinek 

@jhiemer Hezky jsi to napsal :) 

12:37 - 16. 1. 2014 

 

 



(22)  

Bezva překlep. A jak hodnotíte "s jeho objednávkou"? 

 

 

(23)  Minerální lis na ovce 

 

Mezi činnosti našeho podnikání patří rovněž dodávky minerálního lisu na ovce. Neváhejte a obrtte se 

na nás s jeho objednávkou. 

 

 

(24)  „Doufal jsem, že se naskytne příležitost, abych s tebou prohodil pár slov,“ začal. „Onehdy 

jsem totiž v Timesech četl jeden tvůj příspěvek v neolektu. Zabýváš se neolektem odborně, 

předpokládám?“ 

 Winston zčásti nabyl ztracenou rovnováhu. „Odborně sotva,“ opáčil. „Jsem jen laik. Není to 

můj obor. Na samotném vývoji jazyka jsem se nikdy nepodílel.“ 

 „Ale píšeš jím velmi vybraně,“ pochválil ho O“Brien. „To není pouze můj názor. Nedávno 

jsem mluvil s tvým přítelem, který rozhodně platí za odborníka. Jeho jméno mi teď vypadlo.“ 


