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PŘÍLOHA A1 

Příběh originál – obecná a hovorová čeština 

 

Musim ti říct, co se mi stalo 

za totáče, 

co k nám do Československa přišli 

vojáci asi pěti zemi. 

Byla jsem v jináči 

a bylo to v roce 1969. 

Ježiš, byl to myslim pátek 

a byla sem šíleně nasraná, 

že nám v baráku netekla voda. 

Asi nějaká porucha, 

pitomci, ani nám neřekli dopředu. 

Noo, tak sme se s manželem neumyli 

a šli sme spát. 

Zrána mě něco zbudilo, 

ňákej divnej pocit na nohou, 

myslela sem si, že sem se počůrala. 

Tak sem stala a koukám, 

že mi teče plodová voda. 

Protože sem čekala první dítě, 

byla sem z toho děsně vykulená. 

Zbudila sem svýho muže 

a řekla sem mu to, 

ten si klidně chrápal a já se tady 

zabývala takovou nepříjemností. 

Ten jak byl rozespalej, 

tak si myslel, že teče ta naše voda 

v kohoutku, nadšeně vyskočil z postele 

a běžel do koupelny. 

Hnedka sem ho zastavila 

a řekla mu, jak se věci maj. 

No smáli sme se tomu tři hodiny asi. 

A protože sme bydleli v naprostym  

zapadákově, kde chcíp pes, 

žádný telefony, 

budky po městě, 

tak sme nemohli zavolat sanitu. 

                                                 
1 HOUŽVIČKOVÁ, Milena, HOFFMANOVÁ Jana. Čeština pro přkladatele. Základy teorie, interpretace textů, 

praktická cvičení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7308-405-9. (s. 

125-126) 
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No dokážeš si to představit, 

byli sme úplně bezdradný víš, 

muž nervózní jako každej chlap, 

ale nakonec si vzpomněl, 

že by mohl být telefon tam, 

v tý továrně na porcelán. 

Říkal si, 

že tak jako v každý továrně, 

tak i tady by moh být telefon. 

Za půl hodiny byla u nás sanitka 

a řidič na mě, 

že jedeme do Vejprt. 

No holka, sem si řekla, 

že to až bude mít moje dítě v občance 

a bude to muset všude říkat, 

tak by to pro něj nebylo asi příjemný, 

ha ha ha… 

Tak sem řekla, že to teda ani náhodou, 

že chci vodvézt někam jinam. 

Tenkrát za totáče 

sem si nemohla vybírat, 

a tak sem mu řekla, 

že jedu autobusem. 

No a von si to nechtěl vzít 

samozřejmě na triko 

a vodvezl mě tam, kam sem chtěla. 

Když sem vodjížděla, 

tomu mýmu sem slíbila, 

že mu porodim jeho vytouženého syna. 

To sem ale nemohla dodržet, 

Narodila se nám krásná čtyřkilová holčička. 

Ale po čtyřech letech se nám narodil 

kluk jako buk. 
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PŘÍLOHA B2 

Příběh originál – spisovná čeština (formální projev) 

 

Tento příběh se odehrál 

za hluboké totality, půl roku poté, 

co k nám nastoupila 

vojska Varšavské smlouvy. 

Čekala jsem své první dítě, 

psal se rok 1969. 

Byl zrovna pátek 

a toho dne 

v našem panelovém domě netekla voda. 

Zřejmě se jednalo o nějakou poruchu, 

přičina nám nebyla známá. 

Bohužel jsme byli s manželem nuceni 

jít spát neumytí. 

Kolem čtvrté hodiny ranní 

mne probudil 

divný pocit na nohou. 

Vstala jsem a zjistila, 

že mi odtéká plodová voda. 

On, jak byl celý rozespalý, 

tak zajásal, že už konečně teče zase voda 

a že se jde umýt. 

Musela jsem ho hned zastavit, 

že se nejedná o vodu z kohoutku, 

nýbrž o moji plodovou vodu. 

Společně jsme se tomu všemu zasmáli. 

Bydleli jsme na malém městě 

a tenkrát v té době ještě nebyly zavedeny 

v panelovém domě telefony 

a telefonní budky ve městě rovněž ne. 

Manžel tedy chtěl zavolat sanitku. 

Zdravotní střediska byla otevřená až od 

sedmé hodiny ranní, ale moje děťátko 

chtělo na svět již dříve, 

a tak si vzpomněl, 

že byla u nás v městečku 

továrna na výrobu porcelánu. 

                                                 
2 HOUŽVIČKOVÁ, Milena, HOFFMANOVÁ Jana. Čeština pro přkladatele. Základy teorie, interpretace textů, 

praktická cvičení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7308-405-9. (s. 

125-126) 

 



Petra Pémová, Analýza českých mluvených projevů nerodilých mluvčích 

 

VI 

 

Řekli jsme si, 

Že v každé továrně mají vrátnici, 

odkud bychom si mohli zavolat. 

Za půl hodiny přijela sanitka, 

pan řidič mi oznámil, 

že pojedeme do vejprtské nemocnice. 

Myslela jsem ale už dopředu na mé dítě, 

že název tohoto města by nebyl pro jeho život 

úplně vhodný, zejména ve škole, kde by bylo 

určitě vystaveno posměchu ostatních. 

Požadovala jsem na něm, 

Aby mne odvezl do jiného města. 

Tenkrát za hluboké totality 

to ale nebylo tak snadné, řidič mi to odmítl. 

Nezbývalo mi nic jiného než mu oznámit, 

že pojedu tedy autobusem, 

auto jsme v té době ještě neměli. 

Pan řidič se ale obával, aby se mi něco  

po cestě nestalo, 

a tak s mým přáním nakonec souhlasil. 

Rozloučila jsem se s manželem a slíbila jsem, 

že mu porodím jeho vytouženého syna. 

Avšak slib jsem nedodržela, 

narodila se nám krásná čtyřkilová holčička. 

Po čtyřech letech se nám narodil 

ještě o kilo těžší vytoužený chlapeček. 

 

 

PŘÍLOHA C 

Olim – volný projev (výběr o délce 6 minut) 

 

02:45 – 4:00 (celkem 1 m 15 s) 

Ááá přijel jsem v roce 2004 // ááá už je to {12} víc {víc} než 12 let // ááá už skoro bych řek // 

tady se cítim jako doma // protože jakooo tam jsem jakoby bydlel jako víc let // ale {ale} 

původně jsem z Uzbekistánu // ale {z} jakobyyy ten {jakobyyy} rozumný život začíná až po, 

nevim, po 15 let, že jo // do 15 let seš jakoby furt {seš} pod dohledem rodičů // děláš // co oni 

chtějí // a moc (si) nepamatuješ // co jsi {co jsi} dělal, že jo // a po patnácti už začínáš jako 

víceméně svůj osobní život // můžeš jít někam sám // jakoby už (si) jako opravdu pamatuješ // 

co co se stalo // věci jakoby do detailů myslim // do 15 let ne (xxx) nic nepamatoval // jako 

řikam // že opravdový život začíná po 15 let u nás třeba // Tak (ééé) {tak} po 15 let (sss) {tak} 

jsem byl tam asi pět – osm let dohromady // to znamená // že tam jsem byl jakoby osm let a 

tady dvanáct let // takže už jsem tady víc (smích). 
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04:10 – 5:20 (celkem 1 m 10 s) 

Prostě jsemmm jakobyyy chtěl pokračovat (ééé) někde jako studium // ááá měl jsem jakoby 

jako (ééé) možnosti studovat buď v Malajsii a nebo tady v Evropě a {v} konkrétně v České 

republice // tak jsem vybral Českou republiku // protože (ééé) jsem myslel // že co se týče 

kvality (ééé) <s studium> studia // je lepší v Evropě než v Asii // v konkrétním oboru co jsem 

vybral já // to bylo bankovnictví nebo <finanční (ééé) financ> finance // tak jsem (se) rozhodl 

// že to asi bude (ČR) // ale proč jsem vybral právě jakoby Českou [tak] (ééé) a Malajsie třeba 

[když jakoby] do úzkého <výboru výbě> výběru // tak <je> to byla náhoda // že jsem prostě 

{jsem} hledal // kde jsou (ééé) {jsou} možnosti studování vvv zadarmo (smích) // řekl bych 

tak // Ááá v České republice to nabízeli // takže pokud studuješ v češtině // tak {tak} máš to 

zadarmo. 

 

07:23 – 08:23 (1 min) 

Tak (ééé) jak jsem říkal že (ééé) // jako přijel jsem tady ssstudovat // ááá něměl jsem na výběr 

než učit (se) česky // a tehdy jsem myslel // že pokud jakoby chci učit {chtě u učit} se jakooo 

češtině // tak musim umět <česk> český jazyk {jako} né jako Češi // ale víceméně jich 

rozumět // ááá ááá (ééé) potom odpovídat (eee) tím způsobem // aby oni taky rozuměli mi // 

protože (eee) jako mluvit jenom z knihy češtinu asi <nnneje> není idělání způsob jakoby 

mluvit {s} s Čechama, že jo // Tak jsem to prostě šššel do terénu // a prostě jsem jako mluvil 

s kamarádama Čechama // ááá když dělal jsem brigádu // se snažil jsem jakoby najít brigádu // 

kde byli jenom <Čechy> Češi // ááá s nima musel jsem mluvit česky // protože ne každý umí 

anglicky nebo rusky.  

 

09:45 – 10:50 (celkem 1 min 5 s) 

Já vím // [že kd] (ééé) nebo si pamatuji // žeee když {sééé} eště něuměl jsem jako mluvit 

česky // tak (ééé) musel jsem i tehdy rešit nějaký věci třeba v policii // prtže <máš> mám tady 

pobyt // a musim {se obnov jako musím} obnovovat ten pobyt // a musíš doložit ňáký doklady 

// a většinou ty doklady (nnn) buďto nebyly správně // [ane ne anebooo] prostě (ééé) ty 

policajty nebo ty lidi který pracovali tam // měli dotazy // dyž zadávali {do} tyyy dotazy // tak 

jsem většinou nerozuměl // ááá co je jinak než třeba v Uzbekistánu // žeee (ééé) možná [je to 

jako jenom] {jsou} jsou policajty prostě // policajty (jsou) všude asi stejný, že // to prostě 

něchtěli se mnou mluvit // pokud neumim česky // prostě (ééé) pokud nemám (eee) odpověď 

// nebo nemůžu doložit ten doklad // tak (ééé) prostě (sss) jakoby (ššš) [musel jsem jakoby 

opustit] prostě jako musel jsem jít domů // ááá připravit se. 

 

14:25 – 15:20 (celkem 55 s) 

No (ééé) takkk určitě ňáký dárky // protože u nás se víc (eee) dělají dárky naaa Nový rok {na} 

nebo Na Silvestr než na Vánoce // protože neslavíme Vánoce // ááá no spíš pro mě to jakoby 

(znamená) řešit ty dárky // už je to pooo Vánoce // já mám přesně pár dní volno // tak to budu 

rešit // ale [společně asi s] (ééé) to jakoby rodinný záležitost jako <mááá> máte vy jako Češi 

(ééé) // Vánoce víc trávíte s rodinou // tak my [máme přesně] jakoby Silvestr strávíme 

s rodinou // ááá (mmm) takže (ééé) oslavit příchod novýho roku společně s rodinou // a teď 

jsme jako poprvé ve čtyrech // budeme slavit. 
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5:42 – 6:17 (celkem 35 s) 

A ruštinu ses začal učit kdy? 

(Ééé) hned {od} od nevim od {ad} narození // protože doma mám jakoby bilinguální jako 

rodinu // {žeee} žeee prostě táta studoval jakoby v ruštině // a většinou mluví rusky a 

maminka jakoby uzbecky // a koukáme většinou dooo ruské televize, do ruských (ééé) novin 

// čteme ruský noviny // protože uzbecky to prostě jakoby [tehdy] nevím {jak} jaký kvality 

jsou teď // ale tehdy byly jakoby prostě jakoby {prostě} ni k čemu…  

 

 

PŘÍLOHA D 

Olim – vypravování příběhu 

 

9:35-12:58 

Tak (ééé) tady se vám vypřávit ooo <historii anebooo> případu // žeee jedna slečna nebooo 

paní (ééé) {přiii} (ééé) při řežimu komunistů (úsměv) nebo v {tý} tý době (ééé) // [proč s] (2 

s) byla troškuuu (ééé) (v) jiným stavu // to znamená // že byla tehotná // a přišla domu // a 

(eee) zároveň tam jakoby <nešla voda> netečela voda // ááá (2 s) tak (ééé) {tak} oni {ne ne 

ne} jakobyyy nnneumyli se // a šli spát // a pak (ééé) (v) <průběhu sna nebo> noci s(e) jí stalo 

špatně // aaa to na začátku nerozuměla // co se {co se} děje // a pak koukala // že teče nějaká 

voda // tak si myslela // že to vyčůrala (úsměv) // nebo takle bylo napsaný // {ááá a to bylo 

žeee} a to bylo že tak (ééé) (2,5 s) (ééé) // že tečela {voda} (ééé) ta voda (ééé) {v tom} 

v matce // {tak} (ééé) tak ona z toho byla hodně nervózní // ááá {začala} (ééé) začala volat 

(eee) manžela // a manžel chrápal a spal // ááá když se probudil (eee) // tak si myslel // že tam 

už teče voda // který netečela přes den // tak (ééé) {f} potom oni {ššš} prostěěě (pauza) co 

s tím nnnevěděli // protože bydleli v nějakém zapadákov (úsměv) nebo nějaký vesnici // kde 

<nefungovala telefon> nebyl žádný telefon nebo nějaký {s} (ééé) středisko // ááá z {k} 

kkkterého bych mohli zavolat {a zavolat} (ééé) sanitku (vysloveno měkce) // tak přišli na to // 

žééé v nějakým vedlejším vesničku nebo vedle <je továrna nebo> byla továrna // že by mohli 

tam jít // ááá z toho továrny zavolat // a takle to udělali // ááá (2 s) (ééé) za půl hodiny po 

zavolání tak prišla sanitka (vysloveno měkce) // ááá chtěla do nejbližšího nemocnice odvízt // 

ale (ééé) nejbližší (ééé) nemocnice {s} se nacházela v městěčkě nebo vesničce Vejrpt // tedy 

{moc} moc jakoby neosvěčilo paní (smích) // (celkem 2,5 min) 

 

že by mohla mít místo narození dítě (Vejrpty) // ááá tak ona (ééé) chtělaaa jít někam jinam // 

ááá si myslela // že dyž řekne // žeee <bude jíst> (ééé) bude jet do nemocnice sama // tak (ééé) 

ta sanitkaaa prostěěě (ééé) nechá bejt // ááá ona mohla by vybrat něco jinýho // ale v tý době 

to takle nefungovalo // (celkem 3 min)  

 

ááá to takle nefungovalo a prostěěě museli jít do toho Vejprt (úsměv), nemocnice který se 

název od toho města – v týho města. Ááá tak (ééé) (pauza) manželka čekala manžel čekal 

naaa syna, ale se narodila čtyřkilov kilová (ééé) holčička, ale za časem se narodil i syn. Takže 

rodina byla šťasná.  
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PŘÍLOHA E 

Olim – vypravování příběhu (snaha o formální projev) 

 

21:38-24:38 

Tak tento príběh se odehrál (ééé) za dobuuu komunismu za dobu totálního režimu a v roce 

{devadecá} (ééé) devatenáct (set) šedesát devět // dyž {s} Česká republika nastoupila do 

Varšavské smlouvy // takle to začnu // tak (ééé) <ňáká nebo> paní (ééé) čekala na první dítě 

ááá (mmm) ááá jela do domu (eee) po práce // a byla trošku {una nebo} unavená ááá {za} 

(ééé) zrovna (ééé) v tu dobu (ééé) jim {net} netečela voda ááá z ňákých důvodů // kterých oni 

nevěděli // a prostě {by byli} byli z toho naštvaný // tak (ééé) {tak} museli s manželem (ééé) 

jít spát [bez umytí nebo (eee) bez] aniž bych (sе) mohli umýt // ááá kolem čtvrté rána tak (eee) 

paní [se pocí pocítila ňá-ňá-ňákýýý nebo] (ééé) (7 s) (mmm) se probudila // ááá {z} že měla 

ňáky divný pocit (2 s) // ááá tak (sss) si všimla // žeee jí teče voda // a už [je to čas pro (ééé) 

narození dítě nebo] dítě chtělo ven (úsměv) // tak (ééé) {zavolal} zavolala <manžel> manžela 

// a manžel [myslel a] spal // jakoby hluboko spal // nebo můžu takle říct // chrápal // ááá dyž 

seee zbudil // tak myslel // žeee jim konečně teče voda // ááá šel hned (ééé) {umýt} si umýt 

<ruky (ééé) ru> ruce // tak (ééé) manželka (ho) zastavila // ááá vysvětlila // v čem je problém 

(smích) // tak (ééé) <manžel ááá nebo> manželové <jsou> trošku [byli z toho takový] se smáli 

// ááá ááá hned začali zase být nervózní // protože nevěděli // co dělat s tím // protože <bylo> 

šlo o první dítě // tak (ééé) prišli na to // že musejí zavolat sanitku // tak hledali // {t} prostě to 

bylo jako ňákýýý okraj města // tak v tý době ještě neměli {k} (ééé) doma telefony // tak 

museli najít telefon // aby zavolali sanitku // tak (ééé) hledali // a <prišli na to nebo> (ééé) 

věděli // (celkem 2,5 min) 

 

 

že [když v žaj] (xxx) jakoby v bližší továrně // který dělal porcelán // tak (ééé) museli mít 

telefon // protože <každý> každá továrna měla {vrátnic} vrátnica // a tak vrátnici by měli mít 

telefon // tak z toho telefonu zavolali // a {zavo} ááá sanitka prišla za půl hodiny // tak (ééé) 

jelikož oni bydleli (mmm) blízkooo vejfské nemocnice, tak název toho městečka se nelíbilo // 

(celkem 3 min) 

 

ááá (mmm) prostě ne nechtěli to mít v občance dítě, tak chtěli někam jinam, ale (eee) v tý 

době ještě to bylo trošku slo nebo složitější to udělat, a tak (ééé), tak řekli sanitce, že budou jít 

budou pěšky nebo autobusem, tak (ééé) sanitka tak nakonec se souhlasila a s a odvezla kam 

chtěli. A jim narodil (eee) narodila dcera čtyrykilová dcera. Za čtyry roky narodil syn a byli 

šťasný.  
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PŘÍLOHA F 

Bek – volný projev (výběr o délce 6 min) 

 

04:54 – 07:14 (2 m 18 s) 

A líbilo se vám tam? 

(Mmm) v Bruselu ne // Si (ééé) jsme byli eště v Bruggy // tak to bylo docela fajn // Nám (se) 

líbilo v Bruggy více než Brusel // v Brusel jsme měli jako trošku nešťastnýýý (eee) ubytování 

// jsme byli v hotelu // ááá byli jsme v centru // To byl nějaký Mozart hotel // ááá vypadal 

strašněěě (2,5 s) // jak to říct // (mmm) (2 s) bylo strašně hodně zláta jakooo v tom interiéru // 

(Tazatel: „Takový přeplácaný až.“ -2 s) 

Jo a ááá pak jsme zjistili // že ownerem je někdo z Maroko // a právě ten marokánský stil tam 

to byl // a když jsme to {j} poprvé šli tam // tam hrála hudba nějaká klasická // ááá ale je to 

okej // jako nic to {to} proti jako nemám // ale když jsme byli u Unter-stan-te-e (xxx) 

v jednotném pokoji {bylo} // tak ten každý mohl {sly} slyšet // jak jiný bydlí tam // tak jsme 

usnuli asi v jedenáct a pak někdo v půl druhé <dělal ubytování jakooo> dělaaal check-in jo // 

ááá já jsem to (sе) probudil // ááá já myslím // že jsem takový {jsem} spíš klidný tip 

(vysloveno měkce) // a čekal jsem asi patnáct minut // a o/ani asi sami (ééé) {sami} očividně 

ani nevěděli // žeee ruší ostatní // tak jsem šel tam // (ééé) začal to vysvětlovat // přišla nějaká 

paní // já jsem to všechno vysvětloval // asi to trvalo jenom možná minutu // říkal (jsem), že 

takle takle // a ona řekla (ééé) parlez vous francais? (3s) // (eee) [trochu dlouho] já jsem to už 

začal trošku řvát // tak se objevil <jij> její pán // a to byl nějaký černoch takový velký // já 

jsem tot {stejný} stejný věc řekl // a on ře řekl, že okej // ááá pak jsme šli spát // stalo trošku 

tišší // alééé stejně jako s tim moc neuděláš // stejně já myslim // že my jsme měli problém // 

až jsme to (se) {probudili} probudili ráno // a oni eště spali // že jsme jako my jim to vrátili // 

(i) když (xxx) (jsmе) nechtěli // ale stejně jako to musíš tam chodit // musíš tam něco dělat // 

ale to bylo strašný. 

 

07:23 – 09:02 (1 min 39 s) 

A když jste četli recenze, nic takovýho tam nebylo, že by bylo hodně šrumu? 

Jo, {to tam} to tam nějaký průměrně // jsme tak (eee) (fff) nezkoumali jako ty dítaily těch 

recenzí // tam můžeš mít asi víc // ale to myslím // žeee my většinou používáme airbnb // ááá 

právě fff to období tam žádné nebylo jakooo [v tommm] podle těch kritérií // které jsme 

ocheckovali // tak jsme to vybrali hotel asi podle (xxx) // možná byl poslední krát // když jsme 

to vybírali hotel v podstatě // protože airbnb {v tom} většinou <máme> {jsme} jsme 

spokojení // (ééé) v hotelu {jako} jako třeba i v noci jako jsme šli zpát-ky // {to} to bylo asi 

nějakých deset // jsme se zeptaliii // že (bychom si) chtěli koupit čaj nebo kávu // máte něco 

jako teplýho // protože tam pršelo // bylo zima // a tak tam byyyl aaa (2,5 s) {re} receptionist 

// který řekl // že ne {n} nic nemají // jako já jsem taky pracoval v hotelu // my taky jako nic 

nemáme // to jde <o tom> spíš o tý vůli, že jo // [že] protože tam vždycky můžeš něco udělat 

// já taky jsem to něco dělal, že jo // jako extra když nemáme // že chápu že // tak on říkal že 

ne // tak musíte jít venku // a koupit tam něco a tak dál // co jsme udělali // protože jsem to 

opravdu chtěli něco pít // takže celkem ten servis jako byl trošku takový že // ááá u toho 

airbnb většinou tooo lidi jsou otevřený // většinou to čteš ty recenze víc // protože víš // že 
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jakooo u toho hotelu vždycky {mů} můžeš jít // a ještě máš nějaké subordináty nebo něco 

takového // <v> u airbnb ne // tak musíš to jako víc zkoumat // ááá protože možná víc 

zkoumáme // (tak) tam vždycky dostáváme dobré lidi (smích). 

 

16:56 – 17:51 (55 s) 

(Ééé) [jsem chtěl] (ééé) (ééé) v únoru dva tysíce šest snažil jsem (se) dostat do Ameriky na 

work and travell // ááá vlastně na tajitom ročníku byla {čtve} čtrychletní vysokou školu {co 

byla na tajitom ročníku} // ááá {s vysoko} (na) vysokoškole mi řekli že ne // že nedají razítko 

// [žeee] protože máme špatný politickýýý vztahy s Amerikou // žeee nemohu jít na vyzokou 

// ááá sem moch tak naštvaný v tu chvíli // [žeee sem tooo] možná to byl nějaký takový efekt 

z toho // že to mi řekli ne // já jsem (si řekl) to ne // to stejně udělám // ááá první věc // který 

jsem to mohl najít to bylaaa Česká republika // já jsem chtěl do Evropy //protože taaa druhá 

varianta bylaaa jít do Malajsii // [žeee tooo] (ale) Evropa (mě) lákala víc. 

 

18:03 – 19:11 (1 min 8 s) 

Pro Tebe je mateřský jazyk ruština nebo uzbečtina? Nebo oba jazyky? 

(Éém) to je asi symbióza možná // protožeee já jsem vyrůstalll v rodině // kde vždycky mluvili 

uzbecky // (2 s) Aleee sssem chodil {do školyyy} do ruské školy // {tak} já jsemmm (se) 

narodil neee (důraz) v hlavním městě // ale v nějakém malém městěčku // a pak jsme v roce 

devadesát pět přijeli do Taškentu do hlavního města // ááá v tom <hlavnim> malém městěčce 

jsem chodil dooo ruské školy // a jsem myslel // že jako trošku umím rusky // ale když jsem 

prijel do Taškentu // a zašel do ruský školy jsem // tak (jsem se) dozvěděl // že vůbec neumím 

rusky // a na mě to byl takový stres // to myslim // že byl {čtvrty čtvrtý} asi čtvrtý rok ve škole 

// a pak (jsem) tam celou dobu asiii snažil se vyučit ruský jazyk // ááá jsem asi možná pořádně 

<načal> začal mluvit v šestym nebo sedmym <patře> (ééé) třídě jo // ááá pak zase jsem začal 

číst knihy jako // ááá všechy knihy //{jsem} které jsem četl // to bylo v podstatě v ruštině 

většinou… 

 

 

PŘÍLOHA G 

Bek – vypravování příběhu 

 

9:14-11:37 

To je vypravování o jednej štastnééé dámě // kterááá zaaa totalitární režim zažila docela {zaji 

i} zajímavý (ééé) {chi} historku // žééé ona čekala prvního dítě // ááá a to byl v roce 

devatenáct (set) šedesát devět // a netek-tekla jim voda // A v nociii jednou se probudilaaa 

štoho pocitu // žeee (se) vyčůrala // ááá ale to bylo (mlasknutí) // že odcházela vody z toho 

dítě asi (váhavě) // a probudila svého manžela // a řekla // [že že] {co} co se děje // a {tee} 

manžel taky vyspal se // běžel se podivat na ten kohout (váhavě) // že (ééé) {ne} neteče voda 

// a pak zjistil žeee {za} za nějakou chvíli // [že] o čem to se jedná // a pak o/ani začaliii (ééé) 

ršit problém // že to musí zavolat sanitku // ale bohužel oni žili tam // kdeee {neci necipne 

pes} chcípne pes (ztišení hlasu) // žeee okolo nebylo nic z civilizaci // ale za nějakou chvíli si 

vzpomněli // že to {maj} (ééé) {maj v tavár} maj to/avárnu (ééé) vedle sebe // ááá manžel řekl 
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// že v každý to/avárně musí být telefon // tak i (to) zkusim tam // k štěstí za půl hodiny 

sanitka byla už tam // ááá už mohla jich vézt // kam je potřeba // ale ten ridič řekl // že odveze 

jich do Vejprtu // na chvíli (si) tááá žena představila // jak to bude vypadat v <ob-čanství 

nebo> občance toooho svého dítě // řekla že ani náhodou {řekla} // ááá za nějakou dobuuu 

(ééé) že to pojede avtobusem // protože neměla ani (eee) (nа) vybranou <za tu chvíli že jo> za 

tu dobu // ááá nakoneccc ten řidič (si) nechtěl to vzít na triko (úsměv) //a odvezl ji // {kam} 

kam ona chtěla // když se sloučila s manželem (ééé) // slíbila svému manželovi // že narodí 

mu krásného synaaa // ale nedodržela svůj slib // porodila četyrochkilogramovou holku // ááá 

Ale! (eee) to druhé dítě bylo/a (eee) syn jako buk (smích) // a tím padém taaa všechny 

historky se skončila // (celkem 2 min 18 s). 

 

 

PŘÍLOHA H 

Bek – vypravování příběhu (snaha o formální projev) 

 

20:34-23:14 

Tento <príběh> příběh (se) staaal zaaa dobu Sovětského svázu v roce devatenáct (set) šedesát 

devět // a to byla dobaaa // když (ééé) {Varšavs} (ééé) soldáty Varšavského (eee) svázu (ééé) 

seee dostali do České republiky // ááá paní čekala (úsměv) (ééé) na první dítě // ááá a 

zrovnaaa (ééé) {ó} oni něměli vvv (mmm) bytě vodu // to byla neznámá porucha pro nich // 

ááá nevěděli důvod // a kvůli tomu ssse šli spát neumytý // ale v čtyry (ééé) hodiny noci se 

probudila // a měla (eee) divnýýý pocit // ááá-le náhle (se) dozvěděla // žeee přišly (2 s) 

{vody} vodorodný vody // ááá zbudila svého manžela // ukázala (ééé) // co se děje // [ááá 

mmmanžel riagoval na to žeee] {první} první jeho reakce byla // že (eee) o-on šel se 

zkontrolovat vodu // ale {a} ona jeho zastavila // a řekla // že odešly {vodu} vo-vody // ááá 

[on zavola] oni zkusili zavolat sanitku (vysloveno měkce) // ale kůli tomu že (ééé) oni bydleli 

(eee) vměstě // kde nebyla infrastruktura // oni nmohli si zavolat (ééé) sanitku (vysloveno 

měkce) // ááá a za nějakou malou dobu jim napadlo // žeee by (se) mohli pokusit (ééé) zavolat 

(ééé) sanitku přes {továrnu} porcelánovou továrnu // kterou měli poblíž // a tak k štěstí zaaa 

půl hodinu oni měli už sanitku (vysloveno měkce) // (ééé) ridič té sanitky (vysloveno měkce) 

odmítl ji odvízt // (sss) ááá nabídnul ji odvízt dooo vejprtové(ho) nemocnice // které (se) 

určitě nelíbil/a té paní // žeee {jijo} jijo první dítě bude mít místo narození ve Vejrpt // tak 

(ééé) {dokázala} dokázala přemluvit toho pána ridičeee // [že] (aby) on odvezl ji // {kam} 

kam ona chtěla // nakonec vsouhlasil // o/ana slíbila {man} manželovi // žeee (ééé) narodí 

krásného syna // aleee (ééé) slib svůj nezdržela // (2 min 30s) 

a narodila krásnou holčičku // ale k štěstí <naaa> za čtyry {hhh} roky o/ana narodila krásného 

syna // (2 min 40 s) 
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PŘÍLOHA I 

William – volný projev (výběr o délce 6 minut) 

 

3:20 – 4:28 (1 min 8 s) 

{Ne ne ne} ne. Vůbec. Já jsem poprvé {tady} slyšel {v} čeština tady v Česká republika // já 

jsem měl tady {pas} pár kamarádů nebooo kolega v práci // který mě <nutil> (odkašlání) 

nutili mluvit česky // tak vůbec (nnn) byl bez kompromis // i když cokoliv jsem sssnažil // i 

kdy(ž) my jsme byli opilý // nebo cokoliv jsme dělali // oni vůbec se mnou nekomunikoval 

{v} v angličtina // i když jsem ktěl // i když jsem asi spadl na hlavu // [kr taktika] oni vůbec se 

mnou nebavi {f v v} anglicky // tak mě pomáhá trošku jeee to mi jo paaak je, který jsem s nim 

chtěl být // když jsme byli na ňáký rock koncert // a {cooo} cokoli jsme dělali blbýno // ale 

tak stejně oni se mnou nebavi v angličtina // i když <já vím> já věděl // já neumím // (a oni) 

umí anglicky velmi dobže // některý [to budu] {některý} Češi který {byl je} jsou moji 

kamarádi // my jsme bylo kolega v práci // a potom my jsme jako byli už kamarádi (ééé) // {s} 

oni hodně cestovali do Ameriky // a u mě bydlí // moje maminka (je) znááá {moje se}, muj 

děda // ale stejně oni se mnou {neba neba nebavi} nebavil v angličtina. 

 

5:12 – 6:43 (1 min 31 s) 

A-Ale teď, dneska, já dělam s nim srandu // vvvětšina v čeština jako // třebaaa hodně věcí žiká 

hele prosim Tě // musíme šetřit ne jsme Češi // {on (smích) víš jako, hele hele} když on i dělá 

některý věci // a říká, hele, to nevadí // jsme Češi ne // jako co prosim Tě // ááá (smích) [ale 

tak al] když my jsme byli naaa třeba (ééé) {nááá} dovolenou // tři kluky {my} jsme byli na 

tom letiště // áále tam <v letišť> v letadlooo (ééé) (ééé) holkááá {teď tam} neměl gambrinus // 

ale některý {z ná ná} z nás měl {f v} vvv tašce plzeň // a jak votevřem plzeň // já řikam co to 

je co to je (záměrně 2x) // co máš zase // von řika // no to je moje pivo // já řikam // no 

musíme šetřit, že jo // ty máš tady svoje pivo, že jo // tak jsme Češi, to je to pravda // {dycky} 

dycky {taky} tady (se) smějou lidi // [řikaj takový] že Česká republika kde říkáte ten (emmm) 

kouzlo slovo – zadarmo // šechno ví (smích) // (když) řekni // musíme platit // řikaj jako co 

platit // řika {jako} tady {má} máme sýr zadarmo // máte hodně fronty – dloooouhýýý 

(účelně) fronty // a (když) je zadarmo // někdo koupí pro maminkaaa (účelně), sestraaa 

(účelně), psaaa (účelně), strejda // který už nežijeee (účelně) // [kde] když je zadarmo // zavolá 

[kde je] hele Karle, kde seš // tady máme zadarmo sýr // nechceš jako některý // já Ti vemu 

dvě // zavolám maminku // jesli někdo {jesli} nechce // zadarmo je ten český kouzlý slovo // 

 

6:53 – 8:14 (1 min 21 s) 

Co Tě nejvíc tak jako zaujalo, když jsi sem přijel? 

[Mně mně né mně jako] (smích) od tý co jsem tady // [já dycky já možná] (ehm) domaaa (ééé) 

{slevu jeee (mmm) někť některý} byl slevu jakoby (na) věci // který už není tak standardnííí 

(důraz) // věci který jako už [je to] možná není tak dobrýýý (důraz) // někdo to prodá // A 

jestli tady přijel (důraz) // dycky tady říká takový // máme (smích) slevováný sýl pět korun 

dole // Ta je hodně fronty {je} // {Nikdo} nikdo kolem (někdo kvůli) pět korun cestoval [od 

jaký] já nevim deset kilometr // aby si koupil sýl za pět korun mínus // [takle za co to je] ale to 

prej je (smích) to říká // nebo když (se) bavíme mezi kamarády řiká jakoby William, počkáme 
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// řikam // na co počkáme? // máme takový bunda // který stál dva a půl tisíc // kupíme dneska 

// Nééé (důraz), ty jsi úplně blbý nebo co // Hele, za pět měsíc bude tady mít sleva // a co bude 

ten rozdýl? // dvě stě korun // já budu čekááát (důraz) na tři měsíc na dvě stě korun, jo?  // no 

no (záměrně 2x) musíme, jsme Češi, ne?  // no počkáme (smích) // no a potom [si to jako] ten 

slevu zadalmo dycky vidím // ja(k) tady funguje jako kouzlý slovo // [jako nik hele] já vám 

pozvám na ňějaký drink // no a já nemám chuť na drink // proč nééé (důraz)? // já se rozhodla 

// (že) tento rok já už nebudu pít pivo // ale <aji> ani alkohol // ale to ja {za} zaplatíš // a já 

půjdu // no, kde? // 

 

9:07 – 10:00 (53 s) 

A když někde začneš mluvit česky, vítají to Češi? 

Ano {já} já (1,5 s) mužu to prostě říkat // [to jeee to jeee] vítají mě určitě // když třeba {ňáký} 

(ééé) chci něco koupit ňáký obchod nebo ňáký malýýý večerkaaa // ááá chci něco koupit ňáký 

chleba nebo něco takovýho // kdyžžž {nebu} nemůžu říkat v čeština // vždycky to je těžký // 

[a když lidi] já to poznám (záměrný důraz) ten rozdíl na ti lidi, // když mluvím česky // 

[jakoby ta] (jsou) otevřený // tak víš co takovýýý supér (eee) usměvavýýý // a tak můžeme 

dokonce komunikovat // odkud jsteee // bavíme o některý věci {než} než (jsme) kupovali // a 

když tam přijedou // mluvíte anglicky // říká takový nó, co chcete? // já viděla její tvář // jak 

pán říká // ježišmaria, zase cizinci, no tak to, co tady potřebujete // a když tady mluví čeština 

// to [já to to by se jako] je {to} velký rozdíl // když tady <lidi nebo> cizinci mluví v česky // 

 

15:23 – 16:30 (1 min 7 s)  

…prošel jsi nějakým kurzem? 

Nooo (ééé) (v) moje bývalý práce nebo před moje bývalý práce jsem měl {dva dva třikrát} 

jako (ééé) senior manager (ééé) dva – třikrát (ééé) (zа) týden čeština // a já jsem měl ten 

možnost, ale {tak js dokonce jsem to} jsem to nedokončil // [protože jsme měl jako] já jsem to 

zrušil kůli taký hodně práce // jsem hodně cestoval // tak {jsem co} jsem {se} nedodrží tento 

(ééé) termín // jak máme jeden za týden // (ééé) nebo já jsem to nedodrží jeden za měsíc // a 

potom dvakrát za měsíc kůli práce // ááá [jak to říkají] (ééé) pomáhá mi hodně // když moje 

kamarád mi nutil // a když jsem doma // koukám v televizi {v} v čeština // já (mmm) každý 

večer dívám se na zprávy // Doteď! // Já musím být doma // <kouka> podívat se na zprávy // 

[pro mě] musí dívat se na zprávy // aby sem viděl // co se děje v tento země //musím sledovat 

zprávy // to mně taky pomáhá // Slyší jak lidi mluví některý v televizi // když pán něco říká // 

[kdy] (a) já nevím // co to co říká // zeptá // kdo je vedle mě // {co} co to říká// 
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PŘÍLOHA J 

William – vypravování příběhu 

 

13:29-15:55 (2,5 min) 

Tak jako (ééé) co jsem pochopil ten příběh // (ééé) byl (ééé) dva lidi // který bydlel vééé jaký 

místo // který nic není // [neb jak] to určitě je mimo města // {určitě} já bych říkal jako jo 

opravdu mimo šechno // {onááá byla tbyla těhotná} ona byla těhotná // ááá chtěla {porodit 

dítě a} porodit dítě (ééé) // možná to bylo {za komunist} za komunismus {éra} (ééé) době // a 

potom {po} (ééé) jak ona ktěla porodit dítě // neměla (se) jak dostat do městááá // ááá hledá 

jaký sanitku // {jak tam} jak (se) tam ona může dostat // a {tak někdo to} někdo to našeeel // 

ááá bylo trošku pro ni složitý // (ééé mmm) [jaký ééé nejdřív jakýýý nikdo nikdo ři] nikdo ji 

{od} odmítal // a potom jako na <konci> konec [jako oni tam do] jáký sanitka ta ji {dost 

doveze} dovezlaaa // a potom (eee) manžel touží prooo synaaa // ale ona porodí (ééé) ceru // 

{míst} místo syna to byla velká striko stiko-klu-ká holčička // to je celý ten příběh {to je} // a 

ještě si myslim jakooo // {to} to jde vysvětlit // jak lidi předtím {ži} žil // a třeba možná ne ve 

cely Česká republika // možná [za] oni řikaj tak tady za totáče // to musí být jako (v) době // 

který nic tady není jako (v) dnešní době // [který lidi dostanou] každý město má k blízko 

nemocnice a taaak // nebo jakýýý (eee) jakkk (ééé) existuje hodně (ééé) transport // proto žiká 

jakoby odvézt někam // ale {to} to musí být pro ta holka hodně těžkýýý [ááá jak ona tady jak 

ona tady] jako ten-krát ve totá-če (důraz) // [to bylo] totáče byl {pro mě} pro mě silný slovo // 

a jak se to ptá // co to znamená // to byli (v) té době, který byli {opravduuu} opravduuu za 

komjunismus // hodně věcí tam byl divný // dokonceee (ééé) ona myslela // {ona} (sss) {ona} 

jako když onaaa (mmm) pustí voda // {ta} myslela // (že se) ona počůrala // ona (se) bála // 

aby se jako nenarodí doma // protože ona by chtěla // aby se ňkdo na ni staral // (celkem 2,5 

min) 

 

ale tak jak dostala do tento do tento nemocnice to bylo pro ní trošku složitý ááá nějak oni to 

jakoby dostal. Nooo, to je pro mě, to já pochopim. (16:13) 

 

 

PŘÍLOHA K 

William – vypravování příběhu (snaha o formální projev) 

 

48:44-51:14 (2,5 min) 

Tak {jak} jak jsem rozuměl ten (ééé) text se rozumět // tak {jeee} [šekno (ééémmm) o 

jednalo] je (v) době // když (ééé) Česká republika nebo než část země nebylo zcivilizováný // 

to bylo (v) době // který hodně věcí co dneska (ééé) máme k dispozici // tady nebylo // (ééé) 

třeba sanitkaaa nebo nemocnice nebylo tak blízko // jak to je dneska // ááá ještěěě (ééé) 

(mmm) <dnes> (v) dnešní době [máme tady] teče voda skoro furt // ááá (v) tý době lidi 

neměli voda // ááá prostě (ééémmm) [některý věci kůli tomu jak oni tam jak oni tam žije v tý 

době bylo tř tak neee] (ééé) oni neměl šechno // ááá kůli tomu je ta paní (ééé) // která byla 

těhotná (ééé) // (v) nociii (ééé) (mmm) (ééé) (9 s) [jak jako j (ééé) ona chtěla] (ééé) porodní 

voda (tééé) zpuč (ééé) steče nebo spu zvodě nebo začíná teče // ááá {nebo no teče} {a 
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manžel} (ééé) [jak oni nic neměli] <manželi> manžel okamžitě myslel // jé už je to tady // 

máme voda // konečně (se) můžu {to můžu to} aspoň umýt // když <nebylo> neteče voda // 

ááá <manžel j> manželka {js} (ééé) {okamžitě} (ho) okamžitě chtěla (ééé) zastavit // nebooo 

říká hele ne (záměrný důraz) // [to není, já nevim] ne nemluvíme ooo vooo (ééé) voda od 

kohoutku // ale <jednáme> já mluvím o <voda oddd> porodní voda // (ááá) a pan začíná 

trošku panikovat // protožeee jakooo (eee) [to musí oni už mu vidí] oni musí hledat (ééé) // jak 

do nejbližší města // která [měla jak měl jaký] jmenoval výprtský (smích) města // to je 

výprtský jak já by jako (v) dnešní době {já by} to vyslovil jako [to je] špatné slovo // ale tak 

to je // to je {jmé to je} jméno ňáký malý vesnice // tak to je jiné // jako nakonec nebylo tak 

špatný ten slovo {výsprt} výprtský // (celkem 2,5 min) 

 

ááá potom jééé, když oni konečně sanit seee je seee (ééé) se jiná (ééé) sanitka ááá sanitkaaa 

taky (ééé) pán nek protože jak ona už bylo uuuž začíná porod (ééé) porodí dítě už v tam voda 

teče. Pán bál (ééé) trošku (eee) bál se, aby si se m nic nestane mezití (ééé), aby se jako on on 

dorazí do mě do té nemocnice, pro to protože (xxx) nejbližší města bylo trošku daleko ááá pán 

nechtěl být mít jaký v jiný vesnice, jé to je moje vina, jí něco stane. Pán nektěl a nakonec paní 

vzal tam ááá ona porodí zdravý strí strí-kilová holč hol holčička. I když pa i když ona sliboval 

slibovala manžel jé já ti porodí syn, ona chtěla manžel, aby se ma manžel byl ščastný. Ááá 

nakonec jako ona porodí zdravý holčička, pořádnýho strí stríkilo skrí stríkikiloá (ééé) 

holčička a potom zaaa několik let ona porodí zase syn, chlapečko, který bude ještě vyšší než je 

než ne net ta holka, ne ta první sy (eee) dítě. (Xxx) šechno jaký jaký takový happy appy end, 

jak by to žekla, ale tak jako pruvodový příběh // (52:46) (celkem 4 min 5 s) 

 

 

PŘÍLOHA L 

Michael – volný projev (výběr o délce 6 minut) 

 

1:38 – 4:33 (2 min 55 s) 

Ááá jak to bylo s češtinou? Uměl jsi na začátku česky? 

Ne {ne vůbec} vůbec protože prvnííí třiii roky jsem měl pocit // [že tadyyy (2 s) to to bylo] já 

nevim // jakooo byl jsem ve Francie <bo prv> nejdřív v Evropě // a pak v Praze aaa měl jsem 

pocit vždycky // že dalšííí bude jako jiná země // ááá ááá že mmmluvil jsem francouzštině 

(ééé) ve škole // aleee myslel jsem // že vždycky mužu používat francouzštinu jakooo // ááá 

ale češtiny (3 s) že když budu bydlet, já nevim, v Barselon nebo v Japonsku // nevim // já 

bych nikdy <nene nebudem> nebudu mluvit česky // ááá ááá taky (ééé) v devadesátých letek 

to byl jako život {byl} velmiii jakooo (2 s) (ééé) jiný než teďko // [Nnnn ni nikdo] my jsme 

neměli (ééé) telefon // jako mobil neexistoval // ale taky doma // to nebylo možný mít telefon 

// {Li} lidi který neměli jako v bytě telefon // čekání byl jako dva roky // ááá cizinci taky měli 

problémy // žeee (ééé) (ééé) já nevím to možná to je moc (ééé) těžký vysvětlit // ale muj byt 

(ééé) byl Angličan nebo Američan // ááá který bydlel (ééé) předtím // ááá  zavolal (ééé) rodinu 

předtím // ááá to bylo velmi velmi drahý // a pak odešel // ááá pak to <byl n> nebylo možnýýý 

{z} mít jako mezinarodní <zavolat> zavolání // když jsem konečně měl telefon // to bylo 

jenom v Praze nebo v České republice // a pak když jsem chtěl mluvit s rodina // musil jsem 
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na ulici (smích) // To byl supr jako v zimě (předvádá zimu, fouká si do dlaní) // ahoj, mámo, 

(předvádí zimu, fouká si do dlaní) a pak eh, tady čekám // to byl strašný (smích)// 

 

19:00-19:55 (55 s) 

Jak často se Ti stane, že něčemu nerozumíš? 

Jeee, já nikdy všemu rozumim (smích) // [Á-le (3 s) ničemu nerozumim jen jakooo] mám 

problém // když ňáký lidi naaa ulici nebo na hospodě {když} mluví // já nevim tak // {a} a má 

ňáký hlas jako „hle hle hle“ (předvádí divné zvuky) // ááá nemužu chytit jakooo slov // to je 

něco jinýho // ale filmy a zprávy – to je jednodušší // áleee na druhé straně (ééé) (4 s) já moc 

nnnekoukam na zprávy (smích) // 

 

20:04-21:35 (1 min 31 s) 

Ááá ááá taky filmy jako (4 s) // {kdy} kdyby byly jako hodně skvělý český filmy (tak) i 

možná // ale <nnnemám> (eee) nejsou jako hodně skvělý filmy, bohužel // [ale] ááá jak mám 

tři děti // nemám (mmm) čas jako večer {na} na filmy // {ááá ale} ale {k jsou} jsou dobrý 

filmy {ale} já nevim je dánský, francouzský a s titulkama // já byk koukal na filmy 

s anglickýma titulkama // [ááá můžu koukat] občas jsem viděl filmy (ééé) v kině s českama 

titulkami // ale dvě hodiny – to je těžký // ááá můžu ale // když {to je jako ale když} to je {na} 

například francouzský film (eee) s českýma titulkami // to je strašný // protože {rozumím dost 

a} rozumím <sko> dddost // ale oba dva na-jednou // [to je] {na na} na konci mám oči 

zavřeno // ááá bolí mi hlava (smích) // 

 

22:00-22:39 (39 s) 

ááá měl jsem asi (eee) blbý nápad tady // že já bych (se) chtěl naučit ruštinu // i když neumím 

česky dobře // ááá jeden rok měl jsem učitelku tady // ááá pak ona musilaaa (ééé) (ééé) {j} jet 

nazpátek a tak do Moskvy // ááá ale (úsměv) mělaaa (ééé) (eee) dvě kamarádky // který chtěly 

(eee) [mluvit angl] (eee) naučit anglicky // aaale byly velmiii líný // 

 

 

PŘÍLOHA M 

Michael – vypravování příběhu 

 

11:07-13:37 

(ééé) {tak} tak (ééé) ta žena čeká (ééé) první dítě // (ééé) (ééé) je pátek // nebo myslí // že je 

pátek // ááá {tennn} to je <dvacat> jednadvacátýho (eee) srpna // ááá tak {ty} Sovětský svaz a 

ty jiný vojáci (ééé) přijeli do Československa // ááá (ééé) tam (ééé) nemají vodu {v} v bytě // 

[nebo] ááá ona (ééé) (eee) (se) probudila ááá ááá má tu {vo} (ééé) plodovou vodu // ááá 

manžel myslí // když ona mu říkala [myslí] že to maji vodu v bytě // ááá samozřejmě ona musí 

do nemocnice // ale (ééé) maji problém samozřejmě // (ééé) ááá [jak] ááá {p} ááá pak to je 

trochu nejasný pro mě // ááá ale zkusí (ééé) (ééé) zavolat (ééé) // {nebo ale} (eee) {že} ale 

{to} to by bylo moc dlouho na sanitku tak půl hodyny // ááá {že} ona (ééé) (se) rozhodla 

(ééé) jet do nemocnice autobusem // ááá na konci (mmm) (ééé) ona porodila // a má 

čtyřkilovou holčičku // ááá přes čtyři roky potom (ééé) taky kluk // (celkem 2 min 30 s) 
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PŘÍLOHA N 

Michael – vypravování příběhu (snaha o formální projev) 

 

27:36-30:06 

Tak jo (ééé) žena (ééé) mělaaa (ééé) svou první dítě // ááá (ééé) (3 s) (ééé) (xxx) (ééé) 

jednadvacátýho ááá (v) pátek ááá v bytě neměli vodu // ááá neměli možnost (ééé) (se) umýt // 

ááá to byl {š} štyry hodiny ráno // a ta žena (se) probudila // a poznala // že měla plodovou 

vodu // probudila manžela //a její manžela myslel // že tečela vodu v bytě // ááá pak oni (ééé) 

(ééé) uznali // {že} že bude (ééé) (ééé) porodit // a pak jak bydleli v malym městě // a neměli 

telefon // tam oni hledali možnost zavolat (ééé) // aby (eee) jeli do nemocnice // ééé (mmm) to 

nebylo možný (ééé) (ééé) najít sanitku včase // {tak} (ééé) (mmm) (3 s) tak ona (ééé) tam jela 

autobusem // ááá slíbila // že bude bude mít syn // ale nakonce měla čtyřkilovou holčičku // ale 

štyři roky potom měla (ééé) chlapa // (celkem 2 min 30 s) 

 

 

PŘÍLOHA O 

Martin – volný projev (výběr o délce 6 min) 

 

A co jsi dělal na Novém Zélandu? 

1:52-2:38 (40 s) 

[na Novém Zélandu] jsem tam jel původně {jsem tam jel původně} cestovaaat // a 

příležitostně pracovat „Manual Jobs“ // aleee [my jsme potom] já jsem se potom dostal do 

Gibbstonu do Hiltonu // ááá mně se tam líbilo // že já jsem tam zůstal skoro {já jsem tam 

zůstal skoro} po celou dobu // čili jsem ten Zéland tak neprocestoval // jak jsem {jak jsem} 

chtěl // a byl jsem na tom jižním ostrově // kterej je nejhezčí z té části // a vykompenzoval 

jsem {si to tim} si to tim // že jsem se pak zastavil na Fidži nebo v Indonésii cestou zpátky // 

ááá moc se mi ten {l} Zéland líbil // a teďka já jsem dostal nabídku // jestli bych se nechtěl 

vrátit // ale eště uvidim // 

 

Láká Tě to, že by si pracoval v zahraničí? 

2:57-3:27 (30 s) 

ááá nikdy neříkej nikdy // já jsem si nikdy nemyslel // že bych třeba na ten Nový Zéland jel // 

protože já jsemmm měl přítelkyni // byl jsem spokojenej v Olomouci // a myslel jsem si // že 

vždycky zůstanu tam v té Olomouci // maximálně {kdybych} že bych šel do Prahy // ále 

{vždycky} vždycky se {ňák} ňák ty myšlenky {se} vyvíjí že s postupem věku // a já jsem 

vždycky otevřenej všemu // nebráním se ničemu // čili nevím // těžko říct // 
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3:47-4:43 (54 s) 

já bych to asi nemohl kůli rodině // protože (3 s) (ééé) já třeba mám to štěstí // že mám dobrej 

vztah jako s tátou a s mámou // a oni na mě celkem lpěj // ááá [oni vž] táta mi koupil lístky na 

{mistrov} jak tady bylo mistrovství světa v ledním hokeji 2015 // já jsem chtěl ještě čvrt roku 

prodloužit // [nebo protože jsem dostal] já jsem tam byl docela oblíbenej jo v tom Hiltonu // 

ááá já jsem tam byl i zvolenej jako zaměstnanec měsíce // a mě tam měli všichni rádi // takže 

{já} já jsem tam měl dobrou pozici // a [já bych tam já] stačí říct teď // a já se tam můžu vrátit 

// určitě bych dostal jako kontrakt // ale táta mi koupil ty lístky {c} // s čímž mě vlastně asi 

úplně aj ochudil o to cestování po té jižní Asii // já jsem chtěl bloudit trošku tam déle // [ale 

on si mě tak jako kdyby] byl jsem na to jako celkem naštvanej // protože se mě nezeptal // a 

{už mě} už mě to dal jako předhotovou věc // že spolu dem na hokej // ale zase jsem ho 

nechtěl zklamat // 

(Tazatel: Chtěli Tě zpátky -2 s) 

4:46-5:24 (34 s) 

No {no} a {pořád teďka} [já nemá] pořád teďka by chtěli // abych byl jako na Olomouci {jo} 

// á já to slyším od táty od mámy // že slyšeli že tam by byla místo {a} (2 s) // a že jestli bych 

nechtěl tooo // a že se bojí // že na tu Olomouc tak zanev-řu // a {že} že pomalu to začínám 

označovat // že to je díra a tak // což jako si nemyslím // protože já se tam rád vracím // mě ale 

baví být takovej // já tam nevydržím déle jak víkend // protože mě to začíná lézt jako kdyby 

na mozek // ale [zase v té Praze taky nevydr já nikde] já tak rád pendluju // 

 

6:15-6:49 (34 s) 

a babička má narozky // takže já to zfouknu to // protože {příští víkend} (3 s) příští víkend 

nevím // jestli se babičce dostanu // protože to Shradha se Suddem chtějí jít lyžovat // tak jsem 

se jim možná nabíd // kdyby dojeli do Zábřeha // [že bych je vzal na Ramzovou] že bych pro 

ně přijel autem // a vzal je na Ramzovou {nebo} nebo <naaa> do Kout // ale {jak} jak teďka 

vim // že Amar s tím jak se jmenuje Prashant // jdou někam za Prahu nějaká Chotouň lyžovat 

// tak si myslím // že tohle by bylo {pro ně} pro ně daleko lepší // 

 

7:57-8:34 (37 s) 

A ještě mi řekni. Když jsi přišel do Prahy, nějak jazykově, jak to vnímáš? 

No, hele, já jsem trošku se pak cítil neohrabaně v češtině (1,5 s) [když] po tom roce na 

Novym Zélandu // jako měl jsem i flat mates {Češk} Češky ňáký // takže s nima jsme mluvili 

česky // ale cítil jsem jako kdybych se pomalu zapomněl vyjadřovat // jako že mi to tak {neš} 

nešlo // [ale tedka zase] a pak najednou když jsem tady v Praze {a} ňákou delší dobu // tak 

pak zase <ztrá> cítím // že se nedokážu vrátit jako do té plynulé angličtiny // že pořád jako 

někdy nevím // jak se {jak se} mám vymáčknout třeba v angličtině // 

 

8:46-9:42 (56 s) 

A když přijedeš domů do Litovle? Tak nejsou tam třeba jiná slova, jiné koncovky nebo něco 

(odkašlání) gramatického jinak? 

tak mluví se jinak // ale {vi} víceméně Praha je plná náplavy (1,5 s) // [takže ono to já nevim} 

já se nepohybuju asi] já {s} tady neznám vyloženě <žádný> nikoho jako // kdo by byl Pražák 
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jo vyloženě // (5 s) jako {s} takový to hele, koukej {nebo} asi {po} jó poznáš v metru když se 

bavijou jako lidi // co jsou jako typičtí tady ty Pražáci // ale (3 s) [já to tak] protože to je 

takoveeej jazyk (2 s) // kterej je víceméně v médiích nebo takhle // takže pro mě to nepříde 

divný // já popravdě jako když jedu k dědovi s bábi // tak ti mluvijou hanácky // tak to je to je 

jiný // ale mně to přijde jako // protože to znám asi // ty bys na to koukala trošku jinak // alééé 

mně to nepřijde čili asi ne // 

 

Na co se těšíš třeba? Co Tě čeká zajímavýho? 

13:33-14:48  (1 min 15 s) 

těším se na další závody na další sportovní sezónu (3 s) // ááá vzhledem k tomu že já jsem za 

celý ty dva roky měl jeden den dovolený // tak si říkám // že {jestli} (1,5 s) jestli by to klaplo 

// tak (2 s) záleží // co se bude dít // ono totiž (4 s) nikdy nevim // jestli třeba budu chtít zůstat 

tady // a zase když bych měnil práci // tak zase seš {ve zkuse} ve zkušebce a tak // čili zatím 

tomu nechávám otevřený (průběh) // ale {chtěl bych} chtěl bych si dát ňáky tři týdny většího 

cestování // taky nevim jak se k tomu bude stavět zaměstnavatel // pokud vim // že to bude 

třeba jenom tady na Martinovi // tak {ten by dá} ten mi dá čtyři tejdny // ale nevim // jestli 

třeba se (to) musí schvalovat na nějakých vyšších místech // bych chtěl {je} asi projet Indii 

třeba ze severu na jih anebo Jižní Ameriku nebo eště Asii // ale teďka nejvíc tak tíhnu k té 

Indii // {dokud} dokud nemám ňáký závazky k nikomu // ááá můžu si dovolit jako cestování 

jako kdyby sám na sebe // ááá chtěl bych to ject sám // protože {s} je to poměrně nebezpečný 

// a bál bych se mít zodpovědnost ještě za někoho // a vždycky je to nejjednodušší takhle // 

(14:48)  

si to projet sám // si myslím // (14:52) 

 

 

PŘÍLOHA P 

Martin – vypravování příběhu 

 

3:33-5:45 (2 min 12 s) 

tak v tomto velice zajímavém poutavém příběhu // {panííí} paní vypráví {o tom o o svých} o 

své takové komické situaci // kdyžžž odjížděla rodit svoji první dceru do nemocnice // (ééé) 

bylo to v Československu {zaaa to za totality} v hluboké totalitě // ááá (ééé) (2 s) (ééé) 

spojuje to s tím // žeee (1,5 s) netekla {ji} jim v domě voda // čili (ééé) zrovna {nějaké} 

nebyla v nějakém příjemném rozpoložení // (2 s) ááá (3 s) (ééé) (1,5 s) impuls k tomu // aby 

odjeli do nemocnice // byl ten // že jí praskla plodová (voda) // {načež to} (nádech 1,5 s) 

načež tooo když to oznámila manželovi // tak on si myslel // že začala konečně téct voda 

v tom domě // bydleli na nějaké periférii // [kde nebylaaa] {kde} kde byla špatná jakoby 

{dostu} dostupnost (2 s) // (ééé) (7 s) [tak ej tak přemýšleli jak siii zavolat] asi {neměli zřu} 

zřejmě neměli auto // {aby aby} aby se mohli dopravit do nemocnice // přemýšleli // jak si 

zavolat {zavolat} odvoz (eee) do porodnice // (1,5 s) (ééé) manžela napadlo nějaká opuštěná 

továrna na ňáký porcelán // tak si tam asi přivolali sanitku // ááá která jim nabídla cestu do 

Vejrpt // což se zase paní nelíbilo // protože byla ňák afektovaná // že nechtěla mít v rodném 

listě Vejprty // tak si začala vymýšlet někam jinam // [sanitka] řidiči sanitky se nechtělo // ale 
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{nakonec} nakonec povolil // ááá (2 s) {byla z toho holčička} byla z toho holčičkaaa (důraz) 

// ale tatínek chtěl kluka // nooo tak ten se poved až za čtyry roky // 

 

 

PŘÍLOHA Q 

Martin – vypravování příběhu (snaha o formální projev) 

 

9:50-12:20 

Příběh seee odehrává za totalitní doby před rokem devatenáct set šedesát devět // {prv} 

prvorodička je vyděšená ze svého prvního porodu // a její situaci komplikuje událost 

netekoucí vody v bytě // stěžuje si na to // že musí jít spát neumytá společně se svým 

manželem // v noci jí praskne plodová voda // což ji vyruší // a rozruší // oznámí to manželovi 

// který v rozespalosti (2 s) dojde k myšlence // {žeee} (ééé) (4 s) že se spustila (eee) (1,5 s) 

voda v bytě // (2,5 s) pooo vyjasnění situace se snaží o odvoz do porodnice // (1,5 s) bydlí 

v  odlehlé {ob} oblasti // proto není lehké (eee) přivolat sanitku // v té době nebyly ještě 

mobilní telefony // a byla omezená dostupnost telefonních {bud} budek // (1,5 s) manžela 

napadne // že [pomoc by šla nebo sanitka nebo do no sanit] sanitka by šla (ééé) přivolat (2 s) 

(eee) telefonem z opuštěné továrny na pocelán // učiní tak // {přije} přijede sanitka // 

{kterááá} (2,5 s) kterááá (eee) má za cíl je odvézt do Vejprt // to se nelíbí prvorodičce // která 

si nepřeje // aby její dítě bylo vystaveno posmě-měchu ze strany spolužáků // kdyby měli 

v rodném listě uvedenono Vejrpty // proto se snaží přemluvit řidiče // {aby ji} aby jí odvezl 

do jiné porodnice // řidič se zprvu zdráhá // nakonec prvorodičce vyhoví // protože by si 

nechtěl vzít na triko // žeee by si prvorodička vzala autobus // jak prohlašovala // (2,5 s) 

dopadlo to tak dle přání rodičky // ááá narodila se jí čtyřkilová dcerka // [která] (4 s) cožžž 

(ééé) (1 s) bylo v rozporu se slibem // který dala manželovi // že to bude syn // (2 min 30 s) 

 

nicméně svému slibu dostála o čtyři roky později, kdy se jim narodil šestikilový kluk //  

(2 min 40 s) 
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PŘÍLOHA R 

Výpočet počtu chyb na sto slov a rychlosti mluveného projevu 

 

Olim 

Volný projev 

Ááá přijel jsem v roce 2004 // ááá už je to {12} víc {víc} než 12 let // ááá už skoro bych řek // 

tady se cítim jako doma // protože jakooo tam jsem jakoby bydlel jako víc let // ale {ale} 

původně jsem z Uzbekistánu // ale {z} jakobyyy ten {jakobyyy} rozumný život začíná až po, 

nevim, po 15 let, že jo // do 15 let seš jakoby furt {seš} pod dohledem rodičů // děláš // co oni 

chtějí // a moc (si) nepamatuješ // co jsi {co jsi} dělal, že jo // a po patnácti už začínáš jako 

víceméně svůj osobní život // můžeš jít někam sám // jakoby už (si) jako opravdu pamatuješ // 

co co se stalo // věci jakoby do detailů myslim //  

4 chyby na 100 slov 

 

Ááá přijel jsem v roce dva tisíce čtyry // ááá už je to {12} víc {víc} než 12 let // ááá už skoro 

bych řek // tady se cítim jako doma // protože jakooo tam jsem jakoby bydlel jako víc let // ale 

{ale} původně jsem z Uzbekistánu // ale {z} jakobyyy ten {jakobyyy} rozumný život začíná 

až po, nevim, po 15 let, že jo // do 15 let seš jakoby furt {seš} pod dohledem rodičů // děláš // 

co oni chtějí // a moc (si) nepamatuješ // co jsi {co jsi} dělal, že jo // a po patnácti už začínáš 

jako víceméně svůj osobní život // můžeš jít někam sám // jakoby už (si) jako opravdu 

pamatuješ // co co se stalo // věci jakoby do detailů myslim // do 15 let ne (xxx) nic 

nepamatoval // jako řikam // že opravdový život začíná (1 min) 

197 slabik za 1 minutu 

 

Prostě jsemmm jakobyyy chtěl pokračovat (ééé) někde jako studium // ááá měl jsem jakoby 

jako (ééé) možnosti studovat buď v Malajsii a nebo tady v Evropě a {v} konkrétně v České 

republice // tak jsem vybral Českou republiku // protože (ééé) jsem myslel // že co se týče 

kvality (ééé) <s studium> studia // je lepší v Evropě než v Asii // v konkrétním oboru co jsem 

vybral já // to bylo bankovnictví nebo <finanční (ééé) financ> finance // tak jsem (se) rozhodl 

// že to asi bude (ČR) // ale proč jsem vybral právě jakoby Českou [tak] (ééé) a Malajsie třeba 

[když jakoby] do úzkého <výboru výbě> výběru // tak je to byla náhoda // že jsem prostě 

{jsem} hledal // kde jsou (ééé) {jsou} možnosti studování vvv zadarmo (smích) // řekl bych 

tak // Ááá v České  

9 chyb na 100 slov 

 

Prostě jsemmm jakobyyy chtěl pokračovat (ééé) někde jako studium // ááá měl jsem jakoby 

jako (ééé) možnosti studovat buď v Malajsii a nebo tady v Evropě a {v} konkrétně v České 

republice // tak jsem vybral Českou republiku // protože (ééé) jsem myslel // že co se týče 

kvality (ééé) <s studium> studia // je lepší v Evropě než v Asii // v konkrétním oboru co jsem 

vybral já // to bylo bankovnictví nebo <finanční (ééé) financ> finance // tak jsem (se) rozhodl 

// že to asi bude (ČR) // ale proč jsem vybral právě jakoby Českou [tak] (ééé) a Malajsie třeba 

[když jakoby] do úzkého <výboru výbě> výběru // tak je to byla náhoda // že jsem prostě 

{jsem} hledal // kde jsou (ééé) {jsou} (1 min) 
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162 slabik za 1 minutu 

 

Já vím // [že kd] (ééé) nebo si pamatuji // žeee když {sééé} eště něuměl jsem jako mluvit 

česky // tak (ééé) musel jsem i tehdy rešit nějaký věci třeba v policii // prtže <máš> mám tady 

pobyt // a musim {se obnov jako musím} obnovovat ten pobyt // a musíš doložit ňáký doklady 

// a většinou ty doklady (nnn) buďto nebyly správně // [ane ne anebooo] prostě (ééé) ty 

policajty nebo ty lidi který pracovali tam // měli dotazy // dyž zadávali {do} tyyy dotazy // tak 

jsem většinou nerozuměl // ááá co je jinak než třeba v Uzbekistánu // žeee (ééé) možná [je to 

jako jenom] {jsou} jsou policajty prostě // policajty (jsou) všude asi stejný, že // to prostě 

něchtěli se mnou mluvit // pokud neumim česky // prostě (ééé) pokud nemám (eee) odpověď 

// nebo nemůžu doložit ten doklad //  

7 chyb na 100 slov 

Průměr: 7 chyb na 100 slov 

 

Já vím // [že kd] (ééé) nebo si pamatuji // žeee když {sééé} eště něuměl jsem jako mluvit 

česky // tak (ééé) musel jsem i tehdy rešit nějaký věci třeba v policii // prtže <máš> mám tady 

pobyt // a musim {se obnov jako musím} obnovovat ten pobyt // a musíš doložit ňáký doklady 

// a většinou ty doklady (nnn) buďto nebyly správně // [ane ne anebooo] prostě (ééé) ty 

policajty nebo ty lidi který pracovali tam // měli dotazy // dyž zadávali {do} tyyy dotazy // tak 

jsem většinou nerozuměl // ááá co je jinak než třeba v Uzbekistánu // žeee (ééé) možná [je to 

jako jenom] {jsou} jsou policajty prostě // policajty (jsou) všude asi stejný, že // to prostě 

něchtěli se mnou mluvit // pokud neumim česky // prostě (ééé) pokud nemám (eee) odpověď 

// nebo nemůžu doložit ten doklad // tak (ééé) prostě (sss) jakoby 

203 slabik za 1 minutu 

Průměr: 187 slabik za 1 minutu 

 

Příběh obecná ČJ 

Tak (ééé) tady se vám vypřávit ooo <historii anebooo> případu // žeee jedna slečna nebooo 

paní (ééé) {přiii} (ééé) při řežimu komunistů (úsměv) nebo v {tý} tý době (ééé) // [proč s] (2 

s) byla troškuuu (ééé) (v) jiným stavu // to znamená // že byla tehotná // a přišla domu // a 

(eee) zároveň tam jakoby <nešla voda> netečela voda // ááá (2 s) tak (ééé) {tak} oni {ne ne 

ne} jakobyyy nnneumyli se // a šli spát // a pak (ééé) (v) <průběhu sna nebo> noci s(e) jí stalo 

špatně // aaa to na začátku nerozuměla // co se {co se} děje // a pak koukala // že teče nějaká 

voda // tak si myslela // že to vyčůrala (úsměv) // nebo takle bylo napsaný // {ááá a to bylo 

žeee} a to bylo že tak (ééé) (2,5 s) (ééé) // že tečela {voda} (ééé) ta voda (ééé) {v tom} 

v matce // {tak} (ééé) tak ona z toho byla hodně nervózní // ááá {začala} (ééé) začala volat 

(eee) manžela //  

8 chyb na 100 slov 

 

Tak (ééé) tady se vám vypřávit ooo <historii anebooo> případu // žeee jedna slečna nebooo 

paní (ééé) {přiii} (ééé) při řežimu komunistů (úsměv) nebo v {tý} tý době (ééé) // [proč s] (2 

s) byla troškuuu (ééé) (v) jiným stavu // to znamená // že byla tehotná // a přišla domu // a 

(eee) zároveň tam jakoby <nešla voda> netečela voda // ááá (2 s) tak (ééé) {tak} oni {ne ne 
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ne} jakobyyy nnneumyli se // a šli spát // a pak (ééé) (v) <průběhu sna nebo> noci s(e) jí stalo 

špatně // aaa to na začátku nerozuměla // co se {co se} děje // a pak koukala // že teče nějaká 

voda // tak si myslela // že to vyčůrala (1 min) 

134 slabik za 1 minutu 

 

ááá když se probudil (eee) // tak si myslel // že tam už teče voda // který netečela přes den // 

tak (ééé) {f} potom oni {ššš} prostěěě (pauza) co s tím nnnevěděli // protože bydleli 

v nějakém zapadákov (úsměv) nebo nějaký vesnici // kde <nefungovala telefon> nebyl žádný 

telefon nebo nějaký {s} (ééé) středisko // ááá z {k} kkkterého bych mohli zavolat {a zavolat} 

(ééé) sanitku // tak přišli na to // žééé v nějakým vedlejším vesničku nebo vedle <je továrna 

nebo> byla továrna // že by mohli tam jít // ááá z toho továrny zavolat // a takle to udělali // 

ááá (2 s) (ééé) za půl hodiny po zavolání tak prišla sanitka // ááá chtěla do nejbližšího 

nemocnice odvízt // ale (ééé) nejbližší (ééé) nemocnice {s} se nacházela v městěčkě nebo 

vesničce Vejrpt // tedy  

9 chyb na 100 slov 

Průměr: 8,5 chyb na 100 slov 

 

ááá když se probudil (eee) // tak si myslel // že tam už teče voda // který netečela přes den // 

tak (ééé) {f} potom oni {ššš} prostěěě (pauza) co s tím nnnevěděli // protože bydleli 

v nějakém zapadákov (úsměv) nebo nějaký vesnici // kde <nefungovala telefon> nebyl žádný 

telefon nebo nějaký {s} (ééé) středisko // ááá z {k} kkkterého bych mohli zavolat {a zavolat} 

(ééé) sanitku // tak přišli na to // žééé v nějakým vedlejším vesničku nebo vedle <je továrna 

nebo> byla továrna // že by mohli tam jít // ááá z toho továrny zavolat // a takle to udělali // 

ááá (2 s) (ééé) za půl hodiny po zavolání tak prišla sanitka // ááá chtěla do nejbližšího 

nemocnice odvízt // ale (ééé) nejbližší (ééé) nemocnice {s} se nacházela v městěčkě nebo 

vesničce Vejrpt // tedy {moc} jakoby neosvěčilo (1 min) 

196 slabik za 1 minutu 

Průměr: 165 slabik za 1 minutu 

 

Příběh formální ČJ 

Tak tento príběh se odehrál (ééé) za dobuuu komunismu za dobu totálního režimu a v roce 

{devadecá} (ééé) devatenáct (set) šedesát devět // dyž {s} Česká republika nastoupila do 

Varšavské smlouvy // takle to začnu // tak (ééé) <ňáká nebo> paní (ééé) čekala na první dítě 

ááá (mmm) ááá jela do domu (eee) po práce // a byla trošku {una nebo} unavená ááá {za} 

(ééé) zrovna (ééé) v tu dobu (ééé) jim {net} netečela voda ááá z ňákých důvodů // kterých oni 

nevěděli // a prostě {by byli} byli z toho naštvaný // tak (ééé) {tak} museli s manželem (ééé) 

jít spát [bez umytí nebo (eee) bez] aniž bych (sе) mohli umýt // ááá kolem čtvrté rána tak (eee) 

paní [se pocí pocítila ňá-ňá-ňákýýý nebo] (ééé) (7 s) (mmm) se probudila // ááá {z} že měla 

ňáky divný pocit (2 s) // ááá tak (sss) si všimla // žeee jí teče voda // a už  

10 chyb na 100 slov 

 

Tak tento príběh se odehrál (ééé) za dobuuu komunismu za dobu totálního režimu a v roce 

{devadecá} (ééé) devatenáct (set) šedesát devět // dyž {s} Česká republika nastoupila do 



Petra Pémová, Analýza českých mluvených projevů nerodilých mluvčích 

 

XXV 

 

Varšavské smlouvy // takle to začnu // tak (ééé) <ňáká nebo> paní (ééé) čekala na první dítě 

ááá (mmm) ááá jela do domu (eee) po práce // a byla trošku {una nebo} unavená ááá {za} 

(ééé) zrovna (ééé) v tu dobu (ééé) jim {net} netečela voda ááá z ňákých důvodů // kterých oni 

nevěděli // a prostě {by byli} byli z toho naštvaný // tak (ééé) {tak} museli s manželem (ééé) 

jít spát [bez umytí nebo (eee) bez] aniž bych (sе) mohli umýt // ááá kolem čtvrté rána tak (eee) 

paní [se pocí pocítila ňá-ňá-ňákýýý (1min) 

150 slabik za 1 minutu 

 

tak (ééé) {zavolal} zavolala <manžel> manžela // a manžel [myslel a] spal // jakoby hluboko 

spal // nebo můžu takle říct // chrápal // ááá dyž seee zbudil // tak myslel // žeee jim konečně 

teče voda // ááá šel hned (ééé) {umýt} si umýt <ruky (ééé) ru> ruce // tak (ééé) manželka (ho) 

zastavila // ááá vysvětlila // v čem je problém (smích) // tak (ééé) <manžel ááá nebo> 

manželové <jsou> trošku [byli z toho takový] se smáli // ááá ááá hned začali zase být nervózní 

// protože nevěděli // co dělat s tím // protože <bylo> šlo o první dítě // tak (ééé) prišli na to // 

že musejí zavolat sanitku // tak hledali // {t} prostě to bylo jako ňákýýý okraj města // tak v tý 

době ještě neměli {k} (ééé) doma telefony // tak museli najít telefon // aby zavolali sanitku // 

tak (ééé) hledali // a <prišli na to nebo> (ééé) věděli // 

8 chyb na 100 slov 

Průměr: 9 chyb na 100 slov 

 

tak (ééé) {zavolal} zavolala <manžel> manžela // a manžel [myslel a] spal // jakoby hluboko 

spal // nebo můžu takle říct // chrápal // ááá dyž seee zbudil // tak myslel // žeee jim konečně 

teče voda // ááá šel hned (ééé) {umýt} si umýt <ruky (ééé) ru> ruce // tak (ééé) manželka (ho) 

zastavila // ááá vysvětlila // v čem je problém (smích) // tak (ééé) <manžel ááá nebo> 

manželové <jsou> trošku [byli z toho takový] se smáli // ááá ááá hned začali zase být nervózní 

// protože nevěděli // co dělat s tím // protože <bylo> šlo o první dítě // tak (ééé) prišli na to // 

že musejí zavolat sanitku // tak hledali // {t} prostě to bylo jako ňákýýý okraj města // tak v tý 

době ještě neměli {k} (ééé) doma telefony // tak museli najít telefon // aby zavolali sanitku // 

tak (ééé) hledali (1 min) 

179 slabik za minutu 

Průměr: 165 slabik za minutu 

 

 

Bek 

Volný projev 

Jo a ááá pak jsme zjistili // že ownerem je někdo z Maroko // a právě ten marokánský stil tam 

to byl // a když jsme to {j} poprvé šli tam // tam hrála hudba nějaká klasická // ááá ale je to 

okej // jako nic to {to} proti jako nemám // ale když jsme byli u Unter-stan-te-e (xxx) 

v jednotném pokoji {bylo} // tak ten každý mohl {sly} slyšet // jak jiný bydlí tam // tak jsme 

usnuli asi v jedenáct a pak někdo v půl druhé <dělal ubytování jakooo> dělaaal check-in jo // 

ááá já jsem to (sе) probudil // ááá já myslím // že jsem takový {jsem} spíš klidný tip 

(vysloveno měkce) // a čekal jsem asi patnáct minut // a o/ani asi sami (ééé) {sami} očividně  

5 chyb 
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žeee ruší ostatní // tak jsem šel tam // (ééé) začal to vysvětlovat // přišla nějaká paní // já jsem 

to všechno vysvětloval // asi to trvalo jenom možná minutu // říkal (jsem), že takle takle // a 

ona řekla (ééé) parlez vous francais? (3s) // (eee) [trochu dlouho] já jsem to už začal trošku 

řvát // tak se objevil <jij> její pán // a to byl nějaký černoch takový velký // já jsem tot 

{stejný} stejný věc řekl // a on ře řekl, že okej // ááá pak jsme šli spát // stalo trošku tišší // 

alééé stejně jako s tim moc neuděláš // stejně já myslim // že my jsme měli problém // až jsme 

to (se) {probudili} probudili ráno // a oni eště spali // že jsme jako my jim to vrátili //  

7 chyb 

 

Jo a ááá pak jsme zjistili // že ownerem je někdo z Maroko // a právě ten marokánský stil tam 

to byl // a když jsme to {j} poprvé šli tam // tam hrála hudba nějaká klasická // ááá ale je to 

okej // jako nic to {to} proti jako nemám // ale když jsme byli u Unter-stan-te-e (xxx) 

v jednotném pokoji {bylo} // tak ten každý mohl {sly} slyšet // jak jiný bydlí tam // tak jsme 

usnuli asi v jedenáct a pak někdo v půl druhé <dělal ubytování jakooo> dělaaal check-in jo // 

ááá já jsem to (sе) probudil // ááá já myslím // že jsem takový {jsem} spíš klidný tip 

(vysloveno měkce) // a čekal jsem asi patnáct minut // a o/ani asi sami (ééé) {sami} očividně 

ani nevěděli // žeee ruší ostatní // tak jsem šel tam // (ééé) (1 min) 

167 slabik za 1 minutu 

 

(Éém) to je asi symbióza možná // protožeee já jsem vyrůstalll v rodině // kde vždycky mluvili 

uzbecky // (2 s) Aleee sssem chodil {do školyyy} do ruské školy // {tak} já jsemmm (se) 

narodil neee (důraz) v hlavním městě // ale v nějakém malém městěčku // a pak jsme v roce 

devadesát pět přijeli do Taškentu do hlavního města // ááá v tom <hlavnim> malém městěčce 

jsem chodil dooo ruské školy // a jsem myslel // že jako trošku umím rusky // ale když jsem 

prijel do Taškentu // a zašel do ruský školy jsem // tak (jsem se) dozvěděl // že vůbec neumím 

rusky // a na mě to byl takový stres // to myslim // že byl {čtvrty čtvrtý} asi čtvrtý rok ve škole 

// a pak  

7 chyb 

Průměr: 6 chyb na 100 slov 

 

(Éém) to je asi symbióza možná // protožeee já jsem vyrůstalll v rodině // kde vždycky mluvili 

uzbecky // (2 s) Aleee sssem chodil {do školyyy} do ruské školy // {tak} já jsemmm (se) 

narodil neee (důraz) v hlavním městě // ale v nějakém malém městěčku // a pak jsme v roce 

devadesát pět přijeli do Taškentu do hlavního města // ááá v tom <hlavnim> malém městěčce 

jsem chodil dooo ruské školy // a jsem myslel // že jako trošku umím rusky // ale když jsem 

prijel do Taškentu // a zašel do ruský školy jsem // tak (jsem se) dozvěděl // že vůbec neumím 

rusky // a na mě to byl takový stres // to myslim // že byl {čtvrty čtvrtý} asi čtvrtý rok ve škole 

// a pak (jsem) tam celou dobu asiii snažil se vyučit ruský jazyk // ááá jsem asi možná pořádně 

<načal> začal mluvit v šestym nebo sedmym <patře> (ééé) 

195 slabik za 1 minutu 

Průměr: 181 slabik za 1 minutu 
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Příběh oběcná ČJ 

To je vypravování o jednej štastnééé dámě // kterááá zaaa totalitární režim zažila docela {zaji 

i} zajímavý (ééé) {chi} historku // žééé ona čekala prvního dítě // ááá a to byl v roce 

devatenáct (set) šedesát devět // a netek-tekla jim voda // A v nociii jednou se probudilaaa 

štoho pocitu // žeee (se) vyčůrala // ááá ale to bylo (mlasknutí) // že odcházela vody z toho 

dítě asi (váhavě) // a probudila svého manžela // a řekla // [že že] {co} co se děje // a {tee} 

manžel taky vyspal se // běžel se podivat na ten kohout (váhavě) // že (ééé) {ne} neteče voda 

// a pak zjistil žeee {za} za nějakou chvíli // [že] o čem to se jedná // a pak o/ani začaliii (ééé) 

ršit problém // že to musí zavolat sanitku // ale bohužel  

10 chyb 

 

To je vypravování o jednej štastnééé dámě // kterááá zaaa totalitární režim zažila docela {zaji 

i} zajímavý (ééé) {chi} historku // žééé ona čekala prvního dítě // ááá a to byl v roce 

devatenáct (set) šedesát devět // a netek-tekla jim voda // A v nociii jednou se probudilaaa 

štoho pocitu // žeee (se) vyčůrala // ááá ale to bylo (mlasknutí) // že odcházela vody z toho 

dítě asi (váhavě) // a probudila svého manžela // a řekla // [že že] {co} co se děje // a {tee} 

manžel taky vyspal se // běžel se podivat na ten kohout (váhavě) // že (ééé) {ne} neteče voda 

// a pak zjistil žeee {za} za nějakou chvíli // [že] o čem to se jedná // a pak o/ani začaliii (ééé) 

ršit problém // že to musí zavolat sanitku // ale bohužel  

185 slabik za 1 minutu 

 

kdeee {neci necipne pes} chcípne pes (ztišení hlasu) // žeee okolo nebylo nic z civilizaci // ale 

za nějakou chvili si vzpomněli // že to {maj} (ééé) {maj v tavár} maj to/avárnu (ééé) vedle 

sebe // ááá manžel řekl // že v každý to/avárně musí být telefon // tak i (to) zkusim tam // 

k štěstí za půl hodiny sanitka byla už tam // ááá už mohla jich vézt // kam je potřeba // ale ten 

ridič řekl // že odveze jich do Vejprtu // na chvíli (si) tááá žena představila // jak to bude 

vypadat v <ob-čanství nebo> občance toooho svého dítě // řekla že ani náhodou {řekla} // ááá 

za nějakou dobuuu (ééé) že to pojede avtobusem // protože neměla ani (eee) (nа) vybranou 

<za tu chvíli že jo> za tu dobu // ááá nakoneccc ten řidič (si) nechtěl to 

12 chyb 

 

kdeee {neci necipne pes} chcípne pes (ztišení hlasu) // žeee okolo nebylo nic z civilizaci // ale 

za nějakou chvili si vzpomněli // že to {maj} (ééé) {maj v tavár} maj to/avárnu (ééé) vedle 

sebe // ááá manžel řekl // že v každý to/avárně musí být telefon // tak i (to) zkusim tam // 

k štěstí za půl hodiny sanitka byla už tam // ááá už mohla jich vézt // kam je potřeba // ale ten 

ridič řekl // že odveze jich do Vejprtu // na chvíli (si) tááá žena představila // jak to bude 

vypadat v <ob-čanství nebo> občance toooho svého dítě // řekla že ani náhodou {řekla} // ááá 

za nějakou dobuuu (ééé) že to pojede avtobusem // protože neměla ani (eee) (nа) vybranou 

<za tu chvíli že jo> za tu dobu // ááá nakoneccc ten řidič (si) nechtěl to vzít na triko // a 

odvezl jí {kam} kam ona chtěla // 

184 slabik za 1 minutu 

Průměr: 185 slabik za 1 minutu 
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Příběh formální ČJ 

Tento <príběh> příběh (se) staaal zaaa dobu Sovětského svázu v roce devatenáct (set) šedesát 

devět // a to byla dobaaa // když (ééé) {Varšavs} (ééé) soldáty Varšavského (eee) svázu (ééé) 

seee dostali do České republiky // ááá paní čekala (úsměv) (ééé) na první dítě // ááá a 

zrovnaaa (ééé) {ó} oni něměli vvv (mmm) bytě vodu // to byla neznámá porucha pro nich // 

ááá nevěděli důvod // a kvůli tomu ssse šli spát neumytý // ale v čtyry (ééé) hodiny noci se 

probudila // a měla (eee) divnýýý pocit // ááá-le náhle (se) dozvěděla // žeee přišly (2 s) 

{vody} vodorodný vody // ááá zbudila svého manžela // ukázala (ééé) // co se děje // [ááá 

mmmanžel riagoval na to žeee] {první} první jeho reakce byla // že (eee) o-on šel se 

zkontrolovat vodu // ale {a} ona jeho zastavila // a řekla // že odešly {vodu} vo-vody // ááá 

[on zavola] oni  

15 chyb 

 

Tento <príběh> příběh (se) staaal zaaa dobu Sovětského svázu v roce devatenáct (set) šedesát 

devět // a to byla dobaaa // když (ééé) {Varšavs} (ééé) soldáty Varšavského (eee) svázu (ééé) 

seee dostali do České republiky // ááá paní čekala (úsměv) (ééé) na první dítě // ááá a 

zrovnaaa (ééé) {ó} oni něměli vvv (mmm) bytě vodu // to byla neznámá porucha pro nich // 

ááá nevěděli důvod // a kvůli tomu ssse šli spát neumytý // ale v čtyry (ééé) hodiny noci se 

probudila // a měla (eee) divnýýý pocit // ááá-le náhle (se) dozvěděla // žeee přišly (2 s) 

{vody} 

134 slabik za 1 minutu 

 

zkusili zavolat sanitku // ale kůli tomu že (ééé) oni bydleli (eee) vměstě // kde nebyla 

infrastruktura // oni nmohli si zavolat (ééé) sanitku // ááá a za nějakou malou dobu jim 

napadlo // žeee by (se) mohli pokusit (ééé) zavolat (ééé) sanitku přes {továrnu} porcelánovou 

továrnu // kterou měli poblíž // a tak k štěstí zaaa půl hodinu oni měli už sanitku // (ééé) ridič 

té sanitky odmítl ji odvízt // (sss) ááá nabídnul ji odvízt dooo vejprtové(ho) nemocnice // které 

(se) určitě nelíbil/a té paní // žeee {jijo} jijo první dítě bude mít místo narození ve Vejrpt // tak 

(ééé) {dokázala} dokázala přemluvit toho pána ridičeee // [že] (aby) on odvezl ji // {kam} 

kam ona chtěla // nakonec vsouhlasil // o/ana slíbila {man} manželovi // žeee (ééé) narodí 

krásného syna // aleee (ééé) slib svůj nezdržela 

14 chyb 

Průměr: 14,5 chyb na 100 slov 

 

zkusili zavolat sanitku // ale kůli tomu že (ééé) oni bydleli (eee) vměstě // kde nebyla 

infrastruktura // oni nmohli si zavolat (ééé) sanitku // ááá a za nějakou malou dobu jim 

napadlo // žeee by (se) mohli pokusit (ééé) zavolat (ééé) sanitku přes {továrnu} porcelánovou 

továrnu // kterou měli poblíž // a tak k štěstí zaaa půl hodinu oni měli už sanitku // (ééé) ridič 

té sanitky odmítl ji odvízt // (sss) ááá nabídnul ji odvízt dooo vejprtové(ho) nemocnice // které 

(se) určitě nelíbil/a té paní // žeee {jijo} jijo první dítě bude mít místo narození ve Vejrpt // tak 

(ééé) {dokázala} dokázala přemluvit toho pána ridičeee // [že] (aby) on odvezl ji // {kam} 

kam ona chtěla // nakonec vsouhlasil // o/ana slíbila {man} manželovi // žeee (ééé) narodí 

krásného syna // 
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209 slabik za 1 minutu 

Průměr: 172 slabik za 1 minutu 

 

 

William 

Volný projev 

{Ne ne ne} ne. Vůbec. Já jsem poprvé {tady} slyšel {v} čeština tady v Česká republika // já 

jsem měl tady {pas} pár kamarádů nebooo kolega v práci // který mě <nutil> (odkašlání) 

nutili mluvit česky // tak vůbec (nnn) byl bez kompromis // i když cokoliv jsem (se) sssnažil // 

i kdy(ž) my jsme byli opilí // nebo cokoliv jsme dělali // oni vůbec se mnou nekomunikoval 

{v} v angličtina // i když jsem ktěl // i když jsem asi spadl na hlavu // [kr taktika] oni vůbec se 

mnou nebavi {f v v} anglicky // tak mě pomáhá trošku jeee to mi jo paaak je, který jsem s nim 

chtěl být // když jsme byli na ňáký rock koncert // a {cooo} cokoli jsme dělali blbýno // ale 

tak stejně oni se mnou nebavi v angličtina // i když <já vím> já věděl // já  

13 chyb 

 

{Ne ne ne} ne. Vůbec. Já jsem poprvé {tady} slyšel {v} čeština tady v Česká republika // já 

jsem měl tady {pas} pár kamarádů nebooo kolega v práci // který mě <nutil> (odkašlání) 

nutili mluvit česky // tak vůbec (nnn) byl bez kompromis // i když cokoliv jsem (se) sssnažil // 

i kdy(ž) my jsme byli opilí // nebo cokoliv jsme dělali // oni vůbec se mnou nekomunikoval 

{v} v angličtina // i když jsem ktěl // i když jsem asi spadl na hlavu // [kr taktika] oni vůbec se 

mnou nebavi {f v v} anglicky // tak mě pomáhá trošku jeee to mi jo paaak je, který jsem s nim 

chtěl být // když jsme byli na ňáký rock koncert // a {cooo} cokoli jsme dělali blbýno // ale 

tak stejně oni se mnou nebavi v angličtina // i když <já vím> já věděl // já neumím // (a oni) 

umí anglicky velmi dobže // některý [to budu] {některý} Češi který {byl je} jsou moji 

kamarádi // my jsme bylo kolega v práci // a potom my jsme jako byli už kamarádi (ééé) // {s} 

oni hodně cestovali do Ameriky // a u mě bydlí // moje maminka (je) znááá 

241 slabik za 1 minutu 

 

A-Ale teď, dneska, já dělam s nim srandu // vvvětšina v čeština jako // třebaaa hodně věcí žiká 

hele prosim Tě // musíme šetřit ne jsme Češi // {on (smích) víš jako, hele hele} když on i dělá 

některý věci // a říká, hele, to nevadí // jsme Češi ne // jako co prosim Tě // ááá (smích) [ale 

tak al] když my jsme byli naaa třeba (ééé) {nááá} dovolenou // tři kluky {my} jsme byli na 

tom letiště // áále tam <v letišť> v letadlooo (ééé) (ééé) holkááá {teď tam} neměl gambrinus // 

ale některý {z ná ná} z nás měl {f v} vvv tašce plzeň // a jak votevřem plzeň // já řikam co to 

je co to je (záměrně 2x) // co máš zase // von řika // no to je moje pivo // já řikam // no 

musíme šetřit, že jo // ty máš  

8 chyb 

 

A-Ale teď, dneska, já dělam s nim srandu // vvvětšina v čeština jako // třebaaa hodně věcí žiká 

hele prosim Tě // musíme šetřit ne jsme Češi // {on (smích) víš jako, hele hele} když on i dělá 

některý věci // a říká, hele, to nevadí // jsme Češi ne // jako co prosim Tě // ááá (smích) [ale 

tak al] když my jsme byli naaa třeba (ééé) {nááá} dovolenou // tři kluky {my} jsme byli na 
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tom letiště // áále tam <v letišť> v letadlooo (ééé) (ééé) holkááá {teď tam} neměl gambrinus // 

ale některý {z ná ná} z nás měl {f v} vvv tašce plzeň // a jak votevřem plzeň // já řikam co to 

je co to je (záměrně 2x) // co máš zase // von řika // no to je moje pivo // já řikam // no 

musíme šetřit, že jo // ty máš tady svoje pivo, že jo // tak jsme Češi, to je to pravda // {dycky} 

dycky {taky} tady (se) smějou lidi // [řikaj takový] že Česká republika kde říkáte ten (emmm) 

kouzlo slovo – zadarmo 

198 slabik za 1 minutu 

 

[Mně mně né mně jako] (smích) od tý co jsem tady // [já dycky já možná] (ehm) domaaa (ééé) 

{slevu jeee (mmm) někť některý} byl slevu jakoby (na) věci // který už není tak standardnííí 

(důraz) // věci který jako už [je to] možná není tak dobrýýý (důraz) // někdo to prodá // A 

jestli tady přijel (důraz) // dycky tady říká takový // máme (smích) slevováný sýl pět korun 

dole // Ta je hodně fronty {je} // Nikdo nikdo kolem (někdo kvůli) pět korun cestoval [od 

jaký] já nevim deset kilometr // aby si koupil sýl za pět korun mínus // [takle za co to je] ale to 

prej je (smích) to říká // nebo když (se) bavíme mezi kamarády řiká jakoby William, počkáme 

// řikam // na co počkáme? // máme takový bunda // který stál dva a půl tisíc // kupíme dneska 

// Nééé (důraz), ty jsi úplně blbý nebo co // Hele, za pět měsíc  

19 chyb 

Průměr: 13 chyb na 100 slov 

 

[Mně mně né mně jako] (smích) od tý co jsem tady // [já dycky já možná] (ehm) domaaa (ééé) 

{slevu jeee (mmm) někť některý} byl slevu jakoby (na) věci // který už není tak standardnííí 

(důraz) // věci který jako už [je to] možná není tak dobrýýý (důraz) // někdo to prodá // A 

jestli tady přijel (důraz) // dycky tady říká takový // máme (smích) slevováný sýl pět korun 

dole // Ta je hodně fronty {je} // {Nikdo} nikdo kolem pět korun cestoval [od jaký] já nevim 

deset kilometr // aby si koupil sýl za pět korun mínus // [takle za co to je] ale to prej je (smích) 

to říká // nebo když (se) bavíme mezi kamarády řiká jakoby William, počkáme // řikam // na 

co počkáme? // máme takový bunda // který stál dva a půl tisíc // kupíme dneska // Nééé 

(důraz), ty jsi úplně blbý nebo co // Hele, za pět měsíc bude tady mít sleva // a co bude ten 

rozdýl? // dvě stě korun // já budu čekááát (důraz) na tři měsíc na dvě stě korun, jo?  // no no 

(záměrně 2x) musíme, jsme Češi, ne?   

224 slabik za 1 minutu 

Průměr: 221 slabik za 1 minutu 

 

Příběh obecná ČJ 

Tak jako (ééé) co jsem pochopil ten příběh // (ééé) byl (ééé) dva lidi // který bydlel vééé jaký 

místo // který nic není // [neb jak] to určitě je mimo města // {určitě} já bych říkal jako jo 

opravdu mimo šechno // {onááá byla tbyla těhotná} ona byla těhotná // ááá chtěla {porodit 

dítě a} porodit dítě (ééé) // možná to bylo {za komunist} za komunismus {éra} (ééé) době // a 

potom {po} (ééé) jak ona chtěla porodit dítě // neměla (se) jak dostat do městááá // ááá hledá 

jaký sanitku // {jak tam} jak (se) tam ona může dostat // a {tak někdo to} někdo to našeeel // 

ááá bylo trošku pro ni složitý // (ééé mmm) [jaký ééé nejdřív jakýýý nikdo nikdo ři] nikdo ji 

{od} odmítal // a potom jako na <konci> konec [jako oni tam do] jáký sanitka ta ji {dost 
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doveze} dovezlaaa // a potom (eee) manžel touží prooo synaaa // ale ona porodí (ééé) ceru // 

{míst} místo syna 

12 chyb 

 

Tak jako (ééé) co jsem pochopil ten příběh // (ééé) byl (ééé) dva lidi // který bydlel vééé jaký 

místo // který nic není // [neb jak] to určitě je mimo města // {určitě} já bych říkal jako jo 

opravdu mimo šechno // {onááá byla tbyla těhotná} ona byla těhotná // ááá chtěla {porodit 

dítě a} porodit dítě (ééé) // možná to bylo {za komunist} za komunismus {éra} (ééé) době // a 

potom {po} (ééé) jak ona chtěla porodit dítě // neměla (se) jak dostat do městááá // ááá hledá 

jaký sanitku // {jak tam} jak (se) tam ona může dostat // a {tak někdo to} někdo to našeeel // 

ááá bylo trošku pro ni složitý // (ééé mmm) [jaký ééé nejdřív jakýýý nikdo nikdo ři] nikdo ji 

{od} odmítal // a potom jako na <konci> konec [jako oni tam do] 

143 slabik za 1 minutu 

 

to je celý ten příběh {to je} // a ještě si myslim jakooo // {to} to jde vysvětlit // jak lidi 

předtím {ži} žil // a třeba možná ne ve cely Česká republika // možná [za] oni řikaj tak tady za 

totáče // to musí být jako (v) době // který nic tady není jako (v) dnešní době // [který lidi 

dostanou] každý město má k blízko nemocnice a taaak // nebo jakýýý (eee) jakkk (ééé) 

existuje hodně (ééé) transport // proto řiká jakoby odvézt někam // ale {to} to musí být pro ta 

holka hodně těžkýýý [ááá jak ona tady jak ona tady] jako ten-krát ve totá-če (důraz) // [to 

bylo] totáče byl {pro mě} pro mě silný slovo // a jak se to ptá // co to znamená // to byli (v) té 

době, který byli {opravduuu} opravduuu za komjunismus // hodně věcí tam byl divný //  

19 chyb 

Průměr: 15,5 chyb na 100 slov 

 

to je celý ten příběh {to je} // a ještě si myslim jakooo // {to} to jde vysvětlit // jak lidi 

předtím {ži} žil // a třeba možná ne ve cely Česká republika // možná [za] oni řikaj tak tady za 

totáče // to musí být jako (v) době // který nic tady není jako (v) dnešní době // [který lidi 

dostanou] každý město má k blízko nemocnice a taaak // nebo jakýýý (eee) jakkk (ééé) 

existuje hodně (ééé) transport // proto řiká jakoby odvézt někam // ale {to} to musí být pro ta 

holka hodně těžkýýý [ááá jak ona tady jak ona tady] jako ten-krát ve totá-če (důraz) // [to 

bylo] totáče byl {pro mě} pro mě silný slovo // a jak se to ptá // co to znamená // to byli (v) té 

době, který byli {opravduuu} opravduuu za komjunismus // hodně věcí tam byl divný // 

dokonceee (eee) 

175 slabík za 1 minutu 

Průměr: 159 slabik za 1 minutu 

 

Příběh formální ČJ 

Tak {jak} jak jsem rozuměl ten (ééé) text se rozumět // tak {jeee} [šechno (ééémmm) o 

jednalo] je (v) době // když (ééé) Česká republika nebo než část země nebylo zcivilizovaný // 

to bylo (v) době // který hodně věcí co dneska (ééé) máme k dispozici // tady nebylo // (ééé) 

třeba sanitkaaa nebo nemocnice nebylo tak blízko // jak to je dneska // ááá ještěěě (ééé) 

(mmm) <dnes> (v) dnešní době [máme tady] teče voda skoro furt // ááá (v) tý době lidi 
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neměli voda // ááá prostě (ééémmm) [některý věci kůli tomu jak oni tam jak oni tam žije v tý 

době bylo tř tak neee] (ééé) oni neměl šechno // ááá kůli tomu je ta paní (ééé) // která byla 

těhotná (ééé) // (v) nociii (ééé) (mmm) (ééé) (9 s) [jak jako j (ééé) ona chtěla] (ééé) porodní 

voda (tééé) zpuč (ééé) steče nebo spu zvodě nebo začíná teče // ááá {nebo no teče} {a 

manžel} (ééé) [jak oni nic neměli] <manželi> manžel okamžitě myslel // jé už je to tady // 

máme voda // konečně (se) můžu {to můžu to} aspoň umýt // když <nebylo> neteče voda // 

ááá <manžel j> manželka {js} (ééé) {okamžitě} (ho) okamžitě chtěla (ééé) zastavit // nebooo 

říká hele ne (záměrný důraz) //  

19 chyb 

 

Tak {jak} jak jsem rozuměl ten (ééé) text se rozumět // tak {jeee} [šechno (ééémmm) o 

jednalo] je (v) době // když (ééé) Česká republika nebo než část země nebylo zcivilizovaný // 

to bylo (v) době // který hodně věcí co dneska (ééé) máme k dispozici // tady nebylo // (ééé) 

třeba sanitkaaa nebo nemocnice nebylo tak blízko // jak to je dneska // ááá ještěěě (ééé) 

(mmm) <dnes> (v) dnešní době [máme tady] teče voda skoro furt // ááá (v) tý době lidi 

neměli voda // ááá prostě (ééémmm) [některý věci kůli tomu jak oni tam jak oni tam žije v tý 

době bylo tř tak neee] (ééé) oni neměl šechno // ááá kůli tomu je ta paní (ééé) // která byla 

těhotná (ééé) //  

130 slabik za 1 minutu 

 

(v) nociii (ééé) (mmm) (ééé) (9 s) [jak jako j (ééé) ona chtěla] (ééé) porodní voda (tééé) zpuč 

(ééé) steče nebo spu zvodě nebo začíná teče // ááá {nebo no teče} {a manžel} (ééé) [jak oni 

nic neměli] <manželi> manžel okamžitě myslel // jé už je to tady // máme voda // konečně 

(se) můžu {to můžu to} aspoň umýt // když <nebylo> neteče voda // ááá <manžel j> manželka 

{js} (ééé) {okamžitě} (ho) okamžitě chtěla (ééé) zastavit // nebooo říká hele ne (záměrný 

důraz) // // [to není, já nevim] ne nemluvíme ooo vooo (ééé) voda od kohoutku // ale 

<jednáme> já mluvím o <voda oddd> porodní voda // (ááá) a pan začíná trošku panikovat // 

98 slabik za 1 minutu 

Průměr: 114 slabik za 1 minutu 

 

 

Michael 

Volný projev 

Ne {ne vůbec} vůbec protože prvnííí třiii roky jsem měl pocit // [že tadyyy (2 s) to to bylo] já 

nevim // jakooo byl jsem ve Francie <bo prv> nejdřív v Evropě // a pak v Praze aaa měl jsem 

pocit vždycky // že dalšííí bude jako jiná země // ááá ááá že mmmluvil jsem francouzštině 

(ééé) ve škole // aleee myslel jsem // že vždycky mužu používat francouzštinu jakooo // ááá 

ale češtiny (3 s) že když budu bydlet, já nevim, v Barselon nebo v Japonsku // nevim // já 

bych nikdy <nene nebudem> nebudu mluvit česky // ááá ááá taky (ééé) v devadesátých letek 

to byl jako život {byl} velmiii jakooo (2 s) (ééé) jiný než teďko // [Nnnn ni nikdo] my jsme 

neměli (ééé) telefon // jako mobil neexistoval // ale taky doma // to nebylo možný mít telefon 

// {Li} lidi který  

7 chyb 
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Ne {ne vůbec} vůbec protože prvnííí třiii roky jsem měl pocit // [že tadyyy (2 s) to to bylo] já 

nevim // jakooo byl jsem ve Francie <bo prv> nejdřív v Evropě // a pak v Praze aaa měl jsem 

pocit vždycky // že dalšííí bude jako jiná země // ááá ááá že mmmluvil jsem francouzštině 

(ééé) ve škole // aleee myslel jsem // že vždycky mužu používat francouzštinu jakooo // ááá 

ale češtiny (3 s) že když budu bydlet, já nevim, v Barselon nebo v Japonsku // nevim // já 

bych nikdy 

110 slabik za 1 minutu 

 

čekání byl jako dva roky // ááá cizinci taky měli problémy // žeee (ééé) (ééé) já nevím to 

možná to je moc (ééé) těžký vysvětlit // ale muj byt (ééé) byl Angličan nebo Američan // ááá 

který bydlel (ééé) předtím // ááá  zavolal (ééé) rodinu předtím // ááá to bylo velmi velmi drahý 

// a pak odešel // ááá pak to <byl n> nebylo možnýýý {z} mít jako mezinarodní <zavolat> 

zavolání // když jsem konečně měl telefon // to bylo jenom v Praze nebo v České republice // 

a pak když jsem chtěl mluvit s rodina // musil jsem na ulici (smích) // To byl supr jako v zimě 

(předvádá zimu, fouká si do dlaní) // ahoj, mámo, (předvádí zimu, fouká si do dlaní) a pak eh, 

tady čekám // to byl strašný (smích)// 

Jeee, já nikdy všemu rozumim (smích) // [Á-le (3 s) ničemu nerozumim jen jakooo] mám 

problém //  

7 chyb 

 

čekání byl jako dva roky // ááá cizinci taky měli problémy // žeee (ééé) (ééé) já nevím to 

možná to je moc (ééé) těžký vysvětlit // ale muj byt (ééé) byl Angličan nebo Američan // ááá 

který bydlel (ééé) předtím // ááá  zavolal (ééé) rodinu předtím // ááá to bylo velmi velmi drahý 

// a pak odešel // ááá pak to <byl n> nebylo možnýýý {z} mít jako mezinarodní <zavolat> 

zavolání // když jsem konečně měl telefon // to bylo jenom v Praze nebo v České republice // 

a pak když jsem chtěl mluvit s rodina // musil  

133 slabik za 1 minutu 

 

Ááá ááá taky filmy jako (4 s) // {kdy} kdyby byly jako hodně skvělý český filmy (tak) i 

možná // ale <nnnemám> (eee) nejsou jako hodně skvělý filmy, bohužel // [ale] ááá jak mám 

tři děti // nemám (mmm) čas jako večer {na} na filmy // {ááá ale} ale {k jsou} jsou dobrý 

filmy {ale} já nevim je dánský, francouzský a s titulkama // já byk koukal na filmy 

s anglickýma titulkama // [ááá můžu koukat] občas jsem viděl filmy (ééé) v kině s českama 

titulkami // ale dvě hodiny – to je těžký // ááá můžu ale // když {to je jako ale když} to je {na} 

například francouzský film (eee) s českýma titulkami // to je strašný // protože {rozumím dost 

a} rozumím <sko> dddost // ale oba dva na-jednou // [to je] {na na} na konci mám oči 

zavřeno // ááá bolí mi hlava (smích) // 

ááá měl jsem asi (eee) blbý nápad tady //  

2 chyby 

Průměr: 5 chyb na 100 slov 
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Ááá ááá taky filmy jako (4 s) // {kdy} kdyby byly jako hodně skvělý český filmy (tak) i 

možná // ale <nnnemám> (eee) nejsou jako hodně skvělý filmy, bohužel // [ale] ááá jak mám 

tři děti // nemám (mmm) čas jako večer {na} na filmy // {ááá ale} ale {k jsou} jsou dobrý 

filmy {ale} já nevim je dánský, francouzský a s titulkama // já byk koukal na filmy 

s anglickýma titulkama // [ááá můžu koukat] občas jsem viděl filmy (ééé) v kině s českama 

titulkami // ale dvě hodiny  

110 slabik za 1 minutu 

Průměr: 118 slabik za 1 minutu 

 

Příběh obecná ČJ 

(ééé) {tak} tak (ééé) ta žena čeká (ééé) první dítě // (ééé) (ééé) je pátek // nebo myslí // že je 

pátek // ááá {tennn} to je <dvacat> jednadvacátýho (eee) srpna // ááá tak {ty} Sovětský svaz a 

ty jiný vojáci (ééé) přijeli do Československa // ááá (ééé) tam (ééé) nemají vodu {v} v bytě // 

[nebo] ááá ona (ééé) (eee) (se) probudila ááá ááá má tu {vo} (ééé) plodovou vodu // ááá 

manžel myslí // když ona mu říkala [myslí] že to maji vodu v bytě // ááá samozřejmě ona musí 

do nemocnice // ale (ééé) maji problém samozřejmě // (ééé) ááá [jak] ááá {p} ááá pak to je 

trochu nejasný pro mě // ááá ale zkusí (ééé) (ééé) zavolat (ééé) // {nebo ale} (eee) {že} ale 

{to} to by bylo moc dlouho na sanitku tak půl hodyny // ááá {že} ona (ééé) (se) rozhodla 

(ééé) jet do nemocice autobusem // ááá na konci (mmm) (ééé) ona porodila //  

2 chyby na 100 slov 

 

(ééé) {tak} tak (ééé) ta žena čeká (ééé) první dítě // (ééé) (ééé) je pátek // nebo myslí // že je 

pátek // ááá {tennn} to je <dvacat> jednadvacátýho (eee) srpna // ááá tak {ty} Sovětský svaz a 

ty jiný vojáci (ééé) přijeli do Československa // ááá (ééé) tam (ééé) nemají vodu {v} v bytě // 

[nebo] ááá ona (ééé) (eee) (se) probudila ááá ááá má tu {vo} (ééé) plodovou vodu // ááá 

78 slabik za 1 minutu 

 

manžel myslí // když ona mu říkala [myslí] že to maji vodu v bytě // ááá samozřejmě ona musí 

do nemocnice // ale (ééé) maji problém samozřejmě // (ééé) ááá [jak] ááá {p} ááá pak to je 

trochu nejasný pro mě // ááá ale zkusí (ééé) (ééé) zavolat (ééé) // {nebo ale} (eee) {že} ale 

{to} to by bylo moc dlouho na sanitku tak půl hodyny // ááá {že} ona 

76 slabik za 1 minutu 

Průměr: 77 slabik za 1 minutu 

 

Příběh formální ČJ 

Tak jo (ééé) žena (ééé) mělaaa (ééé) svou první dítě // ááá (ééé) (3 s) (ééé) (xxx) (ééé) 

jednadvacátýho ááá (v) pátek ááá v bytě neměli vodu // ááá neměli možnost (ééé) (se) umýt // 

ááá to byl {š} štyry hodiny ráno // a ta žena (se) probudila // a poznala // že měla plodovou 

vodu // probudila manžela //a její manžela myslel // že tečela vodu v bytě // ááá pak oni (ééé) 

(ééé) uznali // {že} že bude (ééé) (ééé) porodit // a pak jak bydleli v malym městě // a neměli 

telefon // tam oni hledali možnost zavolat (ééé) // aby (eee) jeli do nemocnice // ééé (mmm) to 

nebylo možný (ééé) (ééé) najít sanitku včase // {tak} (ééé) (mmm) (3 s) tak ona (ééé) tam jela 
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autobusem // ááá slíbila // že bude bude mít syn // ale nakonce měla čtyřkilovou holčičku // ale 

štyři roky potom měla (ééé) chlapa //  

12 chyb na 100 slov 

 

Tak jo (ééé) žena (ééé) mělaaa (ééé) svou první dítě // ááá (ééé) (3 s) (ééé) (xxx) (ééé) 

jednadvacátýho ááá (v) pátek ááá v bytě neměli vodu // ááá neměli možnost (ééé) (se) umýt // 

ááá to byl {š} štyry hodiny ráno // a ta žena (se) probudila // a poznala // že měla plodovou 

vodu // probudila manžela 

72 slabik za 1 minutu 

 

myslel // že tečela vodu v bytě // ááá pak oni (ééé) (ééé) uznali // {že} že bude (ééé) (ééé) 

porodit // a pak jak bydleli v malym městě // a neměli telefon // tam oni hledali možnost 

zavolat (ééé) // aby (eee) jeli do nemocnice // ééé (mmm) to nebylo možný (ééé) (ééé) najít 

sanitku včase // {tak} (ééé) (mmm) (3 s) tak ona (ééé) tam jela autobusem 

79 slabik za 1 minutu 

Průměr: 76 slabik za 1 minutu 

 

 

Martin 

Volný projev 

[na Novém Zélandu] jsem tam jel původně {jsem tam jel původně} cestovaaat // a 

příležitostně pracovat „Manual Jobs“ // aleee [my jsme potom] já jsem se potom dostal do 

Gibbstonu do Hiltonu // ááá mně se tam líbilo // že já jsem tam zůstal skoro {já jsem tam 

zůstal skoro} po celou dobu // čili jsem ten Zéland tak neprocestoval // jak jsem {jak jsem} 

chtěl // a byl jsem na tom jižním ostrově // kterej je nejhezčí z té části // a vykompenzoval 

jsem {si to tim} si to tim // že jsem se pak zastavil na Fidži nebo v Indonésii cestou zpátky // 

ááá moc se mi ten {l} Zéland líbil // a teďka já jsem dostal nabídku // jestli bych se nechtěl 

vrátit // ale eště uvidim // 

ááá nikdy neříkej nikdy // já jsem si nikdy nemyslel //  

0 chyb 

 

 [na Novém Zélandu] jsem tam jel původně {jsem tam jel původně} cestovaaat // a 

příležitostně pracovat „Manual Jobs“ // aleee [my jsme potom] já jsem se potom dostal do 

Gibbstonu do Hiltonu // ááá mně se tam líbilo // že já jsem tam zůstal skoro {já jsem tam 

zůstal skoro} po celou dobu // čili jsem ten Zéland tak neprocestoval // jak jsem {jak jsem} 

chtěl // a byl jsem na tom jižním ostrově // kterej je nejhezčí z té části // a vykompenzoval 

jsem {si to tim} si to tim // že jsem se pak zastavil na Fidži nebo v Indonésii cestou zpátky // 

ááá moc se mi ten {l} Zéland líbil // a teďka já jsem dostal nabídku // jestli bych se nechtěl 

vrátit // ale eště uvidim // 

Spíš jako turista si myslim // že bych se tam podíval // pracovně asi ne // už mám na to ňákej 

věk // na to abych dělal v hotelu // nevim // jestli by to bylo to pravý // 

ááá nikdy neříkej nikdy // já jsem si nikdy nemyslel // že bych třeba na ten Nový Zéland jel // 

225 slabik za 1 minutu 
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já bych to asi nemohl kůli rodině // protože (3 s) (ééé) já třeba mám to štěstí // že mám dobrej 

vztah jako s tátou a s mámou // a oni na mě celkem lpěj // ááá [oni vž] táta mi koupil lístky na 

{mistrov} jak tady bylo mistrovství světa v ledním hokeji 2015 // já jsem chtěl ještě čvrt roku 

prodloužit // [nebo protože jsem dostal] já jsem tam byl docela oblíbenej jo v tom Hiltonu // 

ááá já jsem tam byl i zvolenej jako zaměstnanec měsíce // a mě tam měli všichni rádi // takže 

{já} já jsem tam měl dobrou pozici // a [já bych tam já] stačí říct teď // a já se tam můžu vrátit 

// určitě bych dostal jako kontrakt // ale táta mi koupil ty lístky  

0 chyb 

 

já bych to asi nemohl kůli rodině // protože (3 s) (ééé) já třeba mám to štěstí // že mám dobrej 

vztah jako s tátou a s mámou // a oni na mě celkem lpěj // ááá [oni vž] táta mi koupil lístky na 

{mistrov} jak tady bylo mistrovství světa v ledním hokeji 2015 // já jsem chtěl ještě čvrt roku 

prodloužit // [nebo protože jsem dostal] já jsem tam byl docela oblíbenej jo v tom Hiltonu // 

ááá já jsem tam byl i zvolenej jako zaměstnanec měsíce // a mě tam měli všichni rádi // takže 

{já} já jsem tam měl dobrou pozici // a [já bych tam já] stačí říct teď // a já se tam můžu vrátit 

// určitě bych dostal jako kontrakt // ale táta mi koupil ty lístky {c} // s čímž mě vlastně asi 

úplně aj ochudil o to cestování po té jižní Asii // já jsem chtěl bloudit trošku tam déle // [ale 

on si mě tak jako kdyby] byl jsem na to jako celkem naštvanej // protože se mě nezeptal // a 

{už mě} už mě to dal jako předhotovou věc // že spolu dem na hokej // ale zase jsem ho 

nechtěl zklamat //  

no no a pořád teďka // já mám 

253 slabik za 1 minutu 

 

těším se na další závody na další sportovní sezónu (3 s) // ááá vzhledem k tomu že já jsem za 

celý ty dva roky měl jeden den dovolený // tak si říkám // že {jestli} (1,5 s) jestli by to klaplo 

// tak (2 s) záleží // co se bude dít // ono totiž (4 s) nikdy nevim // jestli třeba budu chtít zůstat 

tady // a zase když bych měnil práci // tak zase seš {ve zkuse} ve zkušebce a tak // čili zatím 

tomu nechávám otevřený (průběh) // ale {chtěl bych} chtěl bych si dát ňáky tři týdny většího 

cestování // taky nevim jak se k tomu bude stavět zaměstnavatel // pokud vim // že to bude 

třeba jenom tady na Martinovi // tak {ten by dá} ten mi dá čtyři tejdny //  

1 chyba 

Průměr: 0 chyba na 100 slov 

 

 

těším se na další závody na další sportovní sezónu (3 s) // ááá vzhledem k tomu že já jsem za 

celý ty dva roky měl jeden den dovolený // tak si říkám // že {jestli} (1,5 s) jestli by to klaplo 

// tak (2 s) záleží // co se bude dít // ono totiž (4 s) nikdy nevim // jestli třeba budu chtít zůstat 

tady // a zase když bych měnil práci // tak zase seš {ve zkuse} ve zkušebce a tak // čili zatím 

tomu nechávám otevřený (průběh) // ale {chtěl bych} chtěl bych si dát ňáky tři týdny většího 

cestování // taky nevim jak se k tomu bude stavět zaměstnavatel // pokud vim // že to bude 

třeba jenom tady na Martinovi // tak {ten by dá} ten mi dá čtyři tejdny // ale nevim // jestli 

třeba se musí schvalovat na nějakých vyšších místech // bych chtěl {je} asi projet Indii třeba 
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ze severu na jih anebo Jižní Ameriku nebo eště Asii // ale teďka nejvíc tak tíhnu k té Indii // 

{dokud} dokud nemám ňáký závazky  

242 slabik za 1 minutu 

Průměr: 240 slabik za 1 minutu 

 

Příběh obecná ČJ 

tak v tomto velice zajímavém poutavém příběhu // {panííí} paní vypráví {o tom o o svých} o 

své takové komické situaci // kdyžžž odjížděla rodit svoji první dceru do nemocnice // (ééé) 

bylo to v Československu {zaaa to za totality} v hluboké totalitě // ááá (ééé) (2 s) (ééé) 

spojuje to s tím // žeee (1,5 s) netekla {ji} jim v domě voda // čili (ééé) zrovna {nějaké} 

nebyla v nějakém příjemném rozpoložení // (2 s) ááá (3 s) (ééé) (1,5 s) impuls k tomu // aby 

odjeli do nemocnice // byl ten // že jí praskla plodová (voda) // {načež to} (nádech 1,5 s) 

načež tooo když to oznámila manželovi // tak on si myslel // že začala konečně téct voda 

v tom domě // bydleli na nějaké periférii // [kde nebylaaa] {kde} kde byla špatná jakoby 

{dostu} dostupnost (2 s) // (ééé) (7 s) [tak ej tak přemýšleli jak siii zavolat] asi {neměli zřu} 

zřejmě neměli auto // {aby aby} aby se mohli dopravit do nemocnice // přemýšleli // jak si 

zavolat {zavolat} odvoz (eee) do porodnice //  

1 chyba na 100 slov 

 

tak v tomto velice zajímavém poutavém příběhu // {panííí} paní vypráví {o tom o o svých} o 

své takové komické situaci // kdyžžž odjížděla rodit svoji první dceru do nemocnice // (ééé) 

bylo to v Československu {zaaa to za totality} v hluboké totalitě // ááá (ééé) (2 s) (ééé) 

spojuje to s tím // žeee (1,5 s) netekla {ji} jim v domě voda // čili (ééé) zrovna {nějaké} 

nebyla v nějakém příjemném rozpoložení // (2 s) ááá (3 s) (ééé) (1,5 s) impuls k tomu // aby 

odjeli do nemocnice // byl ten // že jí praskla plodová (voda) // {načež to} (nádech 1,5 s) 

načež tooo když to oznámila manželovi // tak on si myslel // že začala konečně téct voda 

v tom domě //  

151 slabik za 1 minutu 

 

bydleli na nějaké periférii // [kde nebylaaa] {kde} kde byla špatná jakoby {dostu} dostupnost 

(2 s) // (ééé) (7 s) [tak ej tak přemýšleli jak siii zavolat] asi {neměli zřu} zřejmě neměli auto // 

{aby aby} aby se mohli dopravit do nemocnice // přemýšleli // jak si zavolat {zavolat} odvoz 

(eee) do porodnice /// (1,5 s) (ééé) manžela napadlo nějaká opuštěná továrna na ňáký porcelán 

// tak si tam asi přivolali sanitku // ááá která jim nabídla cestu do Vejrpt // což se zase paní 

nelíbilo // protože byla ňák afektovaná // že nechtěla mít v rodném listě Vejprty // tak si začala 

vymýšlet někam jinam // [sanitka] řidiči sanitky se nechtělo // ale {nakonec} nakonec povolil  

165 slabik za 1 minutu 

Průměr: 158 slabik za 1 minutu 

 

Příběh formální ČJ 

Příběh seee odehrává za totalitní doby před rokem devatenáct set šedesát devět // {prv} 

prvorodička je vyděšená ze svého prvního porodu // a její situaci komplikuje událost 

netekoucí vody v bytě // stěžuje si na to // že musí jít spát neumytá společně se svým 



Petra Pémová, Analýza českých mluvených projevů nerodilých mluvčích 

 

XXXVIII 

 

manželem // v noci jí praskne plodová voda // což ji vyruší // a rozruší // oznámí to manželovi 

// který v rozespalosti (2 s) dojde k myšlence // {žeee} (ééé) (4 s) že se spustila (eee) (1,5 s) 

voda v bytě // (2,5 s) pooo vyjasnění situace se snaží o odvoz do porodnice // (1,5 s) bydlí 

v  odlehlé {ob} oblasti // proto není lehké (eee) přivolat sanitku // v té době nebyly ještě 

mobilní telefony // a byla omezená dostupnost telefonních {bud} budek // (1,5 s) manžela 

napadne //  

0 chyb na 100 

 

Příběh seee odehrává za totalitní doby před rokem devatenáct set šedesát devět // {prv} 

prvorodička je vyděšená ze svého prvního porodu // a její situaci komplikuje událost 

netekoucí vody v bytě // stěžuje si na to // že musí jít spát neumytá společně se svým 

manželem // v noci jí praskne plodová voda // což ji vyruší // a rozruší // oznámí to manželovi 

// který v rozespalosti (2 s) dojde k myšlence // {žeee} (ééé) (4 s) že se spustila (eee) (1,5 s) 

voda v bytě // (2,5 s) pooo vyjasnění situace se snaží o odvoz do porodnice // (1,5 s) bydlí 

v  odlehlé {ob} oblasti // proto není lehké (eee)  

170 slabik za 1 minutu 

 

přivolat sanitku // v té době nebyly ještě mobilní telefony // a byla omezená dostupnost 

telefonních {bud} budek // (1,5 s) manžela napadne // že [pomoc by šla nebo sanitka nebo do 

no sanit] sanitka by šla (ééé) přivolat (2 s) (eee) telefonem z opuštěné továrny na pocelán // 

učiní tak // {přije} přijede sanitka // {kterááá} (2,5 s) kterááá (eee) má za cíl je odvézt do 

Vejprt // to se nelíbí prvorodičce // která si nepřeje // aby její dítě bylo vystaveno posmě-

měchu ze strany spolužáků // kdyby měli v rodném listě uvedenono Vejrpty // proto se snaží 

přemluvit řidiče // {aby ji} aby jí odvezl do jiné porodnice // řidič se zprvu zdráhá // nakonec 

prvorodičce vyhoví // protože  

182 slabik za 1 minutu 

Průměr: 177 slabik za 1 minutu 
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