
Adrian Jan ZASINA

Opole

Zachowywanie d³ugoœci samog³oski tematycznej

poprzedzaj¹cej wyznacznik czasu przesz³ego

w jêzyku czeskim

S³owa klucze: jêzykoznawstwo korpusowe, jêzykoznawstwo matematyczne, Czeski
Korpus Narodowy, imies³ów czasu przesz³ego, iloczas samog³osek

Keywords: corpus linguistics, mathematical linguistics, The Czech National Corpus,
past participle, length vowel

Abstract
This article presents the results of a study, the aim of which was finding and logi-

cally grouping verbs that retain the thematic vowel length preceding the determinant
of the past tense in Czech. The research material is based on corpus SYN2010 of the
Czech National Corpus. The ten most frequent verbs are included in the list of words
examined by the author. Attention is also focused on the verbs with the lowest fre-
quency, which the majority of Czech native speakers consider to be incorrect, or they
don�t know them.

Niniejszy artyku³ prezentuje wyniki badania, którego celem by³o odnalezienie
i logiczne pogrupowanie czasowników zachowuj¹cych d³ugo�æ samog³oski tema-
tycznej poprzedzaj¹cej wyznacznik czasu przesz³ego w jêzyku czeskim. Materia³ ba-
dawczy zosta³ pozyskany na podstawie korpusu SYN2010 nale¿¹cego do Czeskiego
Korpusu Narodowego. Autor przestawia dziesiêæ najczêstszych czasowników w�ród
badanych wyrazów. Skupia równie¿ sw¹ uwagê na czasownikach o najni¿szej
frekwencji, które w odczuciu wiêkszo�ci rodzimych u¿ytkowników jêzyka czeskiego
s¹ niepoprawne b¹d� nie s¹ im znane.

Wspó³czeœnie wykorzystywanie komputera znajduje szerokie za-
stosowanie w ró¿nych obszarach ¿ycia cz³owieka. Naukowcy – szcze-
gólnie jêzykoznawcy – coraz powszechniej do pracy badawczej wy-
korzystuj¹ osi¹gniêcia jêzykoznawstwa korpusowego, które zajmuje
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siê analiz¹ jêzyka w korpusach jêzykowych (Lewandowska-To-
maszczyk 2005, s. 11). Dziêki temu mo¿na o wiele szybciej wydzieliæ
materia³ badawczy, ale trzeba mieæ na uwadze, i¿ niezbêdna jest zna-
jomoœæ regu³ i praw jêzyka naturalnego. Umo¿liwia to efektywniejsze
sformu³owanie zapytania, co niesie ze sob¹ maksymalne wykorzysta-
nie formalnych cech jêzyka (Osolsobì 2012, s. 174).

Wiele prawid³owoœci i regu³ jêzyka naturalnego jest lepiej znane
przez osoby, dla których ten jêzyk nie jest jêzykiem ojczystym. Poszu-
kuj¹ one bowiem automatycznie regu³ czy schematów w opanowywa-
nej mowie oraz analogii z jêzykiem ojczystym, do czego bardzo do-
brze nadaj¹ siê korpusy jêzykowe. Mog¹ one s³u¿yæ i s³u¿¹ równie¿ do
nauki jêzyka, która opiera siê na samodzielnej pracy ucznia z tekstem.
Uczeñ sam lub pod okiem nauczyciela obserwuje w tekstach jednostki
jêzyka i poszukuje uogólnionych wniosków odnosz¹cych siê do funk-
cjonowania jêzyka. Tê metodê nauczania, która dla jêzyka czeskiego
zaczyna siê stopniowo rozwijaæ, nazwano DDL. Jest to skrót angiel-
skiego terminu data driven learning (Osolsobì 2012, s. 174).

W niniejszym artykule przedstawiê wstêpne badanie przeprowa-
dzone na czasownikach zachowuj¹cych d³ugoœæ samog³oski tema-
tycznej poprzedzaj¹cej wyznacznik czasu przesz³ego w jêzyku czes-
kim. Celem badania jest œwiadomoœæ u odbiorcy wspomnianych cza-
sowników oraz stwierdzenie, jaki procent stanowi¹ one w Czeskim
Korpusie Narodowym. Interesuje mnie, czy jest mo¿liwe logiczne po-
grupowanie tych leksemów, aby u³atwiæ ich zapamiêtanie przez osoby
ucz¹ce siê jêzyka czeskiego jako obcego.

Materia³ badawczy pochodzi z korpusu SYN2010 (korpus zrów-
nowa¿ony gatunkowo1 z przewa¿aj¹c¹ czêœci¹ tekstów z lat 2005–
–2009), zawieraj¹cego 100 milionów s³ów. Do ekscerpcji wykorzy-
sta³em wyszukiwarkê korpusow¹ Bonito opracowan¹ dla Czeskiego

Korpusu Narodowego (CKN) przez Pavla Rychlego w 2003 roku
(http://www.korpus.cz/bonito/index.php). Wyszukiwarkê korpusow¹
Bonito wykorzystuje równie¿ Chorwacki Korpus Narodowy (Hrvat-
ski nacinalni korpus; http://hnk. ffzg.hr), który jest zbudowany na za-
sadach opisanych w czeskim jêzykoznawstwie korpusowym. Trzeba
tu dodaæ, ¿e odkrycia czeskich naukowców by³y prze³omowe dla ba-
dañ korpusowych, poniewa¿ automatyczna analiza morfologiczna
i sk³adniowa typowa dla jêzyków fleksyjnych postawi³a technologii
wiêksze wyzwanie (por. Bañko 2012, s. 5).

Zanim przedstawiê wyniki badañ, przytoczê regu³y tworzenia cza-
su przesz³ego w jêzyku czeskim z uwzglêdnieniem form imies³owo-
wych. Jak podaj¹ autorzy Èeskiej mluvnicy (Havránek, Jedlièka 1960,
s. 246), forma czasu przesz³ego sk³ada siê z imies³owu czasu prze-
sz³ego (zwanego te¿ imies³owem czynnym b¹dŸ participium l-ovym)
i czasownika posi³kowego být w czasie teraŸniejszym, np. psal jsem.
Przedmiotem moich dalszych zainteresowañ bêdzie ów imies³ów.
Zgodnie z regu³¹ samog³oska tematyczna poprzedzaj¹ca wyznacznik
czasu przesz³ego nie zachowuje d³ugoœci, np. dát : dal, krýt : kryl, šít :
šil itd. Aczkolwiek wystêpuj¹ w czeszczyŸnie odstêpstwa od tej re-
gu³y: w przypadku niektórych (jednosylabowych) bezokoliczników
z tematem zakoñczonym na d³ug¹ samog³oskê formy imies³owu za-
chowuj¹ iloczas, por. hrát : hrál, pøát : pøál itd. (Rešková, Pintarová
2007, s. 87). S¹ to jednak tylko niektóre czasowniki tego typu.

Powy¿sze informacje pos³u¿y³y do zbudowania zapytania do kor-
pusu [word=”.*[ýáíé]l[aoyi]”] | [word=”.*[ýáíé]l”]2, dziêki któremu
w wyszukiwarce Bonito uzyska³em 108 czasowników, z czego dwa –
udìlat i ubílit3 – odrzuci³em. W ten sposób w wyniku korekcji lemma-
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2 Zapytanie zawiera informacjê, ¿e poszukujemy wyrazu (word), którego koniec
zawiera samog³oski d³ugie [ý], [á], [í], [é] w pozycji przed wyznacznikiem czasu
przesz³ego -l- oraz wyznacznikiem rodzaju gramatycznego -a, -o, -y, -i, oraz wy-
razu (word), którego koniec zawiera samog³oski d³ugie [ý], [á], [í], [é] w pozycji
przed wyznacznikiem czasu przesz³ego -l- oraz bez wyznacznika rodzaju gramaty-
cznego. Oczywi�cie nale¿a³o jeszcze przefiltrowaæ materia³ zapytaniem [tag=�V.*�],
aby otrzymaæ jedynie czasowniki.

1 Czyli taki, który zawiera ró¿ne teksty w odpowiednich proporcjach, ¿aden ro-
dzaj tekstów nie stanowi ponad 50%. Dla powy¿szego udzia³ tekstów przedstawia
siê nastêpuj¹co: teksty beletrystyczne � 40%, literatura fachowa � 27% i publi-
cystyka � 33%.



tyzacji otrzyma³em 106 wyrazów bêd¹cych przedmiotem dalszego
badania.

Znaj¹c iloœæ czasowników, w których w formach czasu przesz³ego
samog³oski tematyczne poprzedzaj¹ce wyznacznik czasu przesz³ego
zachowuj¹ d³ugoœæ, mo¿na obliczyæ, jaki procent stanowi¹ one wœród
wszystkich czasowników korpusu SYN2010. Jest to zaledwie 0,54%,
co œwiadczy o tym, i¿ zachowywanie d³ugiej samog³oski w imies³o-
wie czynnym jest raczej zjawiskiem sporadycznym (niemal wyj¹t-
kiem od ogólnej regu³y gramatycznej). Natomiast analiza budowy
gramatycznej omawianych czasowników pozwala zauwa¿yæ, ¿e ³¹cz¹
siê one w grupy, które umo¿liwi¹ ³atwiejsze ich przyswojenie. Po-
nadto wiele z nich to czasowniki tworzone za pomoc¹ derywacji
przedrostkowej. Przyjrzyjmy siê poni¿szej tabeli.

Tabela 1. Czasowniki zachowuj¹ce d³ugo�æ samog³oski tematycznej w imies³owie
czasu przesz³ego w porz¹dku alfabetycznym

L.p. Podstawa
s³owotwórcza Wyrazy nale¿¹ce do danej grupy

Liczba
wyrazów

w danej grupie

1. -bát bát, zabát 2

2. -dát udát, nadát, zazdát, zdát 4

3. -dít dít 1

4. -hrát
hrát, vyhrát, prohrát, odehrát, zahrát, sehrát,

nahrát, pøehrát, dohrát, uhrát, pøihrát,
rozehrát, pohrát, ohrát, obehrát, pøedehrát,

vehrát
17

5. -høát høát, zahøát, ohøát, pøehøát, rozehøát, prohøát,
pøihøát, dohøát, nahøát, vyhøát, pøedehøát 11

6. -kát kát 1

7. -klát proklát, sklát, rozeklát, vklát 4

8. -lát lát, vylát 2

9. -okøát okøát, pookøát 2

10. -planout planout, zaplanout, vzplanout 3

11. -pøát pøát, dopøát, popøát, blahopøát, poblahopøát,
zapøát 6

12. -r�át r�át, zar�át 2

13. -sát sát, nasát, vysát, pøisát, odsát, vsát 6

14. -smát smát, usmát, zasmát, rozesmát, pousmát,
vysmát, nasmát, dosmát, vynasmát 9

15. -stát stát, pøistát, obstát, ustát, dostát, pøestát,
vystát, prostát, odstát, postát 10

16. -tát tát, roztát,odtát, vytát 4

17. -vát vát, odvát, pøivát, navát, rozvát, svát, provát,
ovát, pøevát, vyvát, zavát 11

18. -vlát vlát, zavlát, rozevlát, dovlát 4

19. -plát vzplát 1

20. -zrát zrát, dozrát, vyzrát, uzrát, nazrát, pøezrát 6

Omawianych 106 czasowników utworzy³o 20 grup – rodzin wy-
razów, z których najwiêcej derywatów zawieraj¹ grupy hrát, høát
i vát. Bior¹c wiêc pod uwagê kryterium s³owotwórcze, do opanowania
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3 Korpus odnalaz³ formy uïál i ubíli. Niedopasowanie polega na tym, ¿e pierw-
szy wyraz to nieliteracka forma czasownika udìlat, a drugi zosta³ najprawdopodo-
bniej �le oznakowany.



ca³kowitej wiedzy w tym zakresie musimy zapamiêtaæ jedynie cza-
sowniki: stát, hrát, smát, pøát, bát, planout/plát4, høát, vlát, tát, sát,
zrát, vát, kát, okøát, lát, dít5, rûát oraz czasowniki z zakoñczeniem
-dát6 i -klát7.

Nauczycielom jêzyka czeskiego dane te mog¹ pos³u¿yæ do opraco-
wania odpowiednich æwiczeñ, polegaj¹cych na utrwalaniu w rozmai-
tych strukturach zdaniowych s³ów, które posiadaj¹ najwiêksz¹ czês-
totliwoœæ wystêpowania w ró¿nego rodzaju tekstach. Kolejna tabela
prezentuje dziesiêæ najczêstszych czasowników wystêpuj¹cych w
korpusie, które zachowuj¹ d³ugoœæ samog³oski tematycznej w anali-
zowanych formach imies³owowych, a tak¿e przedstawia udzia³ pro-
centowy (zaokr¹glony do trzeciego miejsca po przecinku) owych
form w uzyskanym z korpusu materiale jêzykowym, który tworzy
zbiór 14 2783 imies³owów.

Tabela 2. Czasowniki o najwy¿szej frekwencji w�ród czasowników zachowuj¹cych
w imies³owach d³ugo�æ samog³oski tematycznej poprzedzaj¹cej wy-
znacznik czasu przesz³ego

Lp. Wyraz Frekwencja Udzia³ procentowy
w zbiorze imies³owów (%)

1. stát 33096 23,179

2. hrát 17429 12,207

3. zdát 16087 11,267

4. vyhrát 10973 7,685

5. usmát 10829 7,584

6. pøát 8157 5,713

7. bát 6306 4,416

8. prohrát 4959 3,473

9. zasmát 4896 3,429

10. smát 4159 2,913

Nale¿y tu dodaæ, ¿e frekwencja czasownika stát jest prawie dwu-
krotnie wy¿sza od hrát ze wzglêdu na to, i¿ stát jest wyrazem posia-
daj¹cym dwa znaczenia: pierwsze z nich odpowiada polskiemu ‘staæ’,
a drugie – ‘byæ wartym, kosztowaæ’.

Czasowniki ohrát, vehrát, rozeklát, dovlát, vklát, pøevát, vyvát, vy-
nasmát pojawi³y siê w korpusie tylko raz. Ich udzia³ procentowy wy-
nosi w zaokr¹gleniu 0,0007 %. S¹ to wiêc wyrazy rzadko u¿ywane
w czeszczyŸnie, a mo¿na nawet przypuszczaæ, ¿e niektóre z nich nie
s¹ znane wiêkszoœci Czechów. Potwierdza to wstêpna ankieta prze-
prowadzona na losowo wybranej grupie dziesiêciu rodzimych u¿yt-
kowników jêzyka czeskiego. Badanie polega³o na podaniu przez res-
pondentów znaczenia powy¿szych wyrazów (zob. Aneks). Niektóre
odpowiedzi wskazuj¹, ¿e szereg badanych po raz pierwszy spotka³o
siê z danym czasownikiem. Mimo to w formach opisowych niektórzy
ankietowani przejawiali chêæ wyjaœnienia jego znaczenia. Odnotowa-
liœmy tak¿e, i¿ niektóre wyrazy zosta³y przekrêcone b¹dŸ pominiête.
Kilka badanych osób pomyli³o ohrát z ohøát, a niektóre b³êdnie zin-
terpretowa³y znaczenie poszczególnych czasowników. Przyjrzyjmy
siê poni¿szym tabelom. Pierwsza nich (tabela 3) przedstawia najr-
zadsze w korpusie czasowniki wraz z ich znaczeniem oraz
przyk³adem ich u¿ycia w kontekœcie. Kolejna zaœ – tabela 4 – prezen-
tuje stopieñ poprawnoœci odpowiedzi poszczególnych badanych.
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4Korpus klasyfikuje te czasowniki jako odmienne formy, choæ s¹ to � jak podaje
portal prirucka.ujc.cas.cz � formy wariantywne. Forma czasu przesz³ego mo¿e mieæ
równie¿ formê planul.

5 Posiada dwie formy czasu przesz³ego dìl i dál na podstawie danych z Lingea
Lexicon 5.

6 Czasownik dát ma formê czasu przesz³ego dal.
7 Wed³ug danych uzyskanych z portalu prirucka.ujc.cas.cz czasownik klát nie ist-

nieje.



Tabela 3. Czasowniki najrzadsze w�ród badanych
Wyraz Znaczenie U¿ycie w zdaniu

ohrát graæ tak d³ugo, a¿
nam siê to znudzi

P.C.�s Blues od Lestera Younga jsem si hrál od
rána do veèera, a� jsem tu desku úplnì ohrál.

vehrát odgrywaæ jak¹�
rolê

Vehrál se do role slu�ného èlovìka, kterému se
závidí jeho peníze, prezentoval se jako �hnací síla

místní ekonomiky�.

rozeklát podzieliæ na czê�ci Kdy� blesk rozeklál hrdlo klisny, krev klesla k
Zemi a jeho slza zazvonila o høbet zebry.

dovlát skoñczyæ
powiewanie

Sotva kapesníky dovlály, a u� je nastavil do jiné
polohy � tentokrát pravou rukou upa�il a levou

nechal klesnout k zemi.

vklát
poetyckie

wyra¿enie s³owa
�rozszarpaæ, uk³uæ�

Jeho pøísný zrak se nikdy neusmál / kdy� od tetivy
�íp nám do srdce vklál.

pøevát
przesun¹æ
z miejsca na

miejsce przez wiatr
Ostré erozní hrany ledových a prachových poloh
musí být velmi mladé, dejme tomu v mìøítku
nìkolika desítek tisíc let, proto�e jinak by je

sublimace ledu znièila a prách pøevál.

vyvát wywiaæ Jde se jí lehce, proto�e starý sníh odtud vyvál vít.

vynasmát �miaæ siê a¿ do
wyczerpania si³

Kdy� se v�ichni dosytosti vynasmáli a pochválili
pana radu, pan rada pohlédl na stùl dobrot a øekl

Tabela 4. Stopieñ poprawno�ci odpowiedzi poszczególnych badanych*

Osoba
Wyraz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ohrát � � � D � � D � D �

vehrát � NP � � NW � � NW � �

rozeklát D D D D NW NW � � � D

dovlát D � D NP D D � NP D D

vklát NP NP NW NW NW NW � NW NW �

pøevát � NP D D NW D � NW D D

vyvát � NP D D NW D D NW � D

vyna-
smát D NP D D D D D � � D

*Wtabeli u¿yto skrótów: D � dobrze, � � �le, NW� nie wiem/niemam pojêcia, NP
� nie podano.

¯adna z ankietowanych osób nie poda³a poprawnego znaczenia
wszystkich wyrazów. Osoby, które uzyska³y najwiêcej dobrych odpo-
wiedzi, wyjaœni³y poprawnie piêæ wyrazów. By³y to dwie osoby: jed-
na w wieku 47 lat z wykszta³ceniem œrednim i druga w wieku 24 lat
z wykszta³ceniem niepe³nym wy¿szym. Wiêkszoœæ analizowanych
leksemów by³a w odczuciu badanych „nienaturalna” i rzadko spo-
tykana. Jedna z osób stwierdzi³a nawet, ¿e nie s¹ to s³owa z jêzyka
czeskiego. Nikt nie wyjaœni³ poprawnie wyrazu vklát, który ma cha-
rakter poetyzmu. Jeden z ankietowanych nie udzieli³ ani jednej po-
prawnej odpowiedzi. Na podstawie tej niewielkiej próbki trudno ge-
neralizowaæ, ale mo¿na przyj¹æ hipotezê (mo¿e punkt wyjœcia do
dalszych badañ w tym kierunku), ¿e nie zawsze wiek czy wykszta³ce-
nie maj¹ wp³yw na znajomoœæ okreœlonych wyrazów.

Przeprowadzone w niniejszym artykule badania w oparciu o kor-
pus jêzyka czeskiego pozwoli³y wy³oniæ grupê imies³owów czynnych
zachowuj¹cych d³ugoœæ samog³oski tematycznej poprzedzaj¹cej wy-
znacznik czasu przesz³ego. Przyjêty podzia³ analizowanych czasow-
ników na rodziny wyrazów jest pomocny w uczeniu siê/nauczaniu
jêzyka czeskiego jako obcego, poniewa¿ zastosowane kryterium
s³owotwórcze u³atwia zapamiêtywanie poszczególnych wyrazów. Ba-
danie pozwoli³o wy³oniæ czasowniki o najwy¿szej frekwencji i na tej
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podstawie okreœliæ pierwsz¹ dziesi¹tkê wyrazów najistotniejszych dla
procesu  akwizycji jêzyka czeskiego.

Analiza potwierdza, i¿ zachowywanie d³ugoœci samog³oski tema-
tycznej w omawianych formach imies³owowych w jêzyku czeskim
jest odchyleniem od normy gramatycznej. Œwiadczy o tym ni¿szy od
jednego procenta udzia³ tych form wœród pozosta³ych imies³owów.
Zasygnalizowano ponadto, ¿e czasowniki z najni¿sz¹ czêstotliwoœci¹
nie s¹ powszechnie znane przez wszystkich rodzimych u¿ytkow-
ników jêzyka czeskiego i zwykle nie ma na to wp³ywu wykszta³cenie
czy wiek.
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Aneks
Odpowiedzi osób ankietowanych przytaczane s¹ w wersji oryginalnej,

zachowano równie¿ oryginaln¹ pisowniê.

Osoba 1 � wiek 33 lata, wykszta³cenie zawodowe
ohøát: dodat teplo
vehrát: jít do hry
rozeklát: rozdvojit
dovlát: ukonèit vlání
vklát: nie podano
pøevát: neexistuje (blbost)
vyvát: neexistuje (blbost)
vynasmát: stále se dokola smìjící

Osoba 2 � wiek 34 lata, wykszta³cenie �rednie
No nìkterý slova nevím ani já, to se zrovna moc nepou�ívá.
ohrát: kdy� ti je pak u� teplo
vehrát: nie podano
rozeklát: rozdvojit
dovlát: tøeba ve vìtru vlaje prapor
vklát: nie podano
pøevát: nie podano
vyvát: nie podano
vynasmát: nie podano

Osoba 3 � wiek 20 lat, wykszta³cenie niepe³ne wy¿sze (student)
ohrát: napø. ve fotbale, kdy� nìkdo nìkomu sebere tøeba míè. Nebo kdy� nad tebou

nìkdo pøi høe vyhraje svou chytrostí
vehrát: to se v Èechách moc nepou�ívá, ale pochopil bych to asi tak, �e se nìkdo pøi-

pojí do rozehrané hry
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rozeklát: rozdìlit na èásti, napø. blesk uhodí do stromu a rozdìlí ho na dvì èásti
dovlát: vlaje tøeba vlajka ve vìtru, kdy� pøestane foukat vítr, vlajka poklesne =

dovlaje
vklát: tohle slovo vùbec neznám, tak�e to ti asi nepovím, ani logicky nedoká�u odvo-

dit, co by to mohlo být
pøevát: vítr pøekonává pøeká�ku = pøevane jí
vyvát: vítr vyfouká nepoøádek z nìjakého pros toru
vynasmát: nìco je tak vtipného �e se èlovìk smìje a nemù�e pøestat, takový záchvat

smíchu, napø. Nemohl jsem se vynasmát jednomu vtipu.
Osoba 4 � wiek 24 lata, wykszta³cenie niepe³ne wy¿sze (student)
ohrát: vychází ze slova ohraný � kdy� tøeba hraje� nìjakou hru hodnì èasto, tak se Ti

ohraje � u� je pro Tebe ohraná, nudná � ohrát je infinitiv
vehrát: podle mì není nic spisovného, ale dalo by se to pochopit jako buï náøeèím

�vyhrát�, a nebo vstoupit do hry
rozeklát: rozdìlit, roz�tìpit � napø. kdy� do stromu pra�tí blesk � rozdìlí ho na dvì

pùlky...
dovlát: nie podano
vklát: slovo vklát neznám
pøevát: je jako �e nìco pøevane � vítr pøevane pøes nìco � tøeba pøes plochu, pøed-

mìt... je to infinitiv
vyvát: nìco vyvane ven � je to taky spojené s vìtrem � podobné je �vyfoukat�
vynasmát: pokud bys øekl �nemohli jsme se vynasmát�... tak jinak to mù�e� øíct �ne-

mohli jsme se pøestat smát�... je to sloveso, které urèuje dlouhodobý smích
nejspí�

Osoba 5 � wiek 32 lata, wykszta³cenie �rednie
ohrát: bych rekl ze by melo mit vyznam jako obehrát, tedy neco jako vyhrat, ale neni

to priliz pouzivany tvar
vehrat, rozeklát, vklát, pøevát, vyvát jsem nikdy neslysel a rekl bych ze to nejsou

ani slova z cestiny
dovlát: napøíklad prapor vlaje ve vetru, dovlat by tedy mohlo byt jadine pri
uklidneni vetru, jako prapor dovlál

vynasmát: napadá mì jen tvar nasmát se (napøíklad kdy� pùjde� do divadla na kome-
dii, tak se tam hodne nasmìje�), tedy v ohranièeném èase se smát do plna

Osoba 6 � wiek 32 lata, wykszta³cenie �rednie
ohøát: jako jídlo by bylo teplé
vehrát: ve nebo vyhøát? Pokud ve nevím co to pokud vyhøát tak tøeba místnost
rozeklát: nevím pøesnì
dovlát: jako, �e nìco dovlaje tøebas vlajka vlaje

vklát: netu�ím
pøevát: tøeba písek pøevane z jedné duny na druhou v pou�ti
vyvát: nìco se vyvane nev odnìkud
vynasmát: hodnì se smát a� se èlovìk unavý tím smíchem nebo, �e je vysmátý na

dlouhou dobu
Osoba 7 � wiek 20 lat, wykszta³cenie niepe³ne wy¿sze (student)
ohrát: ohrát dvd
vehrát: vehrát se nìkam figurkou
rozehrát: rozehrát hru
dovlát: dovlát se do cíle do nìjakého bodu
vklát: vklát my�lenku
pøevát: pøevát vlnu
vyvát: vyvát zápach
vymasmát: vymasmát se nìjaké situace nepøestat se smát
Osoba 8 � wiek 28 lat, wyszta³cenie �rednie
ohøát: jeli ti zima má� potøebu se nìkde ohøát,u ohnì topení sauna attend.
vehøat: nevím co znamená
rozeklát: mù�e být rozeklaná �idle, stul nebo zub. Zkrátka v�e co se hýbe
vklat: nevím co znamená
pøevat: taky nevím co znamená
vývat: taky nevím co znamená
vynasmát: znamená kdy� se chce� nìkomu vysmát do oblièeje
Osoba 9 � wiek 24 lata, wykszta³cenie niepe³ne wy¿sze (student)
ohrát: pokud se nìco ohraje tak to znamená, �e se to hrálo tak èasto, �e se to lidem

znechutilo, mù�e být tøeba ohraná písnièka nebo film. Také máme frazeolo-
gizmus �Je to jak ohraná deska�. Co� znamená, �e nìco se dìje poøád opako-
vanì

vehrát: tohle slovo se nìjak moc nepou�ívá, ale dalo by se to vysvìtlit jako, kdy� do-
prostøed nìjaké písnièky, èi filmu chce� nìco pøidat

rozeklát: To znamená, �e kdy� má� nìjakou vìc, se kterou se nemù�e hýbat, jak jí
rozhoupe�, napø. rozeklát strom: tedy, �e si tak èasto hýbal s tím stromem, �e
se najednou v koøeni vyklá a nedr�í namístì. Spí�e se pou�ívá pøídavné jmé-
no �rozeklaný�, jako je tøeba �rozeklaný zub�: to znamená, �e se zub hýbe a
nedr�í na jednom místì

dovlát: to znamená, �e vítr nìco na nìjaké místo posune. Nìjakou lehkou vìc, jako
napøíklad pírko, nebo vlajku vítr dovlaje do Hradce. Ale moc se to ne-
pou�ívá
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vklát: tak takové slovo sly�im poprvé, to pravdìpodobnì nic neznamená
pøevát: to znamená, �e se nìco pøe�ene, mù�e� to pou�ít napøíklad u vìtru, nebo nìja-

ké lehké vìci, prostì mì to pøevìje nad hlavou
vyvát: to taky moc neznám, zní mi to jako kdy�, nìco odnìkud má vát, ale
spí� se tu pou�ívá slovo �odvát�, vyvát sem snad je�tì nesly�el

vynasmát: to znamená, �e si se nìèemu tak moc a tak èasto smál, a� u� ti to nepøíjde
tak zábavné. Hlavnì se to pou�ívá v záporu ve vìtì: �Já se tomu nemohu vy-
nasmát.�: tedy, �e poka�dý kdy� to sly�í� nebo vidí�, tak se tomumusí� spát i
kdy� to zná�.

Osoba 10 � wiek 47 lat, wykszta³cenie �rednie
ohrát: ohrát tì mù�u v kartách
vehrát: vehrát ti mù�u nìkoho, nìco, tøeba do cesty, obdoba by mohla bý pøihrát
rozeklát: ...nìco jakoby rozpùlit, rozdìlit, klidnì vztah
dovlát: ...tøeba vùnì dovlála a� sem ke mnì
vklát: ...to jsem nesly�el, ale mohl by to být opak rozeklát
pøevlát: ...nesly�el jsem to, ale mohlo by to být jako s tou vùní, co pøevlála od tebe ke

mnì
vyvát: ...èasem i ta tvá vùnì mohla vyvát a nebyla cítit
vynasmát: ...taková blbost... zdùraznìní, �e se nad nìèím hodnì nasmál
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