
P Ř Í L O H A 

D O T A Z N Í K Y P R O V Ý Z K U M J A Z Y K O V É H O 
P O V Ě D O M Í B R N Ě N S K É Š K O L N Í 
M L Á D E Ž E 

Výrazy, na něž byl dotaz zaměřen, jsou uvedeny s minimálním kontextem a ve 
spisovném znění včetně pravopisné stránky. Sledovaný hláskový nebo tvarový prvek 
je podtržen. V závorce jsou uvedeny výrazy, z nichž nebyly v této práci údaje o va
riabilitě znění využity. 

I. Dotazník z r. 1967 

(1. koupit); (2. louka); 3. s tou hloupou holkou; (4. s tím hloupým klukem); 5. nehýbej 
se; (6. zítra); 7. blátem; 8. řemenem; 9. mám radost; (10. kuchyně); (11. studna); 
12. šel na ulici; 13. hodil okurkou; (14. konev); 15. byl u stolaře; 1&. potkal Jendu; 17. 
potkal Láďu; 18. šel s Frantou; 19. o skladatelích; 20. o klucích; 21. z mostu; 22. do 
hrnce; 23. k ohni; 24. nech ho na pokoji; 25. svědí v nose; 26. dělá dlouhý nos; 27. 
měli dlouhé nosy; (28. móda v účesech); (29. mrkev); (30. v konvi); 31. pomoz mi 
s prací; 32. dalo to práci; (33. na růžích); 34. v lavicích; 35. před lavicemi; (36. za my
ší); 37. zbledl zlostí; (38. s hloupostmi); 39. o hloupostech; 40. ke kostem; (41. 
ve dveřích); 42. za dveřmi; (43. dám to Máše); 44. z kabely; 45. v kabele; (46. do ško
ly); 47. ve škole; (48. o Máně); (49. v kapse); (50. uletěly včely); 51. dvě kozy; 52. 
moc lidí; 53. vyhni se těm lidem; (54. s těmi lidmi); 55. na vesnicích, ve městečkách 
a ve městech; 56. na mase; 57. do Králova Pole; 58. z Černých Polí; 59. v Černých Po
lích; 60. za Černými Poli; 61. od té malé sestřiny holčičky; 62. o tom malém bratro
vě klukovi; (63. ten pes je sousedů); (64. kabát je bratrův); (65. šikovný kluk); 66. 
kluci jsou šikovní; 67. bez něho; (68. neviděl ho); 69. neviděla j i ; 70. jdu s nimi; 
71. sedí na koni; 72. o tom nevím; 73. tomu nevěřím; (74. o tom vědí všichni); (75. 
řekni to všem); (76. to chci mít); 77. nesmíš všechno chtít; (78. dělají); (79. říkají); 
80. hledají; 81. umějí; 82. oni šidí; (83. hrají); 84. nejezděte; 85. rožal světlo; (86. 
•zhasnout); 87. pamatuji; 88. jsem doma; (89. nechci tam být); (90. pane Novák); 
(91. to jsem viděl); 92. dvěma klukům; dvěma děvčatům; (94. dvě a dvě jsou čtyři); 
95. od čtyř kluků; 96. co je ti po něm; (97. v Husovicích); (98. v kastrolech); (99. 
v hrncích); (100. naše maminka). 
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II. Dotazník z r. 1972 

1. blátem; 2. nehýbej se; 3. dýchat; (4. psíček); (5. zítra); (6. vozík); (7. koupit); 8. 
dlouhý nos; 9. do nosu; 10. v nose; 11. jedna rukavice; 12. našel rukavicí; 13. čí je to? 
14. moje rukavice; 15. hodil rukavicí; 16. špinavou; (17. nové rukavice); 18. v no
vých rukavicích; 19. novými rukavicemi; 20. bolí ho břicho; 21. z Králova Pole; 22. 
z Černých Polí; 23. v Černých Polích; 24. za Černými Poli; (25. navlékni); (26. do 
jehly); 27. nit je navlečena do jehly; 28. s mou sestrou; 29. oni chodí; 30. hledají; 
31. neumějí; 32. dva vozy; 33. potkal Frantu; 34. šel s Frantou; (35. k Anče); (36. po 
postelích); 37. po dvou; 38. bijí; 39. půl metru; 40. v kroji; 41. v krojích; 42. je práce 
s kroji; (43. o skladatelích); (44. bratrův kabát); (45. naše kočka); (46. kočka našich 
sousedů); 47. on vezl; 48. k ohni; 49. v králikárně; 50. vidím j i ; (51. vidíš ho); 52. 
co je ti po něm; 53. pojď s námi; 54. nechoď s nimi; 55. jeli tam učitelé; 56. dva 
(živ.); (57. čtyři kluci); 58. v bufetu; 59. bílého koně; 60. mléko; 61. od kozy; 62. ke 
koze; 63. dvě kozy; 64. pět koz; 65. nevěřím tomu; 66. co je mu po tom; 67. ke dvě
ma klukům; 68. ke dvěma děvčatům; 69. řekni to všem; (70. četli to všichni); (71. 
rodiče jsou doma); 72. nevěří mým starostem; 73. rozdával po hrstech; 74. rozdával 
plnými hrstmi; 75. v děravé kapse; 76. k růžím; 77. už jsem hotov; 78. kvést; 79. po 
mase; (80. po syrovém mase); 81. dám je do hrnce; (82. s jedním kamarádem); 83. 
s pěti kamarády; (84. už si to vzal); 85. za dveřmi; 86. hodil okurkou; 87. třese se 
zlostí; 88. byl bit řemenem; (89. je málo koupališť!; (90. je chytrý); 91. kluci jsou 
chytří; 92. kluk se houpe; 93. kluk spadl; (94. hned to nech); 95. schovej se; 96. přišli 
předsedové tříd; 97. nejezděte; 98. na kolech; 99. pět košil; 100. napij se; 101. trochu 
čaje; (102. přihlaste se); (103. omasti to); (104. je tři čtvrtě na . . . ) ; 105. až budu 
chtít; 106. je zavřeno; (107. zhasl); 108. rožal světlo; (109. volal); 110. někde venku 
lítá; (111. už by tu měl být); 112. pošlete mi ho; 113. po zdích; 114. v Husovicích; 
115. koťatům. 
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