
Acadêmico
Corpo principal

Corpo principal - 
esperanto tcheco
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... Obecně vzato souhlasím s ..., protože...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Corpo principal - 
esperanto tcheco
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Mi povas kompreni lian punkton, sed mi
malkonsentas tute kun ĝi.

Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím
nesouhlasím.

Uzata kiam vi komprenas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute malkonsentas, ke... Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... Jsem zásadně proti myšlence, že...
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto

Corpo principal - 
esperanto tcheco
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...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... ... na rozdíl od... je/jsou...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ... a... se liší, pokud jde o...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... První... na rozdíl od druhého...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj...
estas, ke...

Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to,
že...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum
kiu...

Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...

Uzata por reliefigi la diferencon inter du aferoj, ĝi povas esti la komenco de longa listo de diferencoj

Corpo principal - 
esperanto tcheco
Mi dirus, ke... Řekla bych, že...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... Zdá se mi, že...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… Podle mého názoru...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... Z mého pohledu...

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... Jsem toho názoru, že...
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,...
za druhé...

Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... Podle mého přesvědčení je..., protože...
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio

Corpo principal - 
esperanto tcheco
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian
atenton al...

Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši
pozornost na...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas
esti ignorita:...

Kromě toho nemůže být opomenut jeden
protiargument(, který říká): ...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... Nelze popřít, že..., ale ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Koncedita, ..., tamen... Nelze popřít, že..., nicméně...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... Naopak/Naproti očekávání...
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita
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Unuflanke... Na jedné straně...

Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… Na druhé straně...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… Navzdory...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... Navzdory tomu, že...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... Vědecky/Historicky vzato...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

Parenteze... Mimochodem...
Uzata kiam plia punkto estas pensata de kiu povas subteni vian analizon

Krome... Navíc/Nadto/Dále ještě...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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