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Diftongy (dvojhlásky) 

 

Zvuky, které vyslovujeme v češtině ve slovech louka, auto, euro, se nazývají diftongy. Tyto 

segmenty bývají klasifikovány dvojím způsobem. 

 

Za prvé je lze chápat jako samostatné vokály charakterizované dvojím artikulačním cílem; 

jinými slovy: diftongy jsou vokály, u nichž se poloha jazyka a někdy také tvar rtů během 

jejich artikulace mění. 

Znamená to, že když vyslovíme ou ve slově louka, jazyk začíná v poloze, která odpovídá 

poloze při artikulaci [o], a postupně jazyk přechází do polohy odpovídající poloze při 

artikulaci [u]. Podobně u diftongu, který vyslovujeme ve slově auto: jazyk začíná v poloze 

hlásky [a] a přechází do polohy hlásky [u]. Zároveň se přitom zaokrouhlují rty. Konečně u 

diftongu ve slově euro jazyk začíná v poloze odpovídající vokálu [ɛ] a postupně přechází do 

polohy odpovídající poloze vokálu [u]; zároveň se rty zaokrouhlují. Změnu horizontální a 

vertikální polohy jazyka u českých diftongů naznačuje obrázek: 

 

V druhé, častější klasifikaci jsou diftongy chápány jako stabilní skupiny dvou hlásek, z nichž 

jedna je slabičný vokál a druhá neslabičný semivokál („polovokál/polosamohláska“). Takto 

lze české diftongy přepsat následovně: 

[ou̯] 

[ɛu̯] 

[au̯] 

Znamená to, že diftong [ou̯] má dvě části, z nichž první je podobná vokálu [o] a druhá 

podobná vokálu [u]. Tato druhá složka však není slabičná, čímž se diftong liší od spojení 

dvou slabičných vokálů – srovnejte rozdíl mezi louka (diftong [ou̯]) a doučit (dva vokály 

[ou]). Diakritická značka „malý oblouček“ označuje neslabičnost.  

Pozn.: Semivokál [u̯] v českém diftongu [ou̯] je sice podobný anglickému semivokálu [w], ale 

nejsou to stejné hlásky (proto jiná transkripce). U anglického [w] dochází k většímu 

zaokrouhlení rtů. 

 

Podle postavení neslabičné části diftongu rozlišujeme mezi klesavými a stoupavými diftongy. 

U klesavých diftongů slabičná část přechází v neslabičnou (jako v českém [ou̯]), kdežto u 

stoupavých diftongů je nejdříve neslabičná část, která přechází ve slabičnou (jako např. 

slovenské [i̯ɛ] ve slově trieskať). 

Pozn.: Termíny stoupavý a klesavý jsou poněkud matoucí. Rozhodně je nesmíme chápat tak, 

že by při artikulaci diftongů klesal či stoupal hlas (tj. měnila se výška hlasu), popřípadě že by 

nutně klesala nebo stoupala výška jazyka při artikulaci (při artikulaci klesavého diftongu [ou̯] 

jazyk naopak stoupá). Tyto termíny označují jen přechod od slabičné k neslabičné části (= 

klesavé d.), resp. od neslabičné ke slabičné části (= stoupavé d.). 


