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OJ103 Obecná fonetika – přednáška (pro obecné jazykovědce, slavisty a další) 

ROMIB008 Obecná fonetika a fonologie (pro romanisty) 

OJ103a Obecná fonetika a fonologie (pro germanisty) 

 
 
Aleš Bičan, bican@phil.muni.cz (pro konzultace napište email, domluvíme se na termínu) 
 
Ukončení:  

• Písemná zkouška (skládá se z teoretických otázek, fonetické transkripce a fonetické 
klasifikace českých hlásek, rozpoznání a vysvětlení vztahu mezi psanou a mluvenou 
podobou řeči). 

• Seznam okruhů témat ke zkoušce bude k dispozici během semestru. 
• Ukázka písemné práce bude k dispozici na webových stránkách předmětu. 
• Pro úspěšné složení zkoušky je nejen potřeba znát to, co se bude probírat na 

přednáškách, ale je nutné i samostudium. 
• U zkoušky budu předpokládat, že znáte zvukovou stavbu nějakého cizího jazyka; 

nejlépe je sáhnout po fonetice konkrétního jazyka (ve fakultní knihovně najdete 
několik takových knih). V písemné zkoušce budete vyzváni srovnat situaci v češtině 
se situací v cizím jazyce, který studujete nebo znáte. 

 
Studijní materiály na adrese: http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/fonetika/ 
 
Základní studijní literatura (předpokládá se její znalost) 
KRČMOVÁ, Marie. 2009. Fonetika. Elektronický studijní text.  

<http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/ps09/fonetika/tisk_2009/index.html>. 
 [Základní literatura, nutné nastudovat; tato skripta lze si bezplatně vytisknout.] 
ASHBY, Michael – MAIDMENT, John. 2015. Úvod do obecné fonetiky. Praha: Karolinum. 
 [Kniha vysvětluje některé nově užívané fonetické pojmy, kterými se text Krčmové 

nezabívá. Tyto pojmy budou vysvětleny na přednáškách, popř. v doprovodných textech, a 
proto je kniha vhodná pro samostudium. V některých ohledech je výklad a vysvětlení 
základních fonetických pojmů přehlednější než u Krčmové.] 

 
Doporučená literatura 
SKARNITZL, Radek – ŠTURM, Pavel – VOLÍN, Jan. 2016. Zvuková báze řečové komunikace. 

Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum. 
[Především kapitoly 2 Řečová produkce, 3 Základy akustiky a psychoakustiky a 4 
Segmentální popis řeči. Kapitola o akustice je dobře napsaná a vycházím z ní na 
přednáškách.] 

DUBĚDA, Tomáš. 2005. Jazyky a jejich zvuky. Praha: Karolinum. 
[Především kapitola 4 Samohláskové systémy a 5 Souhláskové systémy.] 

 
Další literatura na požádání. 


