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IPA – Mezinárodní fonetická abeceda (International Phonetic Alphabet) 
 

K historii IPA, jejímu použití a vůbec k fonetické transkripci viz kapitola 2 Řeč mluvená a 

psána ve skriptech: 

http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/fonetika/materialy/ch02.html 

Oficiální tabulka IPA: 

http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/IPA_chart_(C)2005.pdf 

Český překlad (nutné heslo, které jsem vám poslal): 

http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/fonetika/ipa-cz.pdf 

IPA pro češtinu: 

http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/fonetika/ipa-pro-cestinu.pdf 

Interaktivní tabulka, ve které je možné si poslechnout, kterým zvukům jednotlivé značky 

odpovídají: 

http://www.yorku.ca/earmstro/ipa/ 

 

 

 

Principy IPA 

 

IPA (ale platí to i pro jiné typy fonetických transkripcí) se řídí následujícími principy: 

 

1) Některé aspekty řeči nejsou lingvisticky relevantní, zatímco jiné naopak jsou; IPA 

zaznamenává jen lingvisticky relevantní zvukové vlastnosti. 

Pozn. Každý máme jinou barvu hlasu, jinou hloubku hlasu (hlas mužů jen hlubší než 

hlas žen), takové rozdíly však v IPA zaznamenány nejsou. A podobně ačkoliv můžeme 

pomocí hlasu vyjádřit své emoce (radost, smutek, ironii atd.), IPA nemá prostředky 

pro vyjádření těchto aspektů řeči. Dále IPA, alespoň ve své základní podobě, také 

nezaznamenává různé patologické jevy a vady jako huhňání nebo chrapot. 

 

2) Ačkoliv je řeč kontinuální, lze zvukový proud do značné míry analyzovat či chápat jako 

posloupnost segmentů – hlásek. Jednotlivé značky IPA odpovídají hláskám. 

Pozn. 1) Zvuk lidské řeči je skutečně kontinuum. Ačkoliv se nám může zdát, že 

vyslovujeme jednotlivé hlásky, ve zvukovém proudu nelze vždy zcela jednoznačně 

rozlišit jejich hranice. Poloha a tvar artikulačních orgánů se nepřetržitě mění. Lze ale 

rozeznat opakující se pohyby artikulačních orgánů nebo jejich určité polohy, které 

můžeme pokládat za vrcholové části hlásek. 2) Značky IPA odpovídají hláskám, ale to 

neznamená, že bychom nemohli mít fonetickou transkripci, kde by jednotlivé značky 

odpovídaly třeba slabikám nebo ještě větším celkům, popř. něčemu, co je menší než 

jedna hláska. 

 

3) Hlásky mohou být rozděleny do dvou základních tříd: konsonanty a vokály. IPA má 

samostatné značky pro oba typy hlásek. 

Pozn. Takové dělení není však zcela přesné a je problematické u semivokálů jako [j] 

nebo [w]. Je možné na něj v transkripci zcela rezignovat, což IPA nedělá. 

 

4) Fonetický popis konsonantů a vokálů lze provést na základě toho, jak jsou tvořeny a jaké 

mají zvukové vlastnosti. Značky v tabulce IPA jsou proto rozděleny do tabulek či schémat, 

které odpovídají fonetické klasifikaci hlásek, jež tyto značky označují.  

Pozn. Viz tabulka znaků pro konsonanty (podle místa a způsobu artikulace) a schéma 

znaků pro vokály (podle tzv. kardinálních vokálů). 
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5) Kromě segmentů, tj. vokálů a konsonantů, lze popsat několik typů suprasegmentálních 

prostředků, které se vážou na celé bloky řeči, nikoliv na konkrétní segmenty. IPA má 

samostatné značky pro suprasegmentální rysy. 

Pozn. Ačkoliv se nám zdá samozřejmé, že nějak označujeme jevy jako přízvuk nebo 

intonace, tyto jevy by vůbec nemusely být v transkripci zaznamenány (a velmi často se 

pro zjednodušení ani nezaznamenávají), nebo by mohly být vyjádřeny zcela jinak. 

 

6) Některé zvukové jevy lze chápat jako prostředky modifikující jiné hlásky (např. znělost či 

aspirace), což se odráží na faktu, že IPA má kromě základních značek pro hlásky a 

suprasegmentální jevy také soubor diakritických znamének, které mohou upravit základní 

hodnotu značek, aby bylo možné popsat jemné rozdíly mezi variantami různých hlásek. 

Pozn. Například rozdíl mezi francouzským [t], které je dentální, a anglickým [t], které 

je alveolární, lze vyjádřit pomocí diakritického znaménka označujícího dentálnost: [t̠]. 

 


