
Jedno písmeno vždy odpovídá jedné hlásce  
(= je vyslovováno stejným způsobem) 

 
angličtina 
Pravopis Výslovnost Příklad 
v [v] village 
j [dʒ] Jane 
 
čeština 
Pravopis Výslovnost Příklad 
a [a] kniha 
ň [ň] ňadra 
é [é] lékař 



Jedno písmeno odpovídá dvěma a více různým 
hláskám 

(= je vyslovováno různými způsoby) 
 
angličtina 
Pravopis Výslovnost Příklad 
y [i] happy 

[j] you 
a [æ] mad 

[ej] late 
[ə] about 
[a:] father 

 



čeština 
Pravopis Výslovnost Příklad 
t [t] titul 

[ť] tisíc 
[d] platba 

i [i] lis 
[í] frikativa 
[j] iont 

n [n] brána 
[ŋ] (velární nazála) branka 
[ň] nikdo 

  



Pravopis Výslovnost Příklad 
m [m] máma 

[ɱ] (labiodentální nazála) tramvaj 
ř [ř] (znělé) řepa 

[ř̥] (neznělé) tři 
s [s] kreslit 

[z] kresba 
 

  



Dvě a více různých písmen odpovídá stejné hlásce 
(= mají stejnou výslovnost) 

 
angličtina 
Výslovnost Pravopis Příklad 
[s] s sell 

c cell 
[z] z zoo 

s house 
 
  



čeština 
Výslovnost Pravopis Příklad 
[t] t ten 

d led 
[f] f výfuk 

v křivka 
[ť] ť zeť 

ď zeď 
t tisíc 

[ú] ú úl 
ů půl 

[i] i pivo 
y byt 



Písmeno neodpovídá žádné hlásce 
(= není vyslovováno) 

 

angličtina 
Pravopis Příklad Srovnej s 
k knife [najf] kill [kill] 
w write [rajt] wine [wajn] 
e late [lejt] bet [bet] 

killed [kild] led [led] 
 

čeština 
Pravopis Příklad Srovnej s 
d dcera [cera] rádce [rátce] 
c leccos [lecos] Lucce [lucce] 



Hláska nemá odpovídající ekvivalent v písmu 
(= není zapsána) 

 
čeština 
Příklad Výslovnost Srovnej s 
Marie [marije] mezietapa 
s uchem [sʔuxem] suchem 
 
  



Shluk dvou a více písmen odpovídá jedné hlásce 
(tzv. digrafy, trigrafy atd.) 

 

angličtina 
Pravopis Výslovnost Příklad 
th [ð] this 
sh [š] ship 
tch [č] catch 

 

čeština 
Pravopis Výslovnost Příklad 
ch [x] chodba (ale báchamr) 
ou [ou̯] 

(dvojhláska) 
louka (ale doučit) 



Jedno písmeno odpovídá posloupnosti více hlásek 
 
čeština 
Pravopis Výslovnost Příklad 
x [ks] praxe 

[gz] existence 
ě [je] věk 

[ňe] město 
 
  



Tzv. ideografický princip psaní 
(= grafická značka odpovídá celému slovu/pojmu) 

 
Grafická značka Slovo/pojem Výslovnost 
% „procento“ č. [procent] 

ang. [pəsent] 
+ „sčítání“ č. [plus] 

ang. [plas] 
10 „počet deseti“ č. [deset] 

ang. [then] 
$ „měna dolar“ č. [dolar] 

ang. [dolə] 



Tzv. slabičný princip psaní 
(= písmena mají v některé kombinaci jinou platnost 

než samostatně nebo v jiné kombinaci) 
 

Kombinace 
písmen 

Výslovnost Výslovnost 

d + i [ďi] divák (ale diktát) 
d + e [de] deset 
t + í [ťí] stín 
t + a [ta] taška 

 

angličtina 
c + e [se] cent 
c + a [kæ] cat 



Co ještě v českém pravopisu běžně 
nezaznamenáváme? 

 
– emoce, rychlost řeči, barvu řeči atd. 
 
– přízvuk 
  ale intonaci naznačujeme: 
    To je můj pes. 
    To je můj pes? 
    To je můj pes! 
    To je můj pes, který mě zachránil. 
  



Co v českém pravopisu zaznamenáváme, ale běžně 
nevyslovujeme? 

 
– mezery  
  srov.  nahoru × na horu 
    poleje × pole je 
 
– začátek věty (velkým písmenem) 


