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Semivokály 
 
Tradičně se vydělují dva typy hlásek, konsonanty a vokály. Z artikulačního hlediska bývají 
konsonanty definovány jako hlásky tvořeném překážkou (strikturou) a vokály jako hlásky, 
které nejsou tvořený překážkou, tj. které jsou charakterizovány relativní otevřeností artikulač-
ních orgánů (aperturou). Tato definice je problematická, protože u hlásek jako [j] a [w] (např. 
v anglickém what) jen těžko můžeme mluvit o nějaké překážce, protože artikulační orgány 
(jazyk, rty) se u nich dostávají do stejného postavení jako u hlásek [i] a [u], které pokládáme 
za vokály. Jinými slovy: z hlediska existence překážky, resp. otevřenosti jsou hlásky [j] a [i] a 
hlásky [w] a [u] srovnatelné. Navíc ani jedna z nich nebude z akustického hlediska charakteri-
zována šumem typickým pro konsonanty.  

Vokály a konsonanty se také rozlišují na základě slabičnosti s tím, že hlásky tvořící 
jádro slabiky jsou vokály a hlásky nemající tuto schopnost jsou konsonanty. Z češtiny však 
víme, že jádro slabiky mohou tvořit i hlásky [r], [l], které se běžně řadí mezi konsonanty. 

Abychom dosáhli přesnějšího vymezení základních typů hlásek, bude vhodnější uve-
dené definice zkombinovat. Zaveďme si termíny vokoid a kontoid. Vokoidy budou hlásky, 
které nejsou tvořeny překážkou ve středové části ústní dutiny, a kontoidy budou hlásky, které 
takovou překážkou tvořeny jsou. Dále si zaveďme rozdíl mezi slabikotvornými hláskami (= 
tvořící jádro slabiky) a neslabikotvornými hlásky (= netvořící jádro slabiky).1  
 
Nyní můžeme definovat následující kategorie (viz obrázek)2: 
 

 
 
Slabikotvorný vokoid = vokál 
Neslabikotvorný vokoid = semivokál 
Kontoid (slabikotvorný nebo neslabikotvorný) = konsonant 
 
Semivokály (také nazývané glidy podle anglického glide, tj. hlásky klouzavé) jsou tedy vokoi-
dy, které fungují jako jádro slabiky. Jsou tvořený rychlým klouzavým pohybem jazyka 
z polohy odpovídající vysokému vokály do polohy následujícího vokálu. Sem patří [j] známé 
z češtiny a jiných jazyků nebo [w] známé z angličtiny. Tyto hlásky jsou vlastně neslabičné 
varianty vysokých vokálů [i] a [u].  

Semivokály, na rozdíl od svých vokalických protějšků, nemůžeme prodlužovat. Pokud 
bychom jejich artikulaci prodloužili (tj. pokud bychom se pokusili vyslovit dlouhé [j]), dostali 
bychom odpovídající dlouhé vokály (v případě [j] tedy [iː]).  
 

                                                 
1 Místo slabikotvorný se také používá termín slabičný. 
2 Obrázek z knihy A Course in Phonetics Petera Ladefogeda a Keitha Johnsona. Autoři místo termínu contoid 
(angl. kontoid) používají nonvocoid (tj. nevokoid).  
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Podívejme se na semivokály z hlediska vysokých vokálů. [i] je vokál vysoký přední nezao-
krouhlený a jemu odpovídající semivokál je [j]. Je však možné také vyslovit vysoký přední 
vokál, u něhož jsou rty zaokrouhleny. V IPA se takový vokál značí [y] a jeho odpovídající 
semivokál je [ɥ]. Semivokál [ɥ] je hláska, která se vyskytuje ve francouzštině např. ve slově 
nuit „noc“. Dalším semivokálem je [w], který je protějškem vysokého zadního zaokrouhlené-
ho vokálu [u]. Je možné vytvořit i zadní vysoký vokál, který není zaokrouhlený. Ten se značí 
[ɯ] a jemu odpovídající semivokál je [ɰ], který se objevuje např. v korejštině nebo irštině. 
 
[i] → [j] – palatální 
[y] → [ɥ] – labiopalatální 
[ɯ] → [ɰ] – velární 
[u] → [w] – labiovelární 
 
Ačkoliv je výhodné a přednější vydělovat semivokály jako samostatnou skupinu hlásek, které 
se liší od vokálů a konsonantů, tradičně se hlásky stále dělí do dvou typů, tedy jen na vokály a 
konsonanty. V takovém dvoučlenném dělení hlásek se semivokály řadí mezi konsonanty, 
konkrétně mezi aproximanty. Semivokály proto můžeme chápat jako podskupinu aproximant 
a jako jiné konsonanty je můžeme klasifikovat podle místa artikulace. Uvedené semivokály 
mají následující místa artikulace: 
 
[j] – palatální 
[y] – labiopalatální 
[ɰ] – velární 
[w] – labiovelární 
 
Palatální odkazuje na polohu jazyka směrem k palatu (což je stejná poloha, kterou zaujme i 
vokál [i]) a velární odkazuje na polohu jazyka směrem k vélu (což je poloha vokálu [u]). La-
bio- označuje zaokrouhlení rtů. 
 
Výslovnost jednotlivých semivokálů si můžete poslechnout zde: 
http://www.yorku.ca/earmstro/ipa/index.html  
viz příslušné znaky v tabulce pulminických konsonantů a také v oddílu „Other symbols“. 
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