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MODEL PÍSEMKY PRO ZKOUŠKU Z OBECNÉ FONETIKY (A FONOLOGIE) 

(OJ103, OJ103a, ROMIB008, popřípadě NI01_02) 

  

 

Struktura písemky a typ úkolů bude stále týž, konkrétní náplň ovšem vždy jiná.  

 

Hodnocení:  

Vychází ze zkušenosti, která ukázala, že úplně bez chyby nebývá ani jedna z písemek a že 

většinou se neznalost velmi rychle odhalí.  

Nicméně z praktických důvodů užívám jistou škálu odvozenou od počtu zaznamenaných ne-

dostatků – viz dále. Zkušenost taky ukázala, že mnoho studentů písemku podcení, přijde si ji 

prostě „zkusit“ a následně ji musí opakovat. 

  

 

Úkol 1  

 

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.  

 

Ukažte na příkladu/příkladech z tohoto textu, že psaná podoba jazyka není přesným 

otiskem zvukové podoby. Vysvětlete, proč tomu tak je. Přidejte 2 příklady na podobnou 

situaci z cizího jazyka, který studujete nebo znáte.  

 

Komentář: V tomto úkolu půjde většinou o rozpoznání a popsání rozdílů mezi psanou a mlu-

venou podobou jazyka. Na přednášce jsme si ukazovali některé příklady z češtiny a angličti-

ny. V písemce bude po vás vyžadováno srovnání se situací v cizím jazyce, který studujete 

(např. u germanistů s některým germánským jazykem). U studentů, kteří nestudují žádný 

konkrétní jazyk (např. obecných jazykovědců), pak stačí srovnání s cizím jazykem, který zna-

jí. K vyřešení tohoto úkolu by vám měl stačit vlastní rozum a informace, které načerpáte ze 

skript, přednášek, další literatury nebo vlastní znalosti češtiny a cizího jazyka. 

 

 

Úkol 2  

 

Následující dva české výrazy jsou přepsány pomocí IPA transkripce. Vaším úkolem je 

poznat, co je zapsáno, a hlavně určit hlásky v daných výrazech, tj. popsat je co nejpřes-

něji z fonetického hlediska (určit všechny fonetické charakteristiky nezbytné k jedno-

značnému vymezení v daném jazyce). Užívejte mezinárodní terminologii. Chybou je 

opomenutí nutné charakteristiky, také nesprávné znění termínu je chybou.  

 

[ lɪʃka ]  

[ ʒɪvotɲiː ]  

 

Komentář: Příklad klasifikace: 

[l] = konsonant, znělá orální alveolární laterální aproximanta, sonora (likvida) 

[o] = vokál, krátký zadní středový zaokrouhlený (sonora) 

 

U konsonantů je třeba určit: 

místo artikulace, způsob artikulace, znělost, orálnost/nazálnost, centrálnost/laterálnost, typ 

hlásky z akustického hlediska 
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Pozn.: 1) V češtině se rozdíl mezi orálními a nazálními konsonanty využívá jen u okluzív, ale 

i u jiných typů konsonantů by mohl v jiných jazycích být uplatněn; proto je nutné orál-

nost/nazálnost určit u všech konsonantů. Jedinou výjimkou je [ɦ], které ani orální, ani nazální, 

protože je to hláska, která je artikulována v hrtanu (larynx). Orálnost totiž odkazuje na fakt, že 

se hláska tvoří v ústech, a nazálnost na fakt, že dochází k rezonanci v dutině nosní. Nic z toho 

pro [ɦ] neplatí. 

2) Podobně se rozdíl mezi centrálními a laterálními konsonanty v češtině využívá jen u apro-

ximant ([l] je laterální aproximanta, zatímco [j] je palatální aproximanta), nicméně jiné jazyky 

ho mohou uplatňovat i u jiných konsonantů; proto je opět nutné centrálnost/laterálnost určit u 

všech konsonantů. Výjimkou je opět [ɦ], které není ani centrální, ani laterální. Oba pojmy 

totiž odkazují na činnost jazyka, ale [ɦ] není tvořeno jazykem. 

Klasifikace [ɦ] potom bude: 

[ɦ] = konsonant, znělá laryngální (nebo glotální) okluzíva, frikativa 

 

U vokálů je třeba určit: 

horizontální polohu jazyka, vertikální polohu jazyky, zaokrouhlenost, délku, popř. i typ hlás-

ky z akustického hlediska (v češtině jsou všechny vokály sonorami) 

 

Častou chybou je opomenutí nějaké charakteristiky (všechny jsou důležité!) nebo zkomolení 

termínu (určitě neexistuje termín „(ten) okluzív“, ale jen (ta) okluzíva, stejně tak není „(ten) 

alveolár“, ale (ta) alveolára. Nebo se v češtině neříká „(ta) vokála“ a „(ta) konsonanta“, ale 

(ten) vokál a (ten) konsonant.  

 

 

Úkol 3  

 

Uveďte, co znamenají následující termíny. Ke každému termínu přidejte příklad nebo 

bližší vysvětlení – pouhý překlad termínu do češtiny není dostačující odpověď, tzn. že 

vysvětlení není, když napíšete, že vokál je souhláska. Stejně tak nestačí jen příklad, tedy 

např. že slabika je třeba ta, ko, vý ve slově takový. 

 

alofon, intonace, postalveolára, anteriorní vokál, kóda  

 

Komentář: Termíny musíte co nejjasněji vysvětlit, tak aby bylo zřejmé, že víte, co znamenají. 

Z odpovědi musím poznat, že opravdu víte, co znamenají. Při nejasnostech bych se vás u ústní 

zkoušky zeptal, ale u písemné zkoušky nic takového není možné, proto musím vycházet jen 

z toho, co mi napíšete, a nemůžu si domýšlet, jestli termínu skutečně rozumíte. Jako vodítko 

si můžete představit, že termín vysvětlujete někomu, kdo o fonetice moc neví. To ovšem ne-

znamená, že by vysvětlení mělo být primitivní jako pro laiky. Základy fonetiky se probírají už 

na základní škole a vaše odpověď tedy musí odpovídat vysokoškolské úrovni. 

Seznam všech termínů dostanete k dispozici. Je jich hodně, ale s tím se nedá nic jiného dělat 

než se je všechny naučit. Tak jako lékaři budou dále potřebovat anatomickou terminologii, tak 

i vy bude dále ve studiu i svém profesním životě potřebovat fonetickou terminologii. 

 

 

Úkol 4  

 

Vysvětlete, proč je ve filologii vhodné odlišovat při studiu zvukové podoby jazyka různé 

úrovně zobecnění. Jak se nazývají disciplíny, které je studují?  
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Komentář: Tato otázka je zaměřena na nějaký větší problém, který jsme probírali na přednáš-

kách nebo který je popsaný ve skriptech. Bude vyžadovat vaše přemýšlení a aktivního využití 

znalostí, které jste nabyli studiem fonetiky. 

    

------------------------------------  

 

Hodnocení 
Sčítají se „chyby“, je to rychlejší než sčítat kladné body. 

  

1. úkol:  

Nic neuvedeno – 3 body; neúplná odpověď, chybí příklady (z textu nebo cizího jazyka) – 2 

body; drobnější omyl – 1 bod.  

  

2. úkol:  

Co neurčený rys, špatně určený nebo nesprávně napsaný – 1 bod; protože je toho moc a moc, 

dělím počet chyb dvěma, ale i tak si buďte vědomi, že nezvládnutí úkolu často způsobí propad 

i u těch, kdo uvažují celkem rozumně. Počet hlásek, které je třeba určit, je u všech zadání 

zhruba týž. Pokud neurčíte nic, automaticky dostáváte ze zkoušky F. 

 

3. úkol: 

Zadávám zpravidla 6 termínů: neurčené nebo zcela špatně – 3 body, neuvedení příkladu nebo 

špatné příklady = 2 body, ev. „menší“ omyl = 1 bod za každý z termínů.  

  

4. úkol: 

Úplný nesmysl nebo nedostatek odpovědi = 3 body, atd. tak, jako u předchozího úkolu. 

 

Body sečtu a podle toho pak známkuji. Přesný počet trestných bodů, které můžete získat, nel-

ze předem říct, to bude záležet na konkrétní písemce (např. na počtu hlásek, které musíte ur-

čit, nebo na počtu termínů, které musíte vysvětlit). 

 

V případech zcela záhadných mohou být studenti pozváni pomocí e-mailu k vysvětlení.  

 


