
Přílohy 

Text č. 1: MON1  

První téma. Pokud jde o hrůzný zločin v Berlíně, pan prezident lituje, že se potvrdilo jeho dloutrvající varování 

před rizikem dalších teroristických útoků na území Evropy. A nyní k dalšímu aktuálnímu dění. Pan prezident se 

rozhodl vyhovět poslanecké sněmovně a předsedou Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí 

jmenoval pana Vojtěcha Vajse. 

Pan prezident dnes také vetoval zákon o snížení dé pé há na noviny a časopisy. Pan prezident se ztotožnil s 

negativním stanoviskem Vlády České republiky k tomuto zákonu. Domnívá se, že není jediný důvod pro daňové 

zvýhodnění téhle komodity snad kromě lobistických tlaků vydavatelů těchto periodik. Schválený návrh zákona o 

státním rozpočtu na příští rok, který pan prezident podepsal v pondělí, přitom s rozpočtovými dopady tohoto 

zákona vůbec nepočítal. 

Dále bych vás rád informoval, že pan prezident dnes v půl dvanácté prostřednictvím videospojení a telefonu 

hovořil s veliteli misí Armády České republiky v Afghánistánu, v Mali, na Sinaji, v Golanských výšinách a 

v Iráku. Pan prezident prostřednictvím velitelů těchto misí poděkoval českým vojákům, který bojují proti různým 

formám islámského terorismu, za jejich práci a popřál jim krásné Vánoce a šťastný nový rok dva tisíce sedmnáct. 

Telefonátu byl také přítomný ministr obrany pan Martin Stropnický a náčelník Generálního štábu pan Josef 

Bečvář.  

Dalším tématem je pondělní veto novely zákona o střetu zájmu lidově označované jako lex babiš. Pan prezident 

vycházel z odborných posudků, které upozorňovaly na možný nesoulad této normy s Ústavou České republiky, 

konkrétně s Listinou základních práv a svobod. Podrobnosti uvedl pan prezident v dopise předsedovi poslanecké 

sněmovny, panu Janu Hamáčkovi. Tento dopis naleznete na webu hrad tečka cé zet v sekci tiskové zprávy. 

V případě, že Poslanecké sněmovna přehlasuje veto pana prezidenta, je pan prezident připraven obrátit se na 

Ústavní soud, aby definitivně rozhodl o případném nesouladu novely zákona o střetu zájmu s Ústavou České 

republiky. 

A úplně na závěr této tiskové konference, jako každý rok pan prezident pronese v pondělí dvacátého šestého 

prosince vánoční poselství prezidenta republiky. Výroby se tradičně zhostí Televize Nova, vánoční poselství bude 

odvysíláno touto televizí dvacátého šestého prosince ve třináct hodin. Divákům zprostředkuje podle aktuálních 

informací vánoční poselství prezidenta republiky také čé té jedna, čé té dvacet čtyři, televize Barrandov a 

zpravodajské servery blesk cé zet a seznam cé zet. Posluchačům pak Český rozhlas radiožurnál a Český rozhlas 

plus. Dámo a pánové, z mé strany vše, děkuji za pozornost a nyní je prostor pro vaše otázky, prosím.  

 

Text č. 2: MON2  

Pan prezident přeje brzké uzdravení raněným a vyjadřuje jednoznačnou podporu českým vojákům, kteří bojují 

v Afghánistánu s mezinárodním terorismem. Tito stateční bojují za nás za všechny. A nyní mi již dovolte 

k oslavám stého výročí naší republiky. Program bude velmi bohatý, zahájíme již v pátek dvacátého šestého října, 

kdy se pan prezident setká v devatenáct hodin na Pražském hradě s francouzským prezidentem Emmanuelem 

Macronem. Připomínám, že právě Francie stála u zrodu Československé republiky.  

V sobotu dvacátého sedmého října se v jedenáct hodin uskuteční přísaha vojáků hradní stráže za účasti pana 

prezidenta, následovat bude ve čtrnáct hodin přijetí diplomatického sboru. Pan prezident zavítá v šestnáct hodin 

také na slavnostní otevření zrekonstruované budovy Národního muzea. Ve státní svátek dvacátého osmého října 

se pan prezident zúčastní v půl jedenácté aktu na Vítkově, v půl jedné jmenuje nové generály, a to na Pražském 

hradě, a od čtrnácti hodin bude přítomen slavnostní vojenské přehlídce na Evropské třídě. 

Vyvrcholením oslav bude ve dvacet hodin slavnostní akt udělení státních vyznamenání ve Vladislavském sálu 

pražského hradu spojený s projevem pana prezidenta. Následovat bude recepce ve Španělském sále, kdy pan 

prezident pozdraví její hosty. V pondělí dvacátého devátého října v podvečer pan prezident odletí na Slovensko, 

kde se třicátého října zúčastní připomínky stého výročí Martinské deklarace. Je skvělé, že na oslavách státního 

svátku dvacátého osmého října bude vzácným hostem přítel pana prezidenta, slovenský prezident Andrej Kiska. 

Zavítá na Vítkov a bude přítomen i slavnostním okamžikům ve Vladislavském sále Pražského hradu. Zúčastní se 

také recepce ve Španělském sále. Oba prezidenti se pak opět sejdou právě v Martině.  

Doplnit mohu, že oslavy státního svátku na Pražském hradě budou opravdu výjimečné. Ve dvanáct hodin proběhne 

rozšířené slavnostní střídání hradní stráže, na prvním nádvoří Pražského hradu společně nastoupí nová stráž, hudba 

hradní stráže a čestné stráže se státní vlajkou a bojovým praporem hradní stráže. Ceremoniál bude rozšířen o státní 

hymnu České republiky. Ve Vladislavském sále Pražského hradu bude u příležitosti slavnostního večera umístěna 

speciálně nasvícená masarykovská standarta prezidenta republiky, květinová výzdoba pak bude vyvedena 

v národních barvách. 

Dámy a pánové, z mé strany krátká informace, nyní je čas na vaše otázky, prosím. 

 

Text č. 3: MON3  

Dobrý den dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na pravidelné tiskové konferenci, která je věnována 



aktuálním tématům. Tím prvním tématem je jmenování nového předsedy Nejvyššího soudu, pana profesora Pavla 

Šámala. Chci zdůraznit, že pan prezident zásadně nekonzultoval výběr předsedy Nejvyššího soudu s politiky, ale 

pouze s odborníky v oblasti práva, protože v opačném případě by došlo k politickému ovlivňování soudní moci, 

která má být nezávislá. 

Totéž platí i o bankovní radě České národní banky, kdy se objevil návrh na změnu ústavy v podobě zavedení 

kontrasignace při jmenování jejích členů. Takový postup by ale vedl k politické ingerenci do činnosti České 

národní banky. U druhého bodu bych se rád vrátil k projevu prezidenta republiky, který přednesl na konferenci 

Let My People Live toto úterý. Pan prezident vyzval mezinárodní společenství k akci proti takzvanému 

Islámskému státu pod egidou Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Je třeba zdůraznit, že pan prezident 

hovořil o cílené eliminaci výcvikových středisek teroristů, v nichž se může připravovat i komandu, které by 

zaútočilo na území České republiky. 

Pan prezident také ocenil arabské umírněné země, které bojují proti takzvanému Islámskému státu. Nemůžeme je 

nechat bez pomoci. Jinak by hrozilo, že islamisté, příkladem je Libye, ovládnou další státy. Podle nejnovějších 

údajů je terorismem ohroženo třináct zemí. Nejde tedy o křížovou výpravu, o které v reakci na projev prezidenta 

republiky hovořil ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Ta by totiž znamenala plošnou okupaci. Právě 

rozhořčené výroky pana ministra Zaorálka připomínají politiku appeacementu třicátých let minulého století. Je to 

stejné jako prohlásit, že s Hitlerem se Němci měli vypořádat sami. Pan prezident se rozhodl na rozčilená vyjádření 

pana ministra Zaorálka reagovat dárkem. Při nejbližší příležitosti věnuje pan prezident ministru zahraničních věcí 

Zaorálkovi tento symbolický Chamberlainův deštník.  

Tím se dostávám k předposlednímu bodu této tiskové konference. Již před časem vznikla dohoda, že se budou 

ústavní činitelé pravidelně scházet a budou spolu diskutovat o zahraniční politice. První taková schůzka se ke 

koordinaci zahraniční politiky se uskuteční v úterý dne sedmnáctého února dva tisíce patnáct v odpoledních 

hodinách zde na Pražském hradě. Bude především příležitostí k diskuzi nad aktuálními tématy a ostatní uskuteční 

se krátce po návštěvě pana prezidenta v Jordánsku a Spojených arabských emirátech. Právě Jordánsko se podílí na 

boji s takzvaným Islámským státem, což pan prezident oceňuje, jak už jsem uvedl. 

Závěrem mi dovolte, abych vás informoval, že v pondělí pan prezident zahájí třídenní návštěvu Ústeckého kraje. 

Mimo jiné se setká s občany Ústí nad Labem, Varnsdorfu, Děčína a Jirkova. Dámy a pánové, děkuji vám za 

pozornost a nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím. 

  

Text č. 4: DIA1  

Životní příběh. Životní příběh, který znamená, že pro tuto republiku něco udělali. Buď hrdinství, nebo třeba že 

rozdávali radost a rozdávají radost lidem. Ono se to málo doceňuje, ale dávat lidem radost je možná to nejtěžší, co 

ém je třeba udělat. Tak určitě tím kritériem třeba v případě zmiňovaného Michala Davida jsou miliony a miliony 

spokojených posluchačů, jsou to písničky, které mají lidé rádi desítky let. 

Pavol Krúpa bojuje proti zlu a to zlo se jmenuje Zdeněk Bakala. Mluví se o mnoha jménech, stačí počkat pár dnů, 

v neděli ve dvacet hodin se veřejnost dozví, é kdo bude vyznamenán, já určitě nebudu žádná jména komentovat. 

Ale vrátím se k panu režiséru Troškovi, prostě rozdává radost lidem a é to je možná kategorie, na kterou příliš 

zapomínáme é bylo by možná ém pro novináře hezké, kdyby pan prezident vyznamenal nějakého umělce, který 

měl sto diváků a měl krásné kritiky. Ale to není člověk, který by oslovil širokou veřejnost, který by lidem něco 

dal. A už ta radost, to je přece krásné.  

Pokud hovoříte o sprostém slově na zet, tak é padla dvě jména, a to je Viktor Kožený a Zdeněk Bakala. A pak také 

solární baroni a lidé, kteří se podíleli na kauze lehkých topných olejů. Je to určitě é tato záležitost, to znamená 

odvážný boj proti Zdeňku Bakalovi, nesmíme zapomínat, že Zdeněk Bakala disponuje významnými finančními 

prostředky, významnými právními prostředky, teď pro něj například pracuje bývalý americký velvyslanec v České 

republice, a významnými mediálními prostředky, to znamená není to jednoduchá záležitost a já vždycky říkám, 

teď jsem zaznamenal, že pan Bakala nechal vzkázat zatím anonymně. Rozumnější by bylo, kdyby pan Bakala 

zvážil právní kroky a konečně předstoupil před sněmovní vyšetřovací komisi ke kauze ó ká dé.  

Ale tak já myslím, že to pan premiér velmi dobře vysvětlil, řekl své výhrady, ale ctí tradici é je to návrh pana 

prezidenta, který je kontrasignován panem premiérem a pan premiér sám řekl, že v tomto směru ctít tradici bude 

ém není to věc, která by byla fatální, ostatně é pan prezident po é volbách zavedl novinku, která je velmi účelná a 

je to velmi dobře. Jednou měsíčně se pan prezident schází mezi čtyřma očima s panem premiérem é řeší spolu 

mnohé otázky a neřeší ty otázky prostřednictvím médií. 

Souhlasím s tím a mimochodem é já si myslím, že ém hodnotit é hodnotit é minulost v takovém případě je poněkud 

ém zbytečné. To bychom mohli hodnotit každého umělce, který v té době působil. Máme umělce, kteří dnes se 

zaklínají, já nikoho nebudu jmenovat, není to mým zvykem, zaklínají se demokracií, svobodou, v té době jezdili 

na oslavy mezinárodního dne žen do televizního klubu mladých v československé televizi et cetera et cetera, já 

jim to vyčítat nebudu. 

 

Text č. 5: DIA2  

Pan prezident strávil Vánoce v poklidu s rodinou na zámku v Lánech, to je úplně ten nejlepší způsob, jak trávit 



čas, to znamená v klidu, nikam nejezdit. Já se toho taky držím. Když jsou svátky, člověk by neměl cestovat, toho 

cestování jsme si v loňském roce užili až až. Takže v poklidu se svojí rodinou, co nejdál od politiky. 

Věci, které, é, nejsou, é, pro jeho působení v té funkci, é, vedoucího kanceláře republiky důležité a důležité je, že 

je s ním spokojen pan prezident. Kancelář prezidenta republiky funguje skvěle. Když se podíváte, jaké krásné akce 

jsme, é, na Hradě zvládli, jak jsme rozšířili otevřenost vůči veřejnosti, třeba upozorňuji na skvělá videa, která 

publikujeme každou středu. Velmi krátká, ale velmi výstižná, o tom, jak na Pražském hradě se konají různé akce, 

výstavy nebo třeba o hradní stráži.  

Ne ne ne, to ne, é, víte co Xavere, kdybychom měli, kdybychom měli hodnotit svět podle televizních zpráv 

nejmenovaných televizí, é, tak by to vypadalo s námi velmi špatně. É, tam někdy až příliš z toho čiší ta zaujatost, 

že prostě někoho nemají rádi a v tomto případě platí zlaté pravidlo, nechť rozhodne nezávislý soud. Do té doby 

pohlížejme na kohokoliv, kdo je v takové situaci, jako na nevinného. A Andrej Babiš, é, dokázal jednu věc, on 

prostě vyhrál volby s velkým, s velkým náskokem, podařilo se mu sestavit vládu, která je úspěšná, é, podařilo se 

mu, podařilo se mu razantně vstoupit, é, na evropské pole. Tady je potřeba třeba pochválit to tu situaci, kdy se 

podařilo zabránit konečně tomu nesmyslu s migračními kvótami. Je tady spolupráce s našimi přáteli třeba 

v Maďarsku nebo v Polsku, to jsou strašně důležité věci. A celá záležitost kolem Čapího hnízda zavání velkou, 

velkou politizací. 

Je to osvěžující záležitost a já to vidím na těch náměstích a na těch návsích, kdy pan prezident velmi rád lidem 

odpovídá a víte, co vám umožňuje třeba kritický dotaz? Vysvětlit lidem svůj názor. To je strašně důležité. Mnohdy 

se stane, že lidé se něco dozvědí v čé es té a pak se na to pana prezidenta zeptají a pan prezident má možnost jim 

to vysvětlit. Samozřejmě, někdy se stane, že ten člověk to nevezme, neuvěří těm argumentům. Ale někdy o tom 

začne třeba i přemýšlet a dívat se na svět trošku jinak. Já to říkal i těm studentům na té Vysoké škole ekonomické, 

oni se mě dokonce zeptali, co mají číst. 

 

Text č. 6: skript pro zjištění formantů vokálů v jazyce PraatScript  

clearinfo 

 

zvuk = selected("Sound")   // vyberte ručně zvukový soubor 

text = selected("TextGrid")  // vyberte ručně textový soubor 

 

select zvuk 

formant = To Formant (burg): 0, 5, 5500, 0.025, 50 

 

select text 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet1 = 0 

soucet2 = 0 

pocet = 0 

 

for i from 1 to intervalu 

 label$ = Get label of interval: 1, i 

 if (label$ = "u:") 

  zacatek = Get start point: 1, i 

  konec = Get end point: 1, i 

  tretina = (konec-zacatek)/3 

  tretina1 = zacatek+tretina 

  tretina2 = konec-tretina 

  select formant 

  prumer1 = Get mean: 1, tretina1, tretina2, "hertz" 

  prumer2 = Get mean: 2, tretina1, tretina2, "hertz" 

  select text 

  soucet1 = soucet1+prumer1 

  soucet2 = soucet2+prumer2 

  pocet = pocet+1 

 endif 

endfor 

 

prumerFinal1=soucet1/pocet 

prumerFinal2=soucet2/pocet 

printline Průměr F1 u: je: 'prumerFinal1:0' Hz 

printline Průměr F2 u: je: 'prumerFinal2:0' Hz 

 



intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet = 0 

pocet = 0 

   

select formant 

Remove 

 

select zvuk 

formant = To Formant (burg): 0, 5, 5500, 0.025, 50 

 

select text 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet1 = 0 

soucet2 = 0 

pocet = 0 

 

for i from 1 to intervalu 

 label$ = Get label of interval: 1, i 

 if (label$ = "u") 

  zacatek = Get start point: 1, i 

  konec = Get end point: 1, i 

  tretina = (konec-zacatek)/3 

  tretina1 = zacatek+tretina 

  tretina2 = konec-tretina 

  select formant 

  prumer1 = Get mean: 1, tretina1, tretina2, "hertz" 

  prumer2 = Get mean: 2, tretina1, tretina2, "hertz" 

  select text 

  soucet1 = soucet1+prumer1 

  soucet2 = soucet2+prumer2 

  pocet = pocet+1 

 endif 

endfor 

 

prumerFinal1=soucet1/pocet 

prumerFinal2=soucet2/pocet 

printline Průměr F1 u je: 'prumerFinal1:0' Hz 

printline Průměr F2 u je: 'prumerFinal2:0' Hz 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet = 0 

pocet = 0 

 

select formant 

Remove 

 

select zvuk 

formant = To Formant (burg): 0, 5, 5500, 0.025, 50 

 

select text 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet1 = 0 

soucet2 = 0 

pocet = 0 

 

for i from 1 to intervalu 

 label$ = Get label of interval: 1, i 

 if (label$ = "i") 

  zacatek = Get start point: 1, i 

  konec = Get end point: 1, i 

  tretina = (konec-zacatek)/3 

  tretina1 = zacatek+tretina 

  tretina2 = konec-tretina 

  select formant 

  prumer1 = Get mean: 1, tretina1, tretina2, "hertz" 

  prumer2 = Get mean: 2, tretina1, tretina2, "hertz" 



  select text 

  soucet1 = soucet1+prumer1 

  soucet2 = soucet2+prumer2 

  pocet = pocet+1 

 endif 

endfor 

 

prumerFinal1=soucet1/pocet 

prumerFinal2=soucet2/pocet 

printline Průměr F1 i je: 'prumerFinal1:0' Hz 

printline Průměr F2 i je: 'prumerFinal2:0' Hz 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet = 0 

pocet = 0 

   

select formant 

Remove 

 

select zvuk 

formant = To Formant (burg): 0, 5, 5500, 0.025, 50 

 

select text 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet1 = 0 

soucet2 = 0 

pocet = 0 

 

for i from 1 to intervalu 

 label$ = Get label of interval: 1, i 

 if (label$ = "i:") 

  zacatek = Get start point: 1, i 

  konec = Get end point: 1, i 

  tretina = (konec-zacatek)/3 

  tretina1 = zacatek+tretina 

  tretina2 = konec-tretina 

  select formant 

  prumer1 = Get mean: 1, tretina1, tretina2, "hertz" 

  prumer2 = Get mean: 2, tretina1, tretina2, "hertz" 

  select text 

  soucet1 = soucet1+prumer1 

  soucet2 = soucet2+prumer2 

  pocet = pocet+1 

 endif 

endfor 

 

prumerFinal1=soucet1/pocet 

prumerFinal2=soucet2/pocet 

printline Průměr F1 i: je: 'prumerFinal1:0' Hz 

printline Průměr F2 i: je: 'prumerFinal2:0' Hz 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet = 0 

pocet = 0  

 

select formant 

Remove 

 

select zvuk 

formant = To Formant (burg): 0, 5, 5500, 0.025, 50 

 

select text 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet1 = 0 

soucet2 = 0 

pocet = 0 



 

for i from 1 to intervalu 

 label$ = Get label of interval: 1, i 

 if (label$ = "a") or (label$ = "a:") 

  zacatek = Get start point: 1, i 

  konec = Get end point: 1, i 

  tretina = (konec-zacatek)/3 

  tretina1 = zacatek+tretina 

  tretina2 = konec-tretina 

  select formant 

  prumer1 = Get mean: 1, tretina1, tretina2, "hertz" 

  prumer2 = Get mean: 2, tretina1, tretina2, "hertz" 

  select text 

  soucet1 = soucet1+prumer1 

  soucet2 = soucet2+prumer2 

  pocet = pocet+1 

 endif 

endfor 

 

prumerFinal1=soucet1/pocet 

prumerFinal2=soucet2/pocet 

printline Průměr F1 a nebo a: je: 'prumerFinal1:0' Hz 

printline Průměr F2 a nebo a: je: 'prumerFinal2:0' Hz 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet = 0 

pocet = 0 

   

select formant 

Remove 

 

select zvuk 

formant = To Formant (burg): 0, 5, 5500, 0.025, 50 

 

select text 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet1 = 0 

soucet2 = 0 

pocet = 0 

 

for i from 1 to intervalu 

 label$ = Get label of interval: 1, i 

 if (label$ = "e") or (label$ = "e:") 

  zacatek = Get start point: 1, i 

  konec = Get end point: 1, i 

  tretina = (konec-zacatek)/3 

  tretina1 = zacatek+tretina 

  tretina2 = konec-tretina 

  select formant 

  prumer1 = Get mean: 1, tretina1, tretina2, "hertz" 

  prumer2 = Get mean: 2, tretina1, tretina2, "hertz" 

  select text 

  soucet1 = soucet1+prumer1 

  soucet2 = soucet2+prumer2 

  pocet = pocet+1 

 endif 

endfor 

 

prumerFinal1=soucet1/pocet 

prumerFinal2=soucet2/pocet 

printline Průměr F1 e nebo e: je: 'prumerFinal1:0' Hz 

printline Průměr F2 e nebo e: je: 'prumerFinal2:0' Hz 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet = 0 

pocet = 0 

   



select formant 

Remove 

 

select zvuk 

formant = To Formant (burg): 0, 5, 5500, 0.025, 50 

 

select text 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet1 = 0 

soucet2 = 0 

pocet = 0 

 

for i from 1 to intervalu 

 label$ = Get label of interval: 1, i 

 if (label$ = "o") or (label$ = "o:") 

  zacatek = Get start point: 1, i 

  konec = Get end point: 1, i 

  tretina = (konec-zacatek)/3 

  tretina1 = zacatek+tretina 

  tretina2 = konec-tretina 

  select formant 

  prumer1 = Get mean: 1, tretina1, tretina2, "hertz" 

  prumer2 = Get mean: 2, tretina1, tretina2, "hertz" 

  select text 

  soucet1 = soucet1+prumer1 

  soucet2 = soucet2+prumer2 

  pocet = pocet+1 

 endif 

endfor 

 

prumerFinal1=soucet1/pocet 

prumerFinal2=soucet2/pocet 

printline Průměr F1 o nebo o: je: 'prumerFinal1:0' Hz 

printline Průměr F2 o nebo o: je: 'prumerFinal2:0' Hz 

 

intervalu = Get number of intervals: 1 

soucet = 0 

pocet = 0 

   

select formant 

Remove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 1 

Postavení přední střední zadní 

otevřené  i       u 

     

středové       e   (ə) o 

     

zavřené     a  

Tabulka 2 

 

Vokály F1 (Hz) F2 (Hz) 

ɪ 410 1940 

iː 280 2260 

e eː 570 1550 

a aː 670 1250 

o oː 470 1040 

u 360 940 

uː 300 770 

Tabulka 3 

vokál poměr 

i x i: 1,29 

e x e: 1,72 

a x a: 1,79 

o x o: 1,73 

u x u: 1,60 

 

Tabulka 4 

vokály 

DIA1 
F1 (Hz) F2 (Hz) 

i 434 1742 

iː 428 2004 

e eː 508 1554 

a aː 617 1205 

o oː 485 1036 

u 447 1035 

uː 451 1277 

 

 



Tabulka 5 

vokály 

MON3 
F1 (Hz) 

F2 

(Hz) 

i 390 1907 

iː 352 2126 

e eː 451 1627 

a aː 591 1293 

o oː 481 1159 

u 443 1266 

uː 397 1482 

Tabulka 6 

  Počet slabik Celková délka (s) Tempo 

MON1 903 178 5,07 

MON2 789 170 4,64 

MON3 966 176 5,48 

 

Tabulka 7 

vokály 

MON3 
F1 (Hz) 

F2 

(Hz)  

vokály 

MON2 
F1 (Hz) F2 (Hz) 

ɪ 390 1907  ɪ 391 1941 

iː 352 2126  iː 386 2165 

e eː 451 1627  e eː 488 1670 

a aː 591 1293  a aː 654 1310 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázek 1 

 

Obrázek 2 

 

Obrázek 3 

 

 



 

Obrázek 4 

 

 

Obrázek 5 

 

Zvuk 1 

Dostupné online z: https://soundcloud.com/konstantin-sulimenko/bakalarska-prace-kompletni-projevy-jo/s-xTfx1  

 

https://soundcloud.com/konstantin-sulimenko/bakalarska-prace-kompletni-projevy-jo/s-xTfx1
https://soundcloud.com/konstantin-sulimenko/bakalarska-prace-kompletni-projevy-jo/s-xTfx1

