
Inventář samohlásek spisovné češtiny obsahuje pět krátkých /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ a pět dlouhých
samohlásek /a:/, /e:/, /i:/, /o:/, /u:/. Starší dialektologické práce nicméně uvádějí, ţe ve všech
podskupinách lašských nářečí se stále udrţuje rozdílná výslovnost dvou i-ových vokálů: „měkkého“ a
„tvrdého“ /i/. Protiklad těchto dvou fonémů je historického původu a ve většině ostatních českých a
moravských dialektů jiţ zanikl. Tématem diplomové práce „Výslovnost dvojího /i/ ve východolašském
dialektu“ bylo ověření současného stavu produkce a percepce dvou různých i-ových vokálů ve
východolašském dialektu.
Dialektologická literatura sice opozici mezi /i/ a /y/ uvádí jako zachovanou, nicméně vzhledem ke
všeobecnému ústupu nářečí v českém jazykovém prostředí si práce kladla za cíl ověřit, zda se ve
východolašském dialektu stále rozlišuje „tvrdé“ a „měkké“ /i/, a pokud ano, stanovit, jaké akustické
vlastnosti ovlivňují jejich percepci.
Výzkum probíhal na minimálních párech a slabikách, v nichţ se i-ové vokály objevily v různých
hláskových okolích. Minimální páry a slabiky byly zasazeny do textu, který byl mluvčím předloţen ke
čtení a nahrán. V rámci výzkumu jsme pořídili nahrávky 30 mluvčích východolašského nářečí. Všichni
mluvčí byli příslušníky starší generace, u níţ existuje vysoký předpoklad, ţe zmíněnou opozici stále
zachovávají. Z nahraného vzorku bylo posléze vybráno šest mluvčích, z jejichţ minimálních párů jsme
sestavili dva poslechové testy. Jako posluchači byli zvoleni studenti gymnázií v Ostravě, u nichţ lze
rozlišování dvojího /i/ stále předpokládat, a stejně starým studentům v Praze, kteří plnili funkci kontrolní
skupiny.
Rozbor výsledků percepčních testů ukázal, ţe posluchači v Ostravě skutečně hlásky /i/ a /y/ rozlišovali,
zatímco u kontrolní skupiny v Praze byla zjištěna velká míra nejednotnosti hodnocení. Zdá se tedy, ţe
opozice dvojího /i/ je ve východolašském dialektu do jisté míry stále přítomna. Rovněţ se ukázalo, ţe
praţským posluchačům východolašské /y/ splývá s otevírajícím se neutrálním českým /I/. Výsledky
akustického rozboru spektra pak ukázaly, ţe v produkci se oba vokály liší poměrem prvních dvou
formantů, v percepci se jako dominantní ukázala role F2. Nemůţeme ovšem vyloučit ani další
sekundární faktory percepce, jako F3 či trvání vokálu.


