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1 . Ú V O D 

Zvuková podoba mluveného jazyka, ať už jazyka českého nebo kteréhokoli jiného, 

je předmětem zájmu fonetiky, tj. vědy, která se zabývá zvukovou stránkou lidské 

komunikace, činností mluvních orgánů při řeči a charakterem výsledného zvuku a jeho 

sluchovým hodnocením (srov. GREPL, 2000). Zvuková stránka jazyka je jen jednou z 

částí komplexního celku, který jazyk tvoří a který vstupuje do mezilidské komunikace. 

Zájem lingvistů proto nebudí jen zvuková podoba jazyka, tj. fonetická rovina řeči, ale i 

roviny další - morfologická, lexikální, syntaktická a stylistická. 

Jazyk, langue (abstraktní jazykový systém se všemi svými rovinami) vstupuje 

do mluvené komunikace v podobě řeči, parole (konkrétní realizace jazykového systému 

langue). Při komunikaci slouží jazyk jako nástroj komunikace, která je základem 

dorozumívání mezi členy lidského společenství. Předmětem zájmu lingvistiky nejsou tedy 

jen jednotlivé roviny jazyka, ale i jeho konkrétní užití a jeho zapojení do komunikace. 

Komunikace představuje složitý proces, na němž se podílí mnoho různých 

činitelů, jež jsou součástí složitého komplexu. Předmětem zkoumání lingvistiky mohou 

proto být buď jednotlivé složky komunikace, nebo její fungování jako celku a součinnost 

jejích jednotlivých složek. V jazykovědě vzniklo několik popisů komunikačních procesů, 

které se od sebe liší hlavně tím, na který z činitelů komunikace se jeho autoři zaměřili. 

Komunikace je, jak bylo uvedeno výše, základem dorozumívání mezi lidmi a právě 

lidskou složkou komunikace se začala zabývat psychologie, psychiatrie a později také 

psycholingvistika. Tyto disciplíny vnesly do teorie komunikace nový pohled a v jejich 

rámci vzniklo také několik komunikačních teorií. 

Pojetí komunikace, jejích složek a jejího fungování mohou být velice rozličná. 

Různé jazykovědné disciplíny (např. lingvodidaktika, pragmatika aj.) však pro svá další 

zkoumání potřebovaly univerzální model komunikace, který by dále mohly využít 

ve svých teoriích. Proto vznikl tzv. základní komunikační model 

(srov. NEBESKÁ, 1992), jenž spojuje nejdůležitější prvky známých popisů 

komunikačních modelů a slouží jako jedna z jazykových univerzálií. 

Základní komunikační model je jednou z jazykových univerzálií, tzn. funguje 

ve všech jazycích stejně. Tohoto faktu využily didaktiky cizích jazyků při zkoumání 

přenosu komunikačních návyků a jazykových prostředků z mateřského jazyka do jazyka 

cílového. Funguje-li totiž komunikace ve všech jazycích stejně, dá se předpokládat, že si 
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člověk bude podvědomě přinášet do komunikace v cílovém jazyce premisy z komunikace 

v mateřském jazyce. Těmito premisami rozumíme už zmíněné komunikační návyky 

(např. frekvence střídání komunikačních partnerů, užití určitého komunikačního kódu, 

gestikulace apod.) a jazykové prostředky (prostředky jazyka ze všech jeho rovin). 

Shodují-li se premisy z mateřského jazyka, které si mluvčí přináší do cizojazyčné 

komunikace, s pravidly komunikace a s jazykovými prostředky cílového jazyka, může 

proces přenosu mluvčímu komunikaci ulehčit. V opačném případě může být interference 

překážkou komunikace. 

Jak bylo uvedeno na začátku, je zvuková podoba jazyka součástí mezilidské 

komunikace a jejím zkoumáním a popisem se zabývá fonetika. Mezijazykový přenos 

probíhá na všech jazykových rovinách, tzn. že si do komunikace v cizím jazyce přinášíme 

i premisy z roviny fonetické. Této skutečnosti je možné při znalosti mateřského 

a cílového jazyka využít pro určení jevů, které by mohly mluvčím činit při komunikaci 

v cizím jazyce potíže, a jevů, jejichž osvojení a užívání by mělo proběhnout 

bez problémů. Znalost těchto jevů lze dále využít při vyučování danému cílovému jazyku, 

při tvorbě cvičení a psaní učebnic cílového jazyka. 

Mezijazykovým přenosem z mateřského jazyka do cizího jazyka na rovině 

fonetické a fonologické se budu zabývat ve své práci. Zároveň se v jejím závěru pokusím 

navrhnout i několik cvičení, která by mohla pomoci učitelům, kteří se zabývají výukou 

českého jazyka u mluvčích, jejichž mateřštinou je němčina. 
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2 . T E O R E T I C K Á V Ý C H O D I S K A P R Á C E 

2 . 1 . K o m u n i k a c e v l i d s k é s p o l e č n o s t i 

„Pro normální existenci organizovaného společenství (kmene, národa, státu apod.) je 

nezbytná výměna informací mezi jednotlivými členy společenství, je nezbytné 

dorozumívání (komunikace). " (BENEŠ, 1971, s. 55) 

Jakékoli společenství lidí žije mnohostranným společenským životem, ať už je to 

v oblasti hospodářské, politické, společenské nebo kulturní. Náš každodenní život má 

charakter společenského styku, sociálního jednání, které se uskutečňuje hlavně pomocí 

řečové činnosti. Tato činnost může mít v některých společenských aktivitách význam 

primární, tzn. aktivita je zaměřena hlavně na ni (např. rozhlas), nebo je její význam pouze 

druhotný (např. při práci v hlučném prostředí). Zvláštní skupinu činností představují ty, 

u nichž je řečová činnost samostatnou podstatou (např. literární tvorba). 

Řečová činnost souvisí, jak bylo uvedeno už výše, se sociálním jednáním a platí 

pro ni stejně jako pro toto jednání sociální normy, tzv. řečové komunikační normy. Jsou 

to ,,konvencionalizované zásady, jejichž dodržování podmiňuje nebo alespoň usnadňuje 

úspěšný průběh komunikace." (NEBESKÁ, 1992, s. 86) Tyto normy na jedné straně 

poskytují účastníkům komunikace vodítko pro chování v komunikační situaci, na straně 

druhé jim kladou pro chování v komunikaci určitá omezení. 

Řečově komunikační procesy jsou velice variabilní a je velmi nesnadné definovat, 

co to vlastně (řečová) komunikace je. Existuje vysoký počet možných, kombinací 

situačních, mentálních a jazykových faktorů, které jsou do komunikace zapojeny. Popisy 

komunikačního procesu a definice komunikace se od sebe liší tím, na který faktor se 

zaměřují. Žádný z popisů ani žádná z definic však neobsáhne všechny kombinace, které 

se vyskytují. ,, Vyčerpávající výčtová definice mezilidského komunikování, jež by zahrnula 

všechny aspekty (kognitivní, filozofické, sociální, lingvistické, kulturní; všechny 

potenciální proměnné a možné roviny významu a dopadu), zřejmě neexistuje." 

(VYBÍRAL, 2000, s. 21) Přesto však byla komunikace různými autory definována 

a popsána. Všechny tyto popisy jsou určitým způsobem zjednodušující a liší se od sebe 

podle toho, kterému faktoru ovlivňujícímu komunikaci dává autor přednost a který 

považuje za méně důležitý. Uveďme pro příklad několik definic komunikace. 
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„/.../komunikace je velmi široký pojem zahrnující informační a vůbec duchovní kontakty 

mezi lidmi i v tom případě, že nejde jen o vztahy uskutečňované řečí." 

(KOŘENSKÝ, 1992, s. 7) 

„Jazyková komunikace je přenos jakékoliv informace jazykem /.../" 

(ČERMÁK, 2001, s. 19) 

,, Komunikace je dorozumívání, společenský styk s cílem výměny myšlenkových obsahů 

mezi účastníky komunikace (komunikanty) " (ČECHOVÁ, 1996, s. 340) 

„Komunikace je přenos informací mezi minimálně dvěma účastníky (zvláště resp. obvykle 

mezi mluvčím a posluchačem), a to prostřednictvím určitého signálního systému znaků 

(resp. kódu), zvi. pak systému jazykového. Komunikace se uskutečňuje vždy v určitém 

rámci, daném několika složkami" (ČERMÁK, 2001, s. 13) 

„Řečovou komunikací tedy rozumíme složitě strukturovaný soubor jevů /.../" 

(NEBESKÁ, 1992, s. 39-40) 

Komunikace je tedy složitě strukturovaný soubor jevů, který probíhá mezi 

minimálně dvěma účastníky, je uskutečňován pomocí určitého signálu a jeho cílem je 

přenos informací a navázání duchovních kontaktů mezi účastníky komunikace. Jádro 

tohoto složitě strukturovaného souboru jevů tvoří produkce řeči (záměr mluvčího, výběr 

jazykových prostředků a jejich realizace), percepce řeči (příjem signálu a interpretace), 

společenské aspekty řečové komunikace, mentální předpoklady řečové komunikace, 

situační, mentální a jazykové činitele řečové komunikace a již zmíněné řečové 

komunikační normy. 

2 . 2 . T e o r i e k o m u n i k a c e 

Během doby, kdy se lingvisté, psychologové a psycholingvisté zabývají 

komunikací a snaží se ji co možná nejkomplexněji vyložit, vzniklo několik 

komunikačních modelů, o nichž bude pojednáno později. Liší se od sebe v závislosti 
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na tom, má-li v nich nejdůležitější postavení některá ze složek komunikačního procesu 

(a která) či proces jako celek a jeho průběh. Zatímco se lingvistické komunikační teorie 

soustřeďují především na celkový průběh komunikace, vznik, fungování a přenos jazyka 

jako kódu a na komunikační kanály, je středem zájmu psychologických 

a psycholingvistických popisů komunikace člověk jako účastník komunikace, vliv jeho 

psychických předpokladů na vznik a vývoj komunikace a zároveň působení 

komunikačního procesu zpět na člověka a vzájemná interakce mezi komunikujícími 

partnery. 

2.2.1. Lingvistické komunikační modely 

К nej známějším lingvisticky pojatým modelům komunikace patří komunikační 

model F. de Saussura, model Shannona a Molese a Bloomfieldův behavioristický model, 

(srov. PELZ, 1996) 

První dva modely jsou založeny na podobném principu, liší se od sebe hlavně 

terminologicky. F. de Saussure představil model, jenž vycházel z jeho teorie znaku, 

a komunikace podle něj byla rozdělena do pěti kroků. Tyto kroky klasifikoval de Saussure 

podle jejich povahy na psychické, psycho-fyzické a fyzické. Celý proces komunikace je 

podle této teorie osově souměrný podle osy, kterou tvoří třetí krok komunikace, krok, jenž 

je jako jediný čistě fyzický, (srov. PELZ, 1996) Shannon a Moles přinášejí do teorie 

komunikace termíny input (vstup) a output (výstup) a stejně jako de Saussure považují 

za základ komunikačního modelu produktora s jeho komunikačním záměrem 

(představou), který je zakódován. Vzniklá zpráva je akustickými vlnami přenesena ik_ 

příjemci, jdz ji dekóduje a reaguje na ni. Shannon a Moles tento popis komunikačního 

procesu ještě rozšířili o tzv. komunikační šumy, které v reálných situacích ruší přenos 

kódu. 

Bloomfieldův model přenáší do lingvistiky poznatky z behavioristické 

psychologie a středem jeho zájmu je jazyk jako zprostředkovatel nejazykových podnětů 

a reakcí, na jejichž střídání je založeno lidské jednání. Běžné lidské jednání funguje podle 

vzorce S-» R, tzn. člověk reaguje na nejazykový podnět S nejazykovou reakcí R. 

Pro komunikaci byl tento vzorec takto modifikován: S-> r ... s-> R. Nejazykový podnět S 

je předán pomocí jazykové reakce (náhradní reakce r), která vyvolá náhradní podnět s, až 

ten pak vede ke skutečné reakci R. Jazyková komunikace s ... r má na jedné straně pouze 

zprostředkovatelskou funkci mezi nejazykovými jednáními, mluvení je náhradou 
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za jednání. Na druhé straně vede mluvení к jednání, je podnětem pro ně. 

(srov. PELZ, 1996) 

2.2.2. Psychologické komunikační modely 

Eric Berne, Rut Cohn, Virginia Satir, Richard Brandler a John Grindler, Paul 

Watzlawick (srov. LUNG, 1996) - to jsou jen někteří z autorů psychologicky zaměřených 

komunikačních teorií. Společným znakem těchto teorií je cíl, ke kterému má komunikující 

jedinec dojít. Tímto cílem je úspěšná komunikace, bez nedorozumění, v níž účastníci 

komunikace vystupují jako sebevědomé vyrovnané bytosti, které přesně znají své cíle 

a při jejich dosahování plně respektují svého komunikačního partnera. Rozdíly mezi 

jednotlivými teoriemi spočívají hlavně v pojetí člověka jako účastníka komunikace, 

v užívané terminologii a u teorií vytvořených psychiatry v postoji kFreudově 

psychoanalýze. Autoři psychologicky orientovaných teorií byli většinou psychology nebo 

psychiatry a jejich teorie komunikace vycházely především z potřeb praktického života. 

Podle transakční analýzy Erica Berneho, která vychází z Freudovy psychoanalýzy, 

je v každé lidské bytosti ukryto několik osobností. Ty Berne označuje jako rodičovské já, 

dospělé já a dětské já. Průběh komunikace (transakci) ovlivňuje to, které části své 

osobnosti při ní komunikační partneři prosazují. Podle toho rozlišuje autor transakci 

pozitivní, při níž účastníci komunikace jednají pomocí té části osobnosti, která odpovídá 

očekávání komunikačního partnera, a transakci negativní, jež má většinou povahu 

komunikace zkřížené a působí v mezilidském jednání velkou část problémů, 

(srov. LUNG, 1996) 

Zatímco Berne rozlišuje tři typy osobnosti, vymezuje Rut Cohn ve své TZI 

(Themenzentrierte Interaktion) tři styčné body komunikování: já, my, ono. Tyto tři body 

mají vliv na to, jak mluvíme, co a jak formulujeme, jak působíme na ostatní atd., a jsou 

doplňovány tzv. globe, tj. faktory okolí, jež nás při komunikaci ovlivňují. 

Pro komunikování bez nedorozumění je nezbytné, aby já, my, ono a globe byli 

v rovnováze, jejíž narušení vede к narušení komunikace. Kromě nenarušené rovnováhy 

vidí Rut Cohn jako hlavní podmínky úspěšné komunikace důvěru, respekt a odpovědnost, 

(srov. LUNG, 1996) 

Pro Virginii Satir je jedním z nej důležitějších předpokladů komunikace 

sebevědomí. Komunikace je v jejím pojetí proces, v němž si dva lidé vzájemné měří své 

sebevědomí, a je spoluvytvářena řadou faktorů, jako např. sdělovaná zpráva, vnímání, 
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význam, akceptabilita, jistota, sebevědomí účastníků komunikace, jejich hodnoty, orgány 

vnímání, vědomosti, schopnosti, jež vytvářejí komplex. Satir rozlišuje dva druhy jednání 

lidí při komunikaci (ty odpovídají dvěma typům transakce u Berneho), a to jednání 

zkřížené, pomocí něhož se při komunikování vyhýbáme nepříjemným situacím, a jednání 

kongruentní, pro které je typické, že člověk jedná beze strachu, s přiměřeným 

sebevědomím, nic nepředstírá. Kongruentní jednání je podle Satir jedinou formou 

reagování, která umožňuje spokojený život. (srov. LUNG, 1996) Schopnost člověka 

jednat kongruentně se vyvíjí od narození a její vývoj u každého je podmíněn výchovou 

a rodinným životem. 

Neurolingvistické programování (NLP) Richarda Brandlera a Johna Grindlera 

vychází z předpokladu, že řeč člověka představuje modelově jeho zkušenosti, zážitky, 

normy a hodnoty. Podle NLP je při komunikaci nej důležitější, aby člověk našel 

rovnováhu, přijal sám sebe, byl zdravě sebevědomý, neměl problém navazovat kontakty, 

měl stanovené jasné cíle, kterých dosáhne, aniž by zranil ostatní, aby věděl, co chce, 

a podle toho plánovat své další kroky. (srov. Lung, 1996) 

Při tvorbě své komunikační teorie se psychiatr Paul Watzlawick distancoval 

od Freudovy psychoanalýzy. Snažil se vypracovat model, který by umožnil rychlé 

a efektivní změny v případě destruktivní komunikace. 

Podstatu komunikace vyjadřuje pomocí pěti axiomů: 

Nemožnost nekomunikovat 

Člověk nemůže nekomunikovat. Každé naše chování je komunikování, každou svou 

činností (i tím, že nic neděláme) sdělujeme komunikačnímu partnerovi některé informace. 

Slova i mlčení mají sdělnou hodnotu. 

Obsahová a vztahová rovina komunikace 

„Každá komunikace má obsahový a vztahový aspekt, a to tak, že druhý aspekt určuje 

předcházející, a je tedy metakomunikací." (WATZLAWICK; BAVELASOVÁ; 

JACKSON, 1999, s. 48) Vztahy jsou při komunikaci vyjádřeny často jen nevědomě 

a nevýslovně, spíše je můžeme tušit a vycítit. 

Frázování sledu událostí 

„Druh vztahu je v souladu s fázováním (punctaution) komunikačních sledů mezi 

komunikujícími." (WATZLAWICK; BAVELASOVÁ; JACKSON, 1999, s. 52) 

Shodnou-li se komunikační partneři na způsobu fázování komunikace (tzn. nepřerušovaný 

sled výměn při komunikování), může komunikace bez problémů probíhat a vztah mezi 

partnery je v pořádku. V opačném případě je nutné v komunikačním vztahu řešit potíže. 
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Digitální a analogová komunikace 

„ Lidské bytosti komunikují jak digitálně, tak analogově. Digitální jazyk je velmi složitý 

a má výrazně logickou skladbu. Postrádá však přiměřeně významy, týkající se vztahové 

stránky, zatímco analogový jazyk obsahuje významosloví, ale nemá odpovídající skladbu, 

která by jednoznačně definovala povahu vztahů." (WATZLAWICK; BAVELASOVA; 

JACKSON, 1999, s. 58) Digitální komunikace bývá preciznější a je zaměřena spíše 

na komunikování o obsazích. Analogová komunikace se zabývá spíše rovinou vztahovou 

a bývá víceznačná, občas vyvstávají problémy s jejím pochopením. К analogové 

a digitální komunikaci dochází často zároveň, obě tyto formy se doplňují. 

Symetrická a komplementární interakce 

„ Všechny komunikační výměny jsou symetrické nebo komplementární v závislosti na tom, 

jsou-li založeny na rovnosti či rozdílnosti." (WATZLAWICK; BAVELASOVÁ; 

JACKSON, 1999, s. 61) Při symetrické interakci jsou si oba komunikační partneři rovni 

na rozdíl od interakce komplementární, kdy mezi nimi vzniká vztah závislosti. Obě formy 

interakce se mohou vystřídat v jedné komunikační situaci. 

Problémy při komunikaci se podle Watzlawicka mají řešit metakomunikací 

a pomocí zpětné vazby. Musíme mluvit o tom, jak spolu hovoříme. Komunikační partneři 

by se měli snažit vystoupit z komunikační situace a mluvit o tom, jak rozhovor proběhl 

z pohledu každého z nich. 

2.2.3. Základní model komunikace a jeho složky 

V současné lingvistice je velice často používaný tzv. základní model komunikace, 

který má svůj původ v teorii informace (věda o obecných aspektech komunikace, která 

vznikla v 50. letech 20. století), (srov. NEBESKÁ, 1992) Tento model sjednocuje 

nej důležitější prvky lingvistických a psychologických komunikačních teorií, umožňuje 

nám globální pohled na komunikační proces a popisuje jak jednotlivé složky komunikace, 

tak její procesuálnost. Konstituční složky tohoto modelu označujeme souhrnně jako rámec 

komunikace nebo jako základní složky komunikace. Patří к nim účastníci komunikace 

(komunikanti) - produktor /1/ a recipient /2/ - a jejich vzájemná interakce /5/, sdělení 

(komunikát) /4/ a zpětná vazba (reakce na toto sdělení) /8/, kód /6/, kanál (médium) /7/, 

situace (kontext komunikace) /3/ a neverbální složky komunikace (tzv. paralingvální 

jevy). Na základě znalosti účastníků komunikace, můžeme tento proces definovat jako 
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situaci, ve které „Někdo /1/ říká něco /4/ někomu /2/ nějak /5-6-7/ s nějakým 

účinkem /8/." (ČERMÁK, 2001, s. 19) 

Účastníci komunikace (komunikanti) 

Důležitým faktorem ovlivňujícím komunikační proces je počet komunikujících 

osob a jejich účast na komunikaci. V závislosti na těchto dvou proměnných můžeme 

vzniklé komunikáty rozdělit na monologické, při nichž posluchač aktivně nereaguje 

na projev mluvčího, i když mu může být osobně přítomen, a na komunikáty dialogické, 

jejichž charakteristickým rysem je aktivní účast dvou a více komunikantů. 

Na osobním vztahu komunikantů a jejich společenském postavení závisí, bude-li 

se jednat o komunikaci důvěrnou, nebo emocionálně neutrální. 

Produktor textuje rozhodujícím činitelem pro jeho obsah i podobu, on rozhodne, 

co řekne a jak to řekne, tj. jakých jazykových prostředků využije. 

Komunikát 

Komunikát je základní komunikační jednotkou a pro průběh komunikace je hlavní 

jeho obsah. „Obsah komunikátu je souhrn informací, které komunikát přináší." 

(ČECHOVÁ, 1996, s. 345) 

Jak bylo uvedeno výše, je možno komunikáty rozdělit podle počtu účastníků 

komunikace na komunikáty monologické a dialogické. 

Kód komunikace 

„Kód je dohodnutý systém znaků (signálů) i pravidel spojování, řazení znaků 

pro přenos informace." (ČECHOVÁ, 1996, s. 341) Nejčastěji používaným kódem 

komunikace je jazyk, z dalších možných kódů jmenujme například kód číslicový nebo 

telegrafní (tzv. Morseovu abecedu). Aby mohlo dojít ke komunikaci, musí produktor 

i recipient ovládat stejný kód. Není-li tomu tak, mohou komunikanti využít 

tzv. zprostředkovatelů komunikace, jejichž úkolem v komunikačním procesu je ulehčení 

přijímání komunikátu adresátům, pro které není původní text přiměřený. Typickým 

příkladem takového zprostředkovatele komunikace v cizím jazyce je překladatel. 
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Kanál komunikace 

Kanál komunikace je prostředek nebo prostředí, které slouží к přenášení kódu 

a jímž jsou účastníci komunikace spojeni. V přímém bezprostředním komunikačním styku 

je kanálem vzduch přenášející akustické vlny. 

Kontext komunikace 

Každý komunikační proces probíhá v určité době, na určitém místě, v určitém čase 

a určité společenské atmosféře, za jistého počtu komunikujících osob. Všechny tyto 

faktory podmiňující průběh komunikace jsou součástí komunikačního kontextu. 

Komunikačním kontextem tedy rozumíme „aktuální vztažný rámec, celek všech 

proměnných, ve kterém se naše komunikace uskutečňuje a v němž je důležité: s kým, kde, 

kdy, o čem, jak a proč (s jakým cílem) - a sjakým účinkem komunikujeme." 

(VYBÍRAL, 2000, s. 27) Vybíral ve své knize dále rozlišuje kontext vnitřní (mentální) 

a vnější (fyzický). Vnitřním kontextem rozumí poznatky a představy o světě, 

komunikačním partnerovi a o komunikaci samé, které má komunikant uloženy v sobě 

a které „organizují jeho svět". (VYBÍRAL, 2000, s. 20) Vnitřní kontext je buď vědomý 

(vědomí přístupný) stav naší mysli, nebo neuvědomovaný. Do vnějšího (fyzického) 

kontextu zahrnuje autor jednak aktuální sociální a fyzický kontext, jednak ustálený 

kontext kulturní, zvykový a jazykový. 

2 . 3 . K o m u n i k a č n í p r o c e s a j e h o e t a p y 

Před charakterizováním jednotlivých fází komunikačního procesuje nutno říci, že 

z psychologického hlediska má vznik jakékoli komunikační události svůj základ 

v uspokojování aktuálních komunikačních potřeb jedince, jako například přenos 

informací nebo sdílení pocitů. Komunikační potřeby jsou velmi často jen těžko 

oddělitelné od ostatních lidských potřeb (např. spánek, přijímání potravy apod.), hranice 

mezi nimi většinou mizí. A právě tyto potřeby jsou impulsem pro začátek komunikačního 

procesu. 

Komunikační proces můžeme rozdělit do tří základních etap: komunikační 

koncepce, vlastní komunikování a percepce komunikátu. 

Komunikační koncepce 

Tato fáze probíhá před vlastním komunikováním. Zahrnuje volbu tématu 

a odpovídajících jazykových prostředků a záměr mluvčího. 
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Vlastní komunikování 

V této etapě dochází к produkci komunikátu, popř. ke korektuře. Produkci lze dále 

rozdělit do tří fází: konceptualizace, formulace a artikulace. Konceptualizace představuje 

převod nejazykové představy (tématu) do pojmů. Formulace je založena na volbě 

syntaktických a morfologických prostředků pro vyjádření tématu. Artikulací rozumíme 

vlastní pronesení dané promluvy. 

Percepce komunikátu 

Percepce je aktivní mentální proces, jehož cílem je rekonstruovat komunikační 

záměr produktora. I tuto etapu komunikačního procesu můžeme dále rozdělit do tří fází: 

vlastní percepce sluchovými orgány (slyšitelnost je základním předpokladem percepce), 

identifikace slov a analýza povrchových struktur promluvy, po níž percepce přechází 

к porozumění. 

Porozumění textu 

Porozumění textuje „proces, jehož základem je porovnávání percipovaného textu 

s obsahy mentálních struktur recipienta." (NEBESKÁ, 1992, s. 80) Proces rozumění 

textu má tři fáze. První z nich je hledání navyklých signálů. Recipient vstupuje 

do komunikace s tzv. exceptacemi, tj. svými očekáváními od textu. Druhou fázi 

porozumění představuje odstranění víceznačností a třetí určení/přiřazení smyslu 

(interpretace). 

Z pragmalingvistického hlediska musíme uvažovat ještě o jedné fázi komunikace, 

a to o perlokuci. Perlokuce je následnou fází komunikace a během této etapy je zřejmé, 

zda a jak se realizoval autorův komunikační záměr, zda jeho sdělení bylo rozuměno a zda 

mu bylo rozuměno správně, (srov. ČECHOVÁ, 2000) To, zda se autorovi sdělení 

podařilo realizovat komunikační záměr, záleží mj. na tom, jsou-li účastníci komunikace 

rovnocennými partnery. V případě, že jsou na různém stupni zvládnutí komunikačního 

kódu, tj. jazyka, může i přes snahu porozumět sdělení dojít к jeho nepochopení. To je 

způsobeno nezvládnutím některého mluvnického jevu nebo slovní zásoby recipientem. 

Příjemce sdělení může ovšem také spoléhat na to, že se autor bude snažit formulovat své 

sdělení s ohledem na jazykové kompetence svého komunikačního partnera co 

nejjednodušeji a bude ho několikrát opakovat. Bude tedy využívat svého jazykového 

handicapu. Třetí možností, proč by se komunikační záměr mluvčího nemusel podařit, 

jsou, stejně jako v komunikaci mezi jazykově rovnocennými partnery, různé druhy 

přenášení významu, ironie apod. 
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2 . 4 . K o m u n i k a c e v m a t e ř s k é m a c i z í m j a z y c e 

Jak bylo řečeno výše, základní model komunikace platí stejně pro všechny světové 

jazyky, tj. proces komunikace je nezávislý na tom, kterým z jazyků mluvíme. 

Telefonujeme-li, nemyslíme na to, že kanálem komunikace je telefonní kabel, stejně jako 

si běžně při rozhovoru neuvědomujeme, že je naše řeč přenášena vzduchem v podobě 

akustických vln. To platí jak v komunikaci mateřským jazykem, tak v komunikaci 

jazykem cizím. V každodenní komunikaci některé části komunikačního procesu 

nevnímáme. 

Z mateřštiny přenášíme do cizího jazyka premisy o průběhu komunikace a jejích 

jednotlivých komponentech. Přenášíme však i jazykové prostředky, jejichž užití nemusí 

být v cílovém jazyce správné. Dojde-li к přenosu sdělení, které je v mateřském i cizím 

jazyce vyjadřováno stejnými jazykovými prostředky, nedochází kvůli mezijazykovému 

přenosu к chybě a vliv mateřštiny může komunikaci ulehčit. V takovém případě hovoříme 

o tzv. pozitivním transferu, (srov. HENDRICH, 1988) Mnohem častěji než к pozitivnímu 

transferu dochází při komunikaci к transferu negativnímu. „/ . . . / návyky z mateřského 

jazyka jsou pro nás mnohdy větší překážkou než pomocí." (PANUŠOVA, 2001, s. 47) 

Mateřský jazyk, jehož jazykový systém si osvojujeme od dětství, je v našem podvědomí 

zakódován natolik, že jeho prvky přenášíme do cizího jazyka i ve sděleních, к jejichž 

vyjádření by cizí jazyk užil prostředků jiných, a při vyjadřování je poté příčinou chyb. 

Mezijazykový transfer byl potvrzen dlouhodobými výzkumy provedenými ve skupinách 

lidí, kteří se učili anglicky a měli různé mateřské jazyky. Během výuky dělal každý 

účastník kurzu chyby, které odpovídaly jazykovému systému jeho mateřštiny, 

a to ve všech jazykových rovinách, (srov. HEINDRICHS; GESTER; KELZ, 1980) 

К mezijazykovému transferu dochází ve všech jazykových rovinách, 

ale ne ve všech rovinách stejně. Gramatickou, lexikální i stylistickou stránku jazyka si 

v mateřském jazyce v průběhu života rozvíjíme četbou a poslechem, a protože jsme 

i v mateřštině nuceni na její správnost myslet, děláme to podvědomě i v cizím jazyce. 

Artikulační návyky, výslovnost mateřského jazyka si osvojíme a zautomatizujeme 

v dětství a v průběhu života na nich jen zřídkakdy něco měníme. „Plná automatizace 

výslovnosti je pro mateřský jazyk výhodná, protože na ni už nemusíme myslet a můžeme se 

plně soustředit na ostatní jazykové prostředky. V cizím jazyce jsou tyto stereotypy 

z mateřštiny spíše na překážku. Pro nácvik výslovnosti v cizím jazyce si musíme pracně 

vytvořit automatismy nové." (PANUŠOVÁ, 2001, s. 47-48) 
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V mateřštině jsme zvyklí věnovat pozornost zvládnutí jazykových prostředků 

gramatických, popř. lexikálních, zvuková podoba jazyka je považována 

za zautomatizovanou stránku řeči. Stejný díl pozornosti věnujeme i jednotlivým složkám 

jazyka při komunikaci cizím jazykem, což vede к opomíjení role výslovnosti 

při komunikaci а к velkému množství výslovnostních chyb způsobených nejen 

mezijazykovým transferem. 

2 . 5 . V ý s l o v n o s t a v ý s l o v n o s t n í c h y b y 

2.5.1. Pojem výslovnosti 

Výslovností rozumíme zvukovou realizaci mluvy. Spisovná výslovnost bývá 

označována jako ortoepie. Ortoepie je tedy „soubor norem, které vymezují spisovný 

standard zvukové podoby jazyka." (PÁLKOVÁ, 1994, s. 320) Součástí ortoepie je 

ortofonie, která popisuje správnou podobu jednotlivých hlásek. 

Pro správnou výslovnost cílového jazyka je nezbytné správné osvojení jeho 

fonetického a fonologického systému. Zvládnutí fonetické a fonologické soustavy 

zahrnuje zvládnutí dvou činností, a to mluvení (produkce zvukového proudu) a poslechu 

(percepce řečového proudu), (srov. BENEŠ, 1971) 

„Ve fonologickém systému jazyka jsou dvě výrazně se lišící skupiny jevů: 

a.suprasegmentální jevy (prozodické apod.), b.segmentální jevy (inherentní apod.)." 

(BENEŠ, 1971. s. 65) Při produkci zvukového proudu musí tedy jedinec nejen správně 

vyslovovat jednotlivé hlásky, ale musí je umět i správně spojovat, tj. využívat 

suprasegmentálních (prozodických) prostředků jazyka, (srov. HENDRICH, 1988) 

Pálková (1994) rozlišuje dva typy výslovnosti: explicitní a náznakovou. Základem 

explicitní výslovnosti je taková artikulace všech hlásek a přechodů mezi nimi, při které se 

mluvidla dostanou až do krajních artikulačních poloh. Výslovnost náznaková je naproti 

tomu nedbalá, příliš rychlá, mluvidla se při artikulaci jednotlivých hlásek nedostanou 

do krajních poloh, pouze naznačují směr artikulace. 

2.5.2. Výslovnost v mateřském a cizím jazyce 

Mluvní (výslovnostní) návyky mateřského jazyka se promítají do jazyka cizího 

(osvojovaného), (srov. HENDRICH, 1988) Při mluvení cizím jazykem můžeme 

bez výhrady přijmout z mateřského jazyka respirační a fonační složku výslovnosti, 
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tj. fáze produkce řeči, při nichž vzniká výdechový proud, který je hlasivkami přeměněn 

na hlas. V cizím jazyce nesmíme ale bezvýhradně využívat artikulační bázi ani 

výslovnostní návyky z mateřštiny. Pro osvojovaný jazyk si musíme vytvořit 

a zautomatizovat nové výslovnostní návyky, které v mozku musíme zakódovat odděleně 

od automatismů z mateřštiny, aby při mluvení nedocházelo к záměně těchto dvou 

systémů, (srov. PANUŠOVÁ, 2001) 

2.5.3. Role výslovnosti při komunikaci 

„/.../ kvalita mluveného projevu není dána pouze jeho obsahovou stránkou, 

ale i formou, jakou obsah sdělujeme" (BRABCOVÁ, 1987, s. 9) 

Výslovnost hraje při mluvené komunikaci významnou roli. Je nejen ukazatelem 

jazykové kultury, ale její kvalita může mít rozhodující vliv na zdárný průběh komunikace, 

protože ovlivňuje srozumitelnost textu. Má-li mluvená komunikace proběhnout se 

zdarem, musí mluvčí zvukovou realizaci své promluvy přizpůsobit normám daného 

jazykového společenství. Měl by proto dbát na takovou realizaci, která je schopna zajistit 

dorozumění, vzájemnou komunikaci, (srov. HENDRICH, 1988) Největším nedostatkem 

ve výslovnosti je nerealizace nebo nedostatečná realizace hlásek. V češtině jde například 

o krácení a dloužení samohlásek nebo o redukci souhláskových skupin, 

(srov. BRABCOVÁ, 1987) 

2.5.4. Výslovnostní chyby 

Beneš při své klasifikaci výslovnostních chyb vychází z předpokladu, že 

„Fonologický systém cizího jazyka je zpočátku vnímán prostřednictvím vlastni 

fonologické soustavy, která působí jako filtr." (BENEŠ, 1971, s. 62) Na základě toho 

vymezuje dva typy výslovnostních chyb: nahrazování fonologických elementů cizího 

jazyka fonologickými elementy mateřštiny a vytváření vlastních elementů 

(mluvčí na základě fonologického systému mateřštiny vytvoří hlásku, kterou považuje 

za identickou hlásce v cílovém jazyce). Nahrazování elementů může proběhnout několika 

způsoby, jeden element může být nahrazen jedním nebo více elementy, nejčastěji dvěma. 

Výslovnostní chyby lze rozdělit také podle toho, mají-li vliv na bezproblémový 

průběh komunikace, či nikoliv, tedy na chyby znemožňující komunikaci (špatná 

výslovnost změní význam slov, recipient sdělení nepochopí) a chyby, které nezabraňují 
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zdárnému průběhu komunikace, přestože jsou prohřeškem proti výslovnostní normě, nijak 

však neovlivňují význam sdělení, (srov. KLEPPIN, 1998) 

Mluvíme-li o tom, jak se výslovnostní chyby odrážejí na průběhu komunikace, 

musíme uvést ještě jeden speciální případ, ve kterém je chyba ve výslovnosti pouze 

prohřeškem proti výslovnostní normě, tzn. nemění význam sdělení, a přesto znemožňuje 

komunikaci. Recipient v tomto případě rozumí všemu, co mu chce produktor sdělit, 

vnímání výpovědi s velkým množstvím výslovnostních chyb je pro něj ovšem natolik 

náročné, že po určité době (její délka je závislá na snaze recipienta a kvalitě projevu) 

přestane sdělení vnímat a není na něj později schopen adekvátně reagovat. 

Chyby ve výslovnosti jsou (stejně jako chyby v ostatních jazykových rovinách) 

často způsobeny mezijazykovým transferem, což znamená, že srovnáme-li systém hlásek 

jazyka mateřského a cílového, je na první pohled zřejmé, s výslovností kterých hlásek 

a hláskových skupin budou mít mluvčí problémy. S tímto poznatkem přišli už 

ve 30. letech 20. století členové Pražského lingvistického kroužku, (srov. BARRY, 1999) 

Problémy se ale nebudou vyskytovat pouze ve fázi produkce, ale i ve fázi percepce řeči. 

Naše artikulační ústrojí je přizpůsobené artikulační bázi mateřského jazyka a není 

schopno produkovat bezchybně všechny hlásky jazyka cílového. Některé z nich jsou 

pro jedince pravidelným tréninkem obzvláště v začátku užívání cizího jazyka naučitelné, 

ale dospělý člověk nemůže nikdy docílit stejné výslovnosti cílového jazyka, jako má 

rodilý mluvčí. Gůl (1996) v této souvislosti mluví o tzv. fenoménu Josefa Conrada1. 

I percepce zvukového proudu je ovlivněna naší mateřštinou. V literatuře bývá 

tento jev označován různými termíny. Gül (1996) mluví o auditivní bázi, která obsahuje 

auditivní vzory. Těmi je každý při poslechu omezen, slyší proto jen ty hlásky, pro než 

jeho auditivní báze vzory má. Barry (1999) definuje tzv. prototypy, jež* v podstatě 

odpovídají Gůlovým vzorům, a magnetické působení. Magnetické působení je výhodné 

při osvojování mateřského jazyka, protože při vnímání řeči vyrovnává variabilitu 

vzniklých hlásek. Při učení se cizímu jazyku je ale překážkou, neboť v prostředí 

vytvořeném pro mateřský jazyk brání zavedení kategorií pro jazyk osvojovaný. Clen 

Pražského lingvistického kroužku Trubeckoj užíval pro auditivní bázi, prototypy 

a magnetické působení pojem síto mateřského jazyka, (srov. BARRY, 1999) 

Kromě mezijazykového transferu mezi jazykem mateřským a osvojovaným 

můžeme sledovat ještě tzv. sekundární mezijazykové vlivy. Ty se projevují u jedinců, 

' Josef Conrad byl Polák, který psal literární díla vysoké kvality v anglickém jazyce, jeho psaná angličtina 
byla bezchybná, v mluvené řeči se však nikdy nezbavil svého polského přízvuku. 
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kteří se učí několika cizím jazykům. Tyto jazyky se mohou navzájem také ovlivňovat, 

(srov. HENDRICH, 1988) 

2 . 6 . S t r u k t u r a p r á c e a p r a c o v n í h y p o t é z y 

V další části práce se budu věnovat vlivu mateřského jazyka, tj. němčiny, 

na výslovnost v češtině, která je pro mluvčí cizím jazykem. Předpokládám, že 

na fonetické rovině jazyka dochází к pozitivnímu transferu i к interferenci mezi 

mateřským jazykem, tj. němčinou, a jazykem cílovým, tj. češtinou. К interferencím by 

podle mého názoru mělo docházet při výslovnosti těch hlásek, jejichž artikulace je 

v němčině jiná než v češtině, nebo u těch hlásek, které mateřský jazyk, tj. němčina, 

v inventáři hlásek nemá. Proto v úvodu praktické části diplomové práce provedu stručné 

porovnání fonetických a fonologickým systémů němčiny a češtiny a stanovím, které 

z českých hlásek by mohly při mluveném projevu podléhat interferenčním vlivům. 

U hlásek, jejichž artikulace je v češtině i v němčině stejná, tj. neliší se místem a způsobem 

artikulace ani znělostí, by mělo docházet к pozitivnímu transferu, respondenti by s jejich 

vyslovováním neměli mít žádné potíže, protože si ze svého mateřského jazyka přenesou 

plně automatizované výslovnostní stereotypy, které jsou i pro jazyk cílový správné. 

Při analýze zvukových nahrávek s vybranými mluvčími se budu snažit vzít 

v úvahu i to, zda respondenti pobývali delší dobu na území České republiky, a měli tudíž 

po delší dobu kontakt s mluvenou češtinou, i skutečnost, v kterém věku se začali učit 

česky a zda byl jejich vyučující češtiny rodilý mluvčí, protože se domnívám, že všechny 

tyto faktory mohou být pro kvalitu výslovnosti signifikantní. Předpokládám, že pobyt 

respondentů v České republice stejně jako rodilý mluvčí jako učitel češtiny by měli 

na kvalitu výslovnosti mít pozitivní vliv, neboť mluvčímu umožňují poslech a následně 

nápodobu správné výslovnosti českých hlásek. 
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3 . P R A K T I C K Á ČÁST P R Á C E 

3 . 1 . P o p i s m e t o d y 

Celý výzkum měl devět částí: 

Specifikace pracovních hypotéz 

Magnetofonové nahrávky a jejich popis 

Transkripce nahraných textů 

Stanovení počtu problémových jevů v textech 

Poslech nahraných textů se záznamem chyb 

Stanovení počtu chyb (absolutní počet chyb + procentuální výskyt chyb) 

Popis výslovnosti jednotlivých mluvčích 

Srovnání hypotéz s výsledky výzkumu 

Na základě výsledků výzkumu návrh výslovnostních cvičení 

3.1.1. Specifikace pracovních hypotéz 

Po porovnání fonetických systému českého a německého jazyka, tj. jazyka 

cílového a mateřského, jsem zjistila základní rozdíly mezi těmito systémy a popsala 

výslovnostní jevy, které by německým mluvčím mohly při mluvení českým jazykem činit 

potíže. Při porovnávání systémů hlásek (a později při posuzování správnosti výslovnosti) 

jsem se zaměřila pouze na segmentální rovinu řeči, tj. na jednotlivé hlásky a jejich 

kombinace, suprasegmentálním jevům jsem se vzhledem к rozkolísané terminologu 

a jejich těžké posuzovatelnosti nevěnovala. 

Rozdíly ve fonetických a fonologických systémech jsem rozdělila do pěti částí: 

Rozdíly v systému vokálů 

Rozdíly v systému konsonantů 

Rozdíly ve spojování hlásek 

Rozdíly ve změnách hlásek v proudu řeči 

Rozdíly ve vztahu hláska-písmeno 

3.1.1.1. Rozdíly v systému vokálů 

Zatímco jsou české samohlásky znázorňovány podle místa jejich tvoření ve tvaru 

trojúhelníku, znázorňují lingvisté německý systém samohlásek do čtyřúhelníku. 
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V samohláskovém trojúhelníku najdeme deset českých samohlásek, německý systém 

samohlásek je poněkud bohatší a obsahuje vokálů více. 

Tři základní vlastnosti, které liší německé vokály od českých, jsou zaokrouhlení 

rtů u vokálů, které je v němčině podstatným rysem některých vokálů přední řady, zatímco 

v češtině je pouze jevem průvodním u zadních vokálů, dále napětí hlásek a otevřenost či 

zavřenost dané hlásky. V češtině nejsou tyto vlastnosti rozhodující pro kvalitu hlásky, 

v němčině však mohou představovat distinktivní rysy fonémů (např. ve slovech Tür a Tier 

jsou obě samohlásky přední, dlouhé zavřené a napjaté, jejich výslovnost se liší pouze 

zaokrouhlením či nezaokrouhlením rtů, které je v tomto případě distinktivním rysem). 

V češtině je distinktivním rysem délka samohlásek, tj. změna délky samohlásky 

může změnit význam celého slova, např. ve dvojici slov vila-víla se od sebe liší pouze 

délkou samohlásky i. V němčině délka samohlásek sama o sobě distinktivním rysem není, 

distinktivním rysem je ale napjatost samohlásek, jejímž průvodním rysem bývá délka 

vokálu, napjaté samohlásky jsou tedy často vyslovovány jako dlouhé. „ V češtině пет 

v systému samohlásek využito ani rozdílu v napjatosti. České samohlásky jsou relativně 

nenapjaté, a to i samohlásky dlouhé." (PÁLKOVÁ, 1994, s. 172) 

Na základě těchto rozdílů se dá předpokládat, že by němečtí mluvčí neměli mít 

s výslovností českých vokálů velké problémy, jen by se mohlo zdát, že budou samohlásky 

vyslovovat zavřeněji nebo napjatěji, což by ovšem nemuselo mít vliv na srozumitelnost 

textu a nemělo by to být při komunikaci rušivým elementem. Příliš otevřená výslovnost 

vokálů je totiž i v češtině prohřeškem proti výslovnostní normě. Chybovat by mluvčí 

mohli v délce českých vokálů, a to tehdy, budou-li je vyslovovat zároveň napjatě. 

Jak jsem uvedla výše, nemám v úmyslu věnovat se ve své práci popisu 

suprasegmentálních jevů. Vyučující češtiny se však shodují v tom, že rodilí Němci velmi 

často spojují přízvuk s délkou vokálů, že automaticky prodlužují přízvučnou slabiku. 

Ačkoli tento jev přímo nesouvisí s fonologickým systémem němčiny, zaměřila jsem se při 

poslechu nahrávek i na něj. 

3.1.1.2. Rozdíly v systému konsonantů 

Němčina nemá palatální hlásky ď, ť, ň, je tedy velmi pravděpodobné, že budou 

mít němečtí rodilí mluvčí s artikulací těchto hlásek potíže. Navíc v tomto případě může 

při nácviku výslovnosti dojít ještě к jednomu problému, a to к problému 

terminologickému. Palatální hlásky jsou běžně označovány jako měkké (německy weich), 

hlásky d, t, n naopak jako hlásky tvrdé (německy hart). Některé německé učebnice, 
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např. Stufen international nebo Tangram, však užívají označení „weich" a „hart" 

pro vlastnosti hlásek „gespannt" a „ungespannt", což odpovídá českému napjaté, 

nenapjaté. Němci, kteří se učí česky, mohou tedy pokyn, že mají něco vyslovovat měkce 

nebo tvrdě (weich nebo hart) pochopit zcela jinak a snažit se o úplně jinou výslovnost 

hlásek, jež mají být hláskami palatalizovanými. 

Německé hlásky p, t, к jsou podle místa a způsobu uvolnění závěru vyslovovány 

téměř stejně jako jejich české ekvivalenty, jen s výrazně vyšším napětím a aspirací. 

Je možné, že němečtí mluvčí budou u těchto hlásek přídech přidávat i v češtině. 

V češtině existují dvě varianty šumivé vibranty ř, a to varianta znělá, která 

je realizována na začátku slov, mezi vokály a v sousedství znělé hlásky, a varianta 

neznělá, jež je vyslovována na konci slov a v sousedství neznělé hlásky, 

(srov. PÁLKOVÁ, 1994). Hláska ř, ani jiná hláska jí podobná v německém fonetickém 

systému neexistuje, její výslovnost bude pravděpodobně také činit potíže. 

Hláska r je v češtině frikativa, vibranta, přední alveolára, vždy znělá a jedinečná, 

(srov. PÁLKOVÁ, 1994). V němčině je situace s touto hláskou poněkud složitější. 

Existuje zde totiž pět variant konsonantického a dvě varianty vokalického r. S českou 

variantou této hlásky se shoduje jen jedno z nich. Tato varianta hlásky r s menším počtem 

úderů špičky jazyka než v češtině je sice kodifikována jako realizace 1. stylistické 

varianty německé výslovnosti, patří ale v některých oblastech německy mluvících 

obyvatel (např. Sasko) к variantám méně užívaným. Zároveň však patří mezi povinné 

varianty v určitých pozicích jevištní mluvy a zpívané formy německého jazyka. Dále má 

němčina čípkové a třené r, které je podle posledních výzkumů nejčastěji realizovaným 

fonémem r. (srov. přednáška U. Hirschfeld na XIII. IDT v Grazu 2005) Vokalické r je 

středová zavřená samohláska, jejíž výslovnost je podobná oslabené výslovnosti hlásky a. 

Vokalické r využívá němčina jen v určitých pozicích (po dlouhých samohláskách). 

Němečtí rodilí mluvčí by mohli mít tendenci v těchto pozicích užívat vokalizovanou 

variantu hlásky r i v češtině. 

Hláska h je v češtině i v němčině frikativa a laryngála. Rozdíl spočívá ve znělosti 

hlásky. České h je znělé, německé naopak neznělé. Tento rozdíl by mohl mít vliv 

především na spojování hlásky h s jinými konsonanty. 

Každý z obou jazyků má dvě varianty výslovnosti hlásky ch. V češtině je primární 

variantou její neznělá výslovnost a v závislosti na hláskovém okolí se příčinou spodoby 

znělosti objevuje i její znělá varianta. I němčina má dvě základní varianty zvukové 

realizace ch, jejichž výskyt je závislý na hláskovém okolí, v němž se vyskytují, 
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tzv. ich-Laut a ach-Laut. Českému neznělému ch odpovídá německý ach-Laut, 

pro německý ich-Laut (neznělá palatální frikativa, jejíž výslovnost by se dala přirovnat 

к velmi měkkému ch) čeština ekvivalentní hlásku nemá, němečtí mluvčí by však mohli 

i v češtině tíhnout к jeho užití v pozicích pro něj typických (po předních vokálech, 

diftonzích a konsonantech, v některých řeckých slovech, např. biochemie, na začátku 

poněmčených slov před samohláskou e, a i např. ve slovech Chemie a China). V určitém 

hláskovém okolí se ch vyslovuje v němčině jako k, např. ve slově wachsen, jež se 

realizuje jako [Vaksan]. 

Užití rázu je v němčině stejně jako v češtině obligatorní před slovy začínajícími 

samohláskou. Navíc je ráz obligatorně vkládán v místech, na nichž je jeho použití 

v češtině pouze fakultativní, např. do složených slov mezi jejich jednotlivé části 

nebo u slov tvořených předponou mezi předponu a základ slova (např. ve slovech Verein, 

ausatmen, Theater). Němečtí rodilí mluvčí by tedy mohli častěji užívat rázu v místech, 

na kterých je v češtině doporučován pouze pro profesionální mluvčí, což by v komunikaci 

nemělo být rušivým elementem. 

Ve slovech německého původu se nevyskytuje znělá hláska ž. Němečtí rodilí 

mluvčí ji ze své mateřštiny znají jen díky cizím slovům. V češtině je tato hláska naopak 

docela hojně využívána a němečtí mluvčí by s její správnou artikulací mohli mít potíže. 

V češtině se na rozdíl od němčiny vyskytují hlásky г а I ve slabikotvorné pozici. 

Jejich artikulace se od neslabikotvomých variant těchto hlásek neliší, realizace celého 

hláskového okolí, v němž se vyskytují, by mohla německým rodilým mluvčím podle 

mého názoru činit veliké potíže. 

3.1.1.3. Rozdíly ve spojování hlásek 

Český jazyk má mnoho hláskových skupin, které v jazyce německém neexistují, 

např. tr, hl, sšt apod., a lidé, jejichž mateřštinou je němčina, jejich výslovnost asi nebudou 

zvládat bez obtíží. V případě některých hláskových skupin povoluje česká výslovnostní 

norma redukce při jejich výslovnosti, a nebyli-li respondenti v průběhu výuky českého 

jazyka s redukcemi při výslovnosti českých souhláskových skupin dostatečně seznámeni, 

budou se pravděpodobně snažit vyslovovat je jako neredukované, např. slovo/sem budou 

vyslovovat [jsem] místo povoleného [sem] nebo je budou redukovat chybně, aby si 

zjednodušili jejich vyslovování, např. slovo jméno budou vyslovovat redukovaně jako 

['me:no] místo správné výslovnosti ['jme:no]. К redukci hláskových skupin nebo к jejich 

chybné výslovnosti bude docházet podle mého názoru také v těch skupinách, které 
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obsahují některou z výše uvedených hlásek, tj. hlásku, jejíž artikulace je v češtině jiná než 

v němčině. Chybná výslovnost jedné z hlásek ve skupině může vést к potížím 

s vyslovením celé skupiny, např. nahradí-li chybně hlásku ř hláskou š, vznikne z hláskové 

skupiny stř spojení šč, slovo ministři budou vyslovovat pak jako ['minisči]. 

3.1.1.4. Rozdíly ve změnách hlásek v proudu řeči 

Vzhledem к různému postavení a uplatnění znělosti a napjatosti v systému 

českých a německých souhlásek probíhá v těchto jazycích různě asimilace znělosti. 

V němčině nepodléhají neznělé souhlásky změnám v žádném postavení na rozdíl 

od češtiny, v níž se neznělé souhlásky před souhláskami párovými znělými stávají také 

znělými, (srov. ROMPORTL, 1974) Znělé souhlásky v němčině podléhají změnám 

znělosti, a to na začátku slov, kdy jsou vyslovovány s oslabenou znělosti, a na konci slov, 

kdy dochází к tzv. volnému vyznění slova (Auslautverhärtung), tzn. znělé hlásky jsou 

vyslovovány nezněle. 

Asimilace znělosti probíhá v obou jazycích odlišně a mohlo by v jejím případě 

dojít к přenosu z němčiny do češtiny. 

3.1.1.5. Rozdíly ve vztahu hláska-písmeno 

Zpočátku výuky českého jazyka budou mít asi němečtí rodilí mluvčí problém se 

značením kvantity vokálů čárkou či kroužkem nad příslušným vokálem a se značením 

měkkosti konsonantů háčkem, stejně jako s tím, že následuje-li po tvrdém konsonantu i 

nebo ě, musí být tento konsonant vysloven měkce. Při posuzování výslovnosti by mohlo 

být problémem konstatovat, zda respondent neovládá např. při realizaci slova dítě jako 

['di:te] vztah hlásky a písmena, a tudíž neví, že má souhlásky ve slově vyslovovat měkce, 

nebo zda neumí správně vyslovovat palatalizované souhlásky. 

Německému písmenu s odpovídá hláska z, např. slovo Saft se vyslovuje jako 

[zaft], písmenu z pak hláska c, např. slovo Zunft vyslovují Němci jako [cunft]. Stejně tak 

české jméno Zuzana zní ['cucana]. 

Písmeno у není v němčině realizováno stejně jako v češtině hláskou i, nýbrž 

hláskou, která je ve fonetické transkripci znázorňována znakem у, a je to přední, vysoký, 

zavřený vokál, jenž je artikulován s našpulením rtů a má krátkou i dlouhou variantu, 

němečtí rodilí mluvčí by tedy mohli mít tendenci realizovat samohlásku у stejně jako 

v mateřském jazyce. 
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Po porovnání fonologických systémů českého a německého jazyka můžeme 

předpokládat, že by němečtí rodilí mluvčí při mluvení českým jazykem mohli dělat 

nejvíce chyb v následujících 19 jevech: 

1. ď 

ť 

ň 

E 

t 

к 

ř 

r 

ch 
v 

Z 

slabikotvorné r 

slabikotvorné 1 

souhláskové skupiny tr, Ы, sšt, tř, žšt, řšť a další 

změny znělosti hlásek znělosti 

vztah hláska-písmeno: s-z 

vztah hláska-písmeno: z-c 

vztah hláska-písmeno: y-jemu odpovídající realizace v Nj 

vztah hláska-písmeno: ě po různých souhláskách 

vztah hláska-písmeno: d, t, n před i 

3.1.2. Magnetofonové nahrávky a jejich popis 

Zkoumaný materiál tvořilo 13 magnetofonových nahrávek mluveného projevu 

mluvčích, jejichž mateřštinou je němčina (rodilých Němců a Rakušanů). Každá nahrávka 

se skládala ze tří částí: četby neznámého českého textu, známého předem připraveného 

českého textu a volného vyprávění v češtině, které mohlo být doplňováno odpověďmi 

na otázky. 

Jako neznámý text jsem zvolila úryvek z knihy Zdeňka Jirotky Saturnin. Tento 

text obsahuje alespoň jeden příklad každého sledovaného jevu. Text není příliš dlouhý, 

jeho délka je však dostačující pro analýzu výslovnosti jednotlivých respondentů. Přílišná 

délka textu by podle mého názoru mohla způsobit oslabení koncentrace mluvčích 
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na čtení a vedla by tak к výskytu většího počtu výslovnostních chyb. Celková obtížnost 

textu je neutrální, tj. text obsahuje běžně frekventované výslovnostní jevy a neobsahuje 

žádné "pasti". Volila jsem text zábavný, aby se mluvčím dobře četl a aby působil 

motivačně. 

S jednotlivými mluvčími jsem se předem domluvila, aby si pro nahrávku připravili 

četbu textu, který je jim známý a blízký a s jehož četbou by neměli mít problémy. 

Pro případ, že si někdo z respondentů svůj text nepřinese, jsem měla p ř i p r a v e n ještě jeden 

text neznámý. 

Mluvčími byli jednak lidé, kteří již delší dobu pobývají v České republice (nebo 

dříve delší dobu v ČR pobývali), jednak lidé, kteří se učí česky na Univerzitě v Bonnu 

a nemají žádný kontakt s česky mluvícím prostředím, nebo je tento kontakt velmi 

omezený. 

3.1.3. Poslech nahrávek se zaznamenáváním chyb 

Při opakovaném poslechu nahrávek byly jednotlivé texty zaznamenány fonetickou 

transkripcí a bylo posouzeno, které z problémových jevů vyskytujících se v textech byly 

mluvčími realizovány správně a které nikoliv. Zároveň byla soustředěna pozornost na to, 

zda mluvčí nedělají chyby i v jevech, které nebyly v hypotézách uvedeny. 

Chybné čí správné realizování hlásek bylo posuzováno podle pravidel 

a výslovnostních norem uvedených v následujících publikacích: 

HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. 

PÁLKOVÁ, Z. Fonetika afonologie češtiny. Praha: Univerzita Karlova, 1994. 

DUDEN Bd. 6. Aussprachewörterbuch. 4. bearbeitete Auflage. Mannheim: 

Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, 2003. 

Při práci s magnetofonovými nahrávkami nebylo možné se v některých případech 

zcela vyhnout nepřesnému posouzení způsobenému subjektivními faktory, které jsou 

průvodním jevem sluchové analýzy prováděné pouze jednou osobou bez použití přístrojů. 

Při pořizování fonetické transkripce se vyskytl problém, když mluvčí realizoval některou 

z hlásek v rozporu s českou výslovnostní normou a pro tu, kterou mluvčí vyslovil, 

základní fonetická transkripce IPA přizpůsobená pro český jazyk 

(srov. PÁLKOVÁ, 1994. s. 38) nemá odpovídající znak. К tomu docházelo nejčastěji u 

hlásky ř, jež byla často několika mluvčími realizována jako hláska blížící se hlásce ř s 
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náznakem výslovnosti jiných hlásek, např. š nebo ž. V takovém případě jsem chybu do 

transkripce nezaznamenala, ale popsala jsem ji v analýze daného textu. 

Při transkribování hlásky r jsem volila znak r pro správně realizovanou hlásku, 

pro vokalické r a R pro třené a čípkové r. 

Přehled použitých transkripčních znaků: 

Samohlásky krátké: 

běžný pravopis transkripce 

Samohlásky dlouhé: 

běžný pravopis 

Souhlásky, které 
jsou psány v některé 
variantě jinak: 

běžný pravopis 
ť 
ď 
ň 

transkripce 
ť 
ď 
ň 

Souhlásky, které 
nejsou v pravopisu 
odlišeny: 

běžný pravopis 
n(zadní n) 

ch 
ch 
ch 
r 
r 

Další transkripční znaky: 
slabikotvorná hláska (r) 
aspirace (k) 
ráz 
redukovaná samohláska 
slovní přízvuk 

r 
kh 

9 

transkripce 

transkripce 
g 
X 

T 
R 

3.1.4. Stanovení počtu chyb 

V každém z textů bylo spočítáno, kolik problematických jevů se v něm vyskytuje, 

a po poslechu také, kolik z těchto jevů je chybných a jaké procento chyb ve výslovnosti 

jednotlivých jevů mluvčí dělali. Všechny hodnoty byly poté zaneseny do tabulky spolecne 

s celkovým počtem problematických jevů v textu. 
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Popis tabulky 

Tabulka se skládá z 10 sloupců a 25 řádků. První sloupec obsahuje seznam jevů, 

jejichž realizace byla při výzkumu sledována, další sloupce jsou označeny A/I-A/III, 

B/I-B/III a C/I-C/III. A je označení pro neznámý text, В pro známý text а С pro volnou 

mluvu, římská I je označení pro počet sledovaných jevů v textu, římská II pro počet 

chybně vyslovených jevů a III pro procentuální výskyt chyb v daném jevu. 

3.1.5. Popis výslovnosti jednotlivých mluvčích 

Charakteristika výslovnosti každé ze zkoumaných osob obsahovala transkribované 

texty, ze kterých se při popisu vycházelo, tabulku chyb a slovní popis nej důležitějších 

rysů výslovnosti a nejčastějších výslovnostních chyb. 

3.1.6. Srovnání hypotéz s výsledky výzkumu 

Závěrečnou fází výzkumu bylo porovnání pracovních hypotéz s jeho výsledky, 

tzn. zjištění, zda mluvčí skutečně dělali chyby, které byly způsobeny negativním 

transferem, a zda dělali i chyby jiné, popř. jaké. 

3.1.7. Výslovnostní cvičení 

Výsledkem výzkumu bylo zjištění, které z výslovnostních jevů českého jazyka činí 

potíže mluvčím, jejichž mateřštinou je němčina. Tento výsledek jsem využila pro návrh 

cvičení, která by těmto mluvčím mohla pomoci vylepšit zvukovou podobu jejich češtiny. 
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3 . 2 . V ý z k u m 

3.2.1. Nahrávka č. 1 

3.2.1.1. Analýza nahrávky č. 1 
Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 1 je muž žijící v Německu, který 6 semestrů navštěvoval kurzy 

češtiny v Lipsku. Česky se začal učit, protože již několik let spolupracuje na projektu 

s univerzitou v Liberci a při své práci využívá české literární prameny. V průběhu výuky 

českého jazyka byl na pětiměsíčním pracovním pobytu v České republice. 

Mluvená čeština je pro něj obtížnější formou jazyka než psaná, v české 

výslovnosti považuje za nej obtížnější hlásky ř a r a skupiny souhlásek. 

Popis výslovnosti 

Mluvčí má v textu na nahrávce potíže s hláskou ř, ta je vyslovována ve 100 % 

případů chybně. Stejné procento neúspěšnosti se vyskytuje u hlásky r, a to u její 

slabikotvorné i neslabikotvorné varianty. V případech, ve kterých němčina tuto hlásku 

vokalizuje, vyslovoval mluvčí vokalizovanou variantu hlásky r. Místo českého neznělého 

ch vyslovoval mluvčí po předních vokálech německý ich-Laut. Hlásky p, t, k, jsou 

přibližně v 70 % případů vyslovovány s aspirací, která je vlastní německé výslovnosti. 

Z palatalizovaných hlásek činí mluvčímu největší potíže hláska ť, avšak ani hlásky ď a ň 

nevyslovuje mluvčí zcela bezchybně, většinou dochází к výslovnosti bez palatalizace. 

Hlásku ž nevyslovuje mluvčí ve všech případech správně, na začátku slov ji někdy 

nahrazuje spojením dž, např. ve slově život, které vyslovuje jako- ['dživot]. 

Mluvčí v mnoha případech prodlužuje délku vokálů, a to uvnitř i na konci slov, 

např. ve slovech navštívit, které vyslovuje jako ['na:všťi:vit], skupiny vyslovuje jako 

['skupini:], v několika málo případech došlo při realizaci dlouhých vokálů к jejich 

krácení, např. slovo dále realizoval jako ['dale]. Z hláskových skupin jsou 

nejproblematičtější souhláskové skupiny, jež obsahují hlásky, které mluvčí vyslovuje 

špatně, např. tř, zř, př, hl, mž, př, stř. 

Výskyt chyb se neliší v závislosti na tom, zda se jedná o připravený, či 

nepřipravený text. Výše uvedené hlásky mluvčí vyslovuje chybně bez ohledu na to, zda se 

jedná o známý, nebo neznámý text. 
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Německá výslovnost mluvčího neobsahuje žádné výrazné znaky dialektu, 

dialektem tedy není zatížena ani výslovnost česká. 

Respondent si je vědom problémů s výslovností hlásek r a ř, což by mohlo být 

impulsem pro další nácvik výslovnosti a její postupné zlepšení. Další hlásky, v nichž 

mluvčí chyboval, nepovažuje za obtížné a chyby při jejich realizaci si možná vůbec 

neuvědomuje. 
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3.2.1.2. Transkripce nahrávky č. 1 h 

[za'thuRnin ,?ačkolif 'nema:m RA:t Tse9na tha 'pšÍRovna:ni:?a 'podobentsvi: 'kt erimi: 
'dokhtho vlax 'phrophle:tha: sve themphera'ment% 'řeči: uz'na:va:m že: 'nat om na:zornem 
'pšikhladu: ( v v 

s ka'vaftiou 'človjekhem ?a 'mksou Vobl ix 'ňeco je lze na 'ňem ' aspoň pnblr.zne 
Vkha:zath 'jakhi:m 'človjekhem je 'zathurnin 'doktho vlax si 'thoťiš 'ROzďelillidi podle 
'thoho jak se 'xovaji 'fpholophRa:zdne: ka'va: ňe 'majř.li pšet 'sebou 'mr.su 'k oblix ? 

'přecthafthe si 'luksusni: kha'vafnu 'zaneďelňiho 'dopoledne 'vegkYi je 'kRa-.snrden^ a 
'hosthu: f kha'va:rňe je 'ma:lo ?uš ste se 'nasňi:dali: 'pšečetli ste Tseqm 'novini: a tet ste se 
'pohodlné ,?opřeli 'vmňekhe:m 'boksu ?a 'zamišleňe se di:'va:te na 'mi:su 'kobli? 'nuda se 
'phomalu 'Rozle:za: do 'fše<? 'khouthu: h 

kha'va: ni ?a thu se 'thedi ma: u'kha:zat do 'kthere: 'skupini: 'liďi: 'podle 4 eonje 'dokt ora 
'vlaxa 'pathři:the 'jste'li pRy: 'človjekhem bes 'fantazije bes 'thouhi po dy'namice a bes ^ 
'smizlu pRo hu'mo£'budethe se 'nathi 'khoblihi 'di:vat 'thupje ?a bez'mišlenkovi:ťe 'tšeba as 
do 'pholedne ?a phakh se 'zvnethe ?a 'pu:jdethe 'k ,?objedu ma:m 'du:vodne: 'podezdzem: ze 
do 'the:tho 'p^ve: 'skhuphini: 'zažazuje 'dokthor vlax 'thake: 'mne 'misli:me že 'není: 'fp ra:vu 
o 'humoRu a 

•?o the: di'namice 'nebudeme 'mluvit*1 ?ale tho že mi ?u'phi:ra: 'fantaziji ktiš vi: že se mi: 
'phovedlo 'spRa:vňe 'viplňith ,?u:žedňi: 'fomula:že 'pži:znaňi: 'gda:ňi 'du:xodove: t o mne 
'?opRavdu 'pžekvapuje ''ale 'nathom ne'za:leži: ,?igdibiš 'mezi 'liďi 'thoho 'druhu ' opravdu 
'patšil 'bilo bi mi Го 'milejši: 'nežli bi:th 'pši:slušni:kem 'skuphini 'dRuhe: 'k tera: pRi: se? 

psi 'phohledu 'nathi 'khoblihi 'bavi: 'přetstllavou 'co bi se 'ďelo 'ktibi 'někdo 'zčista 'jasna a 
'bezvi:straha 'začal '?osthatni: 'na:vštevňi:khi ka'va:rna ti:m 'pečivem 'bombafdovat ] 

['život 'di:lo a 'hudba 'hildegaRdi fon 'biqen *za:jem ?o 'dživot 'hildega di fon 'biqen 'za:žil 
'fpozledňi:9 'lethe9 'nebi:valou 'renesanci 'přestože se 'sa:ma 'často ?ozna'čo:valo za 
'ne-.vzďelanou 'jeptiškhu viťvožila 'hildegaRda 'di:lo 'před ňi:mš ?i 'dnes 'stoji:me'f u:žazu 
ve 'sve: '?osobje 'spojovala bes pRo'ble:mu při:Rodo'vjedkhiňi baz'ni:ržku t eo'ložk u 
'lidovou 'kazathelkhu 'vještkhiňi ?a ?'abatiši 'hildegaRda 'bi:va 'často ozna'čovana: za 'p^vňi: 
le'ka:ršku ?a 'při:rodovjedkhiňi 'sčedovjekhu na 'za:khladňe svi:<? 'vi:zi: 'phop sala: 
'photsthathu: 'živlu 'khamenu: lexňivi:? 'Rostlin ?a 'zvi:žath 'inthujithivňe Ros'p oznala 
'pši:čini 'mnoha 'nemoci: ?a 'phopsala ' lexebňe 'pRosčetkhi 'ktheRe: 'nephozbili 'plat nosťi 
'dodnes 'tho:mas 'še:f 'phophisuje 'dživot ?a 'di:lo 'the:tho 'velkhe: 'sčedovjekhe: '?ozobnosťi 
ješ 'vmnoha 'ohlede? 'musi: 'pu:sobith 'Revolučne 'kniha 'pšecthavuje 'pouthavi:' u:voť do 
' 'univ^a:lni:ho 'di:la 'the:tho 'viznamne: 'misťičkhi] 

[ja 'pracuji 'f?univej»ziťe 'vlipsku ?a tham na ,?u:řadu 'ge manistikhi a muj 'za:jem je 'ďejini 
'linguistukhi speci'ja:lňi: 'za:jem je 'thakhi hi'sto:Rie 'mathemathikhi 'pRotože ja: sem 't'ak i 
'mathemathikh ?a 'geRmanisthikh ?a 'tbadi 'f pRaze 'pRacuje *častho 'f khlementhi:nu 'pRotože 
tham 'najedu 'čast o 'pRameni 'zgeRmanistikhi 'nebo 'zďejin 'mathemathikhi 'nebo 
'mathemathikhi 'jezujithu: 'flipskV 'phi:šu 'novou 'khnihu o zuplithif formsn to sou 
spec'jia:lni: 'vjeci 'vjazikV 'fnemeckhu 'mi 'ma:me 'odbo 'linguisthikhi a 'tham je 'novi: 'di:l 
zuplithif forman zuplitNfforman sou 'slovi 'kteRi 'nemaji: 'sthejni: 'phR amen 'jakho 'f ^ 
češtiňe 'bi:th ?a ja: sem thi dva 'nejsou 'pši:buzni: ?a tho je muj a k t W . l ň i : *za:jem 'flipsk'u 
'da:le 'pRacuje na 'čla:nkhu ?o 'stanislavu 'vi:drovi: ?on bil 'mathemathikh 'thadi 'f pRaze 'na 
khlementhi:nu ?a on bil 4hakhi 'jezujitha ?a tho je 'spolupRo:jekth 's?univeRzithou 'vlibeRci 'a 
ma:m gRanth 'zgRanthove: 'agenthu:RÍ 'česke: *Republikhi ?'ale 'častho 'pRacuie 'v lipskhu a ^ 
ne 'fpraze 'pRotože tbo je thak moc 'dRahi: 'thadi 'fphraze 'lepši: je 'phracujer 'pšes inťernet1 

a muj 'kholega 'bude mi 'našťevith 'ílipskhu 'možná: 'lethos ?a mi 'pšipravujeme 'člamek1 
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PRO 'časopis ,?euRoRegijoni: 'nisa 'naise tho je 'kRajina 'libeRec 'goeRlic 'vroclaf teť 'nevim 
co 'musi:m ři:ct] 
Co má jazykověda společného z matematikou? 
[no tho je 'ťeškha ,?otha:skha 'misli:m tham sou 'spojeni: 'mezi t h i ' objema' oboRi 'pRotože 
'napři:khlat 'či:sla sou 'thakhi ' f j az ikV 'Realizova:na ?a 'p^vni: 'mat emat ik a 'bila jenom 
psa:n 'slovi ?a thakh 'napři:khlath f i n d i j e 'nebo 'vjižni: a'me:rice 'bili mat e'mat ick e: 
'znalosťi 'napsa:n 'vždicki 'jenom se 'slovi 'napši:khlat 'thi 'slovi 'či:sel sou 'spojeni: 'mezi 
ma t h e 'ma tVou ?a geR'manistikhou ja: sem psal 'kni:škhu ?o 'čřsle? ?a 'oslové? 'čr.slu: a 
'mislim tho je 'jenom 'pRÍmithivňi: m a t V m a t V a : 'khtera: ma: 'spojeňi: s geRma'mst ík ou 
kllom'phleksňi: mathe'ma:thikhaje 'jini: vjec] 
Takže moje představa, že se zabýváte třeba logaritmy je špatná? h 

[loga'Rithmi sou 'modeRni: 'protože thi 'logaRithmi 'bili 'nejdži:ve psa:n' fsedmna:cťe:m 
'stoljeti: ?a tho je 'modeRňi: 'pRo mňe 'prothože 'ja: sem 'ňekto 'khteri: 'k ouk ne 
'namathemathice 'histoRicki] 
Jakým obdobím se zabýváte? 
[tho 'neRozumi:m] 
Jaké časové období? , h 

['fsedmna:cthe:m 'stoljeti: speci'ja:lne '?ojezuithe: ?a mathe'mathikha: 'jezujit e: a 'fízik a: 
'při:rodňi: 'vjedi ?a thak 'dale ' f sedmnaxtVm 'stoljeťi: 'fosmna:cthe:m 'stoljeti:] 
Vyhovuje Vám, jak jsou vybavené knihovny v Praze? Najdete více materiálů tady nebo v 
Lipsku? h , 
[vic 'fpRaze 'ale 'možná: mu:j *kholega 'kho'phi:ruje 'ňeco ?a 'pošle t o mňe do 'lipsk a a ^ 
'pRoto 'nemusi-.m bi:th thak *častho 'fkhlementhi:nu 'protože tho 'tRva 'dlouho к o'p i:rovat 
'sthaRe: 'knihi tši 'nebo 'čthiři 'thi:dni 'pRotože *nemu:žethe sa:m ko'phi:Rovath 'musi:ťe 
phsa:th ?objed'na:íkhu ?a 'tho 'ďela mu:j 'kholega 'flipsku ma:m 'pRameňi: la'tinske: 
'prameni: a samo'zřejmňe 'nemecke: 'pRameňi ' ale thi 'česke: 'pRameňi sou 't adi 'fpraze 
' ale thi 'jezujithe: 'psali 'khnihi no 'devadesa:th 'pRo'centhu: la'tinske: ?a 'deset pro'cent 
'nemeckhi ?a 'česk i] 
Takže těch 5 procent hledáte tady v Praze? 
[maksi'ma:lňe pjeth pRo'centh 'prothože 'českhi 'nebil ,?odboRni: 'jazikh 'tho je 'fenome:n 
'deva:thena:cthe:ho 'stoljeti 'přetťi:m 'českbi: 'jazik bil 'jenom 'lidovskhi: 'jazikh pRo 
'sedla:ci thak 'dale thi 'šlextu 'mluvili 'německhi ?a thi 'iezujithi 'mluvili 'thakhi 'českhi ,?ale 
'jenom pRo 'misiji thi 'kni:škhi 'nejsou 'českhi la'ti:nsk i je 'lepši] 
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3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

J e v A/I A / I I A / I I I B / I B / I I B / I I I C / I C / I I C / I I I 

ď 1 0 0 - - - 1 0 0 

ť 0 _ _ 0 - - 0 - -

v 
n 1 1 100 0 - - 0 - -

P 4 3 14 32,6 23 8 34,8 26 9 34 ,6 

t 58 4 4 75 ,9 27 23 81,2 123 111 90 ,2 

к 34 21 61,8 17 14 82,4 77 69 89,6 
v r 14 14 100 10 10 100 9 9 100 

r 29 9 v + 2 0 100 15 2 v + 1 3 100 71 9 v + 6 2 100 

ch 7 5 71 ,4 4 4 100 3 3 100 
v 
Z 2 0 0 7 3 42 ,9 11 0 0 

r (s lab) 1 0 0 1 1 100 2 2 100 

1 (s lab) 1 1 100 0 - - 0 - -

s ^ z 34 3 8,8 23 3 13 56 0 0 

z - с 14 0 0 13 0 0 21 0 0 

У 10 1 10 19 0 0 7 2 0 0 

b ě 1 0 0 1 0 0 0 - -

v 
p e 1 0 0 0 - - 1 0 0 

v 
ve 3 0 0 5 1 20 3 0 0 

m ě 1 0 0 0 - - 2 0 0 

tě 2 0 0 0 - - 2 0 0 

dě 2 0 0 2 0 0 2 0 0 
v 

n e 8 0 0 2 1 50 26 9 34 ,6 

di 4 2 50 3 1 33,3 1 1 100 

ti 2 2 100 4 4 100 12 10 83,3 

ni 15 9 60 8 1 12,5 18 10 55,5 

Popis tabulky: 
1. sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
A/I - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/II - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III - procentuální výskyt chyb v neznámém textu 
B/I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
B/II - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
B/III - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
C/I - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
C/II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 
C/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.13. Nahrávka č. 13 

3.2.2.1. Analýza nahrávky č. 2 
Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 2 je žena žijící v Německu, která se s českým jazykem setkala 

už v dětství, neboť její matka byla Češka. Rodina však žila v Německu, otec respondentky 

byl Němec a jejím mateřským jazykem je němčina. Asi ve 25 letech začala navštěvovat 

kurzy češtiny na univerzitě v Lipsku, které navštěvovala 3 semestry. Nikdy nepobývala 

delší dobu v České republice. 
Snazší formou jazyka je pro ni mluvená čeština a za nejobtížnější v české 

výslovnosti považuje skupiny hlásek, palatalizované hlásky a sykavky. 

Popis výslovnosti 

Největší potíže má mluvčí s hláskami r a ř, ty vyslovuje ve 100 % případů chybně. 

Hlásku r vyslovuje buď jako veláru, nebo její vokalizovanou podobu typickou 

pro němčinu, ř často nahrazuje hláskou š nebo ž. Hlásky p, t, к vyslovuje v cca 70 % 

případů aspirované. Velmi častou chybou ve výslovnosti je vyslovování německého 

ich-Lautu na místě českého ch. К této chybě dochází asi v 90 %. Palatalizované hlásky 

realizuje mluvčí asi v 50 % případů chybně jako hlásky nepalatalizované. Problémy má 

mluvčí také se skupinami hlásek, a to hlavně s těmi, ve kterých se vyskytují již zmiňované 

hlásky r a ř, jako např. str, př, dr, trh, stř. U kvantity samohlásek dochází ke krácení 

i dloužení, a to nezávisle na pozici samohlásky ve slově. 

Větší množství výslovnostních chyb se objevilo ve čtených textech než ve volné 

mluvě. Rozdíl mezi známým a neznámým čteným textem je nepatrný, u některých hlásek 

se více chyb vyskytuje u textu známého, u některých je tomu naopak. U volné mluvy jsou 

stejně chybně vyslovovány hlásky r, ř a ch, lepší je to ale s aspirací hlásek p, t, k. 

Žádná z chyb při výslovnosti hlásek není způsobena vadou řeči nebo chybnou 

výslovnostní v němčině. 

Hlásky, jež mluvčí považuje za obtížné, většinou ovládá lépe než ty, jejichž 

realizace jí činí veliké obtíže. Sykavky umí vyslovovat v češtině velmi dobře, v případě 

palatalizovaných hlásek chybovala jen asi v 50 % případů. Naopak hlásky r a ř neumí 

vůbec, jejich realizaci však nepovažuje za obtížnou. 
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3.2.2.2. Transkripce nahrávky č. 2 • . h 
['zatuRňin , ?ačkolif'nemam Rát 'fse?na tha 'při:rovna:ňi: ?a 'podobentsvi: 'ktheri:mi 'dokt o? 
vlax 'phrophle:tha: sve: thempeRa'menthňi: 'řeči ,?uzna:va:m že 'nat om 'na:rozene:m 
'psi:k ladu s kha'va: nou 'človjekhem ?a 'mi:sou 'khoblÍ9 'ňeco je lze na 'ňem 'alespoň ^ 
'pšibližňe '?ukha:zat 'jakhi:m 'človjekhem je 'satu ňin 'dokťVvlax si 't oťiš 'Rozd'elü'lidi 
'podle 'thoho jak se 'xovaii: 'fpholophRa:zdňe kha'va:rňe 'maji:li pšet 'sebou 'mi:su 'k obli? 
'pšectafthe si 'luksusni: kVva:nu 'zaneďelňi:ho 'dopholedne 'veqk u je 'k ra:sni den a 
'hostu: f ka'va:rňe je 'ma:lo '?uš ste se 'nasňi:dali: 'pšečetli ste 'fše9ni 'novinu a t et ste se 
'pohodjňe 'opšeli 'fmňekhe:m 'boksu ?a 'zamišleňe se 'ďi:va:the: na 'mi:su 'k obli?'nuda se 
'phomalu 'rozle:za: 'do fse<? 'khouthu: 'khava:rni ?a thu se 'thedi ma: 'uk a:zat do 'kt ere: 
•skuphini: 'liďi: 'podle 4heori:je 'dokthora 'vla:xa 'patři:the 'jsteli pRy: 'človjek^m bes 
fant a'zije bes 'thouhi po 'dynamice ?a bes 'smislu pro 'humo 'budet e se 'na t i Vobhh i ^ 
'ďi:vat 'thuphje ?a 'bezmišlenkhoviťe 'třeba ?aš do 'poledne ?a phak se 'zvednet e a 'pu:jdet e 
'k?objedu ma:m 'du:vodne: 'podezřeni: že do Чье:Го 'phRve:^'skupini za'řa:zuje 'dokt oS 
vlax 'thakhe: mne 'misli:m že 'neňi 'fpRa:vu ?o hu'mo:Ru ?a '?othe: 'dinamice 'nebudeme ^ 
'mluvith '?ale tho že mi '?uphi:Ra: 'fantazi:ji 'gdiš vi: že se mi 'provedlo 'sphra:vňe 'vipjňiť 
'u:ředňi: formu'la:ře 'přiznami: 'kdami 'du:xo:dove: tho mne ' opVavdu 'pšekVapuje ' ale 
'nathom 'ne:za:leži: '?i gdibi? 'mezi 'liďi 'thoho 'druhu '?opRavdu 'patřil 'bilo bi mi t o 
'milejši: 'nešli bi:th 'pši:slušňi:khem 'skupini 'druhé: 'kthera pri: se při 'pohledu 'nat'i 
'khoblihi 'ba:vi: 'předsta:vou co bi se 'ďelo 'gdibi 'někdo 'sčista 'jasna a bez 'vi:st Rahi 
'začal 'ostatni: 'na:všťevňi:ki: ka'va:Rni ti:m 'pexivem 'bombaRdovat ] 

['svjedeckha: 'vi:povjed ?o 'poža:Ru 'mli:na 'požač'vipukl 'khvu:li *vile:movi mu:j 'braty 
'vile:m je již 'devatena:cťilethi: ^lapec '?ale ma: 'žadu 'nepjekhňi:? 'vla:stnostř'sďectví: 
'napři:khlat 'sta:le 'ješťe 'choďi spa:t 'zeslepicemi 'Rodiče tho 'dlouho 'thRpjeli '?ale 'onoho 
'včera gdiš 'thaťi:nek 'viďel jak 'vile:m s *pšikri:fkhou 'fphotpa:ži: '?opjet 'le:ze do ? 

'khurňi:khu 'řekl si že je 'nejviši: čas tho 'nocova:ni: na 'hřa:du mu 'zatRhnout hnet 'slezeš a 
'lehneš do 'phosthele 'pšikha:zal mu '?ale 'vile:m za 'sebou 'ješťe 'vitha:hl 'žebřixek ?a že 
'nephu:jde t o ze vi: hnet bil '?oheň na 'střeše 'p^vňi: sem ho 'spozoRoval ja: 'hoři: 'zvolal 
sem gdiš tho 'thaťi:nek ,?uslišel 'sthraťil 'hlavu 'nevjedel sem v the: '9vi:li co dři:f zda 'hasit 
či 'phomoci '?otci 'íhledami: 'hlavi 'ješťe 'kfšemu 'mamii]kha 'odňekhuth 'volala co se 'sta:lo 
?a 'nikdo 'nevjedel '?otkut 'poňevadš 'mamiqka 'mňela vždi 'pra:ce nad 'hlavu 'thakže 'na ňi: 
'nebilo 'viďet pojť sem pši'ka:zal ji: 'tati:nek 'nevi:m gde mi: 'hlava 'stoji: 'vždit 'nehoři: 
'zabRoukala 'vli:dňe 'mamiqkha a 'pomalu se 'štraxala 'zhRomadi 'pRaxe 'khna:m] 

v 

[gdiš sem 'slišela: že 'musi:m 'ňeco či:st co zna:m thak sem si 'mislela 'mu:žu va:m ^ ^ 
'pšedna:šet ma:j ?'ale gdiš tho 'nemusim '?ale 'teť se ňa:k 'stiďi:m 'budu 'ňeco 'jini: 'ži:k at 
'pRotože gdiš sem 'bila 'smalinkhou 'fkhnixkhupectvi: thak sem 'viďela 'malinkhou 
'kňi:žečku ?a tho ie 'ňeco co 'moje 'babičkha 'vždickhi 'ďelala '?ale ja: se 'nemohla t 'o 
'vspomi:nath ?a Гак sem 'khoupila 'kňižečkhu 'phRotože to je 'malilinkha a tham 'sthoji: t o 
'vařila 'mišička 'kašičkhu 'nazelene:m 'Rendlixku 'thomu 'dala 'thomu v ix 'thomu 'ma:lo 
'thomu ňic then 'plakhal then *skha:khal ?a then 'maličkhi: šup do l h o m u : khi theť 'nevi:m jak11 

tho de ?a tham se 'naphaphal ja: sem 'mislela že tho theť 'mu:žu '?umi:m '?ale 'neumi:m t o 
'přesňe ?'ale ma:m tu 'k ni:žečku co sme 'ďelali 'thadi 'fpRaze tet zna:m 'ňa:ki 'hřišťe 
'pšeťi:m ja: sem se 'neďi:vala 'na ti 'hřišťe ' ale 'jako 'thurist 'sďi:ťetem 'musi:m bra:tj ^ 
' ohled '?oďi:ťe thak ja: si 'jenom 'ďi:vala na thi 'phama:tkhi 'ktheRe ja: ?uš sem 'znala a tho 
co '9t'ela sem 'viďet tho 'nemohla sem] 
Proč jste se začala učit česky? 
['phrothože *mammiqkha je 'češkha: ,?ale '?ona jen 'mluvila 'českhi 's na:mi gdiš mi 'bili 
'malilinkhi: ?a thakh ' ona 'nemluvila gdiš mi 'pšišli 'doškholkhi ?a 'škholi thakh ,?ona 
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•nemluvila 'česki jen 'pšines 'pivo 'nebo thak ňa:k a thak ja: sem se 'ne učila psesne^ 
gra'ma:hikhu 'nebo tha:kh theť sem se *?uči:m dva se'mesthRÍ 'če-.šťimr ale je to hrozne 
'phrothože 'pšeťi:m tho 'bila ?o'becna: 'če:šťina ?a ?ej tho 'bilo 'strejda a 'nebilo strix a 
'mli:kho ?a ne 'mle:kho 'vokhno ?a ne ?'okhno ?a tbak ňa:k '?ale ja ma:m 'thak i '91Ы vmoji: 
'češťinu a tho je 'strašné 'nama:havi: 'ti '9ibi 'vindat1] 
Jaký kurz navštěvujete? 
[na ?uni'veRziťe then 'sami: 'ktheri: mu:j 'manžel mňel pšet 'Rokama] 
Kolik vás je ve skupině? , h ? h 

[thakh 'pšibližňe 'dvacet11 'bili sme 'dvaceth ?a theť sme 'thRoxu mi:ň t ak ' asi 'p a tnaxj 
Učí vás rodilý mluvčí Čech nebo Němec? 
[tha je 'českha] 
Ostatní jsou začátečníci? 
[sou theť 'fctvrthi:m se'mesty ja: 'neuďelala 'p^vňi: se'mestf'phRothože '?ona 'mislela no 
'?umi:m ?uš 'Лохи ?a 'dala mi do 'dRuhiho ,?ale tho 'možná: 'bilo 'špatňe 'pRotože t o 
'za:khladni: ja: theť sem se 'ne učila] 
Pracujete v kurzu s nějakou učebnicí? 
['neňi: tho 'khniha sou to 'li:stkhi] 
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3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

J e v A / I A / I I A / I I I B / I B / I I B / I I I C / I C / I I C / I I I 

ď 1 1 100 2 1 50 6 0 0 

ť 0 _ - 1 1 100 5 0 0 
v n 1 1 100 1 1 100 2 1 50 

P 43 14 36 ,2 10 3 30 14 9 64 ,3 

t 58 4 4 75 ,9 20 18 90 93 69 74 ,2 

к 34 25 73,5 20 13 65 64 4 4 68,8 
v 
r 14 14 100 10 10 100 10 10 100 

r 29 7 v + 2 2 100 12 l v + 1 1 100 28 l v + 2 7 100 

ch 7 6 85,7 1 1 100 2 2 100 
v 
Z 2 0 0 6 1 16,6 15 0 0 

r (s lab) 1 0 0 4 3 75 5 1 20 

1 (s lab) 1 0 0 1 0 0 0 - -

s-»z 34 1 2,9 13 1 7,7 43 0 0 

z-» с 14 0 0 7 0 0 9 0 0 

У 10 1 10 15 0 0 4 4 0 0 

b ě 1 0 0 0 - - 0 - -

v 
p e 1 0 0 3 0 0 0 - -

v 
ve 3 0 0 4 0 0 0 - -

m ě 1 0 0 1 0 0 4 0 0 

tě 2 0 0 0 - - 5 1 20 

dě 2 0 0 5 2 4 0 3 0 0 
v 

n e 8 0 0 2 0 0 10 1 10 

di 4 0 0 3 1 33,3 3 1 33 ,3 

ti 2 1 50 5 3 60 5 0 0 

ni 15 1 6 ,6 6 1 16,6 9 2 22 ,2 

Popis tabulky: 
1. sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
A/I - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/II - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III - procentuální výskyt chyb v neznámém textu 
B/I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
B/II - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
B/III - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
C/I - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
C/II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 
C/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.13. Nahrávka č. 13 

3.2.3.1. Analýza nahrávky č. 3 

Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 3 je Rakušanka, která žila v době nahrávky již 2 roky v České 

republice, kde také pracovala. Česky se začala učit v 19 letech, neboť právě v této době 

začala studovat slavistiku na univerzitě ve Vídni, kde navštěvovala také kurzy češtiny 

pro cizince. Jazykové kurzy navštěvovala také po příjezdu do Prahy. 

Českou výslovnost považuje za obtížnou, ale protože se jejímu nácviku intenzivně 

věnovala a věnuje, činí jí potíže jen hláska 1. 

Popis výslovnosti 

Mluvčí vyslovuje téměř bezchybně hlásky r a ř, hlásky p, t, к vyslovuje asi v 80 % 

případů správně bez aspirace, jen asi 20 % těchto hlásek v textech vyslovovala s aspirací. 

Nej větší problémy měla mluvčí s výslovností palatalizovaných hlásek ď, ť, ň, které jsou 

vyslovovány jako hlásky nepalatalizované. Místo hlásky ch vyslovuje mluvčí po předních 

vokálech téměř ve 100 % případů německý ich-Laut. Značné potíže činí mluvčí délka 

samohlásek, většinou dochází ke krácení dlouhých vokálů, a to uvnitř i na konci slov, 

například slovo být je vyslovováno [bit], slovo návštěvníky jako ['navšťevňi:ki], prý jako 

[pri]. Ze skupin hlásek jsou pro mluvčí nej obtížnější ty, ve kterých dochází 

ke kumulování většího počtu konsonantů, jako např. zšť, čť, žš. 

Z porovnání výslovnosti při čtení známého, neznámého textu a při volné mluvě 

nevyplývá, že by se výslovnost mluvčí měnila v závislosti na tom, zda text zná. 

U problematických hlásek se chybná výslovnost vyskytuje u všech tří typů textů, 

v některých případech je dokonce nejvíce chyb v textu známém, předem připraveném. 

Mluvčí hovoří rakouskou němčinou, což má pozitivní vliv na výslovnost hlásky r. 

Tu respondentka vyslovuje správně. Rakouská němčina má totiž stejnou variantu této 

hlásky jako čeština. 

Jak jsem uvedla výše, mluvčí se systematicky věnuje nácviku české výslovnosti 

a hlásky, jež uvedla jako obtížné, ovládá bez chyb. Ty hlásky, při jejichž realizaci 

chybovala nejvíce, za obtížné nepovažuje, a tudíž se zřejmě jejich nácviku nevěnuje. 
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3.2.1.2. Transkripce nahrávky č. 1 h 

[?a 'ješťe 'musim po'chva:lith 'thebe 'thebe 'českha 'řeči 'jazikhu 'snejtješí? 'mezi 'fšemi 
'jazikhu 'snejbohatši:? 'fšemi 'vi:znami: ?a '?ocťi:ni: 'řeči nejdokho'nalejši nejcitliVjejší 
nejkadencova'ňejší 'ze fše? 'řeči: 'kthere: 'zna:m 'nebo sem 'slišel 'mluvit11 'gťel bi? ' umňet 
'napsat fše co do'vedeš 'vija:dřith ^ťel bi? '?uži:t '?aspoň 'jedinkra:t 'fše? 'krásni:? '?určiti:? 
'živouci:? slof'kthera sou 'ftobje 'nigdi si mi 'neselhala jen ja: sem sel'ha:val nena'xa:zeje 
'vesve 'tvfde 'hlavje 'dosťi 'vjedomi: 'dosťi 'povzletú 'dosťi poz'na:ňi: '?abi? to fše 'přesňe 
vi'ja:dřil 'musel bi? ži:t 'sťerim 'životem '?abi? ťe 'plňe 'poznal 'doposud 'nigdo 'neshle:d| 
'fše co isi 'ješťe si přet 'na:mi: 'thajemna: 'překipujixi: ?a 'plna: 'daleki:? 'vihledu: 'budouci 
'vjedomi: 'na:roda 'kteri: 'vsestupuje] 

['mobili 'fci:sle? mo'bilni: 'telefon pou'ži:va 'devjet mi'lijo:nu: 'če?u: 'nejvixe 'zňi? je 
'za:khazňikhi ''cyrotelu then 'khoncem 'července 'zi:skhal 'čtiř milijon'te:ho 'klienta 
t i:mo'bajil ji? ma přes 'tři a pu:l mi'lijonu 'česki: mo'bil 'milijon 'tři sta ťisix] 

['saturnin ' 'ačkolif'nemam rát 'fse?na ta přirov'na:ňi: ?a 'podobentsvi: 'ktherimi 'doktor 
vlax 'prople:ta sve 'temperamentňi 'řeči: ?uz'na:va:m že 'natom 'na:zorne:m při'kladu s 
ka'va:rnou 'človjekhem ?a 'mi:sou 'kobli? 'ňeco je lze na 'ňem ' aspoň při'bli:žňe 'uka:zat 
'jakim 'človjekem je 'saturnin 'doktor vlax si 'totiš 'rozďelil 'lidi 'podle 'toho jak se xo'vaji: 
f polo'pra:zdne ka'va:rňe 'majili přet 'sebou 'mi:su 'kobli? 'přectafle si 'luksusňi: ka'va:rnu 
'zanedjelňi:ho 'dopoledne 'veqku je 'kra:sni den ?a 'hostu f ka'va:rňe je 'ma:lo '?uš ste se 
'nasni:dali: 'přečetli ste 'fše?ni 'novini ?a tet ste se 'podlňe '?opřeli 'vmňekhem bo'ksu: ?a 
'zamišleňje se 'd'i:va:te 'na mi:su 'kobli? 'nuda se 'pomalu roz'le:za: 'dofše? 'koutu: 
'kava:rni a thu se 'thedi ma: ,?uka:zat 'dokthere 'skupiňi: 'liďi: 'podle 'teorie 'dokthora 'vlaxa 
'patři:te 'steli pri 'človjekhem 'besfantasie 'bestouhi 'podinamice 'a 'bessmislu 'prohumor 
'budet e se 'nathi 'koblihi 'ďi:vat 'tupje a 'bezmišlenkoviťe 'třeba aš 'dopoledne a pak se 
'zvednete ?a 'pu:jdete 'k?objedu ma:m 'du:vodne: 'podezřeni: že 'dothe:t o 'prve 'skupini: 
'zaražuje 'doktor vlax 'take: 'mne mis'li:m že 'neni 'fpra:vu ,?o humoru ?a '?ote 'dinamice 
'nebudeme 'mluvit ?ale to že mi '?upi:ra: 'fantazii gdiš vi: že se mi 'povedlo 'spra:vňe 
'vipjnit' u:ředňi: formu'la:ře při'zna:ňi:' ktaňi 'du:xodove: to mne ' opravdu 'překvapuje 
' ale 'natom 'neza:leži: ,?i gdibi? 'mezi 'lidi 'toho 'druhu '?oprafdu 'patřil 'bilo bi mi to 
mťlejši: 'nešli bit 'při:slušni:kem 'skupini 'druhé: 'která: pri se 'při pohledu 'nati 'koblihi 
'bavi 'představou co bi se 'ďelo 'kdibi 'ňekto 'sčista 'jasna ?a 'besvi:strahi 'začal '?ostatni: 
'na:všťevňi:ki: 'kavarňi: ti:m 'pečivem 'bombardovat] 

Proč a kdy jste se začala učit česky? 
[to je 'dobra: '?ota:ska: ?uš 'spousta 'liďi: se mi 'nato 'zeptali '?ale ja: na to 'nemu:žu 
' otpovi-.dat 'protože ja: 'pořa:t 'ři:kam že je to 'ňejaka ' uxilka co ma:m 'protože 
'pomaturiťe sem 'mňela 'pocit že ?uš ,?umim fran'coušťinu ?a '?aqličťinu a 'bila sem 'hodňe 
jako 'sebevjedoma: f tom 'při:paďe a tak sem si 'mislela tak 'ješťe 'jako 'dalši: 'jazik to bi 
'nebilo 'špatni: a pak sem si mislela 'česki to je 'jako po 'pa:du '?oponi sem si 'mislela že je 
to 'dobra: 'volba že se pak 'mu:žu 'ňeco 'ďelat 'sti:m 'nebo 'pracovat 'nebo 'jako to 
'použi:vat a 'druhi: 'du:vot bil že sem 'ňeco 'hledala co je 'daleko ?ot 'marxtrenku to je 
'vhorni:m 'rakousku 'bli:sko 'lince ?a ja sem 'ňeco 'hledala co je 'třeba 'vevi:dňi '?anebo 
'f insbruku co je 'daleko 'protože sem '?ťela přič] 
Myslíte si ještě pořád, že to byla dobrá volba? 
[jo 'bila '?i gdiš sem 'hodňe 'frustrovana: uš 'protože 'pořat je to 'velkha: '?energie co to 
'požaduje ten 'jazik a to 'učeni: ?a jak ?uš psal 'čapek že 'nigdi 'nigdi 'nigdi 'nebudu mi:t 
'pocit že to 'zvla:dnu ?a 'ješťe ti 'vidi to je 'ňeco 'co ?asi 'vživoťe 'nenauči:m] 
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Vy umíte anglicky, francouzsky, o češtině se říká, že je to těžký jazyk, souhlasíte s tím, je 
výrazně těžší? h 

['virazňe je to 'strašní: 'jazik je to fakt 'strašní: 'protože thi 'pokroki co 'ďelate ty sou ťak 
'pomalu 'třeba 'f?ar)litčťiňe se 'doka:žete 'popovi:dat ?uš 'podvou 'mňesi:ci:? ?ale 'fceštiňe^ 
to 'trvá: tak11 'dlouho 'protože 'pořat si 'musite 'roshodnout 'jaki: pa:t 'jakou 'koncoíku gdiš 
'mate 'druhi: pa:t 'gdiš je 'vi:c neš pje:t 'tihleti 'vjeci ?a ti 'vidi 'samosřejmje ti 'vidi ' i gdiš 
ti 'vidi ti 'nejsou to 'nejťeši: 'nazača:tku '?ale ?aš '?umi:te 'troxu 'zvla:dnout ti 'pa:di ťak pak 
sou ti 'vidi na 'řaďe] 
Čtete nějaké české autory? 
[ja čtu ' ale ja sem 'strašné 'li:na: ja čtu 'pravidelňe ?a 'skoro 'každí: den 'novini 'protože to 
je 'důležití 'promňe 'vjeďet co se 'stane 'nebo 'co se 'sta:va: 'föe9ax a: 'mimotoho ja 'pořat 
'zači:na:m 'sňejakou 'kňi:škou a pak jako to 'пе?а:т 'protože 'nema:m ten čas 'nebo 
'musi:m 'jako 'ňěco či:st 'pro hodiňi: ?a pak sou ti 'novini: ?a pak ja 'nevím co 'fše9no] 
A oblíbený autor? 
[ja čtu 'podle 'na:ladi to 'znamena: 'jakou ma:m '?emoci 'nebo 'jako 'taki gdiš sem 'hodňe 
'stresovana: tak 'potřebuju 'ňeco 'le9ki:ho pak mam 'ra:da 'třeba 'helmuta 'grausala to je 
'ňemec '?a ten 'pi:še '?u:plňe 'jako to 'čtete 'jako 'fkalupu 'f poklusu co teť čtu to je ' 'iqebork 
'baxmanovou ?a to se mi 'strašňe 'li:bi: 'protože 'tet sem po 'pra:zdina:x a sem 
'relaksovana: to je 'bohatí: 'jazik co '?ona 'použkva: ?a ti 'te:mata se mi 'strašňe 'líbi: ' ale to 
se 'zmňeni 'pořat] 
Které české noviny nejraději čtete? 
[ja čtu ja to 'střída:m ja čtu 'mladou 'frontu ?a 'lidofki ?a 'kašdi 'pa:tek 'kašdopadňe 'lidofkH 
?a 'kašdi 'čtvjtek 'kašdopadňe 'mladou 'frontu 'protoše sou ti 'magazi:ni ?a 'ješťe 'k tomu 
'respekt '?ale 'malogdi 'protoše je to 'hodňe 'jako 'dlouhé 'čteni: ?a 'refleks '?opčas 'ti:den 
,?anebo 'pra:vo '?ale tho 'ma:logdi] 
Blesk nikdy? 
[blesk 'taki čtu ?ale 'jenom gdiš sem 'ňegde gdiš sem na 'cesťe 'nebo na 'nafšťevu 'ňegde 
'fce9a:x ?a je 'neďele pak čtu blesk ,7ale ja to 'nečtu to je spi:š 'jako 'za:jem ?o 'publicistice 
'fče9a:x] 
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3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

Jev A/I 
ď 

A/II 

ň 

r 
r 

ch 

_r (slab) 
1 (slab) 

s - z 
Z-* с 

bě 
v 

v 

ve 
mě 
tě 

_dě_ 
v 

ne 
di 
ti 
ni 

O 

43 
58 
34 
14 
29 
7 

34 
14 
10 

8 

15 

12 

0_ 
O 

0_ 

O 

0_ 

_0_ 

_0_ 

O 

A/III 
100 

100 

20,7 
26,5 

O 
O 

85,7 
O 
O 
O 

2,9 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
50 

12,5 
50 
100 
6,6 

B/I 
o 
o 

8 
29 
20 
10 
10 
15 

26 
15 
27 
O 
O 

O 

B/II 

o 
o 

10 
o 
o 
15 
O 
O 
O 
O 
o 
o 

0_ 
_0_ 
o 

B/III 

o 
o 

20,7 
50 
O 
O 

100 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

C/I 

o 
o 
52 
111 
69 
42 
13 
7 
38 

O 
52 
17 
57 
O 

C/II 

_0_ 
_0 
o 

25 
100 
40 
50 

11 

20 

10 

O 

_0_ 

_7_ 

O 

o 

_0_ 
o 

o 

C/III 
100 

o 
7,2 
5,8 

O 
O 

100 
o 
o 

0_ 
_0_ 
o 

_0_ 
_0_ 
25 

_0_ 
o 

50 
60 
60 

Popis tabulky: 
1. sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
A/I - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/II - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III - procentuální výskyt chyb v neznámém textu 
B/I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
B/II - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
B/III - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
C/I - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
C/II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 
C/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.4. Nahrávka č. 4 

3.2.4.1. Analýza nahrávky č. 4 
Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 4 je žena pocházející z Rakouska. Česky se začala ucit 

cca před 14 lety. Pět let navštěvovala kurzy češtiny, dvakrát se zúčastnila čtyřtýdenního 

letní kurzu v České republice. Před osmi lety pobývala soukromě jeden a půl roku 

v Čechách a od roku 2001, tj. již čtyři roky, žije v Praze, kde se také vdala. Doma a mezi 

přáteli mluví česky, práci používá více němčinu. 

Za obtížnější formu češtiny považuje češtinu psanou, subjektivně jsou pro ni 

nejobtížnější hlásky ř, v, z a znělé konsonanty obecně, z hláskových skupin jí připadá 

obtížná skupina hlásek hl. 

Popis výslovnosti 

Palatalizované hlásky ď, ť, ft vyslovuje mluvčí většinou bez palatalizace jako 

hlásky tvrdé. Neslabikotvorná varianta hlásky r nečiní mluvčí téměř žádné potíže, jen asi 

v 10 % případů vyslovila její vokalizovanou variantu, slabikotvorné r vyslovila chybně asi 

v 50 % případů. Dále mluvčí neumí hlásku ř, ta je vyslovována ve 100 % případů 

nesprávně, je nahrazována hláskami š, ž, a r. Hlásku ch vyslovuje v odpovídajících 

pozicích jako ich-Laut, a to přibližně v 90 % případů. Z hlásek, které jsou v němčině 

vyslovovány s aspirací, je vyslovováno aspirované, tj. pro češtinu chybně jen к 

(asi ve 45 % chybně). Ostatní hlásky, u nichž by se dala očekávat výslovnost s aspirací, 

vyslovuje mluvčí správně. Znělé ž je asi v 65 % případů vyslovováno jako neznělé š, 

a to především, nachází-li se mezi vokály nebo na začátku slova. Mezi vokály 

a na začátku slov se vyskytla často ještě jedna chyba, a to nahrazování znělého z 

neznělým s. Tato chyba by mohla souviset s tím, že respondentka mluví v mateřském 

jazyce dialektem, v němž je jedním z rysů právě nahrazování znělého z neznělým s. 

Mluvčí poměrně často mění kvantitu samohlásek. Dochází к jejich krácení i dloužení, 

a to bez ohledu na pozici vokálů ve slově. Skupiny hlásek činily mluvčí při nahrávce 

méně problémů, než sama očekávala, a méně problémů než ostatním mluvčím. Chyba se 

vyskytla např. ve skupině žd nebo ft a ve skupinách souhlásek, které obsahovaly 

pro mluvčí obtížnou hlásku ř. 

U výslovnosti palatalizovaných hlásek se více chyb vyskytlo při čtení neznámého 

textu (téměř 100 % chybně) než u volné mluvy (asi 66,6% chybně), stejně tak dosáhla 
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mluvčí lepších výsledků při vyslovování hlásek к a ch. V jejich případě bylo také větší 

procento výskytu chyb u neznámého textu než u textu známého a u volné mluvy. Naopak 

tomu bylo u hlásky ž, v jejím případě byl neznámý text lepší (40 % chybně) než text 

známý (87,5 % chybně) a než volná mluva (100 % chybně). 

Z porovnání subjektivního pohledu mluvčí na obtížnost českých hlásek 

s výslovností v nahrávce vyplývá, že mluvčí velmi dobře zná své slabiny v oblasti české 

výslovnosti. To by mohlo být využito jako dobrý základ pro další zlepšování výslovnosti 

českých hlásek. Výjimku tvoří palatalizované hlásky a hláska ch, které mluvčí jako 

obtížné neuvedla. 
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3.2.1.2. Transkripce nahrávky č. 1 h 

[mo'bili 'fci-.sle? mo'bilni: 'telefon 'pouši:va 'devjet mi'lijonu: 'če9u: 'nejvi:ce'sni? j e 
'sa:khasňi:khi ' \ irothelu then 'khoneem 'če vence 'si:skal 'ctifimilijon't e:ho 'k hjent a 
thi:'mo:bajl ji? ma pšes tši ?a pu:l mi'lijonu 'če:ski 'mobil pšes 'milijon 'tši sta 'tisix 
'khaždou 'fteřinu 'napišu 'češi 'kholem 'stovkhi 'tekstovi:? spraf'flomto 'směrui'ma:me 
?ev'ropske: pf'venstvi: íštit 'zati:mco 'pru:mňerni: 'česki: 'majitel mo'bilu 'pošlu 'za mjesrx 
'čicet '?esemes spra:f'ňemec 'zastejno 'dobu 'vituka: jen 'čtiži 'českim 'tekstofka:rum 
'šlapou na 'pa:ti 's?ojropanu jen ?i'ta:love: 'zati:mco 'f?oiropje je ?uš tpc na'sicen a^ 
?opera'to:ži si 'pšetahuji: 'sa:kazni:ki nábi:dnout 'zaji:mavejši:? 'slu:šep a 'levnejši:x 
'hovoru: 'či:na pro'ši:va: mobilo'ma:nije 'íposledni:? 'dvou 'letexsi tam 'mobilní: 'telefon 
'khoupilo 'khaždi: 'mjesic 'zhruba pjet mi'lijonu: 'lidi: 'dneska ho uš 'vlastni 'dvje sťe 
'milijonu: 'či:nanu] 

['?ačkholif'nemam rát 'fšegna ta 'pširovna:ni: a 'podobentsvi: 'kterimi 'doktV vlax 
'proplétá sve: 'temperamentní: 'ršeči '?u:znava:m še 'natom 'na:rozne:m 'pši:k ladu s^ 
kha'va:rnou 'človekem ?a 'mi:sou 'khoblÍ9 'ňeco je lze na nem '?aspon 'pšibli:žni: u'k a:zat 
'jakhim 'človjekh je 'saturnin 'dokthoP vlax si 'totiš 'rozďelil 'lidi 'podle 'toho jak se '?ovaj 
'fpolopra:zdne kha'va:rňe 'maji:li pret 'sebou 'mi:su 'khoblÍ9 'pšectafte si 'luksusňi k a ' v a i 
nu 'zaned'elňi:ho 'dopoledne 'vei]khu je 'kra:sni den ?a 'hostu f kha'va:rňe je 'ma:lo ' u:š ste 
se na'sňi:dali: 'přečetli ste 'fše9ni 'novini ?a tet ste se 'pohodjne 'opšeli 'vmjeke:m 'boksu a 
sa'mišleňe se di:'va:te na 'mi:su 'khoblÍ9 'nuda se 'pomalu ro'zleza: 'dofše9 ť o u t u 
kha'va:mi: ?a tu se 'tedi ma ?u'kha:zat 'doktheri: 'skupini 'lidi: 'podle 4heori: 'dokt or 'vlaxa 
'pači:te 'jestli pry: 'človekhem bes 'fantasije bes 'touhi po 'dynamice ?a 'bessmislu 
'prohumor 'budete se 'nati 'khoblihi 'di:vat 'tupje ?a 'bezmislenkoviťe 'čeba aš do 'poledne 
a pak se 'svednete ?a 'pu:jdete 'k?objedu ma:m 'du:vodne: 'podšeňi: še 'teto 'prve 'skupini 

za'ra:šuje 'doktof vlax 'take 'mňe 'misli:m še 'neni 'fpra:vu ?o hu'mo:ru a ' o te: 'dynamické 
'nebudeme 'mluvit '?ale to še mi '?upi:ra: 'fantazije ktiš vi: še se mi po'vedlo 'spra:vňe 
'vip|ňit ,?u:žedňi: 'formula:že 'pšiznaňi: 'kdaňi 'duxodove: to mne '?oprafdu 'pšekvapuje 
'?ale 'nathom 'ne:sa:leži: '?igdibÍ9 'mezi 'lidi 'toho 'druhu '?opravdu 'páčil 'bilo bi mi to 
mťlejši: 'nešli bi:t 'pši:šlušňi:khem 'skhupini 'druhé: 'kthera: pri: se pši 'pohledu 'nati: 
'khoblihi: 'bavi 'pšedsta:vou co bi se 'ďelo 'gdibi 'ňekto 'sčista 'jasna a bes 'vi:strahi 'sačal 
' ostatní 'na:vštevňiki kha'va:rni ti:m 'pečivem bom'ba:rdovat] 

[ja se 'jmenuji ?eva 'pajerl ?a ja sem s ra'khouskha ja uš 'tadi 'bidli: 'čtiži 'roki 'nebo 4iš 
'skhoro teť je to pjet ?a pu:l 'protoše ?uš sem 'tadi 'bidlela 'froce 'devadesa:t 'sedům aš 
'devadesa:t '?osum 'jako stu'dentka ?a tet ja 'tadi 'fpra:ze 'pracuje 'jako ,?učítelk a 'ňemčinu 
'navisoko 'škholu ekhono'mikhu a 'bidli:m 'vheske:m 'biťe 'vvinohradi] 
Co jste studovala v Praze? 
[ja sem 'tadi 'psala 'moje dip'lomkhu ?a 'te:ma bil 'česke: 'šurnalistikhi 'jako 'šena 'ften 
' obor f tu 'praxi 'jako to je pro 'šeni 'jestli tam je 'nejaki: 'rozdi:l jak '?oni se 'ci:ti: 'jako 
'šeni 'jako 'šurnalisti] 
Kde jste se začala učit česky, až tady v Čechách? ^ 
[ uš v ra'khouskhu ?a ?uš 'dlouho to ,?asi 'neni 'slišet 'nebo 'viďet ' 'ale ?uš sem 'sačala ' asi 
'froce 'devadesat 'jedna 'nebo dva ?uš si to 'nepamatuje ?uš 'bila sem 'velmi 'dlouho 'takova 
'mi:rne 'pokročile ?a 'navštívila sem 'khursi v ra'khouskhu tham bil 'khurzi 'češťini pro 
'íse9ni: 'studenti ?a 'taki sem 'bila 'mnohokra:t 'nalétni 'škole 'tadi 'fče9a:x 'na ru:zni:9 
'mňest 'jako 'f?olomouci 'nebo 'fbpia a 'taki 'tadi 'fpraze ' ale 'nejvix sem si '?učila 'jestli 
sem 'tadi 'šila] 
Studovala jste ve Vídni? 
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[,?ano 'němčinu ?a 'šurnalistikhu 'jakho ,?obor] 
Učíte na VŠE jazyková cvičení? 
[,?ano 'lavňe to je '?ekonomicke: 'němčinu ti 'thermi:ni pro ekVnomi 'a 'taki 'troxu 
'khultura ?a 'khomunikha:ce] 
Máte nějaké koníčky? 
['takové: 'jako '?asi 'kbi:no 'nebo 'setkat se 'spša:telem a ji:t do kha'va:rni 'nebo 'dodivadlo 
'nebo 'ňeco 'fcera sem 'vidla lan'ta:na to je 'ausťra:lski: film ?a 'jede '?ofstahi 'melo 'muži a 
'šeni ?a to je 'takhi 'trochu 'psysologicki: 'krimi 'xťela bi? 'vidět ten 'pšectaveni: 
'fgloubdivadlo '?ale ten 'tento rok ' asi 'nebil 'protoše ,?oni 'ma:j 'ješťe pro'ble:mi 
'sdivadlem 'poti: po'vodni 'minuli: rok] 
Čtete české knihy, nebo vůbec ne? 
['vu:bec ne 'promje uš ti 'časopisi sou dost 'ťeški tak 'khnihi to me sda: dost 'teški:] 
A máte nějaké německé autory oblíbené? 
['ru:zni:g to je 'ťeški: ši:ct tet čtu 'nejvix 'detektifki '?ale 'nejvix 'takové: ti skandi'na:vove: 
' otoži 'jakho 'Mankhel ?a 'nejaki: 'norski: 'šeni:] 
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3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

Jev A/I A/II A/III B/T B/II B/III C/I C/II I C/III 

ď 1 1 100 0 - - 3 2 66,6 

ť 0 _ _ 2 2 100 0 - -

v n 1 1 100 0 - - 0 - -

P 43 1 2,3 18 1 5,5 14 0 0 

t 58 12 20,7 28 3 10,7 67 3 4,5 

к 34 24 70,6 17 5 29,4 63 24 38,1 
v r 14 14 100 10 10 100 5 5 100 

r 29 lv 3,4 16 3v 18,8 38 0 0 

ch 7 7 100 6 4 66,6 4 4 100 
v Z 5 2 40 8 7 87,5 20 14 70 

r (slab) 1 1 100 2 0 0 1 0 0 

1 (slab) 1 0 0 0 - - 0 - -

S-» z 33 0 0 24 0 0 47 0 0 
z-» с 14 0 0 13 0 0 10 0 0 

у 10 2 20 8 0 0 53 1 1,9 
bě 1 0 0 0 - - 0 - -

v pe 1 0 0 2 0 0 1 0 0 
v ve 3 2 66,6 3 1 33,3 0 - -

mě 1 0 0 4 2 50 2 0 0 
tě 2 0 0 1 1 100 5 2 40 
dě 2 0 0 0 - - 3 2 66,6 

v ne 8 2 25 2 2 100 8 6 75 
di 4 4 100 1 1 100 4 4 100 
ti 2 2 100 3 3 100 2 2 100 
ni 14 6 42,9 7 2 28,6 5 5 100 

Popis tabulky: 
1. sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
A/I - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/II - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III — procentuální výskyt chyb v neznámém textu 
B/I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
B/II - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
B/III - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
C/I - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
C/II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 
C/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.13. Nahrávka č. 13 

3.2.5.1. Analýza nahrávky č.5 
Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 5 je muž žijící v Bonnu, který zde více než rok navštěvuje 

kurzy češtiny na Slavistickém semináři. Kurz se koná šest hodin týdně 

(2x týdně 3 hodiny), má asi 10 účastníků a vede ho rodilý Čech. Mluvčí se začal učit 

česky asi ve 28 letech, v České republice byl jen dvakrát na krátké návštěvě, jeho 

partnerkou je Češka, která ale mluví plynně německy, takže doma česky nemluví. 

Za snazší formu češtiny považuje psanou češtinu, mluvený jazyk je pro něj 

obtížnější. Za nejobtížnější považuje v české výslovnosti hlásky ď, ť, ň a ř. 

Popis výslovnosti 

Mluvčí umí správně bez aspirace vyslovovat hlásky p, t, k, nečiní mu potíže ani 

jedna z variant hlásky r a správně vyslovuje znělou hlásku ž. Problematické jsou 

palatalizované hlásky ď, ť, ň, ty jsou většinou vyslovovány jako hlásky tvrdé. Mluvčí 

neumí hlásku ř, tu nahrazuje hláskami ž a š nebo spojením hlásek rž. Místo hlásky ch 

vyslovuje mluvčí po předních vokálech německý ich-Laut, a to asi ve 20 %. Z hláskových 

skupin činí mluvčímu potíže ty, které obsahují hlásky, jež vyslovuje chybně, např. př, tř, 

zř, čt. Špatně vyslovuje také spojení mě, místo výslovnosti [mňe] vyslovuje mluvčí toto 

spojení jako [mje] nebo tvrdě [me]. Dále má potíže s délkou samohlásek, v otevřených 

slabikách na konci slov vyslovuje místo krátkých dlouhé samohlásky, např slovo asi 

vyslovuje místo [asi] s dlouhým i [asi:], naopak uvnitř slov dochází ke krácení vokálů, 

např. tvar slova názorném realizuje místo ['na:zorne:m] jako [na'zorne:m]. 

Zajímavý je rozdíl mezi výslovností hlásek ve známém a neznámém textu, např. 

hláska ť je v neznámém textu vyslovována správně, zatímco v textu známém ve 100 % 

případů chybně. Lepšího výsledku dosáhl u neznámého textu a volné mluvy mluvčí také 

ve výslovnosti hlásek ch, ň a ď. Naopak je tomu u hlásky ř. 

V respondentově mateřštině nejsou žádné známky dialektu ani žádná vada řeči, 

která by mohla ovlivnit kvalitu zvukové stránky jeho češtiny. 

Mluvčí umí velice dobře odhadnout, které hlásky jsou pro něj v češtině 

problematické. To by mu mohlo pomoci při odstraňování jejich chybné výslovnosti. 
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3.2.1.2. Transkripce nahrávky č. 1 h 

['dneska je 'heski: 'svř.ti: 'slunce je '?asi: 'dvacet 'stupnu: 'neňi: moc 'horko 'proto 'pu:jdu 
ven do 'parku: 'fparku je ,?ale 'hodňe 'liďi: to se mi: 'nelř.bi: 'proto se 'vra:ci:m 'domu 'beru 
si '?auto ?a 'jedu ven ma:m 'dobrou 'na:ladu 'ďiva:m se 's?auta 'viďi:m 'řeku 'lesí: a 
'nakonec 'parku: ?u 'řeki: le'ži:m 'trochu se '?opaluju 'plavat 'ješťe 'ňexci proto'že: ' asi 'za 
hodinu 'při?a:zeji: 'mraki: 'bes slunce je 'najednou 'zi:ma 'rixle 'jedu 'domu: 'bojr.m se ze 
'bude 'pršet ?a 'bude 'bouřka 'pršet vřak za'cina: gdiš ?uš sem 'doma] 

['zaturňin '?ačkoli:f'nema:m ra:t 'fše?na ta: přirov'na:ňi: ?a 'podo'bentsvi: 'khteri:mi: 
'doktor vlax pro'ple:ta: sve: tempera'mentňi: 'ržeči: ?u'zna:va:m že na 'tomna'zorne:m 
'pši:kladu , , 
'skava:rnou 'človjekem ?a 'mi:sou 'kobli:? 'ňeco je lže na ňem ' aspoň 'pšibhžňe u'ka:zat 
'jaki:m 'človjekem je 'zaturňi:n 'dotor vlax si 'toťis 'rozďelil 'liďi: 'podle 'toho jak se 
'xovaji: f polo'pra:zdňe ka'va:rňe 'maji:'li: přet 'sebou 'mi:su 'koblix pře'ctafte si lu'ksuzm: 
ka'va:rnu za ne'ďelňi:ho 'dopoledne 'veijkuje 'kra:zni: den ?a 'ho:stu: f ka'va:rňe je'ma:lo 
?uš ste se nasni:'da:li pře'četli ste 'fšexni no'viňi: ?a tet ste se 'pohodjňe '?opřeli 'vmňekem 
'boksu7a zamiš'leňe se ďi'va:te na 'mi:su 'koblix 'nuda se po'malu 'rozle:za: 'dofšex 'koutu: 
'kava:rni ?a tu se 'tedi ma: ,?uka:zat do 'ktere: 'skupiňi 'liďi: 'podle 'teori: 'doktora 'vlaxa 
'patři:te 'jsteli: pri: 'človjekem bes fanta'zije bes 'touhi: po dina'mice ?a 'bes smislu pro 
hu'mor bu'dete se na 'ti: ko'blihi: 'di:vat 'tupje ?a 'bezmišlenkovi:ťe 'třeba aš do po'ledne 
?a pak se zveďnete ?a pu:j'dete 'k?objedu ma:m du:'vodňe 'podezřeni: že do 'te:to 'p^ve: 
'skupiňi zařa'zuje 'doktor vlax 'take: mňe 'mizli:m že 'neňi: 'fpra:vu ?o hu'mo:ru a ' o te 
di'namixe 'nebudeme 'mluvi:t '?ale to že mi: '?upi:ra: vanta'ziji gdiš vi: že se mi: po'vedlo 
'spravňe 'viplňit ?u:'žedňi: formu'la:že přiz'na:ňi: 'kdaňi du:xo'dove: 'do mňe o'pr:avdu 
'pšekvapuje ' ale 'natom 'nena:leži: '?igdibix 'mezi 'liďi: 'toho 'druhu ' opravdu 'patřil 'bilo 
bi: mi: to mťlejši: 'nežli: bit 'pši:slušni:kem sku'pini 'druhé: 'která: pri: se při: po'hledu na 
ti: kob'lihi: 'bavi: pšeťstavou co bi: se 'ďelo 'gdibi: 'ňekdo 'zčista 'jasna a bes vi:'strahi 
'začal '?ostatňi: 'navšťevňi:ki: ka'va:rni: ťi:m 'pečivem 'bombardovat] 

[pra'cuju f ko'li:ň 'pi:šu 'moje dok'to:rska: 'praxe 'jedu do ko'li:ň 'ka:ždi: den 'jedu 'vlakem 
'dvacet 'minut do 'lavňi: 'na:draži: 'vbonu ot 'kceln zy:t] 
O čem píšeš doktorandskou práce? 
['ot p ro'gra:mu pro tram'va:ji:] 
Proč ses začal učit česky? 
[no '?uči:m 'česki: 'proto 'moje 'pši:telkine: je čex] 
Mluvíte spolu česky? 
[ne 'moje 'přř.telkine 'mluvi: 'ňemčinu peťfektňi:] 
Byl jsi už v Čechách ? 
['bila 'sprahi: bil jsem 'fpra:ze 'čthirikRa:t] 
Jak se ti tam líbilo? 
['biljsem 'fstare:m 'mjesta: a ,?adrsbax] 
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3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 
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Popis tabulky: 
1. Sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
A/I - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/II - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III - procentuální výskyt chyb v neznámém textu 
B/I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
B/II - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
B/III - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
C/I - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
C/II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 
C/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.13. Nahrávka č. 13 

3.2.6.1. Analýza nahrávky č.6 
Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 6 je žena žijící v Bonnu. Česky se začala učit asi rok před 

pořízením nahrávky, tj. ve 25 letech. Nejdříve navštěvovala kurz češtiny na Slavistickém 

semináři, který se konal třikrát týdně 2 hodiny a byl vyučován rodilým mluvčím, pak se 

dvakrát zúčastnila jazykového kurzu v České republice, a to nejdříve třítýdenního a poté 

šestitýdenního. V době nahrávky navštěvovala opět kurz českého jazyka zaměřený 

na analýzu českých literárních děl. Kurz byl opět veden rodilým Čechem. 

Obě formy jazyka, tj. mluvený i psaný jazyk, považuje za stejně obtížné a v české 

výslovnosti považuje za nejtěžší hlásku h a dvojhlásku ou. 

Popis výslovnosti 

Z palatalizovaných hlásek vyslovuje mluvčí chybně ď a ň, a to asi v 60 % případů. 

Hlásku ť vyslovuje správně. V cca 60 % je vyslovován místo neznělého ch německý 

ich-Laut. Neslabikotvomé r mluvčí umí, potíže jí ale činí jeho slabikotvorná varianta, 

ta je vyslovována chybně asi v 50 % případů. Místo hlásky ž vyslovuje mluvčí 

v některých případech neznělou hlásku š. Hlásku к vyslovuje cca v 40 % případů 

s aspirací, ostatní hlásky, jež jsou v němčině vyslovovány s aspirací, vyslovuje mluvčí 

většinou správně bez aspirace. Hláska ř je asi v 50 % vyslovována chybně, většinou není 

nahrazována jinými hláskami, její realizace však neodpovídá výslovnostní normě. 

Chybnou výslovnost hlásky ř však nelze zachytit běžně používanou fonetickou 

transkripcí, neboť ta nemá pro hlásku, kterou mluvčí vyslovuje, odpovídající znak. 

Ze skupin hlásek jsou nejproblematičtější ty, ve kterých se vyskytují některé z hlásek, jež 

činí mluvčí potíže, nebo ty, které jsou složeny z více než dvou konsonantů, např. щ, tř, zř, 

ЙП, hi, skř, spr, čtvr- Dále mluvčí krátí délku samohlásek, a to jak uvnitř slov, tak na jejich 

konci. 

Nejméně výslovnostní ch chyb se vyskytlo při četbě známého textu, zde činilo 

potíže jen slabikotvorné r a hláska ch. Nejvíce chyb se naopak vyskytlo při čteni 

neznámého textu, tady mluvčí vyslovovala chybně všechny z výše jmenovaných hlásek. 

Výslovnost českých hlásek u této respondentky není ovlivněna německým 

dialektem ani vadou řeči, její německá výslovnost nemá podle mého názoru žádné 

zvláštní rysy. 
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Mluvčí považuje subjektivně za obtížné ty hlásky, které jí při výslovnosti nečiní 

problémy. Hlásky, jež vyslovuje s chybami, za těžké nepovažuje. Dá se tedy 

předpokládat, že se nebude věnovat nácviku jejich správné realizace, protože neví, 

v čem chybuje. 
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3.2.1.2. Transkripce nahrávky č. 1 h 

['vdivadle to 'ješťe jďe 'vdivadle to 'neni: tak 'špatňe 'horši: je gdis xce Vleťe 'nakopališťe 
'marňe 'prohli:ži: skři:ň ?už 'podvaca:te: 'nema: tam nic 'ža:dne: 'plafki ' ani 'k ra:tki: 
'kalhothi ?a thak co ma 'ďelať1 jde ?a 'khoupe se f thom co ma: a ^gdegdo se 'zaňi:m ' ohli:ži: 
?a 'ži:ka: 'poslište then 'thučňa:k ?uš ,?opravdu 'nevi: co bi 'ďelal uš ste 'viďel "ablese 
'ňegdo 'koupal Vesmokingu ?a 'tučna:k je 'velmi 'nešťastňi jak ho ma: 'takové: 'k o:pa:ňi: 
'bavit ?a thak se 'jednou 'sebere ?a 'jede 'jede jen tak 'bes kufru: 'nema: co 'zabalit 'jede 
'vesvi:9 'jedini:? 'šate? 'ftekbam 'da:lekhu: na 'pu:ste ' ostrovi: gde bi si ho 'nigdo: 'nefsima:l 
?a gdiš tam 'přijede 'vidi: že 'tenxle 'na:pad 'nemňel sa:m je tam ' asi 'milijon 'tučňa:ku: a 
'fši^ňi se 'khoupou 'vesmokingu] 

['zebra 'žebraje Vzaxne 'zvi:ře ?a 'každi:m 'rokem 'vzaxnejši: ?a 'vzaxnejši: ? a j e či:m da:l 
mi:n 'sta:vaji: se z щ ,?običejňi: 'koňe 'hnědi ?a 'černi: 'zebf je či:m da:l mi:ň a jak bi 
'nebilo 'pruhovana: 'trička 'ne:sou 'kdostaňi: 'takova 'stara: 'zebra jde 'scerami do ' opxodu 
'řika: 'prodavačce 'dvoje 'trička 'protihle 'zebri ?,ale 'prodavačka 'řika 'lituji 'zaptejte se 
'začtpiact dnu: snad 'ňa:ki: 'přidou ?'ale 'trička 'ne:dou 'a 'ne:dou gdo ma: 'pořat 'bjehatpo 
,?opxode9

 ?a 'zebri 'dospivaji 'nemohou 'xodit jen thak a tak si 'nakonec 'k oupi: 'ňejak i: 
,?običejni: 'hnědi: 'nebo 'černi: 'svetři:k 'zdlouhi:mi 'rukavi' običejni: 'svetřik 'jaki: 'nosí: 
'hnědi: 'nebo 'černi: 'koňe ?a pak se 'difte že 'zeber "ubiva:] 

['zaturňin ,?ačkolif 'nemam rát Tse?na ta 'přirovna:ni: ?a 'podobentsvi: 'kteri:mi 'dople:ta: 
sve 'temperamentní: 'řeči ,?uznava:m že: na 'thom 'názorném 'pri:k ladu 'sk avarnou 
'človjekhem ?a 'misou 'khoblix 'ňeco je lze na 'ňem ' aspoň 'phbhžňe ' uk a:zat 'jak im 
'človjekhem je 'zaturňin 'doktor vlax si 'totiš 'rozďelil 'liďi 'podle 't oho jak se 'xovaji: f 
'pholophra:zdne 'kavarňe 'maji:li přet 'sebou 'mi:su 'kobli? 'přectafte si 'luksuzňi: 'kava:rnu 
za 'neďelňi:ho 'dopoledne 'verjku je 'khra:sni: den a 'hostu: 'fkavarňe je 'ma:lo uš ste se 
'nasnídali 'přečetli ste 'fše9ni 'novini ?a theť ste se 'pohodlňe "opřeli 'vmňekem Ъокзи a 
'zamišleňe se 'ďiva4e 'namisu 'koblix 'nuda se 'pomalu 'rozlézá: do Tse? 'k out и: 'к ava:ř 
ni ?a thu se 'thedi ma ,?ukhazat 'doktere: 'skupini 'lidi 'podle 'teorije 'doktora 'vlaxa 'path:te 
'šteli pry: 'človjekem 'besfantazije bes thou'hi: 'podynamice a 'bessmislu 'prohumoR 
'budete se 'nathi 'khoblihi 'ďi:vat 'thuphje ?a 'bezmišlenkoviťe 'třeba aš do 'poledne a pak 
se ?a 'pu:jdethe 'k?objedu ma:m 'du:vodne: 'podezdřeni: že'dot e^^Jprve : ' skupím 
za'řa:zuje 'doktor vlax tak mňe 'misli:m že 'neni: 'fpravu ' ohumoru a ' ote: 'dynamice 
'nebudeme 'mluvit ,?ale tho že mi '?upira: 'fantaziji gdiš vi: že se mi 'povedlo 'špra:yňe 
'vipjňit ,?u:ředňi- ' formulate pri'zna:ni: 'kdaňi 'du:xodove: to 'mňe ' opravdu 'překvapuje 
'?ale na 'tom 'nezaleží- '?i gdibi? 'mezi 'lidi 'toho 'druhu 'opravdu 'patřil 'bilo bi mi to 
'milejší: 'nežli bit 'při:slušni:kem 'skupini 'druhé: 'která pri se 'připohledu 'nat i: 'k oblihi 
'bavi 'představou co bi se 'ďelo 'gdibi 'ňěgdo 'zčistajasna a 'bezvistrahy 'začal ' ostatní: 
'na:všťevňiki 'kavarni: ťi:m 'pečivem 'bombardovat] 

['bidli :m 'íkholi:ňe 'nadri:nem 'vlastňe 'studuju 'pra:vo muj 'koníček je ' evropske: pra:vo 
'Proto 'zajima-m se ,?o?evropskhe: ,?uniji ?a 'vři:nu 'dvatisixe dva sem 'začala ' učit se 
'českhi 'vre-gensburgu na ,?univerziťe 'vre:gensburgu ' eksistuje 'nejaki: 'program se 
'jmenuje 'bohemikum 'mňeli sme 'jazikhovi: khurs ?a 'jine: 'kurzi: 'napřiklat 'mňeli sme 
kurs ?o 'historii ?a '?očeske: 'právu 'mňeli sme 'viučovane: 'jazik ovi к urs 'dvakra:t za ^ ? 

'tiden dvje 'hodini '?učili sme se 'hodňe 'gramaťiku '?ale 'nemňeli sme moc 'času 'mluvit a 
'Proto sem 'nafsťivila 'často 'českhou 'republikhu ?a 'skusila sem 'poznat 'češk i: 'fsipnu 
'b^os sme 'mňeli 'jazikovi: kurs 'vbpíe 'namazarikovie' univerziťe t 'en к urs ' tpa : 'celí: 
'sFPen ?a 'mňeli sme viučo'va:ňi šest 'hoďin 'deňe ?a tho 'bilo 'viborňe 'protože 'mňeli sme 
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'hodňe 'možnosťi se ' učit 'mluveni: ?i 'večer gdiš sme 'bili 'vhospoďe 'myslim že 'vleťe 
sem 'mohla 'mluvith vi:c neš teť] 
Líbila se ti Praha? 
[no 'jasňe 'praha je 'heske: 'mjesto 'nejhesči: '?asi ' ale 'vbj-ňe to je 'ňeco 'jiného 'protože 
'fpraze je 'ňeco 'proturisťi: ?a je ' obrofskhá: ' ale 'vbrňe 'život je pohodťnejši: je 'menči: a 
hnet zna:š 'fse:?no: 'cesti: a 'khava:rni:] 
Byla jsi ještě někde v České republice? 
['často sem 'bila 'namoravje ' f telči to se mi moc 'libi ?a ve 'male:m 'vesnici 'bli:skho 'telče 
'protože sem 'phoznal 'češi ?a ,?oňi 'bidli: tham a tho je 'heskhi: 'protože ta 'při:roda a thak 
da:l 'bila sem 'vhradci:? 'kra:love: 'fxebu 'fplzňi 'fceski:? 'buďejovici:?] 



3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

Jev A/I A/II A/III B/I B/II B/III C/I C/II C/III 
ď 1 0 0 0 - - 2 1 50 
ť 0 - - 1 0 0 0 - -

v n 1 1 100 6 4 66,6 0 - -

43 3 7 14 0 0 19 0 0 
t 58 14 24,1 37 5 13,5 32 9 28,1 
к 34 14 41,2 46 10 21,7 32 13 40,6 
v r 14 9 62,3 10 2 20 45 2 4,4 
r 29 lv 3,4 28 0 0 3 1 33,3 

ch 7 5 71,4 4 3 75 4 3 75 
v z 5 0 0 6 1 16,6 5 0 0 

jMslab)_ 1 0 0 1 1 100 6 1 16,6 
U^íab)1 1 0 0 0 - - 2 0 0 

s-»z 34 2 5,9 30 0 0 41 1 2,4 
14 0 0 16 0 0 16 0 0 
10 2 20 15 0 0 27 0 0 

bě 1 0 0 1 0 0 0 - -

1 0 0 0 - - 0 - -

v ve 3 0 0 0 - - 3 1 33,3 
mě 1 0 0 1 0 0 7 0 0 
tě 2 0 0 3 0 0 3 0 0 
dě 2 0 0 3 0 0 2 0 0 

8 0 0 10 6 60 13 2 15,4 
4 2 50 8 6 75 1 0 0 

ti 2 0 0 0 - - 3 1 33,3 
15 7 46,7 11 5 45,5 5 3 60 

P°Pis tabulky: 
• sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 

д/т ~ sudovaných jevů v neznámém textu 
. počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
R/R ~ P r o c e n t u^lni výskyt chyb v neznámém textu 
R/R ~~ sledovaných jevů ve známém textu 
R/t ~ ehybně vyslovených jevů ve známém textu 
Г/т ~ Procentuální výskyt chyb ve známém textu 
Г/г Г sledovaných jevů ve volné mluvě 
p - Počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 

" ~ procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.13. Nahrávka č. 13 

3.2.7.1. Analýza nahrávky č.7 

Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 7 je žena žijící v Bonnu. Česky se v době nahrávky učila 

2 roky, česky se začala učit ve 21 letech. Nejdříve navštěvovala v Bonnu čtyřtýdenní 

jazykový kurz, který trval vždy 2 hodiny denně, poté strávila jeden měsíc na jazykovém 

kurzu v České republice, tady také 5 měsíců studovala informatiku na Masarykově 

univerzitě v Brně. 

Za obtížnější považuje mluvenou podobu češtiny a z hlásek jsou pro ni nejtěžší ř, h 

a i, zatímco z hláskových skupin tř a př. 

Popis výslovnosti 

Je jen velmi málo hlásek, se kterými by mluvčí měla větší potíže. Průměrně 

v 70 % výskytu vyslovuje chybně hlásku ř, nenahrazuje ji žádnou jinou hláskou ani 

spojením hlásek, její realizace ale neodpovídá české výslovnostní normě. Po předních 

samohláskách vyslovuje občas německý ich-Laut (průměrně asi v 60 %), znělé ž 

nahrazuje asi ve 12 % neznělým š. Palatalizované hlásky vyslovuje většinou správně, jen 

asi ve 20 % případů je vyslovuje tvrdě bez palatalizace. Ze skupin hlásek jí činí potíže 

např. ml, hn, Ы, stř a př, spojení vě vyslovuje místo [vje] jako [ve]. Dále se vyskytují 

chyby v délce samohlásek, někdy dochází ke krácení dlouhých vokálů, např.u tvaru slova 

kavárnu vyslovuje místo ['kavárnu] chybně jako [ka'varnu], někdy ke dloužení krátkých, 

např. slovo řadu vyslovuje ['řádu] místo ['řadu]. 

Všechny výše uvedené chyby se vyskytly při čtení neznámého textu, kde jich bylo 
nejvíce, nejméně chyb naopak nalezneme ve volné mluvě. 

Mluvčí v němčině nemluví žádným výrazným dialektem, který by měl zvláštní 
vHv na českou výslovnost. 

Jak bylo uvedeno výše, respondentka chybuje jen v malém množství českých 

hlásek. A právě ty hlásky, v nichž chybuje, považuje také za obtížné. Dá se tedy 

Předpokládat, že se bude věnovat zlepšení jejich výslovnosti. 
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3.2.1.2. Transkripce nahrávky č. 1 h 

['svjedeckha: 'vi:poveď ,?opoža:ru 'mili:na 'poža:r 'vipuk| 'khu:li Vilémovi muj 'bratr 
'vile:m je již 'devathena:cťilethi: 'xlapec ' ale ma: 'řa:du 'nepjekni:? 'vlastnosťi: 'zďectví: 
'napři:klat 'sta:le 'ješťe 'choďi: spa:t se 'slepicemi 'rodiče to 'dlo:ho 'tjpjeli ,?ale '?onoho 
'večera gdiš 'thaťi:nek 'viďel jak 'vile:m 'spřikri:fkou 'ípotpaži: ' opjet 'leze 'dokhurňi:khu 
'řekj si že je 'nejviši: čas to 'nocováni: 'nahřadu mu 'zatrhnout11 hnet 'slezeš a 'lehneš 
'dopostele 'přika:zal mu '?ale 'vilem 'zasebou 'ješťe vi'tha:hl 'šebři:ček a že 'nepu:jde to se 
vi: hnet bil ' oheň 'nastřeše 'pp/ňi: sem ho 'spozoroval ja: 'hoři: gdiš to 'taťi:nek ' uslišel 
'straťil 'hlavu 'ňevjeďel sem 'vte: 'xvi:li co dři:f zda 'hasit či 'pomoci ' otci 'vhleda:ňi: 
'hlavi 'ješťe 'kefsemu 'mamiqka ,?odňekut'volala co se 'stalo a 'ňigdo 'ňevjeďel '?otkut 
'poňevadš 'mamiqka 'mňela vždi 'pra:ce 'nadhlavu 'takže 'naňi 'nebilo 'viďet pojť sem 
'přika:zal ji: 'taťi:nek 'nevi:m gde mi 'hlava 'stoji: vždiť 'nehoři: 'zabroukala 'vli:dňe 
'mamiqka a 'pomalu se 'štra:xala 'zhromadi 'praxe 'kna:m] 

[,?aturňin 'ačkolif 'nemam rát 'fse?na ta 'přirovna:ni: ?a 'podobentsvi: 'kterimi 'doktor vlax 
'prople:ta sve: 'temperamentňi: 'řeči '?uzna:va:m že 'natom 'na:zorem 'při:khladu s 
'kava:rnou 'človjekem a 'mi:sou 'kobli? 'ňeco je lze na 'ňem ' aspoň 'při:bližňe '?uka:zat 
'jaki:m 'človjekem je 'saturnin 'doktor vlax si 'toťiš 'rozďelil 'liďi 'podle 'toho jak se 
'xovaji: 'fpolopra:zdne 'kava:rňe 'maji:li přet 'sebou 'mi:su 'kobli? 'přectafte si 'luksuzňi: 
ka'va:rnu 'zaneďelňi:ho 'topoledne 'veqku je 'kra:zni: den ?a 'hostu: 'f kava:rňe je 'ma:lo ?uš 
ste se 'nasňi:dali: 'přečetli ste 'íse?ni: 'novini: ?a teť ste se 'pohodlňe '?opřeli 'vmňekem 
'boksu a 'zamišleňe se 'ďi:vate 'nami:su 'kobli? 'nuda se 'pomalu 'rozle:za: do 'fše? 'koutu: 
'kava:rňi ?a tu se 'tedi ma: ,?ukha:zat 'doktere: 'skupini 'liďi: 'podle 'teorije 'doktor 'vlaxa 
'patři:te 'jsteli pry 'človjekem 'besfantazije 'bestouhi 'podynamice a 'bessmislu 'prohumor 
'budete se 'nati 'koblihi 'di:vat 'tuphje a 'bezmišlenkoviťe 'třeba ?aš 'dopoledne ?a pak se 
'zvednete ?a 'půjdete 'k?objedu ma:m 'du:vodne: 'podezřeňi: že do 'te:to 'pfve 'skupini 
'zařazuje 'doktor vlax 'taki mne 'misli:m že 'neni 'fpra:vu '?ohumoru a '?ote: 'dinamice 
'nebudeme 'mluvit ' ale to že mi '?uphira: 'fantaziji gdiš vi: že se mi 'povedlo 'spra:vňe 
'viplňit l?u:ředňi: 'fomula:ře 'při:zna:ni: 'kdaňi 'duxodove: 'tomňe '?opravdu 'překvapuje 
l?ale 'natom 'ne:za:leži '?i gdibi? 'mezi 'liďi 'thoho 'druhu ' opravdu 'patřil 'bilo bi mi to 
'milejší: 'nežli bi:t 'při:slušňi:kem 'skupini 'druhé: 'kthera phri se 'připohledu 'nathi 'khoblihi 
'baví: 'představou co bi se 'ďelo sta'jasna ?a 'bezvistrahi 'začal '?ostatni: 'na:všťevňi:ki 
kVvarni ťi:m 'pečivem 'bombardorat'1] 

[ja: sem '?eva ?a sem 'začala se ' učit 'českhi 'přetdvjema 'leti 'tadi 'fbonu 'na?univerziťe 
sem 'xoďila 'dokurzi 'češťini 'jedna ?a dve a pak tři a pak 'meziťi:m sem 'bila 'íbrňe 
'fceske: 'republice ?a sem 'mňela khurs 'ktheri: bil 'čtiři 'ti:dni'dlouhi: 'pozledňi: 'semestf 
sem 'stravila ten 'semestf 'íbrňe 'jako stu'dentka 'nafakhulťe ''informatiki sem tak 'mňela 
'jazikhovi: khurs tak sem se ťhodňe 'musela se ' učit 'českhi:] 
Co studuješ tady? 
['tadi 'studuju 'fonethikhu 'to je 'mezi 'informatikou a 'lingvistiko to je 'jako 'jazikovi: 
vjeda a 'naprogramovali:] 
Čteš české knihy? 
['jako sem 'začala čist 'kňixu 'která: 'bila 'napsana: 'f?aqgličťine ?a pakh 'přeložila tak11 to 
'neňi: 'jako 'česki 'česki '?ale to je 'prosto 'ňecol 
['mi?al je 'prvňi: 'student 'kteri: 'přišel sem 'jak'o 'erazmus jako 'vra:mci 'tohotho 
'Programu ?a ja: sem 'bila 'prvňi: 'studentkha 'která: šla tam] 
Jede někdo další do Brna? 
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['při:šti: 'semestr 'kamara:t on bil ?uš 'naten 'při:pravsňi: kurs ?a 'připravuje ,?odlet 'nebo 
'vlakem 'nevi:m] 
Jak se ti líbilo v Brně? 
[je to 'heskhi: 'mňesto ' ale 'trošku 'mali: to 'centrum 'neňi: 'tak 'velki: ,?ale '?okoli: to 
'mnoha ti 'panela:ki] 
Ale Brno není menší než Bonn? 
[je 'vjetši 'podle 'obivatelu: '?ale 'jako ma:m 'dojem že je 'menči 'nevi:m proč] 
Co studium na univerzitě? 
[to 'bilo 'trošku 4'eško 'protože sem 'skusila 'xoďit do 'přednaiški dia'logove 'siste:mi ?a to 
'bilo 'hru:za 'zaji:mavi: '?ale 'poxopila sem 'skoro ňic a sem 'taki 'xoďila 'dokhurzu 
'naprogramovali: '?ale to sem 'zabalila a thak sem 'vlastňe 'studovala sem 'jenom 'česki: 
'jazik 'jako ten 'jazikhovi: khurs] 
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3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

Jev A/I A/II A/III B/I B/II B/III C/I C/II C/III 
ď 1 0 0 2 1 50 0 _ _ 
ť 0 - - 10 0 0 0 _ _ 
v n 1 1 100 1 0 0 0 _ _ 

_ P 43 0 0 10 0 0 23 1 4,4 
t 58 4 6,9 20 5 25 55 3 5,5 
к 34 6 17,6 20 3 15 47 13 27,7 v r 14 14 100 10 6 60 8 1 12,5 
r 29 0 0 13 0 0 34 0 0 

ch 7 5 71,4 1 1 100 1 0 0 
v 
Z 5 1 20 6 1 16,6 3 0 0 

r (slab) 1 0 0 4 0 0 6 1 16,6 
J (slab) 1 0 0 1 0 0 0 _ 

S-» z 34 0 0 13 2 15,4 38 1 2,6 
z-* с 14 0 0 7 0 0 13 0 0 

У 10 0 0 15 0 0 28 0 0 
bě 1 0 0 0 - - 0 _ 

v 1 0 0 3 0 0 0 _ _ 
v ve 3 0 0 4 1 25 4 1 25 

mě 1 0 0 1 0 0 3 0 0 
tě 2 0 0 0 - - 3 0 0 
dě 2 0 0 5 0 0 0 - _ 

v ne 7 0 0 2 0 0 74 1 14,3 
di 4 1 25 3 1 33,3 2 0 0 
ti 1 0 0 5 0 0 4 1 25 

15 3 20 6 0 0 9 2 22,2 

Popis tabulky: 
1 • sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
A/I - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/H - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III - procentuální výskyt chyb v neznámém textu 

'I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
'II - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
/III - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
'I - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
'II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 

^/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.61. Nahrávka č. 4 

3.2.8.1. Analýza nahrávky č. 8 

Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 8 je muž žijící v Kolíně nad Rýnem, který se začal před osmi 

lety, tj. ve 24 letech učit česky, navštěvoval dva semestry kurz češtiny na univerzitě 

v Bonnu. Poté odjel na osm měsíců do Prahy, kde pracoval jako učitel němčiny. 

Za obtížnější považuje psanou podobu českého jazyka, mluvený jazyk je pro něj 

snazší. Žádná z českých hlásek ani žádná skupina hlásek mu nepřipadají obtížné. 

Popis výslovnosti 

Největším problémem je pro mluvčího hláska r, místo české varianty vyslovuje 

všude německou variantu této hlásky, po dlouhých samohláskách dokonce vokalizované 

r. Výrazné potíže činí mluvčímu i slabikotvorné r a slabikotvorné 1. Mluvčí neumí správně 

vyslovovat ani hlásku ř, stejně jako u předchozích mluvčích nelze zde tuto odchylku 

od výslovnostní normy zachytit fonetickou transkripcí. Ve 20 % případů vyslovoval 

mluvčí místo české hlásky ch německý ich-Laut. Palatalizované hlásky vyslovoval mluvčí 

asi ve 20 % případů chybně bez palatalizace. Hlásky p, t, к vyslovoval respondent 

všechny střídavě správně bez aspirace a chybně jako hlásky aspirované, nejméně chyb 

udělal 

u hlásky p, nejvíce naopak u k. Ze skupin hlásek chyboval mluvčí nejvíce v těch, které 

obsahovaly pro něj problematické hlásky, např. tř, pr, sl, ztr, kr, hl, zvrh, chť, tš, vrh, 

objevilo-li se na začátku slova spojení souhlásek hr, vynechal mluvčí v tomto spojení 

hlásku h, např. slovo hrozně vyslovoval jako ['rozňe]. Ve výslovnosti některých'slov 

došlo к nepovoleným redukcím souhláskových skupin, které jsou typické pro nespisovnou 

češtinu, např. slovo ještě realizoval mluvčí jako ['ešťe], slovo nedočetl jako [nedočet]. 

Při čtení i při volné mluvě krátil často mluvčí dlouhé samohlásky bez ohledu na jejich 

postavení ve slově, např. místo slova není ['neni] vyslovilo ['neňi:], místo práci ['praxi] 

řekl ['práci], místo slova dům [du:m] [dum]. 

Nepatrně více chyb dělal mluvčí u většiny problematických hlásek při čtení 

neznámého textu, u některých tomu bylo naopak, rozdíly mezi známým textem, 

neznámým textem a volnou mluvou jsou však minimální. 

Mluví-li respondent německy, nepoužívá žádný z německých dialektů a nemá ani 

vadu řeči. Jeho čeština proto není ovlivněna žádnými takovýmito rysy. 

61 



Přestože se v nahrávce vyskytlo velké množství výslovnostních chyb, mluvčí 

nepovažuje žádnou z českých hlásek za obtížnou. Dá se tedy předpokládat, že nebude cítit 

potřebuje svou českou výslovnost vylepšovat. 
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3.2.1.2. Transkripce nahrávky č. 1 h 

['neni 'nad odboRni:kha 'jen 'ho 'najith ješťe 'přet pa:R 'lethi: 'bilo 'dalekho 'jednoduší: 
'viRobit si 'na:bithek 'ophRavith si 'autho či 'posthavith 'dum 'než 'kh 'thomu 'phřemluvit 
'řemeslikha 'ale 'dobi 'kti 'vjetšina 'z na:s 'mňela 'čas 'naučit se 'devatheRo 'řemesel 'sou 
'pRič 'začalo 'plaťit 'že 'je 'le:pe 'viďela:vat si 's ťi:m 'co 'umím 'na to 'co 'neumim 'neš 
'stRaxet 'čas a 'ne ví 'při činostex 'khteRe: 'odboRnik 'zvla:dne 'levou 'Rukhou 'ale 'panu 
'navRťilovi se 'poRouxal 'modeRni: 'elektRicki: 'spotřebič 'podle 'staRe:ho 'zvikhu 'zňal 
'kRit a 'při pohledu 'na složithou 'elekhtRonikhu 'sahl 'po zlathi:x 'stRa:nka:x 'bjlzi 'natho 'bil 
'poRouxani: 'přirstroj 'v Rukhou 'odboRňi:kha 'then 'za paR 'minut 'vimňenil 'ňekolik 
'panelu: 's mnoha 'souča:stkhami a 'ešťe 'meňe 'času mu 'trvalo 'vipjňit 'stvj*zenkhu na 
'tisixikoRunovou 'ča:stku 'při placeni: 'se 'pan 'navRa:ťil 'uklidňoval 'mišlenkhou že 
'nephlati:me 'odboRňi:kha 'za čas 'ale 'za to 'že 'vi: *kham 'sáhnout11 'thepRve 'pozďeji 'mu 
'jini: 'odboRnik 'prosRadil 'že 'f podobni:x 'při:padex 'stačí: 'vimňenit 'jeden 'obvot 'za pa:R 
'desi:tek 'koRun 'pana 'navRa:ťila 'neuklidňilo 'že 'meziťi:m 'nepocťivi: 'podnikatel 'd'i:ki 
'sphRavedlive:mu 'pu:sobeni: 'tRoxu 'sbankRotoval 'pRotože se 'xťel 'při:šte 'podobňe 
'skušenosti 'vihnouth 'zvolil 'scela 'odlišnou 'methodu 'ža:dna 'Rekhlama 'ža:dna 'inzeRce 
'sthačilo 'zeptat se 'f pRaci 'v hospoďe i 'u sousedu: a 'zi:skal 'dalekho 'u:plňejši: 'Referenci 
'neš 've zlatí:x 'sthRanex 'tham se 'pan 'navRaťil 'ešťe 'ňikti 'nedočet 'jestli sou 'pRacovnixi 
'podnikhu 'hlučni: 'nebo 'po sobje 'nexaji: 'nepořa:dekh 'ukha:zalo se 'že i 'f časex 'bilboRdu: 
a 'elektRonicki:x 'medii: se 'pRavdive: 'spRa:vi 'o fiRmax 'ši:ři: 'jako 'ti 'ostatní: 'visledek 
'stha:l 'za tho 'pan 'navRa:til 'uš 'ma 'čas 'na tho 'co 'umí: a 'tho 'mu 'viďela: 'na zaplaceni: 
*ťe? 'kteři: 'umňeji: 'zase 'ňeco 'jini:ho a 'hlavňe 'ví: 'khde je 'ma: 'hledat11 'jen se 'mu 'tho 
'nesda: 'bi:t 'spRavni:m 'fstuphem 'do pRvňi:ho 'dvaca:ti:ho 'stoleťi:] 

['?ačkolif 'nemam Rát 'fšegna ta 'přiRovnaňi: a 'podobenství: 'ktheR:imi 'doktoR 'vlax 
'pRopleta: 'sví: 'tempeRamentňi: 'řeči 'uzna:va:m že 'na thom 'na:zoRne:m 'při:khladu 's 
khava:Rnou 'človjekem a 'mi:sou 'khoblix 'ňeco je 'lze na ňem 'aspoň 'přibližné 'ukha:zat 
'jakhim 'človjekhem je 'satuRnin 'dokto? 'vlax si 'toťiš 'Rozďelili 'liďi 'podle 'thoho 'jak se 
'xovaji 'f pholopRa:zdne: 'khava:Rňe 'maji:li přet 'sebou 'mi:su 'khoblix 'přectafte si 
'luksuzňi: 'khavaRnu 'za neďelňi:ho 'dopoledne 'veqku je 'kRa:sni: den a 'hostu: 'f 
khava:Rňe je 'ma:lo 'uš ste se 'nasni:dali 'přečetli ste 'fse?ni 'novini a 'teť ste na 'pohodjňe 
'opřeli 'v mňekim 'boksu a 'zami:šleňe se 'di:va:te 'na mi:su 'koblix 'nuda se 'pomalu 
'Rozle:za: 'do fse? 'kouthi 'kava:Rni a 'thu se 'thedi ma: 'ukha:zat 'do ktheRe: 'skupini 'lidi: 
'podle 'teoRie 'dokthoRa 'vlaxa 'patři:te 'jsteli pRi: 'človjekem 'bes fanthasie 'bes thouhi 'po 
dina:mice a 'bes smislu 'pRo humoR 'buďethe se 'na thi 'khoblihi 'ďi:vat 'thuphje a 
'bezmislenkhoviťe 'třeba aš 'do poledne a 'pak se 'zvednethe a 'pujdethe 'k ?objedu 'ma:m 
*du:vodne: 'podezřeňi: že 'do the:tho 'pRvi: 'skupini *zarža:zuje 'doktoR 'vlax 'take: 'mňe 
'misii:m že 'neni 'f phRavu 'u humoRu a 'te: 'dinamice 'nebudeme 'mluvith ale 'tho že mi 
'upi:Ra: 'fanthazii 'gdiš vi: 'že se mi 'phovedlo 'spRa:vňe 'vipjnith 'u:ředňi: 'formula:ře 
'přizna:ni:' к daňi 'du:xodove: 'to mňe 'opRavdu 'překvapuje ' ale 'na tom 'neza:leži: 'i 
gdibix 'mezi 'lidi 'toho 'dRuhu 'opRavdu 'patřil 'bilo bi to 'milejší: 'nešli bi:t 'při:slušni:kem 
'skuphini 'dRuhi: 'ktheRa: pRi: se 'při poledu 'na thi 'khoblihi 'bavi: 'představou 'co bi se 
'ďelo 'gdibi 'ňěkto 's čistá: jasna a 'bes vi:stRahi "začal 'ostatni: 'na:všťevňi:khi 'khavaRni 
ťi:m 'pečivem 'bombaRdovat ] 

['začal sem se 'učit 'česki 'thak 'přet 'phjeťi 'leti 'nebo 'možná 'ňeco 'vi:c ?a 'na zača:tkhu 'to 
'bilo 'Rozňe 'ťeškhi: 'pRotože 'bili 'nezvikhli: 'thi 'koncovkhi a 'pa:di 'ale 'pak sem se 
'přesťehoval 'do pRahi 'ukončil sem 'stu:dium a 'phak sem 'nemňel 'ňic co 'ďelath 'tak se to 
'xťel 'skusit 'f pRaze 'pRothože sem 'uš 'přeti:m 'bil 'hodňekRat 'f pRaze a 'moc se mi 'tam 
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'lirbilo 'thak sem si 'balil 'kufRi a 'sednul 'do authobusu 'na začatku sem 'bidlel 'u zna:mix 
'na ži:škhovje a 'othamtut sem si 'hledat 'vlastni: 'bith a 'pRa:ci 'koupil sem si 'anonci a 
'pRotože 'ma:m 'moc 'Ra:t 'jazikhi 'skusil sem 'tho 'jako 'učithel 'jaziku: 'bil sem 
'zamňestnani: 'přes 'jazikovou 'agenthuRu 'jmenuje se 'edukho a 'tham sem si 'mohl 'uďelat 
'takovi: 'RozvRx 'hoďin 'gde xci 'u:čit 'napřiklat 'oňi mi 'nabi:zeli 'viučova:ni: 'ňemčini 'v 
meRce:desu 'napři:khlat 'f ?u:theRi: 'ot sedmi 'do deva:ti a 'phakh sem si 'uďelal ten 'Ro:sfRx 
a 'doji:žďel 'do ťe? 'česki:x 'fiRem ?a 'tho 'bili 'spi:š 'zamňestnanci 'ťe? 'firem 'kteři: 
'potřebovali 'ňemčinu 'nebo 'angličtinu 'služebňe 'thak tho 'znamenalo 'natpRu:mňerni: 
'pRacovňi: 'dobi 'oňi 'tho 'potřebovali 'přet 'pRaci: 'nebo 'po pRaci 'tak sem 'bil 'celi 'den 
'ňegde 'v metRu 'nebo 'f autobuse 'ale 'Rozňe mňe 'tho 'bavilo to 'bili 'dospjeli: 'liďi a 
'vjetši: 'skupiňi 'zamňestnancu: a 'ja: sem se 'na zača:tkhu 'nepřiznal že 'neumi:m 'česki 
'pRotože sem 'xťel 'poslouchat 'co 'oňi 'ři:kaj 'tak to 'bilo 'docela 'sRanda] 
Co ses dozvěděl? 
['nic 'zvla:stňi"ho 'pRosťe si 'mezi 'sebou 'visvjetlovali 'gRamathiku 'ale 'oňi 'na to 'přišli že 
'Rozumim ?a 'nebil to 'pRoblem] 
Proč ses vlastně začal učit česky? 
['to 'bila 'spiš 'nahoda 'ja sem 'bil 'na 'jazikhove: 'škhole a 'tham 'bila 'holkha 's ktheRou sem 
'studovat 'angličtinu a 'ona 'mňela 'stRašni: *pRoble:mi 'se psani:m 'ai]gHcki:x 'služebni:x 
'dopisu: 'thak mi 'nav^xovala 'ti mi 'nauči:š 'ti 'dopisi 'jak se 'to 'pi:še a 'ja: ťi 'nauči:m česki 
?a 'mňe to 'přišlo 'jako 'ftipni: 'na:pat 'tak sme 'na to 'šli ?a 'pak mi 'vipRa:vjela 'jaka 
'kRasna: 'je 'pRaha a 'jaki: 'mili: sou 'liďi 'f česki: 'Republice 'thak sem 'jel 'do pRahi: 'li:bilo 
se 'mi 'tham 'jel sem 'tam 'asi 'desetkhRa:t 'neš sem se 'tam 'přestehoval a 'thak to 'přišlo 'tha 
'simpa:tie] 
Co jsi původně vystudoval? 
['ma:m 'viučova:ni: 'jakho 'khoResponcedci 'z jazik u a 'překhladatelstvi: ?a ' t rva lo 'to 'tři 
'Rokhi 'musi:m 'ři:ct 'že sem 'nebil 'na unive ziťe 'nebil sem 'pRavďivi: 'student11'ale 'uďelal 
sem 'pa:r 'Ru:zni:x 'vzďela:ni: 'jakho na 'opxodni: 'škole'pakh 'na jazikhofce 'abig 'mňel 
'vi:c 'šanci: 'na pracovňi:m 'trhu 'abiy 'bil 'univerza:lni: ?a 'teť sem si 'našel 'práci 'jako 
'překladatel a 'thexnicki: 'asistent11 'f ?automobi:lovi: 'fiRmňe 'ale 'tam 'překla:dam 
'bohužel 'jenom 'angličtinu 'ma:me 'sice i 'pobočku 'f čexa:x 'ale 'tam 'mluvi: 'fsegni 
'aqglicki 'nebo 'ňemecki 'tak 'nepotřebujou 'překladatele ?a 'ani bi 'mňe 'tam 'neposi:lali 
'překla:dath 'pRotože tho 'neňi: 'třeba 'tho je 'škoda] 
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3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

Jev A/I A/II A/III B/I B/II B/III C/I C/II C/III 
ď 1 0 0 0 - - 1 0 0 
ť 0 - - 0 - - 0 _ _ 
v n 1 0 0 1 0 0 0 _ _ 
P 43 4 9,3 39 6 15,4 44 2 4,5 
t 58 23 39,7 67 29 43,3 98 38 38,8 
к 34 16 47,1 42 21 50 72 22 30,6 v r 14 5 35,7 13 7 53,8 25 7 28 
r 28 lv+27 100 42 42 100 51 lv+50 100 

ch 7 3 42,9 7 1 14,3 11 0 0 v 
Z 5 0 0 11 0 0 17 0 0 

r (slab) 1 0 0 4 1 25 5 4 80 
1 (slab) 1 0 0 2 2 100 1 0 0 

s->z 33 1 3 50 1 2 80 0 0 
z - с 14 0 0 24 0 0 29 0 0 

У 10 0 0 29 0 0 62 0 0 
bě 1 0 0 1 0 0 0 _ 

v pe 1 0 0 0 - - 2 0 0 v ve 3 0 0 2 0 0 4 0 0 
mě 1 0 0 4 0 0 11 0 0 
tě 2 0 0 5 2 40 9 1 11,1 
dě 2 0 0 4 1 25 6 0 0 v ne 8 0 0 4 0 0 8 0 0 
di 2 2 100 3 2 66,6 4 0 0 
ti 4 0 0 12 4 33,3 8 5 62,5 
ni 14 6 42,9 22 16 72,7 15 10 66,6 

Popis tabulky: 
1. sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
A/l - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/II - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III - procentuální výskyt chyb v neznámém textu 
B/I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
B/II - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
B/III - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
C/l - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
C/II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 
C/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.13. Nahrávka č. 13 

3.2.9.1. Analýza nahrávky č. 9 
Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 9 je žena, která žije v Bonnu a začala se učit česky asi před 

třemi lety, kdy jí bylo 25 let. Navštěvovala tři semestry kurz na Slavistickém semináři 

univerzity v Bonnu, asi půl roku před nahrávkou strávila čtyři měsíce v Praze, kde 

studovala na univerzitě. 

Mluvený jazyk je pro ni obtížnější než psaná forma češtiny. V české výslovnosti 

jsou pro ni nejobtížnější hlásky ch, ř, г, с a za velice obtížné považuje shluky souhlásek, 

jako např. bř, př, čtvr. 

Popis výslovnosti 

Na nahrávce se sice vyskytují chyby ve výslovnosti českých hlásek, je jich ale 

v porovnání s ostatními mluvčími výrazně méně. Žádná z hlásek není vyslovována ve 

100 % případů chybně, u některých hlásek nedochází к chybné výslovnosti vůbec. 

Největším problémem jsou hlásky p, t, k, které jsou asi v 50 % vyslovovány s aspirací. 

Asi v 10 % je vyslovován místo ch ich-Laut, asi v 10 % případů vyslovuje mluvčí chybně 

hlásku ř. V pozicích, kde němčina nemá vokalizované r, vyslovuje mluvčí v téměř 

ve 100 % případů správně české r, v pozicích, ve kterých němčina vokalizuje, 

tj. po dlouhých vokálech, vyslovuje mluvčí i v češtině vokalizované r. Z palatalizovaných 

hlásek chybovala mluvčí nejvíce u hlásek ď a ň, u těch se vyskytla chyba asi v 15 % 

výskytu. Z hláskových skupin činily mluvčí potíže např. skupina prš, hř, pr, dl, pl 

a spojení mě vyslovila mluvčí místo [mňe] jako [mje]. Potíže měla mluvčí občas také 

s délkou samohlásek, docházelo ke krácení dlouhých i к dloužení krátkých vokálů., např. 

slovo stínu vyslovovala ['sťinu] místo ['sťi:nu], slovo skupiny ['skupi:ni:] místo ['skupini]. 

Německá výslovnost respondentky nejeví žádné zvláštní rysy, jež by mohly nějak 

neočekávaně ovlivnit její výslovnost v češtině. 

Mluvčí uvedla jako obtížné většinou ty hlásky, jejichž realizace jí nečiní velké 

potíže. Některé z nich dokonce ovládá bezchybně. Za problematické nepovažuje hlásky p, 

t, k, které ovšem vyslovovala asi v 50 % případů chybně s aspirací. 
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3.2.1.2. Transkripce nahrávky č. 1 h 

['je 'kra:sne: 'počasi: 'svi:ťi: 'slunce 'neňi: 'moc 'theplo 'je 'devathena:ct 'stupňu: 'naja:ro 'se 
'moc 'ťeši:m 'v 'břznu 'zači:na: 'bitepleji a 'uš 'mu:žeme 'zači:t 'znovu 'xoďit 'na pRoxaski: 
'v dubnu: 'o vi:kendu: 'jezďi:me 'ven 'za mjesto 'jedeme 'zice 'authem 'ale 'venkhu 
'zaparkhujeme a jdeme 'do při:rodi: 'nerat 'xod'i:m 'vi:c 'neš 'piet 'khilometru: 'phrothože 
'ďeťi jsou 'ješťe 'male: 'na:š 'vi:leth 'vždickhi 'skhonči: 'v nějak e: 'vesňickhe: 'hospoďe] 
['je 'horkho 'třicet 'jedno 'stupňu: 've sťinu: 'u na:s 'nevi:me 'f let'e'jestli 'bude 'pj-šet 'nebo 
'bude 'heskhi: 'phrotho 'raďeji: 'jezďime 'k moři: 'dovolenou si: 'beru 'f červenci 'nebo 'v 
zj-pnu 'gdiš 'ďeťi 'maji: 'přa:zďiňi: 'vi:c se 'mi 'ale 'libi: 'zaři: 'kti je 'u moře 'me:ňe 'liďi: 
'nema:m 'moc 'ra:t 'hork o a 'nerat se 'ophaluju 'phrotho 'na pláži: 'leži:m 've sťinu a 'hodňe 
'phlavu 'vjetšinou 'bidli:me 'v hothelu 'ale 'ňekti 'thakhe 'v soukhromi:] 

['?ačkolif'nema:m ra:t 'fšegna tha 'přirovnaňi: a 'podobentsvi: 'ktheri:mi: 'dokthoP 'vlax 
'prople:tha: sve: 'themperamenthňi: 'řeči '?uzna:va:m že 'na thom 'narozne:m 'při:khladu 's 
khavarnou 'človjekhem a 'mi:sou 'khoblix 'ňeco je 'lze na ňem 'aspoň 'přibližné 'ukha:zat 
'jakhi:m 'človjekhem je 'zaturňin 'doktofvlax se 'ťoťiš 'Rozďelil 'liďi 'podle 'thoho 'jak se 
'xovaji: 'f pholophra:zdňe 'khavarňe 'maji:li přet 'sebou 'mi:su 'khoblix 'přectafte si 
'luksusňi: 'khavarnu 'zaneďelňi:ho 'dopholedne 'vegk'u je 'khra:sni: 'den a 'hosthu 'f 
khavarňe je 'malo ,?uš ste se 'nasňi:dali 'přečetli jste 'fsexni: 'novini: ?a 'teťjste se 'pohodím 
'opřeli 'v mňekhe:m 'boksu a 'zami:šleňe se 'ďiva:te 'na mi:su 'khoblÍ9 'nuda se 'pomalu 
'rozlézá: 'do fse? 'khouthu: 'kava:rňi: ?a 'thu se 'thedi ma: 'ukha:zat 'do kthere: 'skup:iňi: 'liďi: 
'podle *theorie 'doktVa 'vlaxa 'patři:the 'jsteli pry: 'človjekhem 'bes fantazie 'bes tohi 'po 
dinamice a 'bes smislu 'po humor 'budethe se 'na ti: 'khoblihi: 'ďi:vat 'thuphje a 
'besmišlenkhoviťe 'třeba aš 'do pholedne a phakh se 'zvednethe a 'pu:jdethe 'k objedu 'ma:m 
'du:vodne: 'podezřeňi: že 'do the:tho ' pVe : 'skupi:ňi: 'zařazuje 'doktop'vlax 'thake: 'mne 
'misli:m že 'neňi: 'f právu '?o humoru a '?o the: 'dinamice 'nebudeme 'mluvit11 ale 'tho že mi: 
'uphi:ra: 'fantazii 'gdiš vi: 'že: se mi: 'pove:dlo 'spra:vňe 'vipjňith 'u:ředňi: 'formula:ře 
'přiznaňi: 'k daňi: 'duxodove: 'to mne 'opravdu 'překvapuje ale 'na tom 'nezaleží: 'i gdibi? 
'mjezi 'liďi 'thoho 'druhu 'ophravdu 'phatřil 'bilo bi mi: t o 'miljejši: 'nešli bi:th 

'při:slušňikhem 'skuphini 'druhé: 'kthera: phri: se 'při phohledu 'na thi: 'khoblihi: 'ba:vi: 
'předsta:vou 'co bi se 'ďelo 'gdibi 'ňěkto 's čisna 'jasna a 'bez vi:strahi 'začal 'ostatňi: 
'na:všťevňi:khi: 'khavarni: ťi:m 'pečivem 'bombardovat11] 

['thakh 'menuju se 'soňa 'je mi: 'dvaceth 'sedům 'leth 'bidli:m *f bonu 'učila sem si 'českhi:-
'phrothože jsem 'bi:la 'f phraze 'čtiři: 'mjesice 'studovala jsem 'f phraze 'pracovala jsem 's 
profesorem 'phephou 'malekhem a 'studovali jsme 'neliňearňi: 'parcia:lňi: 'diferencia:lňi: 
'rovnice 'li:bi: se 'mi 'moc 'phraha 'je 'krasne: 'stare: 'mňestho a 'liďi jsou 'dobři: a 'li:bi: se 
'mi 'moc 'stare: 'mňesto 'mala: 'stra:na a 'thakh 'dale a 'vjetšinou sem 'šla 'na 'pRoxa:skhu a 
'podi:vala jsem si: 'oRloj a 'kosthel a 'thakh dale ?ale 'jsem 'thakhi: 'studovala a 'ďelala jsem 
'předna:šku 'šla jsem 'na khonferenci: 'na phasekha:x 'vždikhi: jsem 'šla do 'khi:na 'do 
kava:rni: a 'tak 'dale] 
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3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

Jev A/I A/II A/III B/I B/II B/III C/I C/II C/III 
ď 1 0 0 0 - - 0 _ 
ť 0 - - 0 - - 0 _ 
n 1 0 0 2 0 0 1 0 0 
P 43 12 27,9 15 5 33,3 10 7 70 
t 58 32 55,2 22 9 40,9 17 10 58,8 
к 34 23 67,4 15 11 73,3 16 11 68,8 v r 14 2 14,3 6 0 0 2 0 0 
r 28 3v 10,7 20 3 15 20 1 5 

ch 7 2 28,6 0 - - 0 _ 
z 5 0 0 7 0 0 0 _ _ 

r (slab) 1 0 0 2 2 100 0 _ 
1 (slab) 1 1 100 0 - - 0 _ 

s - z 33 1 3 20 2 10 28 0 0 
z->c 14 0 0 13 0 0 1 0 0 

У 10 0 0 12 0 0 9 0 0 
bě 1 0 0 0 - - 0 _ 

v pe 0 - - 0 - - 0 _ _ 
v ve 3 0 0 1 0 0 1 0 0 

me 1 0 0 1 1 100 3 1 33,3 
tě 2 0 0 3 0 0 0 _ 
dě 2 0 0 4 0 0 1 0 0 
ně 8 0 0 4 1 25 0 _ 
di 4 0 0 5 0 0 2 1 50 
ti 2 0 0 4 0 0 0 _ 
ni 14 0 0 3 0 0 4 1 25 

Popis tabulky: 
1. sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
A/I - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/II - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III - procentuální výskyt chyb v neznámém textu 
B/I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
B/II - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
B/III - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
C/I - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
C/II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 
C/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.13. Nahrávka č. 13 

3.2.10.1. Analýza nahrávky č. 10 

Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 10 je žena, která žije v Kolíně nad Rýnem, česky se začala učit 

ve 21 letech, tj. dva roky před pořízením nahrávky. Navštěvovala tři semestry kurzy 

na univerzitě v Bonnu. Češtinu se začala učit, protože její matka je původem z Čech, 

mateřský jazyk mluvčí je ale němčina, doma se mluví německy. 

Snazší je pro ni mluvený jazyk, psaní jí činí potíže. Největší problémy má podle 

vlastního názoru s hláskou ř a se střídáním tvrdých a měkkých konsonantů. 

Popis výslovnosti 

Z palatalizovaných hlásek, ve kterých mluvčí hodně nechybuje, udělala nejvíce 

chyb při výslovnosti hlásky ň. Hlásky p, t, к vyslovuje s aspirací, nejvíce chyb udělala 

u hlásky t, ta byla aspirována v 69 % případů, hláska к asi v 61 % a p cca v 58 % případů. 

Mluvčí neumí hlásku ř, při čtení i při volné mluvě ji nahrazuje střídavě hláskami š a ž, 

a to hlavně při spojení hlásky ř s další souhláskou, např. spojení př vyslovuje jako pš, 

spojení tř jako č. V pozicích, ve kterých němčina nevokalizuje hlásku r, vyslovuje mluvčí 

správně české r, v pozicích, ve kterých němčina vokalizuje, vokalizuje mluvčí r 

i v češtině. Mluvčí neumí žádnou ze slabikotvorných hlásek 1 a r. Neznělé ch realizuje 

po předních vokálech asi v 90 % jako ich-Laut. Ze skupin hlásek jsou pro mluvčí 

nejobtížnější ty, jež obsahují hlásky ř, slabikotvorné r a l , např. př, dl, tř, pr, hl, hř. 

Při výslovnosti vokálů dochází ke krácení dlouhých, např. slovo názornému je 

realizováno jako ['názornému] místo ['názorné:mu], i к dloužení krátkých samohlásek, 

např. u slova dynamice, které mluvčí vyslovovala jako [di'nami:ce] místo ['dinamice]. 

Mluvčí chybovala nejméně při čtení známého textu, nejvíce naopak při čtení 

neznámého textu. 

Respondentka nehovoří v němčině dialektem, kterým by mohla být ovlivněna její 

česká výslovnost. 

Za obtížné považuje mluvčí jen hlásku ř a střídání měkkých a tvrdých souhlásek, 

chyby v její výslovnosti se však objevují i u mnoha jiných hlásek. Neví-li o těchto 

problémech ve své výslovnosti, nedá se předpokládat, že se chyby bude snažit odstranit. 
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3.2 .1 .2 . Transkripce nahrávky č. 1 h 

[phan 'khuba:th je 'profesor na 'fak ulťe teť je ve 'čši:de a 'visvjetluje 'novou 'gramathikhu 
ra:t 'phracuje je tho 'štastni: 'človjekh ma: 'heskhi: bit'hodnou 'manželkhu 'hesk ou 'ceru a 
'?itre:ho 'sina 'jeho 'manželkha je teť 'doma 'thakhi 'pracuje 'fnemocnici '?ale theť je 
'nemocna: 'jeji: 'praxe je 'zajimava: 'jeji? sin 'thoma:š je 'ješťe 'veškole je 'gitri: 'dobže 
'studuje ma: ra:t 'češťinu ?a 'ňemčinu 'jeji? 'cera se 'jmenuje 'jana je tho 'heskha 'd'i:fkha: je 
'phrodavačkha a 'phrodava: 'f?opxod'e 'ra:da se 'd'i:va 'nathelevizi 'ra:da 'ma: 'thakhe: 'khi:no 
a 'divadlo dnes 'prodává: jen 'dopoledne ' otpholedne ma: 'volno] 

[pha:n 'vais je 'ňemec 'doma 'vňemeckMu je 'profesor 'nafakhulťe '?ale 'fphraze je 'student 
'studuje 'na univerziťe 'češťinu 'fphraze je sa:m 'fspomi:na: 'nasvou 'rodinu jeho 
'manželkha 'paňi: 'vajsova: 'nephracuje '?ale 'fphraze 'neňi: je 'doma 'vňemeckhu 'dopholedne 
'?otphoči:va ,?otpholedne 'nakhuphuje 'večer se 'd'i:va 'nathelevizi 'nebo jde do 'ďivadla ma: 
'heskhi: den 'jeho 'cera je ?uš 'velkha: 'jmenuje se 'kha:rin ?uš 'nestuduje 'pracuje 
'fnemocnici 'jakho 'dokthorkha ma 'velmi 'ra:da svou 'phra:ci 'dopholedne ?i ,?otpholedne 
'pracuje 'volna ma: jen 'večer] 

['saturnin '?ačkholif ne'ma:m ráth 'fše?na tha 'pširovnaňi: a 'phodobensthvi: 'ktherimi: 
'dokthor vlax 'phrophle:tha: sve: 'thempheramentni: 'žeči 'uzna:va:m že na 'thom 'na:zorňem 
'pšikhladu 'skhava:rnou 'človjekhem ?a 'mi:sou 'khobli 'ňeco je lze na 'ňem '?aspoň 'pšibližňe 
?u'kha:zat 'jakhi:m 'človjekhem je 'zaturňin 'dokthoř> vlax si 'totiš 'Rozďelil 'liďi 'podle 'thoho 
jak se 'čovaji: 'fpholophra:zdňe 'khavarňe 'maji:li pšet 'sebou 'mi:su 'khobli? 'pšectafthe si 
'luksusňi: 'khavarnu 'zaneďelňi:ho 'dopholedne 'veqkhu je 'khra:sni: den ?a 'hosthu: 
'fkhavarňe je 'malo ?uš ste se 'nazni:dali 'pšečetli ste 'fše?ni: 'novini ?a ťeť ste se 'pohodjňe 
'?opšřeli 'vmňekhem 'boksu a 'zamišleňe se 'ďi:va:the 'nami:su 'khobli 'nuda se 'pomalu 
'rozle:za: 'dofše? 'khouthu: 'khavarni: a thu se 'thedi ma: 'ukha:zath 'dokthere: 'skuphiňi 'liďi: 
'phodle 'theori: 'doktora 'vlaxa 'patši:te 'jsteli pši 'človjekhem bes 'fantasi: 'besthouhi pho 
'dyna:mice ?a bes 'smizlu pro 'humor 'buďethe se 'nathi 'khoblihi 'ďi:vath 'thuphje ?a 
'bezmislenkoviťe 'čeba ?aš 'dopholedne ?a phakh se 'zvedňethe ?a 'phu:jdethe 'k objedu ma:m 
'du:vodňe 'podezřeni: že 'dothe:tho 'přvje 'skuphini: 'zařa:zuje 'dokthor vlax 'thake 'mňe 
'misli:m že 'neňi 'fphra:vu ?o 'humoru ?o '?aťe ďi'na:mice 'nebudeme *mluvith '?ale tho že mi 
'?uphi:ja: 'fantaziji 'gdiš vi že se mi ' p W d l o 'spra:vňe 'viph}ňith '?uředni: 'formula:ře 
'pšizna:ňi:' ktaňi: *du:xodove: t o mňe ?oph'ravdu 'pšekvaphuie '?ale 'nathom 'neza:leži: ?i 
'gdibi? 'meži 'liďi 'toho 'druhu '?ophravdu 'phatšil 'bilo bi mi Го 'mileši: 'nežli bit 
pšisluš'ni:khem 'skuphiňi: 'druhé: 'kthera: pri se pši 'pholedu 'nathi 'khoblihi 'bavi: 
'pšedstavou ко bi se 'ďelo 'gdibi 'ňěkto: 'sčista: 'jasna ?a bes visth'rahi 'začal '?ostaňi: 
'na:všťevňi:khi: kha'va:rňi: thi:m 'pečivem 'bombardovat11] 

['jmenujem sem 'sa:ra 'bidli:m 'vbonu 'studujem 'polithickhi: 'učím se *českhi 'pRothoše 
'moje 'matkha je 'češťina ?a 'mu:žu 'thRochu thakh 'mislela že tho je 'dobře gdiš tho] 
[,?ale 'semina: 'f?univerziťe ne'li:bi: se mi moc thakh 'misli:m že '?uči:m 'českhi: 
'folksšu:le] 
Doma mluvíte česky nebo německy? 
[ne 'mluvi:me 'nemeckhi 'moje 'matkha 'mluvi: 'českhi gdiš'moje 'babičkhaje tham ,?ale ja: 
'mluvim 'ňemeckhi 'moje 'matkha 'ži:ka 'ňeco 'českhi ?a já ,?otphovi:da:m 'ňemecki 'nevim 
proč 'mislim že tho je 'jednoduší:] 
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3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

Jev A/l A/II A/III B/I B/II B/III C/I C/II C/III 
ď 1 0 0 3 0 0 0 _ _ 
ť 0 - - 1 1 100 0 _ _ 
v n 1 0 0 0 - - 0 _ _ 
P 43 25 58,1 18 17 94,4 2 1 50 
t 58 40 69,0 22 15 68,2 12 9 75 
к 34 21 61,8 24 23 95,8 14 14 100 4/ r 14 14 100 2 2 100 3 3 100 
r 28 lv+3 14,3 31 0 0 5 1 20 

ch 7 6 85,7 4 4 100 0 _ _ 
ž 5 0 0 3 0 0 1 1 100 

r (slab) 1 1 100 0 - - 0 _ 
1 (slab) 1 1 100 0 - - 0 _ _ 

s^z 33 3 9,1 15 0 0 12 0 0 
z-» с 14 0 0 12 0 0 1 0 0 

У 10 1 10 10 0 0 13 0 0 
bě 1 0 0 3 0 0 3 _ 

4/ pe 0 - - 0 0 0 0 _ 
v ve 3 0 0 2 0 0 0 _ 

mě 1 0 0 0 - - 0 _ 
tě 2 0 0 3 0 0 1 0 0 
dě 2 1 50 2 1 50 0 _ 

v ne 8 1 12,5 3 0 0 4 1 25 
di 4 0 0 6 2 33,3 1 0 0 
ti 2 0 0 2 0 0 0 _ 
ni 15 3 20 4 1 25 0 - -

Popis tabulky: 
1. sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
АУ1 - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/II - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III - procentuální výskyt chyb v neznámém textu 
B/I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
B/II - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
B/III - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
C/I - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
C/II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 
C/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.13. Nahrávka č. 13 

3.2.11.1. Analýza nahrávky č. 11 

Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 11 je muž žijící již 12 let v Praze, kde pracuje jako lektor 

německého jazyka a spoluautor učebnic němčiny. Česky se začal učit po příjezdu 

do Prahy, navštěvoval 5 let dvakrát týdně jazykové kurzy a platil si i soukromé hodiny 

češtiny s rodilými Čechy. 

Ani jednu zpodob jazyka nepovažuje za obtížnější, každá má svá specifika. 

Ve výslovnosti má potíže se skupinami souhlásek, např. zř a s délkou samohlásek. 

Popis výslovnosti 

Nejvíce chyb mluvčí udělal při vyslovování hlásky ch, tu nahrazoval po předních 

vokálech ich-Lautem, a to ve 100 % případů. Palatalizované hlásky vyslovovat asi ve 

40 % případů jako hlásky tvrdé. Z hlásek p, t, к se u první jmenované nevyskytly chyby 

žádné, ta byla vyslovována správně bez aspirace, hláska t byla v 35 % a hláska к ve 13 % 

vyslovována s aspirací vlastní německému jazyku. Hláska ř byla cca v 39 % případů 

nahrazována hláskami š, ž nebo spojením hlásek rš a rž. Mluvčí vyslovuje bez problémů 

českou variantu hlásky r, mírné potíže mu činí její slabikotvorná varianta, stejně jako 

slabikotvorná varianta hlásky 1. Ze skupin hlásek chyboval mluvčí nejvíce v těch, které 

obsahovaly hlásku ř, a v těch, jež se skládaly z více než dvou konsonantů, např. př, tř, chř, 

skr, žské, hrd, vrhl. Při výslovnosti vokálů docházelo spíše к jejich dloužení, např. slovo 

zahraničí realizoval jako ['za:hraňiči:] místo ['zahraňiči:], ale vyskytl se i případ, kdy 

mluvčí samohlásku zkrátil, např. ve slově kavárně, které vyslovoval ['kavarňe] místo 

[*kava:rňe]. 

Při porovnání počtu chyb při čtení známého textu, neznámého textu a volné mluvy 

zjistíme, že mluvčí chyboval ve všech třech přibližně stejně. 

V němčině aspiruje mluvčí hlásky p, t, к více, než je pro spisovnou výslovnost 

běžné. V jeho české výslovnosti se tato chyba ale nevyskytuje příliš často. Stejně tak 

na českou výslovnost respondenta nemá vliv přehnaná artikulace sykavek, jež je v jeho 

němčině rušivým elementem. 

Mluvčí si je vědom chyb, které v české výslovnosti dělá. Je-li na ně upozorněn, je 

schopen si je opravit a všechny hlásky vyslovit správně. Sám ale chyby neslyší a není 

schopen jim předcházet. 
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3.2 .1 .2 . Transkripce nahrávky č. 1 h 

['saturnin 'ačkolif'nemam ra:t 'fše?na ta 'přirovna:ni: ?a 'podobentsvi: 'kteri:mi 'dokthor 
vlax 'prople:ta: sve: 'temperamentňi: 'řeči ,?uzna:va:m že 'natom 'narzornem 'při:kladu 
'skhava:rnou 'človjekhem a 'mi:šou 'kobli? 'ňeco je lze na ňem '?aspon 'přibli:žňe ,?ukha:zat 
'jakhi:m 'človjekhem je 'saturnin 'doktor vlax si 'toťiš 'rozďelil 'lidi 'podle 'toho jak se 
'xovaji: 'fpolopra:zdne 'kavarňe 'maji:li přet 'sebou 'mi:su 'kobli? 'přectafte si 'luksuzňi: 
'kava:rnu za 'ned'elňi:ho 'dopoledne 'vegku je 'khrasni: den ?a 'hostu: 'fkavarňe je 'ma:lo ?uš 
ste se 'na:sni:dali 'přexetli ste 'fse?ni 'novini a teť ste se 'pohodjňe ,?opřeli 'vmňekem 
'boksu a 'zamišleňňe se 'ďi:va:te 'namisu 'kobli? 'nuda se 'poma:lu 'rozle:za: 'dofse? 
'koutu: 'kavarni ?a tu se 'thedi ma '?ukha:zat do 'ktere: 'skupini 'liďi: 'podle 'teorie 'doktVa 
'vlaxa 'patri:the 'jsteli pri: 'človjekhem bes 'fantazije bes 'touhi: po 'dinamice ?a 'bessmislu 
pro 'humo:r 'budete se na ti 'koblihi 'ďi:vat 'tupje ?a 'bezmišlenkoviťe 'třeba ?aš do 'poledne 
a pak se 'zvednethe a 'pu:jdethe 'k objedu ma:m 'du:vodne 'podezřeni: že do 'te:to 'prve: 

'skupini: 'zařazuje doktor vlax 'take: mne 'misli:m že 'neňi: 'fpravu ?u 'humoru ?a ?o t e: 
'dinamice 'nebudeme 'mluvith '?ale tho že mi '?upi:ra: 'fantaziji gdiš vi: že se mi 'povedlo 
'spra:vňe 'viplinit '?u:ředňi: 'formula:ře 'při:zna:ňi: 'kdaňi: 'du:xodove: to mňe '?opravdu 
'překvapuje '?ale na 'tom 'neza:leži: ?i 'gdibi? 'mezi 'lidi 'toho 'druhu ,?opravdu 'phatřil 'bilo 
bi mi to 'milejši: 'nežli bit 'při:slušni:kem 'skupini: 'dru:he: 'kthera pri: se 'připoledu na ti 
'koblihi 'bavi: 'představou co bi se 'djelo 'gdibi 'negdo 'sčistajasna a bes 'vi:strahi 'začal 
'?ostatni: 'na:všťevňi:ki 'kavarni ťi:m 'pečivem 'bombardovat] 

[snat '?oža:dne: 'jine ''osobnosti 'moderňi:? 'česki:? 'djejin 'neplaťi: 'toto 'konstatova:nji: 
'vi:ce neš ?o '?edvardu 'benešovi přet 'dilemati 'nanixs 'z:avisel 'dalši: '?osut 'naroda ?a 
'sta:tu sta:l 'dokonce 'dvakra:th 'beneš se 'narodil dva'ca:te:ho '?osme:ho 'kvjetna 
'?osmna:stset '?osmdesa:t 'čtiři 'vza:padočeski:? 'kožlane? 'jako de'sa:te 'ďi:ťe 'rodičů: 
'kteři: 'višli ze 'skromní:? 'pomňeru: '?ale 'domohli se na 'mi:stňi: 'pomňeri 'značne:ho 
'bohactvi: 'bfzo 'začal 'studovat 'fpraze gde ' eduard 'jme:no '?edvard 'zaxal 'použi:vat ?aš 
'pozďeji '?odvrhl 'matčinu 'vi:xovu 'vnaboženckim 'duxu ?a 'přiklonil se 'ke socijalizmu po 
'celi: 'život 'zu:sta:val 'jeho 'vstahi 'knaboženstvi: 'vla:žni od 'roku 'devatenaxet 'čtiři 
'studoval na 'filozofické 'fakulťe 'pražskhe: 'česke:'univerzitě a 'hodňe 'času 'stra:vil 
'vsa:hraniči: ve 'francii 'vňemecku ?a'?ar)gliji sve: 'cesti 'financoval 'spenjez za 'čla:nkhi 
'ktere: 'posi:lal do 'česki:? 'novin 'po?ukončečeni: 'studii: '?učil ?od 'roku 'devatenaxet 
'devjet až do 'sve:ho ,?u:ťeku do 'za:hraniči: ?o šest let 'pozďeji Wophodňi : '?akademii ?a 
'pozďeji '?odroku devate'naxet 'třinaxt 'jako 'soukromí: 'docent na ,?univerziťe] 

[teť 'tadi 'žiju 'fpraze 'dvanaxt leth ?a 'bjem ťe? 'dvanaxťi 'leti: moc se 'zmňenilo gdiš sem 
'přišel 'tenkra:th '?eksistoval '?ešťe 'československo ?a 'pomňeri 'bili ,?u:plňe 'jine: neš 
'dneskha 'f ?opxode? tham 'bilo 'docela 'malo 'zboži: 'tenkrath 'ješťe ,?eksistoval 'společnou 
'mňenu ?a 'společní: sta:th ?a 'praha 'vipadala 'upjňe '?inakh neš 'dneskha 'dejte si 'při:klad 
'vaxlafske: 'na:mňesti: 'napři:klad 'vaxlafske: 'namnesti: 'dneskha to 'za:ři: 'thenkra:th tam 
'bilo 'hoďňe 'mali:? ' opxode? 'kava:rna:x 'napri:klad 'ieden 'mlexni: bar 'mali:? 'kra:me? 
'?ale 'dneska je to vi:ce'me:ňe '?ulice pro 'lidi 'smajetk em 'nebo 'probohate: 'lidi 'thake 
'moje 'praxe se 'mňenila 'začal sem 'pracovat11 'vroce 'devatenaxet 'devadesa:t dva 'vjedne: 
'soukromé: 'škole ?a 'zabkval sem se 'thenkra:th 'předevši:m 'zjazkovi:mi 'kurzi 'musel sem 
'pracovat11 'třicet 'hoďin 'deňe 'viďelal sem 'čtiri 'tisix 'nebo 'pjettisix 'korun ,?ale 'za:roven 
sem 'take 'začal 'pracovat11 na 'pedagogicke: 'fakulťe ,?univerziti] 
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3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

Jev A/I A/II A/III B/I B/II B/III C/I C/II C/III 
ď 1 0 0 0 - - 1 0 0 
ť 0 - - 0 - - 0 _ _ 
v n 1 1 100 0 - - 1 1 100 
P 43 1 2,3 12 0 0 13 0 0 
t 58 17 24,1 26 4 15,4 20 14 70 
к 34 9 26,5 28 2 7,1 27 2 7,4 
4/ 
r 14 7 50 6 3 50 7 1 14,3 
r 29 2 6,9 24 0 0 22 0 0 

ch 7 7 100 4 4 100 6 6 100 v 
Z 5 0 0 11 2 18,2 5 0 0 

r (slab) 1 0 0 1 1 100 0 _ 
1 (slab) 1 0 0 1 1 100 2 0 0 

s-*z 34 1 2,9 39 0 0 32 0 0 
z^c 14 0 0 18 0 0 10 0 0 

У 10 0 0 14 0 0 19 0 0 
bě 1 0 0 0 - - 1 0 0 
pě 1 0 0 0 - - 1 0 0 v ve 3 0 0 2 0 0 0 _ 
mě 1 0 0 2 0 0 6 0 0 
tě 2 0 0 3 0 0 4 0 0 
dě 2 0 0 4 1 25 1 0 0 v ne 8 2 25 3 1 33,3 5 1 20 
di 4 2 50 3 2 66,6 3 2 66,6 
ti 2 1 50 2 1 50 5 4 80 
ni 15 7 46,6 9 6 66,6 2 2 100 

Popis tabulky: 
1. sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
A/I - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/II - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III - procentuální výskyt chyb v neznámém textu 
B/I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
B/II - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
B/III - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
C/I - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
C/II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 
C/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.13. Nahrávka č. 13 

3.2.12.1. Analýza nahrávky č. 12 

Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 12 je muž , který 15 let žije v České republice, v současné 

době pracuje na univerzitě v Pardubicích. Vystudoval slavistiku v Německu a od začátku 

svého pobytu v Čechách se věnuje českému jazyku. Česky se začal učit v dospělosti, 

nepamatuje si přesně v kterém věku, učí se sám, nejčastěji konverzací s rodilými Čechy, 

nenavštěvoval žádné jazykové kurzy. 

Obtížnější mu připadá psaná podoba češtiny, mluvení je podle jeho názoru 

jednodušší. Z hlásek považuje za nej obtížnější hlásku ř, dále mu připadají obtížné skupiny 

souhlásek, např. př, trh, Ы. 

Popis výslovnosti 

Mluvčí neumí hlásku ř, téměř ve 100 % případů ji nahrazuje hláskami š, ž nebo 

spojením hlásek rž, rš. Z palatalizovaných hlásek umí nejméně hlásku ť, v jejím případě 

vyslovil 100 % příkladů špatně bez palatalizace, u hlásek ď a ft byl výskyt chyby cca 

70 %. Místo hlásky ž vyslovoval mluvčí asi ve 37 % neznělou hlásku š. Přibližně ve 36 % 

případů vyslovil mluvčí místo českého ch ich-Laut, a to v pozicích, v nichž by byl 

ich-Laut vyslovován i v němčině. Mluvčí umí vyslovovat hlásky p, t, к správně 

bez aspirace. Z hláskových skupin chyboval mluvčí v těch, které obsahovaly 

pro mluvčího problematickou hlásku ř, např. př, tř, zř, chř, M, nebo v těch, které 

obsahovaly palatalizovanou hlásku, např. šť. Mluvčí velice často prodlužoval délku 

samohlásek, a to ve všech postaveních, např. místo tvaru slova ptal [ptal] vyslovoval 

[pta:l], slovo odpovídali vyslovoval místo ['otpovi:dali] ['otpovi:da:li], slovo jede 

realizoval místo ['jede] jako ['je:dej. 

Mezi výslovností při čtení známého a neznámého textu a při volné mluvě nejsou 

patrné velké rozdíly. 

Respondent mluví jako mateřštinou bavorským dialektem, který ovlivňuje i jeho 

českou výslovnost. Bez problémů vyslovuje českou variantu hlásky r, protože tato hláska 

je vlastní i dialektu, kterým mluvčí hovoří. Méně než ostatní respondenti chyboval 

v případě hlásky ch, nahrazoval ji méně ich-Lautem. Mluví-li německy, realizuje na místě 

ich-Lautu, který je v němčině na dané pozici správný, hlásku k. 

75 



Hlásku ř, již považuje mluvčí za obtížnou, opravdu neumí. Ostatní hlásky, jejichž 

výslovnost také neovládá, obtížnými neshledává, takže lze jen těžko očekávat nápravu 

jejich chybné výslovnosti. 
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3.2.1 .2 . Transkripce nahrávky č. 1 h 

['ci:saž 'jede 'pšiji:žd'el od 'maria:nski:x 'la:zňi: 'ktere: ,?opustil pšet 'hodinou 
'fpohraňičňi:m 'mňesťe ?uš bil 'hla:šen 'ci:saršu:f'saloni: vlak 'vňem se 'naxa:zel 'franťišek 
'jozef'?osobňe 'sase 'jednou se 'roshodj 'cestovat 'tentokra:t 'chťel 'dojet ?aš na 'sami: 
severo'za:padni: '?okraj 'sve:ho 'mocna:ršstvi: '?abi se 'podi:val pšes 'hranice '?anebo tam 
ve 'skutečnosťi 'navšťi:vil jen '?určite: 'mňesto mohl však bi:t 'docela 'jini: 'za:mňer 
'kra:tce a 'dobše 'ňigdo nic 'pšesňe 'ňevjeďel 'cestou se 'xvi:lemi 'di:val z '?okna ?a 'vi:ďel 
jen 'sami: 'hori a 'zelene: 'lesí 'ne?usta:le se pta:l 'name:na ťe? 'kopců: '?abi je 'vsa:pjeti: 
'zase 'zapomňel ?a 'znovu a 'znovu se 'naňe pta:l ne' una:vňe se pta:l vstal se ?uš fpjet 
'hodin 'ra:no jen ' abi nic 'nezmeškal dost 'možná: še se chťel 'fte 'krajiňe jen 'dobše 
' orijentovath neš 'dojede 'doci:le ?'a proč se chťel ,?orijentovath '?ani na to 'nebil 'nigdo sto 
da:t '?otpovjet '?opčas se 'dotazoval ?i 'najme:no 'mjesta do 'ktere:ho 'smňeršoval vlak 
'fsixni 'ministři 'okamžiťe '?otpovi:da:li 'mluvili 'jeden pšes 'druhe:ho 'takše 'rozumňet 
'nebilo 'skoro nic že 'sedi: ve 'vlaku že vlak 'bj-zi 'vjede 'dona:draži: 'pohraňični:ho 'mjesta 
a že 'pohraničňi: 'mjesto je 'taxau 'načeš si 'jeho 'veličestvo 'pokaždé: 'lexce 'pšetkloňilo ?a 

'rža:di 'najeho 'pfsou 'zaxšesťili a 'zacinkali a 'znovu a 'znovu se pta:l 'protoše '?opravdu 
'ničemu 'nerozumjel '^akše se 'vlastně 'menuje 'taxau 'nato se 'ci:sarš 'spokojeňe 'zaklonil ?a 
'ržekl 'nigdi 'neslišel "a 'znovu 'jakše se 'zase 'menuje 'taxau ?'aha to 'me:no si 'musi:m 
'nějak 'sapamatovat ,?uš sme tam 'ňegdi 'bili 'kni:že 'lixtnštejne ne 'dosut 'ne 'ješte 'ňigdi 
'nigdi 'veličenstvo tak to je 'panové: 'nejviši: čas '?ale 'řekňete mi 'hrabje '?este ha:zi' otkut 
se 'najednou 'vsa:la 'takova: 'spousta 'kopců: to sou 'pohraniční: 'ho:ri ?a co 'leži: 'zanimi 
'bavorsko 'cože 'vždicki 'sem si 'mislel že 'bavorsko 'leží: '?uzalcburku ?a 'pašova 'leži: 
'thedy 'thakhe: 'thadi '?este ha:zi '?ano 'vi:sosti jen 'jestli se 'nemi:li:the ne 'veličenstvo tak 
'dobše 'doufám že se 'mohu 'spolehnout '?aspon na 'va:s 'nava:s '?este ha:zi] 

['saturňi:n ,?ačkolif'nemam ra:t 'fse?na ta 'j)širovna:ni: ?a 'podobentsvi: 'kterimi 'doktor 
vlax 'pople:ta: sve: 'temjperamantni: 'ržeči' uznava:m že 'natom 'na:zorne:m 'pši:kladu 
'skava:rnou 'človjekem a 'misou 'kobli? 'песо je lze na ňem ' aspoň 'přiblkžňe '?uka:zat 
'jakim 'človjekem je 'saturnin 'doktof vlax si 'toťiš 'rozďelil 'lidi 'podle 'toho jak se 'xovaji: 
'fpolopra:zdne: 'kava:rňe 'maji:li pšet 'sebou 'mi:su 'kobli? 'pšectafte si 'luksusni: 'kavarnu 
'zanedelne:ho 'dopoledne 'vegku je 'kra:zni: den ?a 'hostu: 'íkavarňe je 'ma:lo ?uš ste se 
'nasňi:dali 'pšečetli ste 'íse?ni 'novini ?a tet ste se 'pohodlňe '?opřeli 'vmňeke:m 'boksu ?a 
'zamišlenje se 'di:va:te 'namisu 'kobli? 'nuda se 'pomalu {rozle:za: 'dofse? 'khoutu: 'kava:rni 
?a tu se 'tedi ma: *?uka:zat do 'ktere: 'skupini 'lidi: 'podle 'teorie 'toktora 'vlaxa 'patři:te -
'jsteli pri: 'človjekem 'besfantazije 'bestouhi: 'podinamice ?a 'bessmislu pro 'humor 'bu:dete 
se na to 'koblihi 'di:vat 'tupje a 'be:zmišlenkoviťe 'čeba ?aš do 'poledne ?a pak se 'zvednete 
?a 'pujdethe 'k?objedu mam 'du:vodne: 'podezřeni: že do 'te:to 'pjve: 'skupini: 'zaržazuje 
'doktor vlax 'take: mne 'misii:m že 'neni: 'fpravu o 'humoru "a o te 'dinamice 'nebudeme 
'mluvit '?ale to že mi '?upi:ra: 'fantazii gdiš vi: že se mi 'povedlo 'spra:vňe 'vipjňit 
'?u:ržedňi: 'formula:rže 'pšizna:ni: 'kdaňi 'du:xodove: to mne ' opravdu 'pšekvapuje '?ale 
'natom 'nezaleží: ,?i gdibi? 'mezi 'lidi 'toho 'druhu '?opravdu 'patřil 'bilo bi mi to 'milejší: 
'nešli bi:t 'pši:slušni:kem 'skupini: 'druhé: 'která pri: se při 'poledu 'nati 'koblihi 'ba:vi: 
'přetstavou co bi se 'ďelo 'gdibi 'ňegdo 'sčista 'jasna ?a bes 'vistrahi 'začal 'ostatní: 
'na:všťevňi:ki 'kava:rni ti:m 'pečivem 'bombardovat] 

[mi 'sedi:me 'tadi 'fkava:rňe na 'na:mesti: 'republiki 'fpjzni ?a 'tadi furt čtu 'každi de:n 
'několik 'česki:? 'novin 'protoše 'musim 'vipracovat 'kašdi den 'čla:nek pro 'bavorské: 
'novini mi 'bavoraxi mi sme 'velmi 'zvědavi: na 'če?i co 'ďelaj 'celí den ?a 'take: 'vnoci to 
je na:š 'proble:m 'protoše 'xceme 'poznat 'naše 'sousedi: ?a co delam 'tadi 'ješťe '?opčas 'tadi 
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sou 'na:všťevňici: 'zbavorska'nebo 'češťi: 'hoste: ? aja : jim Vipravuji 'heske: 'povjesti 
'sta:re: 'česke: 'povjesťi ?a 'take: 'песо 'novi:ho 'napši:klad ' očeski:? 'musketi:rži:x o tom 
jak pan 'ci:sarš 'navšti:vil Veroniku 'štavi:kovou 'ftaxově to je 'zajimava: 'historka 'protoše 
'veronika 'štavikova: 'bila 'moje 'ša:kiňe 'fpraze 'nakarlovje '?univerziťe 

78 



3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

Jev A/I A/II A/III B/I B/II B/III C/I C/II C/III 
ď 1 1 100 1 0 0 0 _ _ 
ť 0 - - 1 1 100 2 2 100 
v n 1 1 100 2 2 100 0 _ _ 
P 43 0 0 20 0 0 9 0 0 
t 58 0 0 51 3 5,9 17 0 0 
к 34 1 2,9 30 1 3,3 22 0 0 
v r 14 14 100 17 17 100 3 3 100 
r 29 lv 3,4 37 0 0 21 lv 4,8 

ch 7 4 5,7 3 0 0 3 3 100 
ž 5 1 20 21 5 23,8 6 4 66,6 

r (slab) 1 0 0 2 0 0 0 _ _ 
1 (slab) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

s-*z 34 0 0 71 2 2,8 13 0 0 
z^c 14 0 0 25 0 0 5 0 0 

У 10 0 0 29 0 0 18 0 0 
bě 1 0 0 1 0 0 0 _ 

v pe 1 0 0 2 1 50 0 _ _ 
v ve 3 0 0 1 0 0 5 1 20 

mě 1 1 100 10 2 20 1 0 0 
tě 2 0 0 5 1 20 3 0 0 
dě 2 1 50 4 0 0 2 0 0 

v ne 8 1 12,5 10 2 20 4 0 0 
di 4 4 100 5 5 100 1 1 100 
ti 2 1 50 5 5 100 5 3 60 
ni 15 8 53,3 20 15 75 3 3 100 

Popis tabulky: 
1. sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
AJ\ - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/II - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III - procentuální výskyt chyb v neznámém textu 
B/I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
В/П - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
B/ÍII - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
C/I - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
C/II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 
C/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3.2.13. Nahrávka č. 13 

3.2.13.1. Analýza nahrávky č. 13 

Základní informace o mluvčím 

Mluvčí nahrávky č. 13 je muž, který žije asi rok v České republice, je ženatý 

s Češkou, dlouhou dobu do Čech jezdil pouze na návštěvu, až v poslední době zde tráví 

většinu času. Nenavštěvoval a nenavštěvuje žádné jazykové kurzy, česky se učí pouze 

komunikací s Čechy. 

Za obtížnější považuje psanou češtinu, smluvením má menší potíže než se 

psaním. V české výslovnosti mu připadají nejtěžší souhláskové skupiny, především ty, 

jež obsahují větší množství souhlásek. 

Popis výslovnosti 

Mluvčí vyslovuje špatně většinu ze zkoumaných hlásek. V 90 % případů 

vyslovuje chybně palatalizované hlásky, ty vyslovuje buď tvrdě, např. slovo totiž 

vyslovoval místo ['toťiš] jako ['totiš], nebo mezi palatalizovanou souhlásku a samohlásku 

vkládá hláskuj, např. ve slově dělo, které místo ['ďelo] realizoval jako ['djelo]. Ve 100 % 

případu nahrazoval hlásku ř hláskami š, ž, v několika málo případech i hláskou r. 

Vyskytovala-li se hláska ř uvnitř slova, byla nahrazována většinou hláskami š a r, 

na začátku slov byla nahrazována hláskou ž. Hlásky p, t, к asi v 20 % případů vyslovoval 

s aspirací. Na místě českého ch vyslovoval asi v 75 % případů po předních vokálech 

ich-Laut. Na místě znělého ž vyslovoval v 50 % neznělé š nebo znělé z. Mluvčí umí české 

r, jen na pozicích, na nichž němčina r vokalizuje, vokalizoval tuto hlásku i v českém 

textu, ale jen asi v 10 % případů. Dále se vyskytly chyby u r slabikotvorného, stejně jako 

u slabikotvorného L Z hláskových skupin vyslovoval špatně např. tato spojení hl, š\, hl, 

br, str, jm, jst. Do souhláskových skupin vkládal mluvčí často pro zjednodušení 

výslovnosti samohlásku, např. slovo jste vyslovoval jako ['jisťe], předcházela-li slovu 

začínajícímu souhláskou jednoslabičná předložka, vyslovoval vokalizovanou variantu této 

předložky, např. spojení v podpaží vyslovoval místo ['fpotpaži:] jako [ve poťpaži:]. 

Spojení hlásek vě vyslovoval mluvčí jako [ve], mě jako [mje] nebo [те] . 

Mluvčímu činí potíže také vztah hlásky a písmena, hlásku s nahrazoval asi v 10 % 

případů stejně jako v němčině hláskou z, následovala-li po samohlásce hláska h, 

považoval ji za označení délky předcházející samohlásky a nevyslovoval h jako znělý 

konsonant. 
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Nejvíce výslovnostních chyb se vyskytlo při čtení obou textů. Méně chyb mluvčí 

naopak udělal při volné mluvě, která ovšem byla v porovnání s čtenými texty asi 

třetinového rozsahu. 

Respondent pochází ze severního Německa, kde většina obyvatel mluví němčinou 

bez dialektu, což platí i pro respondenta. 

Mluvčí, jak bylo uvedeno výše, nenavštěvuje žádné kurzy češtiny a česky se učí 
v 

pouze komunikací s Cechy. Za obtížné považuje ty hlásky, které se mu těžko vyslovují, 

ne ty, jež vyslovuje chybně. Vzhledem к tomu, že na výslovnost neklade důraz, nedá se 

její zlepšení očekávat. 
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3.2.13.2. Transkripce nahrávky č. 13 
n Ví Ъ 9 Ví li • 

['saturnin ' ačkolif ne'ma:m rát 'fše?nat a'pširovna:ni: a podo'bentsvi: 'к t eremi 
'dokthor vlax pro'pletla: sve: tempera'mentni: 'žeči ,?uznava:m že na 'thom na'zornem 
pši'khla:du s kha'va:rnou 'člověk'1 em ?a 'mi:sou 'khobli 'ňečo ie lze na 'ňem as'pon 
'přibližnje ?'ukha:zath 'jakhi:m 'človjekhem je 'zať^irňin 'dokt or vlax si 'thočit 'rozďelil 'lidi 
'podle 'thoho jak'1 se xo'va:jse ve 'polop'ra:zdňe 'kava:rňe 'maji:li pšet 'sebou 'misu 'khoblix 
'pšectafse si 'luksuzňi: ka'va:rnu za 'neďeli:ho 'dopoledne 'vegkhu je 'khra:sni den ?a 
'hosthu: ve kha'va:rňe je 'ma:lo uš 'jisťe se 'nazňťdali pše'četli 'jisťe 'fse?ni 'novini ?a tet 
'jisťe se 'pohodli ' opšeli ve 'mjeke:m 'boksu 'a 'zamisleňe se di'va:the 'na misu 'kobli? 
'nuda se po'ma:lu ro'zleza: do 'fše? 'khouthu: 'khava:rni a thu se 'thedi ma: ?u'kha:zath do 
'kthere: 'skuphini 'lidi: 'podle 'theorije 'dokthora 'vlaxa 'pači:the 'jisťili při: 'človjekem bes 
'fantaziie bes 'thouhi po dyna'mice ?a bes 'smislu pro 'humor 'budethe se 'na thi 'koblihi 
'divat 't uphje a 'besmišlenkhoviťe 'čeba aš do 'poledne a pakh se 'zvednethe a 'pu:jdethe 
ke '?objedu ma:m du:'vodňe 'podezdženi: že tho the:tho 'prvje: 'skupini 'zaražuje 'dokthor 
vlax 'takhe: mňe 'mislim že 'neni: ve 'phravu ?o hu'moru ?a ' o the: dina'mice 'nebudeme 
'mluvit ,?ale tho že mi ?u'phi:ra 'fantazije ktiš vi: že se mi po'vedlo 'spra:vňe 'vip]ňith 

?u:'žedni: formu'la:re pši'znani: 'g da:ni du:xo'dove: to mňe o'pravdu pšekva'puje mi to 
'mileši: 'znešli bit 'pši:šluškňi:khem 'skhuphini 'druhi: 'která: pri: se pši po'hledu 'nathi 
'khoblixi 'bavi: 'představu co bi li se 'delo 'gdibi 'negdo ze 'sčista jasna ?a bez vi'štrahi 
'začal os'ta:tni 'navščevňi:khi ka'varni ti:m 'pečivem 'bombardovat11] 

[sve'decka vi'povjet a po'za:ru 'mlina 'poža:r 'vipukhl 'khvu:li 'viljemovi mu:j 'bratr 'vilem 
je jiš 'devathenactileti: 'klapec '?ale ma: 'ža:du 'nepekni:? vlasťn:osti: 's dectví: pši:'kladh 

'sta:le jisťe 'xodi: špa:t se 'slepicemi 'rodiče to dlou 'trpěli ' ale '?onoho Večera gdiš 
'tati:nek 'vjeďel jak Vilem s pši'kri:fkhou ve po'pa^i^'opjet 'leze do 'khurni:khu 'žekl si že 
'nejviši: čas to 'nacovani: na 'hža:du mu 'zatrnout hnet 'zležeš ?a 'leneš do 'postele 
'pika:zal mu '?ale Vilem 'za zebou 'jisťe 'vista:l žeb'ši:ček a ze ne'phu:jde to se vi: net bil 
'?ohen na přeže 'ppňi: jsem ho 'spozoroval ja: 'hoži: 'zvolal jsem gdiš to ta'tinek ' ušel 
'stra:til 'hlavu 'ňevjeďel 'jesem ve ťe 'xvili co dži:f'hasit či po'moci ' oči ve hle'da:ni: 
'hlavi: 'ješťe ke ve'šemu 'mamiqka 'odňekuth Volala co ze 'sta:lo ?a 'nigdo 'neveďel '?okut 
'poňevaš ma'miqka 'mňela 'viždi 'pra:ce nad 'lavu 'takše na ni ne'bilo Viďet pojt'se'sem 
'pšika:zal ji 'tati:nek 'nevim gde mi: 'lava 'stoji: 'viždit ne'hoži: za'kroula 'vliďi ma'migka 'a 
po'ma:lu ja sem stra'xala ze ro'madi 'prače kh ?na:m] 

v h • v 

[ja se 'mjemunu bernt 'šteput a:t ja: sem pši'xa:zi: 'hamburk ja sem 'bejvali: na'morski: 
'inženijer 'dneska ja sem 'jm:lduxoďnik 'a ja 'musim 'ďelat nic 'jenom 'uklidit 'doma ja 
'bidli:m 'tetkon do 'plzňe a ja: ma:m '?ešťe jeden 'xatu na 'hamburk ja: sem 'li:bim 'tady 
'?ale 'ma:lo 'nudni: sou 'tadi] 
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3.2.10.3. Tabulka chyb к nahrávce č. 10 

Jev A/I A/II A/III B/I B/II B/III C/I C/II C/III 
ď 1 1 100 2 2 100 1 1 100 
ť 0 - - 1 1 100 0 - -

v n 1 1 100 1 1 100 0 - -

P 42 3 7Д 10 0 0 3 0 0 
t 57 36 63,2 20 3 15 4 0 0 
к 34 19 55,9 20 4 20 6 0 0 
v r 12 12 100 10 10 100 1 1 100 
r 30 3v 10 13 lv 7,7 5 1 20 

ch 6 3 50 1 1 100 0 - -

v z 4 1 25 6 5 83,3 1 0 0 
r (slab) 1 1 100 4 1 25 0 - -

1 (slab) 1 1 100 1 0 0 0 - -

s^z 34 3 8,8 13 2 15,4 8 0 0 
z-> с 14 0 0 7 0 0 2 0 0 

У 10 1 10 15 0 0 0 - -

bě 1 0 0 0 - - 0 - -

v pe 1 1 100 3 2 66,6 0 - -

vě 3 2 66,6 4 1 25 0 - -

mě 1 1 100 1 0 0 0 - -

tě 2 2 100 1 1 100 1 0 0 
dě 2 1 50 5 1 20 1 0 0 

v ne 8 3 37,5 2 1 50 1 0 0 
di 3 3 100 3 2 66,6 1 1 100 
ti 2 1 50 5 5 100 0 - -

ni 15 9 60 6 3 50 2 2 100 

Popis tabulky: 
1. sloupec - seznam jevů, na které byla soustředěna pozornost 
A/l - počet sledovaných jevů v neznámém textu 
A/II - počet chybně vyslovených jevů v neznámém textu 
A/III - procentuální výskyt chyb v neznámém textu 
B/I - počet sledovaných jevů ve známém textu 
B/II - počet chybně vyslovených jevů ve známém textu 
B/III - procentuální výskyt chyb ve známém textu 
C/I - počet sledovaných jevů ve volné mluvě 
C/II - počet chybně vyslovených jevů ve volné mluvě 
C/III - procentuální výskyt chyb ve volné mluvě 
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3 . 3 . P o r o v n á n í h y p o t é z s v ý s l e d k y v ý z k u m u 

3.3.1. Vokály 

Kvalita vokálů v nahrávkách nijak neodporuje české výslovnostní normě. 

Samohlásky jsou nepatrně zavřenější a výrazně napjatější, než je můžeme slýchat 

od rodilých Čechů, což ale není nutné označovat jako chybu. Kvalita vokálů v češtině 

navíc není fonologickým rysem, který by mohl měnit význam slov. 

Zatímco v kvalitě vokálů se chyby neobjevovaly, v kvantitě chybovali respondenti 

poměrně často. Docházelo ke krácení i dloužení samohlásek. Chyby v kvantitě 

samohlásek je možné rozdělit do několika skupin, některé z chyb ovšem nelze zařadit 

do žádné z těchto skupin. Původ těchto chyb lze jen těžko postihnout. 

Krácení vokálů 

Obsahovalo-li slovo více než jednu dlouhou samohlásku, krátili mluvčí často 

jednu z těchto samohlásek, většinou se jednalo o tu samohlásku, která nebyla na konci 

slova, např. ve slovech rozlézá, přiznání, návštěvníky, která byla vyslovována jako 

['rozlézá:], ['přiznám:], ['navšťevňi:ki]. 

Krátce byla vyslovována i některá jednoslabičná slova, jejichž správná výslovnost 

je dlouhá, např. slova já, prý, své, být byla realizována jako [ja], [pri], [sve], [bit]. 

Ke krácení vokálů docházelo i ve slovech dvouslabičných, a to v jejich 

přízvučných i nepřízvučných slabikách, přičemž ve slabikách nepřízvučných se případů 

krácení samohlásek objevilo více, např. ve slovech není ['neňi], lidí ['liďi], málo ['malo]. 

Prodlužování vokálů 

Objevila-li se krátká samohláska na konci tříslabičného slova, byla mluvčími 

někdy realizována jako dlouhá, např. ve slovech noviny, koblihy, díváte, slyšela, která 

byla vyslovována jako ['novini:], ['koblihi:], ['ďi:va:te:], ['slišela:]. 

К dloužení krátkých samohlásek docházelo často také v přízvučných slabikách 

víceslabičných slov, např. slovo dani bylo realizováno jako ['da:ňi], slovo stalo jako 

['stárlo], hlavě jako ['hla:vje]. 
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V několika případech byla vyslovena dlouze i některá jednoslabičná slova, jejichž 

výslovnost je podle české výslovnostní normy krátká, např. slovo ty vyslovil mluvčí jako 

[ti:], mi jako [mi:]. 

Ke změnám kvantity vokálů docházelo ve výslovnosti respondentů častěji, než 

jsem na začátku předpokládala. Domnívám se, že délku samohlásek je nutné při výuce 

češtiny systematicky nacvičovat, při nácviku by měla být soustředěna pozornost i na delší 

slova, ve kterých se vyskytuje několik dlouhých vokálů. 

3.3.2. Palatalizované hlásky ď, ť, ň 

Celkové procento chyb všech mluvčích u palatalizovaných hlásek je 41,9 % 

u hlásky ď, 45,2 % u hlásky ť a 48,6 % u ň. Pouze jeden mluvčí vyslovil při četbě 

známého textu správně všechny hlásky ď, jež se v textu nacházely, u ostatních 

respondentů se v každém z textů vyskytla při realizaci těchto hlásek alespoň jedna chyba, 

u několika mluvčích byla nesprávná výslovnost ď, ť, ň 100%. К těmto chybám je možno 

započítat ještě chyby ve výslovnosti spojení di, ti, ni a dě, tě, ně. Těmto spojení byla 

při výzkumu věnována zvláštní pozornost, protože lze jen těžko určit, zda chyby 

vyskytující se u těchto spojení jsou způsobeny nezvládnutím vztahu hláska-písměno 

v češtině, nebo zda v nich mluvčí chybují, protože neovládají výslovnost palatalizovaných 

souhlásek. Spojení di bylo vysloveno chybně v 49,6, ti v 50,5 % a ni v 43,9 % případů, 

při realizaci spojení hlásek, dě, tě, ně bylo procento chyb menší a pohybovala se 

v průměru kolem 16 %. Průměrně pěti respondentům se podařilo vyslovit výše uvedená 

spojení zcela správně. 

Palatalizované hlásky činily respondentům při četbě i při volné mluvě značné 

potíže a nácvik jejich správné výslovnosti by si zasloužil při výuce češtiny větší 

pozornosti. 

3.3.3. Hlásky E, t, к 

Hlásky p, t, к byly celkem v 30,5 % případů realizovány jako hlásky aspirované, 

přičemž aspirace není, jak bylo uvedeno výše, těmto hláskám v češtině vlastní. Nejméně 

chyb se vyskytlo při výslovnosti hlásky p, tu vyslovovali respondenti chybně jen v 17 % 

případů, hlásku t v 34,8 % а к v 39,8 % případů. 100 % chyb se u těchto hlásek 
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nevyskytlo ani u jednoho z mluvčích, u několika z nich byly naopak všechny tyto hlásky 

realizovány naprosto správně. 

I při výslovnosti těchto tří hlásek je znatelný rozdíl mezi českým a německým 

fonetickým systémem a na rozdíl mezi jejich realizací v češtině a němčině by měli být 

jedinci, kteří se učí česky, upozorněni a výslovnost by měla být nacvičována. Jsem si 

vědoma toho, že právě nácvik výslovnosti těchto hlásek může činit potíže, neboť nuance 

mezi jejich českou a německou výslovností jsou malé a nemusí být pro rodilého Němce 

slyšitelné. 

3.3.4. Hláska ř 

Porovnáme-li výskyt chyb u všech sledovaných hlásek, vyjde nám, že je hláska ř 

se 62,6 % na prvním místě. Pět z 13 respondentů ř neovládá vůbec a chybovalo 

při realizaci této hlásky ve 100 % případů ve všech třech druzích textu. Jeden 

z respondentů ovládá tuto hlásku naprosto správně a nechyboval v ní ani v jednom 

z textů, jiný mluvčí umí ř velice dobře. Průměrné procento chyb je u něj pouze 4,8 %. 

Správná výslovnost hlásky ř je velmi často obtížná i pro Čechy, přestože je 

součástí jejich mateřského jazyka. Němci ji subjektivně považují za jednu z nejtěžších 

českých hlásek a též objektivně jim tato hláska činí nemalé potíže. 

3.3.5. Hláska r 

Podle toho, zda umí, či neumí správně vyslovovat hlásku r, můžeme respondenty 

rozdělit do 3 skupin. První skupinou jsou mluvčí, kteří r neumějí vůbec, nahrazují ho 

jednou z německých variant této hlásky, po dlouhých vokálech realizovali většinou stejně 

jako v němčině vokalické r. Procento chyb u mluvčích této skupiny byla 100%. 

Výslovnost hlásky r u respondentů druhé skupiny byla bezchybná. Pro mluvčí třetí 

skupiny je typické, že umí správně vyslovovat r v místech, kde má němčina několik 

volných variant fonémů r, tj. v pozicích, kde se nevyslovuje vokalické г. V pozicích, 

na nichž se v němčině realizuje vokalizované r, nahrazovali tito respondenti hlásku r její 

vokalizovanou formou i v češtině. Dále pak někteří z nich chybovali, objevila-li se tato 

hláska v sousedství další souhlásky, s níž tvořila souhláskovou skupinu. 

Při nácviku výslovnosti hlásky r by měla být tedy věnována pozornost nácviku 

české varianty této hlásky, tj. jako frikativy, vibranty, přední alveoláry, zároveň by rodilí 
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Němci měli nacvičovat výslovnost této hlásky i po dlouhých vokálech, aby se naučili ji 

nenahrazovat její vokalickou variantou, jež se v češtině nevyskytuje. 

3.3.6. Hláska ch 

Celkem v 60,1 % případů (u volné mluvy dokonce v 67,5 %) realizovali 

respondenti chybně hlásku ch. Nahrazovali ji německým ich-Lautem, a to nejen 

po předních vokálech, ale i na začátcích slov, následovala-li hláska i nebo e nebo některá 

z palatalizovaných hlásek, např. slovo chtěl bylo velmi často vyslovováno jako [<?ťel]. 

Mezi mluvčími se nenašel ani jeden, který by hlásku ch realizoval ve všech případech 

správně. Tato hláska se podle výzkumu ukázala pro lidi, jejichž mateřštinou je němčina, 

po hlásce ř jako druhá nej těžší. 

3.3.7. Hláska ž 

Znělé ž bylo vyslovováno chybně celkem asi jen v 16 % případů, nejvíce mluvčí 

v této hlásce chybovali při četbě známého textu, kde byl výskyt chyb 23,5%. 

4 respondenti vyslovovali tuto hlásku ve 100 % případů bezchybně, ani jeden 

z respondentů ji nerealizoval chybně ve všech případech. Největší potíže činila výslovnost 

této hlásky v pozicích, ve kterých se ž vyskytovalo mezi vokály, tam měli mluvčí nejvíce 

tendenci nahrazovat znělé ž neznělým š. 

3.3.8. Slabikotvorné r a 1 

Při posuzování obtížnosti těchto dvou hlásek je třeba vzít v úvahu dvě skutečnosti. 

Slabikotvorné hlásky jsou součástí souhláskových skupin, které jsou obecně pro lidi 

s mateřským jazykem němčinou obtížné, a to bez ohledu na to, zda obsahují 

slabikotvornou hlásku či nikoli. Je proto těžké určit, jestli daný respondent neovládá 

výslovnost jen slabikotvorných hlásek nebo souhláskových skupin obecně. Druhým 

problémem při sledování výskytu chyb v případě slabikotvorných hlásek je fakt, že nejsou 

v textech příliš časté, a může se proto velice snadno stát, že u mluvčího bude určeno 

100 % chyb při realizaci slabikotvorné hlásky, protože nezvládl správně vyslovit 

slabikotvorné \ nebo r vyskytující se v daném textu pouze jedenkrát. 

Z těchto dvou hlásek se zdá být pro rodilého Němce obtížnější slabikotvorné r, 

při jehož výslovnosti chybovali respondenti v 34,7 % případů, u slabikotvorného \ to bylo 
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v 19,8 % případů. Mluvčí většinou nechybovali jen při realizaci hlásek r a 1, ale činila jim 

potíže celá hlásková skupina, jež tyto hlásky obsahovala. Tj. chybná výslovnost 

slabikotvorných souhlásek mohla být dána také celým hláskovým okolím, v němž se 

hláska vyskytovala. Vzhledem к tomu, že se artikulace slabikotvorných hlásek zásadně 

neliší od artikulace neslabikotvorných, měla na výslovnost slabikotvorného r a ] vliv 

výslovnost neslabikotvorné varianty těchto hlásek. Neovládal-li tedy mluvčí hlásku r, 

nebo nahrazoval-li ji německou variantou této hlásky, vyskytla se stejná chyba i u r 

slabikotvorného. 

3.3.9. Spojování hlásek a hláskové skupiny 

Souhláskové skupiny představují pro většinu mluvčích, jejichž mateřštinou je 

němčina, specifický problém, a to nejen potíže se správnou výslovností určitých 

hláskových kombinací, ale také problém psychické povahy. Většina respondentů uvedla, 

že jim největší potíže v české výslovnosti činí výslovnost souhláskových skupin, 

u některých z nich pak jejich realizace nebyla zdaleka tak špatná, jak sami předpovídali. 

Nejčastěji mluvčí chybovali v souhláskových skupinách př, tř, Ы, pr, stř, zř, 

ve výslovnosti těchto souhláskových skupin se objevilo nejvíce prohřešků proti 

výslovnostní normě, a to opakovaně a u několika respondentů. Dalšími skupinami, 

v nichž se vyskytovaly výslovnostní chyby, byly např. tr, šť, Ы, d], šň, chř, srp, si-

Obtížnost výslovnosti souhláskových skupin pro Němce se zdá být závislá na dvou 

faktorech: 

1. Důležitou roli hrají hlásky, ze kterých se skupina skládá. Vyskytují-li se ve skupině 

hlásky, jež jsou pro Němce problematické, a činí-li mluvčímu problémy výslovnost jedné 

z nich, v horším případě několika z nich, nebude pravděpodobně schopen vyslovit 

souhláskovou skupinu správně. Např. ve spojení př může mluvčí hlásku p realizovat jako 

aspirovanou a hlásku ř nahradit jinou hláskou nebo její výslovnost mírně modifikovat 

a celá skupina je pak vyslovena chybně. Stejný problém může nastat, obsahuje-li 

souhlásková skupina palatalizovanou souhlásku, hlásku r, ž nebo kteroukoli jinou z výše 

uvedených hlásek, jejichž výslovnost je pro rodilé Němce obtížná. 

2. Druhým faktorem ovlivňujícím obtížnost výslovnosti hláskových skupin je počet 

hlásek, z nichž se souhlásková skupina skládá. Čím více souhlásek skupina obsahuje, 

tím více problémů měli respondenti s její realizací. Tento faktor je samozřejmě spjat 

s faktorem prvním, neboť čím více hlásek ve skupině obsažených je hláskami 
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pro mluvčího obtížnými, tím větší potíže činí mluvčímu výslovnost souhláskových 

skupin. 

Základem pro správné zvládnutí výslovnosti souhláskových skupin je podle mého 

názoru zvládnutí správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Přesto se domnívám, že by 

s nácvikem výslovnosti těchto skupin mělo být začínáno co nejdříve, a to současně 

s nácvikem jednotlivých hlásek, neboť pro nácvik právě tohoto výslovnostního jevu bude 

potřeba dostatek prostoru. 

3.3.10. Vztah hláska-písmeno 

Při poslechu a analýze nahrávek jsem se zaměřila na základní rozdíly mezi 

češtinou a němčinou, tj. na vztah mezi písmenem s a jeho realizací ve zvukové podobě, 

písmeny z а у a jejich realizací v mluvě, dále pak na spojení b, p, v, m, t, d, n s vokálem ě. 

Chyb ve vztahu písmeno a jeho zvuková realizace se v nahrávkách vyskytlo jen velmi 

málo. Nejvíce v tomto jevu chybovali mluvčí, kteří nenavštěvovali žádný kurz češtiny, 

a nebyli proto od začátku vedeni ke správné zvukové realizaci vztahu hláska-písmeno, 

a mluvčí, kteří se česky neučili příliš dlouho a dovednost přiřazovat písmenům 

odpovídající hlásky nemají pravděpodobně ještě plně zautomatizovanou. 

Nejvíce chyb se vyskytlo u realizace spojení vě, u něhož bylo celkové procento 

chyb 15,4 %, a u spojení tě, dě, ně, mě, jejichž výslovnost je složitějším problémem, 

protože se zde spojují dva jevy, a sice vztah hlásky a písmena a výslovnost 

palatalizovaných hlásek (viz bod 2. Palatalizované hlásky). Nejméně mluvčí chybovali 

v případě spojení bě a u vztahu mezi písmenem z a jeho zvukovou realizací v češtině, 

v níž mluvčí rovněž vůbec nechybovali, což bylo do určité míry překvapující, protože 

v němčině se psané z vyslovuje vždy jako [с]. 
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3 . 4 . C v i č e n í 

3.4.1. Analýza učebnic 

Před návrhem několika výslovnostnich cvičení zaměřených na korekci 

nejčastějších chyb u mluvčích, jejichž mateřštinou je němčina, bych se ráda věnovala 

některým již existujícím cvičením výslovnosti. Na příkladu tří učebnic českého jazyka 

pro cizince se budu snažit ukázat, jakou pozornost věnují autoři učebnic výslovnosti. 

Kterým jevům se věnují, jak a kdy je vysvětlují a zda a kolik výslovnostnich cvičení 

v učebnicích najdeme. Na našem knižním trhu existuje velké množství učebnic českého 

jazyka pro cizince, a to jak jednojazyčných, tedy tištěných pouze česky, tak 

dvoujazyčných, pracujících i s různým výchozím jazykem. 

Pro svou práci jsem si zvolila tři učebnice, které jsou dvoujazyčné a jsou podle 

mých informací v kurzech, jejichž členové mají mateřštinu němčinu, nejpoužívanější. 

Všechny tři knihy jsou určeny pro začátečníky. Domnívám se totiž, že je nezbytně nutné 

zvládnout fonologický a fonetický systém cizího jazyka hned v počátcích výuky. 

Následné odstraňování špatných výslovnostnich návyků je velice obtížné, v některých 

případech dokonce nemožné. 

Wollen Sie Tschechisch sprechen? 1. díl 

Kniha E. Čechové, H. Trabelsiové a H. Putze je mezi respondenty knihou 

nejpoužívanější. V úvodní části se autoři krátce věnují českému fonetickému systému. 

Popisují systém českých samohlásek a souhlásek, seznamují studenty s pravidly 

výslovností některých hláskových skupin, s českou asimilací i s přizvukováním předložek 

v češtině. Výslovnost hlásek, které němčina vyslovuje jinak, je vysvětlena na příkladu 

podobných německých hlásek. U hlásek, jež němčina nemá vůbec, si autoři vypomohli 

příklady z jiných cizích jazyků nebo pomocí mnemotechnických pomůcek studentům 

vysvětlují, jak hlásku správně artikulovat. Vše je vysvětleno německy, některé výrazy 

jsou v závorkách přeloženy do češtiny. Po přehledu české výslovnosti následuje několik 

cvičení, v nichž jsou nacvičovány jevy, které autoři spatřují jako problematické. 

Výslovnostní jevy jsou cvičeny pouze na jednotlivých slovech, v případě pří zvuku 

slovních spojeních. 
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Tschechisch für Deutschsprechende 

Autorky této učebnice 0 . Parolková a J. Nováková neposkytují ve své knize 

studentovi na začátku ucelený český fonetický systém, nýbrž ho s ním seznamují 

postupně. V osmi z deseti lekcí probírají vždy jeden fonetický jev, např. české vokály 

a jejich délka v první lekci, měkké a tvrdé konsonanty v lekci druhé, asimilaci znělosti 

v šesté lekci. Každá lekce obsahuje jedno nebo dvě výslovnostní cvičení. Ta se soustředí 

na nácvik výslovnostních jevů na jednotlivých slovech, popř. dvojicích slov. 

Tschechisch für Anfänger mit Lösungsschlüssel und Kassette 

J. Hasil a J. Hasilová ve své učebnici češtiny pro cizince nejdříve německy 

popisují český fonetický systém. Zaměřují se nejen na jednotlivé hlásky, ale i na některé 

suprasegmentální jevy, jako např. přízvuk a větnou melodii. Dále pak seznamují studenty 

s pravidly české výslovnosti, která konkretizují příklady z němčiny. 

Např. při vysvětlování výslovnosti hlásky í ji přirovnávají к německé dvojhlásce ie, 

jejíž kvalita i kvantita odpovídá českému dlouhému i. 

Učebnice obsahuje celkem 15 lekcí, 7 z nich obsahuje výslovnostní cvičení. 

V těch jsou nacvičovány různé pro Němce problematické výslovnostní jevy, a to většinou 

na dvojicích slov, která se liší jen jednou hláskou, např. sem-zem, prachy-prahy, šil-žil, 

jeď-jed, rádi-rády. Autoři zakomponovali do své knihy i cvičení, jež jsou zaměřena 

na správnou výslovnost slov, která jsou v němčině a češtině hodně podobná, jejich 

výslovnost je však odlišná, např. lampa-Lampe, pošta-Post, kufr-Koffer. 

Žádná z výše jmenovaných učebnic není koncipována jako učebnice pro samouky. 

Při studiu českého jazyka z nich autoři počítají s vlastní invencí učitele, popř. s užitím 

další studijní literatury. 
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3.4.2. Výslovnostní cvičení 

Výsledky výzkumu, který jsem provedla, a podle mého názoru nedostatečná 

variabilita výslovnostnich cvičení v učebnicích českého jazyka mě inspirovaly к návrhu 

následujících cvičení. Ta by měla umožnit nácvik výslovnostnich jevů, jež se ukázaly 

jako problematické, i četbu komplexních textů s důrazem na dodržování všech 

výslovnostnich pravidel. 

3.4.2.1. Hra se jmény 

Pomůcky: kartičky se jmény - příjmení, i přechýlené tvary, vždy dvojice kartiček -

mužská varianta jména a jeho přechýlená forma, jména jsou velmi podobná, dvě velikosti 

kartiček (cca 5 x 3 c m a l 5 x l 0 cm), počet kartiček podle počtu studentů ve skupině. 

Tato hra má několik variant a záleží pouze na učiteli, kterou zvolí. 

Varianta 1: 

Učitel rozdá každému studentovi jednu kartičku se jménem (menší rozměr), položí 

ji před něj textem dolů. Všichni studenti otočí kartičku současně, přečtou si jméno na ní 

napsané, chodí po místnosti a hledají svého partnera z rodiny, tj. člověka, jenž má na své 

kartičce variantu opačného pohlaví. Např. Novák hledá Novákovou. Základní podmínkou 

je, že správně přečtou a vysloví jméno, které je napsáno na lístečku. Studenti si kartičky 

navzájem nesmějí ukazovat. Po setkání všech dvojic hlásí každý, jak se jmenuje jeho 

partner: paní Nováková představuje všem svého manžela, pan Novák zase ji. Cvičením 

studenti současně procvičují i konvenční obraty při představování, např. Jmenuji se 

Novák. Jak se jmenujete vy? 

Varianta 2: 

Učitel rozloží kartičky většího formátu na zem textem dolů. Studenti se rozestoupí 

kolem kartiček do kruhu, svoji původní kartičku mají schovanou v kapse. Musí si 

pamatovat své jméno a nesmějí se na kartičku dívat. Když jsou studenti rozestoupeni 

kolem kartiček, každý náhodně otočí tu, u které stojí, textem nahoru. Učitel poté vyvolává 

jednotlivá jména a ten student, který má dané jméno na lístečku v kapse, musí jednou 

nohou stoupnout na správnou kartičku na zemi. Může se stát, že si na kartičku stoupne 

několik studentů naráz, protože jsou jejich jména podobná a oni mají problém je od sebe 

rozlišit. Učitel a student najdou společně správné řešení. Tato varianta je vhodná 

pro menší skupiny studentů. 
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Varianta 2a: 

Učitel rozloží kartičky většího formátu na zem textem dolů. Studenti se rozestoupí 

tak, aby měl každý před sebou jednu kartičku. Tu, u níž stojí, pak všichni současně otočí 

textem nahoru. Učitel poté vyvolává jednotlivá jména a ten student, který má dané jméno 

na kartičce před sebou na zemi, na ni stoupne jednou nohou. Tato varianta je vhodná 

pro začátečníky i ve větších skupinách. 

Varianta 3: 

Tato varianta je určena pro pokročilejší studenty, kteří již ovládají rozsáhlejší 

slovní zásobu. Každý student má před sebou svoji kartičku se jménem a soustředí 

se např. na samohlásku v první slabice. Učitel určí okruh slovní zásoby, se kterým se bude 

pracovat, např. jídlo. Úkolem studentů je vymyslet a správně vyslovit slovo z daného 

okruhu se stejným vokálem v první slabice slova, např. Novák - kobliha. Jednotlivá slova 

se ve třídě nesmějí opakovat. Tím se zajistí aktivní spolupráce celé skupiny. 

Tato varianta umožňuje další modifikace, slova mohou být volena např. podle 

délky samohlásky, měkkosti a tvrdosti některé souhlásky apod. 

Návrh kartiček se jmény: 

Jánský Jánská (Petr) Janů (Eva) Janů Jáša Jášová 

Jaška Jašková Ješek Ješková Ježek Ježková 

Jíša TfV r 
Jisova Jíža T r v ř 

Jizova Jón Jónová 

Joska Josková Józa Józová Juha Juhová 

Jucha Juchová Jůsa Jůsová Juza Juzová 

3.4.2.2. Cvičení založené na nonsensu 
Nesmyslná slova umožňují nacvičovat výslovnostní jevy bez ohledu na znalost či 

neznalost slovní zásoby, jsou tedy vhodná hlavně pro začátečníky. U těch je cvičení 

výslovnosti nej důležitější a také nejúčinnější. 
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Dále uvedu cvičení, která jsou zaměřena vždy najeden výslovnostní jev. Učitel je 

může využít dvěma způsoby. Studenti mohou cvičení psát např. jako diktát, v němž 

budou nacvičovat rozlišování jednotlivých hlásek. Společná kontrola diktátu proběhne 

např. pomocí fólie na zpětném projektoru. Druhou možností je nácvik výslovnosti imitací 

- opakováním slov po učiteli. Při něm mohou mít studenti к dispozici tištěný text. 

Opakování může být zpočátku sborové, v závěru vždy individuální. Obě možnosti 

předpokládají bezchybnou výslovnost učitele a vysoce rozvinutou schopnost percepce. 

• palatalizované hlásky (ď, £ ň) 

ďat, ťaň, ďať, dan, tir, dať, duň, ňat, ňuť, ňut 

• délka vokálů (učitel musí trvat na správné realizaci přízvuku na 1. slabice!) 

rovála, růváze, dádíce, nůceváce, samáno. kuřeta, mífůda, žohlíbé, uvítáre, 

beňůfová 

• skupiny hlásek 

šť- ošťl, laštito; zmr- zmrtr, zmtratr; čtvr- ročtvr, čtvrbe; Ы- hlahlu, mahl; 

spr- usrp, srpju; dl- dika, fadl; chř- rachř, chřachru; si- spi, maslam; řď- miřďárek, 

žďachovet; stř- mastřaj, střumástřef 

3.4.2.3. Diskriminační cvičení 
Pomocí diskriminačních cvičení se studenti učí sluchem rozlišovat hlásky, jež se 

liší jen jedním rysem a jejichž rozlišení může být pro cizince obtížné. Výslovnostní jevy 

se tedy cvičí na minimálních párech. Kromě nácviku správné výslovnosti se rozvíjí 

i fonematické slyšení. 

Studenti dostanou tabulku o čtyřech sloupcích a dvou řádkách. V prvním sloupci 

jsou pod sebou napsány hlásky, které mají být rozlišovány, každý z následujících sloupců 

je určen pro jedno přečtené slovo. Učitel předčítá vždy tři slova za sebou, dvě z nich jsou 

identická, jedno slovo tvoří s ostatními dvěma minimální pár. Pořadí slov určí učitel. 

Studenti mají za úkol rozhodnout, kterou z hlásek, jejichž rozlišování se nacvičuje, učitel 

právě vyslovil a ve sloupci určeném pro dané slovo mají napsat u vyslovené hlásky + 

a u hlásky, jež nezazněla, znaménko 

Příklad: 

zadaná slona: ťuk - ťuk - tuk 
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Tabulka: 

t + + -

ť - - + 

Další příklady slov: 

d/ď: dim - dým - dim 

n/ň: n y - ni - n y 

r/ř: rád - řád - řád; kur - kur - kuř 

s/z: sem - zem - sem; syp - zip - zip 

š/ž: žít - šít - šít; žok - žok - šok 

délka samohlásek: kropicí - kropicí - kropící; míle - mile - míle; rada - ráda - rada 

Jednotlivá slova mohou být využita i к nácviku výslovnosti. Studenti opakují 

správnou realizaci slov po učiteli. 

3.4.2.4. Nácvik výslovnosti pomocí gestikulace 
Toto cvičení je určeno pro nácvik délky samohlásek. Studenti by si měli spojit 

délku samohlásky s určitým pohybem těla. 

Na začátku studenti dají ruce před tělo dlaněmi к sobě, vzdálenost dlaní od sebe je 

asi 10 cm. Poté vyslovují zadaná slova a pohybují dlaněmi od sebe а к sobě podle toho, 

zda vyslovují krátkou nebo dlouhou samohlásku. Při realizaci krátké samohlásky přiblíží 

dlaně к sobě, cca na 5 cm, při realizaci samohlásky dlouhé je naopak od sebe oddálí asi 

na 30 cm. 

Také při tomto cvičení musí učitel trvat na správné realizaci přízvuku. 

Příklady slov: 
malá, mamka, máma, kolébka, dává, cukrárna, kavárna, mající, tápající, půda 

3.4.2.5. Vyjádření emocí v mluveném projevu 

Studenti dostanou text, může se jednat o ukázku z krásné literatury, úvodní článek 

lekce, kterékoli vhodné cvičení (volba textuje ponechána na učiteli, který jej může vybrat 

podle aktuálních potřeb a znalosti svých studentů). Dále je studentům zadán způsob, 

jakým text mají přečíst, např. lhostejně, znuděně, smutně, rozverně, vášnivě, 

jako televizní či rozhlasové zprávy apod. Při čtení je nutné dbát nejen na dodržení 
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způsobu čtení a vyjádření určitých emocí, ale především na správnou realizaci všech 

hlásek i suprasegmentálních jevů. 

Příklad textu: 

Polámal se mraveneček 
Polámal se mraveneček, ví to celá obora, 
o půlnoci zavolali mravenčího doktora. 

Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis, 
třikrát denně prášek cukru, budeš chlapík jako rys. 

Dali prášek podle rady, mraveneček stůně dál, 
celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal. 

Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil: "Neplakej.", 
zafoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej. 

Zafoukal mu na bolístku, pohladil ho po čele, 
hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele. 

Josef Kožíšek: Polámal se mraveneček 

Má-li učitel к dispozici jen málo času nebo v případě velké skupiny studentů, je 

vhodnější použít kratší text. U něj bude pravděpodobně složitější vyjádřit všechny emoce, 

práce s ním ale ušetří učiteli čas, popř. umožní většímu počtu studentů, aby se zapojili 

do práce. 

3.4.2.6. Tleskání přízvuků 

Studenti dostanou text, v němž jsou označeny slovní přízvuky podtržením 

příslušné slabiky. Jejich úkolem je přečíst text a dbát přitom na správnou realizaci 

přízvuků. Při vyslovování slabiky, která nese přízvuk, budou studenti tleskat, aby si 

uvědomili a lépe zapamatovali přízvučnost slabiky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 

spojením s předložkami. 

Volba textu je opět v kompetenci učitele. U pokročilejších studentů je možné 

použít text bez podtrhaných přízvučných slabik. Studenti potom musí sami poznat, která 

slabika nese přízvuk. 

Jako příklad textu uvádím ukázku z knihy Saturnin od Zdeňka Jirotky, která mi 

sloužila jako ukázka při mém výzkumu. Respondenti naráželi čtení tohoto úryvku 
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na mnohá úskalí a opakovaně přizvukovali mnoho slov chybně. Domnívám se tedy, že je 

tento text vhodný к nácviku přízvuku. 

Saturnin 
Ačkoliv nemám rád všechna ta přirovnání a podobenství, kterými doktor Vlach proplétá 
své temperamentní řeči, uznávám, že na tom názorném příkladu s kavárnou, člověkem 
a mísou koblih něco je. Lze na něm aspoň přibližně ukázat, jakým člověkem je Saturnin. 
Doktor Vlach si totiž rozdělil hdi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, 
mají-li před sebou mísu koblih. Představte si luxusní kavárnu za nedělního dopoledne. 
Venku je krásný den a hostů v kavárně je málo. Už jste se nasnídali, přečetli jste všechny 
noviny a teď jste se pohodlně opřeli v měkkém boxu a zamyšleně se díváte na mísu 
koblih. Nuda se pomalu rozlézá do všech koutů kavárny. 
A tu se tedy má ukázal, do které skupiny lidí podle teorie doktora Vlacha patříte. Jste-li 
prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na 
ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak se zvednete a půjdete 
к obědu. 
Mám důvodné podezření, že do této prvé skupiny zařazuje doktor Vlach také mne. 
Myslím, že není v právu. O humoru a o té dynamice nebudeme mluvit, ale to, že mi upírá 
fantazii, když ví, že se mi povedlo správně vyplnit úřední formuláře přiznání к dani 
důchodové, to mě opravdu překvapuje. Ale na tom nezáleží. I kdybych mezi Hdi toho 
druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší nežli být příslušníkem skupiny druhé, která 
prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo zčistajasna 
a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. 

3.4.2.7. 7. Hlásky t, к bez aspirace 

Každý student bude к tomuto cvičení potřebovat list papíru. Ten si dá asi 10 cm 

před ústa a poté vyslovuje zadaná slova, která obsahují hlásky p, t, k. Při realizaci se list 

papíru nesmí pohnout. V opačném případě bude realizovat student hlásku aspirované, což 

j e v češtině chybně. 

Příklady slov: 

popel, kukačka, teta, táta, papír, kopačka, tapeta, penalta, proplétat, kupovat, koncert, 

koncept, pas, temperament, tango, kancléř, kravata 

Studenti mohou slova vyslovovat také střídavě s přídechem a bez něj, aby byl 

patrný rozdíl v realizaci těchto hlásek. 

Obzvláště vhodná jsou pro toto cvičení slova, která jsou v češtině a němčině 

podobná, např. papír, temperament, telefon, tanec, teorie. 
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3.4.2.8. Výslovnost hlásek r a ř 

Jako základ pro naučení správné výslovnosti těchto hlásek jsem zvolila metody 

logopedie, která problém s jejich správnou realizací řeší u mnoha českých dětí. 

Hláska r 

Pro správnou výslovnost hlásky r je nezbytně nutný správný pohyb špičky jazyka. 

Na ten je potřeba se v počátcích nácviku zaměřit. 

Studentům dáme pokyn, aby všechny hlásky r v textu nahrazovali spojením hlásek 

td, tj. aby např. slovo ráno ['ra:no] vyslovili jako ['tda:no]. Až si pomocí tohoto cvičení 

osvojí správný pohyb jazyka, může učitel pomalu přejít к realizaci hlásky r. 

Hláska ř 

S nácvikem této hlásky můžeme začít až v okamžiku, kdy student ovládá hlásku r. 

Při nácviku studenta vyzveme, aby lehce skousl zuby, zaostřil rty do úsměvu a šeptem, 

později hlasitěji, vyslovoval dlouze hlásku r. Toto časem při zautomatizování koordinace 

pohybu mluvních orgánů přejde plynule do výslovnosti hlásky ř. 

Pokud má student problémy se správnou artikulací hlásky r, můžeme ř učit přes 

hlásku d. (srov. VYŠTEJN, 1991) 

3.4.2.9. Četba textu 
Komplexním cvičením všech výslovnostnich jevů je četba jakéhokoli textu. 

Studenti mohou text opakovat po učiteli, číst sborově nebo každý sám. Učitel musí 

důsledně trvat na správné realizaci všech slov i suprasegmentálních jevů. 

Jako příkladové texty jsem vybrala dva úryvky v krásné literatury. Ukázku z díla 

Vějíř Boženy Němcové Jaroslava Seiferta jako příklad onomatopoického textu a z knihy 

Josefa Hory Jan Houslista jako ukázku zpěvné češtiny. 

I u tohoto cvičení je volba textu plně v kompetenci učitele, který jej volí podle 

aktuálních potřeb výuky. 

Když zazněl okov o řetěz 
a řetěz o roubení, 
vodu jsem v dlaních nepřenes; 
než jsem se schýlil к políbení, 
v krůpějích stekla po kamení, 
vpila ji hlína země mé, 
té země, s kterou v políbení 
nakonec věrně splyneme. 
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Co dal jí osud do věna, 
je mé, je mé, jsem z její hlíny, 
je má, je má a nesněná, 
s údělem rodné mateřštiny 
i s hořkostí ukrytou v blíny; 
a v horečce a vidinách 
já slovem rodné mateřštiny 
volal jsem ji, když přišel strach. 

A úzké věže starých měst 
drnčely jako v terči šípy, 
meč zlomen byl jak ratolest 
urvaná větrem z kmene lípy 
a krev, ta krev, jež lehce vzkypí, 
se sedala a do kory 
té polámané staré lípy 
psal někdo sírou z Gomory. 

Jaroslav Seifert: Vějíř Boženy Němcové 

Jak kapky jsme se rozpršeli 
a jako déšť jsme vsákli v zem. 
To varhany se rozezněly 
velikonočním akordem. 
Byla jsi? Byl jsem? Nyní jsem, 
a jsme, dvě větvě, ohni vzaté. 
A v chóru stromu jedenkráte 
budeme jedním výšlehem. 
Společným větrem rozechvělí, 
posledním zašeptnem pak snem: 
Jak kapky jsme se rozpršeli 
a jako déšť jsme vsákli v zem. 

Josef Hora: Jan Houslista 



4 . Z Á V Ě R 

Na základě studia odborné literatury z oblasti teorie komunikace, poznatků 

fonetiky, pragmatiky a didaktiky cizích jazyků jsem pojednala o přenosu z mateřského 

jazyka, v našem případě z němčiny, do cizího jazyka, tj. češtiny. Jak uvádějí didaktiky 

cizích jazyků, může tento přenos být buď pozitivním transferem, nebo interferencí. 

To znamená, že jev, jenž je přenášen, může být v obou jazycích stejný a jeho přenos 

z mateřštiny umožní rychlejší zvládnutí daného jevu v cizím jazyce. Interference, 

tj. negativní transfer, působí opačně. Jevy jsou v obou jazycích rozdílné. Mluvčí přesto 

přenese poznatky z mateřského jazyka, jehož užívání má zautomatizované, do jazyka 

cizího, což je příčinou chyby. (srov. HENDRICH, 1988) 

Těchto poznatků jsem využila jako základu pro praktickou část své práce, jejímž 

cílem bylo zjistit vliv výslovnosti v mateřském jazyce na výslovnost v jazyce cizím. 

Pro porovnání jsem si vybrala češtinu, jako jazyk cizí, a němčinu, jako jazyk výchozí, 

mateřský. Německý jazyk jsem si zvolila, neboť mým druhým aprobačním předmětem je 

německý jazyk a při svém půlročním studijním pobytu na univerzitě v Bonnu jsem měla 

možnost navštěvovat kurzy češtiny na Slavistickém semináři této univerzity a získat 

materiál pro svou práci. 

Na začátku svého výzkumu jsem stručně porovnala hláskový systém češtiny 

a němčiny. Na základě tohoto porovnání jsem stanovila jevy, s jejichž správnou realizací 

by mluvčí s mateřským jazykem němčinou mohli mít potíže. 

Respondenty pro svůj výzkum jsem našla jednak v Praze, jednak na Slavistickém 

semináři univerzity v Bonnu. Z 13 mluvčích, kteří se na výzkumu podíleli, byli dva 

Rakušané a 11 Němců. Někteří pobývali delší dobu v České republice, někteří se učili 

česky pouze v Německu a v každodenním životě neměli kontakt s mluvenou češtinou. 

Lze jen těžko určit, má-li dlouhodobý pobyt v České republice vliv na kvalitu výslovnosti. 

Tento faktor nepůsobí samostatně a prolíná se s faktory ostatními, jako např. s věkem, 

ve kterém se daný jedinec začal učit česky, důrazem, jenž byl kladen na správnou 

výslovnost v počátcích výuky, a v neposlední řadě percepčními schopnostmi recipienta. 

Na výslovnost jednotlivých mluvčích mělo pravděpodobně vliv i to, zda navštěvovali, 

ev. navštěvují jazykový kurz, zda byli vedeni učitelem, jenž je upozornil na úskalí 

výslovnosti českých hlásek. Při vyhodnocování výzkumu bylo patrné, že jedinci, kteří 
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nenavštěvovali kurzy češtiny, mají větší potíže nejen s realizací některých hlásek, ale i se 

správnou realizací vztahu hláska-písmeno v českém jazyce. 

Jako materiál pro svůj výzkum jsem použila magnetofonové nahrávky textů. 

Každá z nahrávek měla 3 části, četbu neznámého textu, četbu známého textu a volnou 

mluvu, která mohla být doplňována otázkami a realizována jako dialog. Mluvčí se mohli 

sami rozhodnou, jaké pořadí textů zvolí. Pořadí textů, jež si respondenti při pořizování 

nahrávky zvolili, jsem zachovala i při transkripci jednotlivých textů. Neznámým textem 

byla ukázka z knihy Saturnin Z. Jirotky. Dále si recipienti měli přinést svůj text, který 

znají a s jehož čtením by neměli mít potíže. U neznámého textu se vyskytly dva 

problémy. Někteří respondenti si text nepřinesli, a tak jsem jim zapůjčila text vlastní. 

Nebylo poté možné zjistit rozdíl mezi četbou známého a neznámého textu. Jiní si text 

přinesli, nepochopili ale, že se má jednat o text známý, tj. o text, který už alespoň 

jedenkrát četli. Přinesli si např. článek z novin, který nikdy nečetli. Ani v takovém 

případě nevznikl rozdíl mezi známým a neznámým textem, protože oba texty byly pro 

respondenta nové. 

Na začátku výzkumu jsem předpokládala, že budou mluvčí nejméně chybovat 

při četbě známého textu, protože jej znají, nejvíce naopak při volné mluvě, neboť se 

budou muset soustředit na volbu slovní zásoby a správných gramatických konstrukcí 

a výslovnosti nebudou věnovat pozornost. Tento předpoklad se ovšem nepotvrdil. Rozdíl 

mezi četbou známého a neznámého textu nebyl patrný. V případě volné mluvy bylo 

procento chyb nízké. Mluvčí totiž při volné mluvě volili slova, která jsou jim blízká, volili 

jednoduchou slovní zásobu a slovům s obtížnými hláskami a složitými hláskovými 

skupinami se vyhýbali. 

Na výskyt chyb v jednotlivých textech měla vliv i jejich délka. Byl-li text,-

popř. volná mluva či dialog příliš dlouhý, chybovali respondenti na jeho konci více než 

na začátku, protože už nebyli schopni se plně koncentrovat, a chyby, které dělali, vznikaly 

z nepozornosti. 

Po transkripci všech textů a vypočítání procentuálního výskytu chyb jsem 

porovnala své pracovní hypotézy s výsledky výzkumu. Zjistila jsem, že zatímco některé 

hypotézy byly správné a mluvčí vjevech, které jsem předpokládala, skutečně chybovali, 

jiné hypotézy se nepotvrdily. Výsledky jsem zanesla do tabulek a popsala jsem je také 

v samostatné kapitole. 

Nakonec jsem ve své práci navrhla několik výslovnostnich cvičení. Ta se soustředí 

na výslovnostní jevy, v nichž respondenti chybovali nejvíce. К návrhu výslovnostnich 
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cvičení jsem se rozhodla po analýze několika učebnic českého jazyka pro cizince. V těch 

je sice výslovnost nacvičována, repertoár cvičení je ale velmi omezený a cvičení jsou 

podle mého názoru jednostranně zaměřená. Věnují se jen nácviku samostatných slov 

bez větného kontextu, většinou pomocí minimálních párů. Cvičení, která se své práci 

navrhuji, mají sloužit jako zdroj nápadů pro učitele. U všech je možná modifikace podle 

aktuálních potřeb výuky, do všech cvičení je možné zařadit právě probíranou slovní 

zásobu, všechna může učitel upravit podle schopností skupiny i podle její velikosti. 

Uvědomuji si, že množství respondentů ani technické zázemí mého výzkumu mi 

neumožňují učinit definitivní závěry o vlivu výslovnosti německého jazyka na výslovnost 

češtiny. Vím, že by výsledky výzkumu byly důvěryhodnější, kdybych měla к dispozici 

větší množství nahrávek a technická zařízení, která by mi umožnila přesněji určit kvalitu 

jednotlivých vyslovených hlásek. Mohla bych se pomocí jich vyvarovat chyb, jež vznikají 

při analýze vzorku při poslechu jednou osobou. 

Moje práce není vyčerpávající, magnetofonové nahrávky skýtají možnost dalšího 

zpracování. Pozornost by mohla být věnována např. suprasegmentálním jevům. Téma 

zvukové podoby mluvené češtiny u mluvčích, jejichž mateřštinou je němčina, poskytuje 

podle mého názoru velký prostor pro vědeckou činnost. 
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