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1. Úvod 

Výzkum mluvené řeči se v posledních desetiletích prosadil v nejrůznějších oblastech 

lidské činnosti.  Směrodatné jsou především dva faktory:  Mluvená varianta jazyka se stala 

vedle psané podoby nezastupitelným prostředkem veřejného dorozumívání a současně v 

důsledku rozvoje techniky získala široké možnosti praktického využití. Zkoumáním zvukové 

stránky jazyka se dnes intenzivně zabývají jak pracoviště lingvistická, tak pracoviště 

zaměřená na psychologii, informatiku či elektroakustické zpracování zvuku. Podstatné místo 

v centru tohoto komplexního poznávání řeči zaujímá vlastní fonetická problematika, která 

přináší jak poznatky základního výzkumu pro popis jednotlivých jazyků, tak i údaje nezbytné 

pro aplikaci v různých oblastech praxe. 

Fonetický výzkum se vždy rozvíjel v návaznosti na potřeby mluvní praxe a současně byl 

také ovlivňován stavem technických prostředků umožňujících analyzovat zvukový signál a 

sledovat jednotlivé aspekty produkce či percepce řeči. V současné době zaznamenáváme 

rychlý rozvoj řečových technologií, který přináší nové možnosti pro akustické zpracování 

spektra do větších detailů a pro rozlišení subtilnějších jednotek. Naopak zpětně stoupá potřeba 

stále podrobnějších údajů o zvukových vlastnostech přirozené řeči, nezbytných pro úspěšnost 

technických aplikací. 

Výsledkem je skutečnost, že se fonetický výzkum postupně stále více zaměřuje na 

problematiku jevů, které byly dříve spíše opomíjeny, ne snad proto, že by nebyla známa či 

uznávána jejich důležitost pro komunikaci, ale především z toho důvodu, že pro sledování 

jejich variability chybělo dostatečné metodické zázemí. Dnes je výzkum tzv. „fonetických 

detailů“ (phonetic details) v centru pozornosti mnoha fonetických týmů. K jevům, jejichž 

popis je třeba pro jednotlivé jazyky především doplnit, patří např. tranzienty, koartikulační 

modifikace souhláskových shluků a v neposlední řadě také diftongy. 

Diftong (dvojhláska) představuje svébytný typ jednotky na segmentální zvukové rovině a 

je mimořádně zajímavým předmětem studia, jak pro své fonetické charakteristiky, tak i 

z hlediska začleňování do vokalického systému konkrétních jazyků. Popis diftongů byl do 

nedávna rozpracován podstatně méně než popis jednoduchých vokálů. Přispívá k tomu jistě 

fakt, že jsou v jazycích zastoupeny s relativně nízkou četností. Hlavní příčinu však je asi třeba 

hledat v jejich vlastnostech. 

      Svou podstatou je diftong zvukový útvar poměrně nestabilní a jeho inherentní 

charakteristikou je změna témbru (vokalické kvality). Z toho důvodu byl často také 

interpretován jako spojení dvou samostatných jednotek, na tyto jednotky byl rozkládán a obě 



dvě části byly popisovány zvlášť. Pozorování přechodové části, tedy místa, kde dochází ke 

změně kvality, se vymykalo možnostem analýzy. 

     Systémové zařazení diftongu do fonologického systému jazyka rovněž bylo a je ovlivněno 

jeho „dvoučlennou“ stavbou. Fonologická koncepce musí zaujmout stanovisko k faktu změny 

kvality v toku řeči a v případě potřeby vymezit rozdíl mezi takovou změnou jako součástí 

sledu segmentů či charakteristikou, která je vlastní jednomu segmentálnímu celku. Od 

počátku vývoje fonologie dodnes jsou používány různé varianty řešení, většinou v závislosti 

na tom, jaké je složení vokalismu v daném jazyce a jaké je začlenění vokálů do celkové 

struktury stavby jazykových jednotek. V přístupech, které berou ohled na zvukovou povahu 

fonematických jednotek, může rozhodování najít užitečnou oporu ve fonetickém popisu. 

Tato práce se zaměřuje na fonetickou problematiku diftongů v češtině, konkrétně na 

jejich akustickou stavbu. Pokoušíme se vymezit a ověřit postupy pro akustickou analýzu 

diftongů jako celistvých jednotek se zvláštním důrazem na analýzu střední přechodové části.  

Z tohoto hlediska sledujeme i metodické cíle. Zaměřujeme se přitom jednak na temporální, 

jednak na spektrální složení diftongických jednotek. V rámci popisu vokalického systému 

češtiny je tato studie první podrobnější analýzou dvojhlásek a může tedy do velké míry 

doplnit dosud chybějící údaje. 

Výklad je rozvržen do dvou hlavních částí. První část přináší přehled názorů, které se 

týkají vymezení pojmu diftong. Sleduje přístupy k akustickému popisu diftongů ve studiích, 

které se zabývají popisem diftongů v různých jazycích. Dále se věnuje popisu fonologických 

inventářů jednotlivých jazyků, které jsou buď významné svou rozšířeností, nebo velkým 

počtem diftongů ve svém vokalickém inventáři. Druhá je pak částí zaměřenou prakticky. 

Přináší výsledky jednotlivých experimentů, které si kladly za cíl získat hodnoty akustických 

charakteristik diftongů v češtině. 

Popis experimentů se dělí do tří oddílů. Prvním tématem je získání výsledků 

charakteristik trvání v doméně času, druhým tématem je spektrální složení a závěrem se 

zabýváme otázkou změny intenzity v průběhu diftongů: „mikrointenzitou“. 

2. Temporální uspořádání a trvání 

Problematika diftongů z hlediska charakteristik trvání zahrnuje nejméně dva podstatné 

aspekty. Prvním je uspořádání vnitřních částí diftongů na lineární ose a jejich temporální 

charakteristika, druhým pak celkové trvání diftongu. Vnitřní uspořádání bylo sledováno 

pomocí dvou typů experimentů. Nejprve bylo měřeno trvání iniciální, přechodové a finální 



části pomocí percepce, tj. rozdělení diftongů na tři části na základě sluchové analýzy a jejich 

následná analýza. Druhým experimentem bylo ověření tohoto percepčního rozdělení pomocí 

sledování změn formantové struktury a hledání percepčně významné změny, která by přechod 

k následující části určila. 

2.1 Analýza trvání jednotlivých částí diftongu 

2.1.1 Materiál  

Analyzovaný materiál pocházel z několika zdrojů. Nejprve byly využity nahrávky z 

korpusu budovaného ve Fonetickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které se 

skládají ze zhruba minutového čteného textu a poskytují 8 slov, ve kterých se vyskytuje 

diftongu [o͡u], dvě slova s diftongem [a͡ u] a jedno s diftongem [e͡ u]. Analyzováno bylo 75 

mluvčích. Dále pak byly využity nahrávky sbírané v rámci specifického výzkumu Filozofické 

fakulty, který se zabýval srovnáváním regionálních variant výslovnosti českých jednoduchých 

vokálů (viz Studenovský, 2009). V rámci něj byly nahrány dva texty, první shodný s tím, 

který je součástí fonetické databáze, k němu byl nahrán ještě jeden, speciálně sestavený tak, 

aby se v něm vyskytoval větší počet diftongů [e͡u]. Celkově bylo analyzováno 280 mluvčích, 

kteří přečetli 15 slov obsahujících diftong [o͡ u], dvě slova obsahující diftong [a͡ u] a devět slov 

obsahující diftong [e͡ u]. 

Třetí typ materiálu obsahuje jeden text s devíti výskyty diftongu [a͡ u] a dvaceti výskyty 

diftongu [e͡u]. Text a nahrávání bylo součástí zadání seminární práce studentů 

specializovaného fonetického semináře. Přečten byl devíti rodilými mluvčími, studenty 

filologie na Filozofické fakultě UK ve věku 20–30 let. Každý text byl čten dvakrát, získáno 

bylo tedy 18 položek od každého studenta. Tyto položky byly následně ještě zkontrolovány a 

někteří mluvčí vyřazeni z důvodů odchylky od normy – dva studenti měli řečovou vadu a třetí 

realizoval sekvenci /eu/ ve většině případů jako dvouslabičnou. 

Poslední typ materiálu odpovídá svou podstatou materiálům předchozím. Byl také 

získán v hodinách fonetického semináře, ale byl vytvořen tak, aby obsahoval 43 výskytů 

diftongu [o͡u]. Text byl posléze nahrán sedmi studenty filologických oborů Filozofické fakulty 

UK ve věku 20–30 let. K celkové analýze bylo využito nahrávek pěti studentů, zbylí dva byli 

vyřazeni z důvodů řečové vady, respektive nevyhovující technické kvality nahrávky. 

Nahrávání materiálu probíhalo ve všech případech v bezdozvukové místnosti 

Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

 



2.1.2 Výsledky 

Experiment přinesl následující zjištění: Poměr trvání jednotlivých částí diftongu [o͡ u] 

je 3:2:5, diftongu [a͡ u] 5:3:6,5 a diftongu [e͡ u] 3:2:5. Z výsledků můžeme pak uzavřít, že vztah 

mezi trváním jednotlivých částí diftongu lze obecně vyjádřit vzorcem přechodová 

část<iniciální část<finální část. 

Výsledky získané percepčním rozčleněním diftongů jsme ověřovali porovnáním 

s formantovou strukturou diftongů. Diftong byl automaticky rozdělen na deset ekvidistantních 

částí. V každé desetině byla následně odečtena hodnota prvního a druhého formantu. 

Sledováním změny mezi jednotlivými částmi byl pak v místě, kde změna prvního nebo 

druhého formantu dosáhla hodnoty minimálně pěti procent, určen přechod na další část. 

Tímto jsme získali následující poměry mezi jednotlivými částmi: pro diftong [o͡ u] 5:2:3, pro 

diftong [a͡u] 3:2:4 a pro diftong [e͡ u] 4:1:5. Ze srovnání těchto dvou experimentů můžeme 

vyvodit, že pro původně cizí diftongy je i přesto, že je možné pozorovat určité rozdíly mezi 

jednotlivými výsledky, vztah mezi jednotlivými částmi analogický percepční analýze. Tedy 

vzorec přechodová část<iniciální část<finální část platí i zde. Diftong [o͡ u] má v případě 

přechodové části shodnou tendenci – její trvání vůči ostatním částem je vždy nejmenší – 

rozdíl však můžeme pozorovat v případě iniciální a finální části, kde iniciální je delší. Je 

možné předpokládat, že zjištěný rozdíl je způsoben typem měření a prováděné analýzy, která 

nebrala v úvahu vzájemné působení formantů, popřípadě příliš jemným rozdělením.  

Závěrem je možné říci, že v obou experimentech se diftongy shodují v trvání 

přechodové části, která vždy zabírá 0,2 celkového trvání diftongu. Druhým zjištěním je, že 

české diftongy mají tendenci mít finální část delší než část iniciální. 

 
Graf 1: Poměry trvání jednotlivých částí českých diftongů. 
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2.2 Analýza celkového trvání 
V tomto oddíle jsme se na stejném materiálu zabývali především získáním hodnot 

trvání jednotlivých diftongu. Celková analýza probíhala ve dvou metodologických přístupech. 

Prvním bylo měření hodnot absolutních a jejich srovnání s tradičně uváděnými hodnotami pro 

české vokály. Výsledky uvádíme v tabulce 1. 

 

autor Chlumský Janota MČ B.-M. naše studie 

hláska rozpětí průměr průměr rozpětí průměr rozpětí průměr poměr V:/V 

i 50-100 80 100 40-160 182 24-100 65   

í 140-200 170 200 80-320   35-140 78 1,2 

e 60-120 90 120 40-160 184 33-105 60   

é 160-230 190 210 80-320   80-250 118 1,97 

a  90-160 120 120 40-160 185 30-100 66   

á 190-300 240 240 80-320   40-280 119 1,8 

o 70-130 100 120 40-160 185 50-150 60   

ó 160-250 200 200 80-320   80-280 109 1,82 

u 60-120 90 100 40-160 186 29-110 64   

ú 120-240 180   80-320   40-250 98 1,53 

o͡u           35-280 109 1,82(o/ou) 

a͡u           24-257 125,4 1,9(a/au) 

e͡u           38-239 110,7 1,85(e/eu) 

Tabulka 1:  Přehled hodnot trvání jednoduchých vokálů a diftongů. 

 

V druhé řadě jsme si také položili otázku, odpovídá-li trvání diftongů dlouhým 

vokálům, a následně, je- li možné pozorovat nějaký zásadní vliv okolí na trvání diftongů. Pro 

možnost srovnání jsme zvolili normalizační proceduru, která měla minimalizovat vliv 

lokálního tempa na výsledné hodnoty. Normalizovali jsme pomocí délky slova, 

procentuálního vztahu ke slabice a poměrem k předcházejícímu, respektive následujícímu 

konsonantu. Obecně se předpokládá, že neznělé obstruenty jsou delší než znělé (Skarnitzl, 

2011:107-110), což má vliv na celkové trvání vokálu ve slabice. V našem experimentu se 

ovšem tuto hypotézu nepodařilo potvrdit. Další analýza nicméně prokázala tradiční 

předpoklad, že diftongy se svou délkou řadí k dlouhým vokálům. 

3. Spektrální složení 
3.1 Spektrální složení: jednotlivé části diftongů 

Materiál vybraný za účelem analýzy diftongu [o͡ u] pochází z databáze sbírané ve 

Fonetickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterou tvoří nahrávky čteného 



textu a semispontánních promluv. Dále byly sestaveny texty, které obsahovaly větší množství 

diftongů [a͡u] a [e͡u]. 

Diftongy byly měřeny v jejich jednotlivých částech. Snažili jsme se získat základní 

hodnoty průběhů změny a jejich typologii. Měřili jsme F1, F2 a F3. V případě diftongu [o͡u] 

byly pro průběh prvního formantu určeny tři typy, všechny s klesavou tendencí. Změna 

druhého formantu se oproti tomu projevovala v sedmi typech. U diftongů [a͡u] a [e͡u] bylo 

v případě obou formantů pozorováno všech sedm typů. Naproti tomu třetí formant vykazoval 

u všech tří diftongů stacionární průběh. Vokalický prostor (F1 a F2), který pokrývají 

jednotlivé části diftongu svou variabilitou zobrazují následující grafy (2–4). 

 

Graf 2: Formantový prostor jednotlivých částí diftongu [o͡u]; „O“; přechodovou část „OU“ a finální část „U“ v 

iniciální pozici ve slově. 

 

 

Graf 3: Formantový prostor jednotlivých částí diftongu [a͡u] pro jednotlivé části iniciální „A“; přechodovou část 

„AU“ a finální část „U“. 
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Graf 4: Formantový prostor jednotlivých částí diftongu [e͡u] pro jednotlivé části iniciální „E“; přechodovou část 

„EU“ a finální část „U“. 

3.2 Spektrální složení: srovnání s jednoduchými vokály 
3.2.1 Materiál 

Pro analýzu diftongů [o͡u] a [a͡u] byly vytvořeny texty, které měly svou formou budit 

dojem, že se jedná o rozhlasové zpravodajství, a které obsahovaly relativně velké množství 

slov s diftongem [a͡u] a [o͡u]. Texty následně přečetlo 6 rodilých mluvčích ve věkovém rozpětí 

20–30 let, tři muži a tři ženy, všichni opět studenti Filozofické fakulty, kteří se na přípravě 

materiálu nepodíleli, bez poznatelné řečové nebo sluchové vady. 

Pro analýzu diftongu [e͡u] bylo nutno sestavit speciální text, ovšem podobného typu 

jako předchozí. Text byl přečten 50 respondenty, kteří se rekrutovali ze studentů posledního 

ročníku gymnázií. Celkově bylo tedy získáno 350 výskytů, následně ještě percepčně 

ověřených, zda byly realizovány jako diftong. 

3.2.2 Výsledky 

Spektrální složení diftongů bylo porovnáno s jednoduchými vokály, které odpovídají 

svou kvalitou iniciální a finální části daných diftongů. Srovnávali jsme tedy diftong [o͡u] 

s jednoduchým vokálem [o] a [o:], respektive [u] a [u:], diftong [a͡u] s jednoduchým vokálem 

[a] a [a:], respektive [u] a [u:] a diftong [e͡u] s jednoduchým vokálem [e] a [e:], respektive [u] 

a [u:]. Srovnání ukázalo, že iniciální a finální části svou strukturou příslušným jednoduchým 

vokálům odpovídají, pouze variabilita zjištěná u diftongů je nižší než vokálů. 
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4. Změny intenzity na lokální úrovni; mikrointenzita 

Poslední oddíl tohoto výzkumu se zabýval otázkou změny intenzity na lokální úrovni, 

tedy změnou mikrointenzity. 

Materiál použitý v experimentu opět pocházel z databáze nahrávek, která je sbírána 

v průběhu posledních několika let ve Fonetickém ústavu UK. Skládal se především ze čtených 

textů; pouze pro analýzu diftongu [o͡ u] byly použity také nahrávky semispontánního projevu. 

Pomocí zvolené metody byl rozsegmentován průběh jednotlivých vokálů na deset 

ekvidistantních bodů. Srovnání diftongů jsme opět provedli s výsledky pro jednoduché 

vokály. Jednotlivé průběhy jsme sledovali v různých pozicích uvnitř slova. Výsledky ukazují, 

že u diftongů nelze předpokládat nějaké charakteristické změny. Mezi tendence, které se 

prokázaly u všech vokalických segmentů, je možné zmínit plynulý nárůst intenzity 

k maximálnímu bodu, který se nachází v centru vokálu (5-6 bod průběhu), jenž je pak 

následován poklesem ke konci. Konečná část vokálu byla pak identifikována jako nejnižší. 

5. Diskuse 

Závěrem zmiňme několik tendencí a charakteristik, které se při analýze našeho 

materiálu objevily. 

Za prvé výsledky ukazují, že tradiční představa v české fonetice o složení diftongů ze 

dvou částí, které odpovídají příslušným jednoduchým vokálům, se zdá být správná. Všechny 

výsledky sledující kvalitu iniciálních a finálních částí diftongů tomu nasvědčují. Přechodová 

část je svou podstatou nejkratší a předjímá směr pohybu formantů z iniciální části směrem 

k finální. Pozoruhodným zjištěním je fakt, že přechodová část má tendenci zabírat přibližně 

dvě desetiny u všech diftongů. Tento výsledek podporuje představu, že přechodová část má 

předpoklady být specifickým rysem diftongů a také má tendenci mít v různých jazycích 

podobnou charakteristiku. Iniciální a finální části jsou pak považovány za specifické pro 

jednotlivé diftongy v různých jazycích (Lindau et al., 1990; Gay, 1968). 

Dalším důležitým výsledkem bylo nepotrvzení rozdílu mezi chováním českého 

původního diftongu [o͡ u] a diftongů, které se objevují pouze v přejaté slovní zásobě, [a͡u] a 

[e͡u]. Z výsledků našich analýz můžeme odvozovat, že pro české diftongy je důležité 

rozlišování úrovní ve směru vertikálního pohybu jazyka, který klade diftongy [o͡u] a [e͡u] do 

stejné skupiny a ponechává diftong [a͡ u] osamocený. Pro toto tvrzení svědčí fakt, že 

samostatný diftong [a͡ u] zabírá větší prostor ve své finální části než první dva zmiňované 

diftongy a zároveň vykazuje významnější rozdíly, bereme-li v úvahu hodnoty získané pro 



iniciální část, což je opět v rozporu s diftongy [e͡ u] a [o͡u]. Důvod těchto rozdílů vidíme 

v délce trajektorie formantů. V případě diftongu [a͡ u] se jedná o trajektorii prvního formantu, 

v případě diftongu [e͡ u] o trajektorii druhého. Delší artikulační pohyb způsobuje omezení 

prostoru pro iniciální část diftongu. Jinými slovy je možné pozorovat, že první formant hraje 

závažnější roli, protože diftong [e͡ u] se chová podobně jako diftong [o͡ u], se kterým má 

podobné trajektorie formantu prvního. Artikulační pohyb jazyka se tedy jeví významnější než 

zařazení diftongů v systému češtiny z hlediska diachronního. 

Na závěr konstatujme, že této práci se podařilo splnit zadaný úkol. Byly získány 

detailní hodnoty pro české diftongy z hlediska akustického popisu. Na druhou stranu je ale 

zcela zřejmé, že problematika diftongů tím není ani zdaleka vyčerpána. Náš zájem o 

přechodovou část otevřel otázku metodologie, jak s touto částí nakládat. V dalším studiu bude 

nutné hledat na jedné straně velikost kroků, kterými bude možné zachytit tento přechod co 

nejpřesněji, na straně druhé aplikovat nové technologické možnosti, jako je například vlnková 

transformace. Další problematikou pro budoucí výzkum je otázka přechodu diftongů na 

okolní konsonanty a také vliv konsonantů na spektrální složení diftongů. 
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