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ANOTACE: 

Bakalářská práce je zaměřena na porovnání fonetických systémů ruského a českého 

jazyka na úrovni segmentálních i suprasegmentálních jevů. Práce podává ucelený 

pohled na fonetické subsystémy obou jazyků, zaměřuje se především na shody 

a odlišnosti jako možné zdroje interference. Při zpracování bude použita analýza 

a komparace, poznatky budou demonstrovány na praktických příkladech. Práce se 

bude opírat o zahraniční i české odborné publikace věnované fonetickému subsystému 

obou jazyků. 
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ANOTATION: 

The bachelor thesis is targeted on analysis and comparism of Russian and Czech 

phonetic systems. It gives a comprehensive summary of both languages phonetic 

subsystems and is focused on the similarities and differences as possible sources of 

interference. The thesis will be backed up by both foreign and Czech publications 

dedicated to phonetics and analysis and comparation as main research methods will be 

use. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním fonetického systému českého 

a ruského jazyka na úrovni segmentálních a suprasegmentálních prvků. Práce podává 

ucelený pohled na fonetické systémy obou jazyků. Ačkoliv jsou si oba tyto jazyky 

v mnoha ohledech podobné, můžeme v nich najít nejen malé, ale i velké odlišnosti. 

Na tyto odlišnosti by se měli učitelé ruského jazyka zaměřit, aby se studenti 

nedopouštěli chyb a jejich mluvený projev byl co nejpodobnější mluvenému projevu 

rodilého mluvčího. 

Bakalářská práce obsahuje vysvětlení základních fonetických pojmů, které 

napomáhají lepší orientaci v samotném textu. Dále práce krátce pojednává 

o hlasovém, artikulačním, dechovém ústrojí. Hlavní část se týká zpracování literárních 

zdrojů k dané problematice, podává teoretické informace o segmentálních 

a suprasegmentálních prvcích. Následně se v praktické části získané informace 

porovnávají a zjišťují se shody a rozdíly zvukové stránky obou jazyků.  

Cílem této bakalářské práce je poukázat na rozdíly a shody ve zvukové stránce 

českého a ruského jazyka a to nejen na rovině segmentální, ale i na rovině 

suprasegmentální. K tomuto cíli práce směřuje zpracováním literárních zdrojů, které 

popisují a) hlasové, artikulační, dechové a fonační ústrojí, b) základní fonetické 

pojmy, c) segmentální a suprasegmentální prvky ruského a českého jazyka. 

V praktické části jsou ukázány shody a rozdíly obou zmíněných jazyků. 
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2 Základní pojmy 

Fonetiku Romportl (1981, s. 11) definuje jako vědu, která pojednává 

o zvukové stránce jazyka. Tato vědní disciplína zkoumá zvukovou stránku jazyka ze 

všech aspektů. To znamená, že zkoumá fyziologickou činnost mluvidel, akustickou 

podstatu zvuků, které vytvářejí zvukovou řeč, zabývá se vnímáním všech elementů 

v mluvených projevech a identifikací řečových prvků. Dále si podle Romportla 

(tamtéž, s. 11) všímá i fungování všech těchto prvků jako zvukových prostředků. 

Romportl (tamtéž, s. 12) dále uvádí, že obvykle se fonetika vymezuje jako věda, která 

zkoumá artikulační, akustickou a percepční stránku zvukových prvků, z nichž je 

zvuková podoba jazyka vybudována. 

Fonetika má dle Krčmové (s. 29, online) různá zaměření i podle cíle, který 

sleduje. Vyděluje se fonetika obecná, která se zabývá základním problémy utváření 

lidské řeči, vedle toho existuje speciální fonetika, která sleduje zvukovou stavbu 

konkrétního jazyka. Porovnáváním zvukové stavby různých jazyků nebo dialektů se 

zabývá srovnávací fonetika. Dalším rozdělením je dělení na fonetiku synchronní, která 

pojednává o současném stavu jazyka, a na fonetiku historickou, která zkoumá, jak se 

v konkrétních jazycích určité zvukové prvky vyvíjely. (srov. Romportl, M., 1981, 

s. 12) Dále se fonetika může dělit na teoretickou fonetiku a fonetiku aplikovanou, která 

uvádí fonetické teoretické poznatky do praxe. (srov. Krčmová, M., s. 29, online) 

Fonologie zkoumá zvukové prostředky jazyka a jejich soustavu (systém). 

(srov. Romportl, M., 1981, s. 12) Podle Krčmové (online, s. 30) se fonologie obrací 

k jazyku jako struktuře, odhlíží od konkrétní variantnosti jednotlivých prvků. Bere 

v úvahu jak mluvčího, který sdělení kóduje, tak posluchače, který sdělení dekóduje 

a interpretuje. Fonologie se objevuje od konce 20. let 20. století a bývá chápána jako 

samostatná vědní disciplína. Základní jednotkou fonologie je foném.  

Fonologie se také dělí – obecná fonologie se zabývá obecnými principy, jimiž 

se soustava fonémů a jejich vztahů utváří. Důležitá je také historická fonologie, která 

bývá označována jako historická fonetika a to z důvodu, že se celá disciplína utvářela 

v 19. století, kdy se fonetika chápala šířeji a o fonologii se ještě nemluvilo. (srov. 

Krčmová, M., s. 31, online) 

Dalším důležitým pojmem je foném. Zdena Palková (1994, s. 118) foném, jako 

obecnou neznakovou jednotku, definuje jako elementární zvukový segment, který je 

vymezen na základě své schopnosti diferencovat vyšší, znakové jednoty jazykového 
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systému, tj. morfémy. Dále o něm říká, že není nositelem významu, ale dokáže odlišit 

jeden morfém od druhého. To můžeme pochopit z řady slov – les, ves, les, kde se 

změnou segmentu dochází ke změně celého slova. Krčmová (online, s. 30) o fonému 

udává, že je to nejmenší zvukový prostředek schopný rozlišit minimální významovou 

jednotku jazyka – morfém. 

Foném se v řeči může realizovat více než jedním fonémem. Množinu 

zvukových realizací téhož fonémů nazýváme alofony jednoho fonému. (srov. 

Krčmová, M., s. 118, online) V češtině, jak udává Krčmová, (tamtéž, s. 119) jsou 

například všechny realizace fonému <l> označované jako tvrdší, měkčí a změkčené.  

Přízvuk Daneš (1957, s. 21) charakterizuje jako různý stupeň síly, s níž se 

vyslovují jednotlivé slabiky nebo hlásky. Existují různé typy přízvuků. Prvním je 

přízvuk dynamický, u kterého dochází k vydělení přízvučné slabiky silou výslovnosti. 

Tento přízvuk může být silný (ruský jazyk) nebo slabý (český jazyk). Druhým typem 

je přízvuk kvantitativní, u kterého dochází k vydělení slabiky délkou výslovnosti. 

K tomuto přízvuku se dle Spiridonova (1996, s. 16) zástupci neuvádějí. Posledním 

typem je dle Spiridonova (tamtéž, s. 16) přízvuk melodický, kde k vydělení přízvučné 

slabiky slouží proud vzduchu. Melodický přízvuk má například vietnamština, 

japonština či čínština. 

Redukcí se rozumí změna kvality či kvantity hlásky v pozici bez přízvuku. Lze 

říci, že je to oslabení distinktivní funkce dané hlásky. Dokonce hláska v tomto případě 

tuto funkci může úplně ztratit. (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 34)  

Melodií se rozumí změny ve výšce hlasového tónu v průběhu mluvené řeči. 

U melodie můžeme sledovat například její celkové rozpětí, absolutní výšku 

jednotlivých hlásek, intervaly či její pohyb. (srov. Daneš, 1954, s. 30) Krčmová (1984, 

s. 36-37) o melodii píše, že je založena na změnách frekvence hlasivkových kmitů. 

Však tyto změny nejsou velké, akusticky se projevují jako změny hlasové výšky. 

Výška je důležitým signálem různých postojů mluvčího.  

Základem intonace je podle Palkové (1994, s. 160) průběh výšky tónu ve větě 

nebo její části, to znamená melodické změny hlasu. Intonaci chápeme jako komplexní 

zvukovou kvalitu, která zahrnuje především tónovou a silovou modulaci. (srov. 

Palková, Z., 1994, s, 161) 

Intonační konstrukce je typ vzájemného vztahu tónu, tembru, intenzity 

a délky, který je schopen porovnávat smyslové rozdíly výpovědí. Intonační konstrukce 

se jedna od druhé liší především charakterem tónového pohybu na jedné ze 
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slabik daného syntagmatu (taková slabika se nazývá centrem intonační konstrukce), 

dále výškou tónu v úseku, který následuje po centru IK. Část před centrem intonační 

konstrukce se pronáší tónem střední (neutrální) výšky. (srov. Князев, С. В., 

Пожарицкая, С. К., 2011, s. 172) 

Slabiku charakterizuje Palková (1994, s. 24) jako „sled nejmenších úryvků 

zvukového kontinua, na které je mluvčí schopen zvuk řeči při její produkci rozložit.“. 

Marie Krčmová (1984, s. 41 - 42) o slabice píše následující: „Slabika je nejmenší 

reálně existující složka zvukové řeči (…) Lze ji definovat jak nejjednodušší 

a nejtěsnější možnou artikulační jednotu funkčních prvků řeči, která vyhovuje 

dorozumívání.“ Základem slabiky je její jádro. Za jádro je považováno místo 

maximální hlasnosti. Na tomto místě se vyskytují vokály jako hlásky s tónovou 

strukturou. (tamtéž, s. 42) 

Hlásku Krčmová (online, s. 38) definuje jako nejmenší jednotku řeči. 

Krčmová cituje charakteristiku Hály z roku 1962, který o hlásce říká, že „je to jednotka 

nejmenší, dále už nedělitelná mluvidly vytvářená artikulačně akustická realita jazyka, 

představující základní zvukový prvek konkrétního jazyka.“ Krčmová (tamtéž, s. 38) 

však podotýká, že tato definice není zcela přesná, protože minimální reálně existující 

artikulační jednotkou lidské řeči je až slabika, kterou tvoří více než jedna hláska.  

Samohlásky jsou jedním z prvků segmentálních prvků. Skládají se z čistého 

tónu, který je doprovázen různými formanty, které jsou charakteristické pro každého 

člověka. (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 46) Z hlediska artikulace se charakterizují 

napětím a kmitáním hlasivek a volným průchodem přes dutinu ústní ven, z hlediska 

akustiky relativně úzkým pruhem každého formantu a malým slábnutím, z funkčního 

hlediska se charakterizují slabičnou funkcí (samohlásky se stávají sonorním (znělým) 

centrem slabiky). (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 73) 

Sonory mají některé vlastnosti samohlásek a některé vlastnosti souhlásek: 

například jako samohlásky mají tendenci k slabičné funkci, se souhláskami je pojí 

například to, že obvykle tvoří méně znělé okolí samohláskového centra slabiky (srov. 

Oliverius, 1974, s. 73-74) 

Souhlásky jsou druhým typem segmentálních prvků. Hlavním znakem 

souhlásek je šum. Při šumu se může vyskytovat melodický tón (hlas), který je 

vyvoláván kmitáním hlasivek. Na stupni, na kterém se vyskytuje v souhlásce hlas, 

závisí sonorita hlásky. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 92) 
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Asimilací se rozumí způsob fonetické realizace neutralizace fonologického 

příznaku. Pro češtinu je typická takzvaná asimilace znělosti, při které dochází 

v souhláskových skupinách k neutralizaci fonologického příznaku znělosti. Tento 

druh asimilace je realizován v tom případě, pokud hlásky skupiny mají stejnou znělost 

– jsou buď znělé, nebo neznělé. (srov. Krčmová, M., 1984, s. 97-98) 
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3 Mluvidla 

Za mluvidla označuje Romportl (1981, s. 14) všechna ústrojí, která se účastní 

vytváření fyzikálních podmínek, v nichž může zaznít zvuková podoba řeči. Mluvidla 

se dělí na tři skupiny: a) ústrojí dechové (dýchací), b) ústrojí fonační (hlasové), 

c) ústrojí artikulační (hláskovací).  

3.1 Ústrojí dechové 

Základním materiálem řeči je v zásadě vzduchový proud výdechu. Zvuk při 

řeči vzniká takovým způsobem, že se pohybem různých částí mluvidel vytvářejí na 

cestě výdechového proudu různé překážky. Síla výdechového proudu ovlivňuje 

způsob fungování hlasového ústrojí a tím má vliv na sílu hlasu a částečně i na jeho 

výšku. (srov. Palková, Z., 1994, s. 45) Hlavním orgánem jsou plíce, které tvoří dva 

vaky. Ty jsou symetricky uložené v hrudní dutině. Vzduch do plic přivádí vzduchová 

trubice, která se v plicích rozvětvuje v průdušky, ty dále v průdušinky a plicní sklípky. 

(srov. Romportl, M., 1981, s. 14) Stěny hrudní dutiny tvoří hrudní koš a bránice. 

Hrudní koš je vytvářen hrudní páteří a 12 páry žeber, která jsou připojena na hrudní 

obratle a vybíhají v oblouku šikmo kupředu. Bránice je sval oddělující dutinu břišní 

od hrudní. (tamtéž, s. 15) 

3.2 Ústrojí hlasové 

Palková (1994, s. 45) píše, že výdechový proud postupuje z plic průdušnicí 

přes hrtan a nadhrtanové dutiny ven. Prvním místem, kde může vzniknout hlas, je 

hrtan. Zvuk nejčastěji vzniká tak, že se výdechovému proudu postaví do cesty 

překážka vytvořená hmotou hlasivek, které se při tom rozkmitávají. Díky tomuto 

kmitání se vzduchový proud „rozdrobí“ tak, že se víceméně pravidelně střídá kvantum 

hustšího a řidšího vzduchu. To tvoří základ lidského hlasu, který bývá označován 

termínem základní tón. Základní tón je doplněn zesílením svrchních harmonických 

tónů, vzniká tak složený zvuk – hlas. Hrtan tvoří chrupavčitá schránka, která se skládá 

z chrupavky prstencové (na kterou přisedají dvě párové chrupavky hlasivkové) 

a chrupavky štítné (na tu se připíná chrupavčitý příklůpek hrtanový). Mezi chrupavkou 

hlasivkovou a štítnou se táhnou hlasivky. Průchod mezi oběma hlasivkami se nazývá 

hlasová štěrbina. (srov. Romportl, M., 1981, s. 18 -19) 
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3.3 Ústrojí artikulační 

Výdechový proud (jako základní tón či prostý proud vzduchu) přes hrdelní 

a ústní dutinu postupuje z hrtanu ven retní štěrbinou, může však případně současně 

unikat přes nosní dutinu. Zvuky různého druhu vznikají tím, že pohyblivé části 

mluvidel mohou průchod výdechového proudu uvolnit, zúžit nebo úplně uzavřít. Také 

mohou měnit velikost a tvar prostorů, kterými daný výdechový proud prochází. (srov. 

Palková, Z., 1994, s. 46) Artikulační ústrojí tvoří orgány, které se účastní úpravy, 

modifikace hlasu, který vychází z hrtanu, aby z něj vznikly prvky lidské řeči. Počítají 

se k němu nadhrtanové rezonanční dutiny a mluvidla v užším smyslu. Nadhrtanové 

rezonanční dutiny tvoří tři dutiny: ústní, hrdelní a nosní. V dutině ústní se většinou 

uskutečňují hlavní artikulační pohyby při tvorbě většiny souhlásek. Dutinou hrdelní 

výdechový proud při artikulaci prochází. Její tón se připojuje k akustickému obrazu 

hlásky. Tvar a velikost se nemění u dutiny nosní. Tato dutina propůjčuje hláskám 

tzv. nosní zabarvení. (srov. Romportl, M., 1981, s. 23-25) Za vlastní mluvidla podle 

Romportla (tamtéž, s. 25) označujeme: a) rty, b) zuby, c) dásňový výstupek, d) tvrdé 

přední patro, e) měkké zadní patro, f) čípek, g) jazyk, h) spodní čelist. 

 

Obrázek č. 1: Průřez mluvidly (srov. Romportl, M., 1981, s. 24) 

 

A – dutina ústní, B – dutina hrdelní, C – dutina nosní 

1 – rty, 2 – zuby, 3 – dásňový výstupek, 4 – tvrdé přední patro, 5 – měkké zadní patro, 6 – čípek, 

7 – jazyk (š – špička, h – hřbet, k – kořen), 8 – dolní čelist  
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4 Ruský fonetický systém 

4.1 Suprasegmentální prvky (prozodická stránka jazyka) 

Suprasegmentální prvky současného ruského jazyka lze rozdělit na dvě 

skupiny: a) dynamika a rytmus, b) melodie. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 53). 

Dynamika a rytmus současného ruského jazyka jsou velice úzce spjaty. Melodie je 

naopak na těchto dvou segmentech nezávislá. Pro každý jazyk hrají suprasegmentální 

prvky vážnou roli. (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 15) 

 

4.1.1 Přízvuk 

Do dynamiky a rytmu zahrnujeme přízvuk. V ruském fonetickém systému 

vydělujeme tři typy přízvuků: dynamický, kvantitativní a melodický. Můžeme říct, že 

často je jeden typ doprovázen druhým, čistě jeden typ přízvuku se fakticky 

nevyskytuje. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 54). Stejně tak dělí přízvuk i Avanesov. 

(1956, s. 64) 

Dynamický přízvuk se vyskytuje nejen v ruském jazyce, ale i v českém či 

anglickém. V ruském jazyce je tento typ doprovázen přízvukem kvantitativním. 

V ruském jazyce je tento přízvuk silný. Samohlásky, které se vyskytují 

v nepřízvučných pozicích, se redukují. Sílu ruského přízvuku doprovází délka – 

přízvučná slabika v ruském jazyce není pouze jen tou nejsilnější, ale i nejdelší. 

Můžeme hovořit o šesti stupních síly a délky ruských slabik – 1. nepřízvučné slabiky 

s redukcí druhého stupně, 2. nepřízvučné slabiky s redukcí prvního stupně, 3. slabiky, 

které mají vedlejší přízvuk, 4. slabiky se slovním přízvukem, 5. slabiky s větným 

přízvukem, 6. slabiky, které mají zesílený přízvuk. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 54-

55) 

Kňazev a Požarická (Князев, С. В., Пожарицкая, С. К., 2011, s. 159-160) 

však ve své publikaci uvádí, že ruský přízvuk je charakterizován jako přízvuk 

dynamický, však od této charakteristiky se v současné době upouští. Dále uvádějí, že 

intenzita se v současném ruském jazyce nepodílí na utváření slovního přízvuku a jeho 

umístění ve slově je podřízeno spíše zákonitostem jednotek na úrovni fráze. 

Co se týče místa přízvuku, tak Oliverius (1974, s. 59) uvádí, že ruský 

přízvuk může být stálý nebo volný. Stálý přízvuk je vždy na určité slabice daného 

slova, naopak přízvuk volný může být na různých slabikách (v různých slovech). 

Volný přízvuk je pro ruský jazyk typický. Může být na první slabice (дóрого), na 
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druhé (поéхать) i na poslední (дорогóй). (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 17) Volný 

přízvuk se dělí na dva podtypy – volný stálý a volný pohyblivý. Volný stálý 

přízvuk znamená, že přízvuk je ve všech tvarech daného slova vždy na stejné slabice. 

Což můžeme pozorovat u většiny ruských slov (заво́д, шкóла). Volný pohyblivý 

přízvuk charakterizuje to, že v různých tvarech jednoho slova je přízvuk na jiné slabice 

(пишу́ – пи́шешь).  

V ruské slovní zásobě existují slova, která jsou na první pohled stejná, ale mají 

přízvuk na jiné slabice a tím se od sebe odlišují. To znamená, že volný pohyblivý 

přízvuk též dokáže rozlišovat smysl slova (за́мок – замо́к). (srov. Oliverius, Z., 1974, 

s. 60) Taková slova nazýváme homografy. 

Ne všechna slova ruské slovní zásoby nesou přízvuk. Mezi bezpřízvučná slova 

se řadí spojky, předložky a částice. Ale v určitých případech i oni mohou mít svůj 

přízvuk. (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 18) Například když je toto slovo dvou či tří 

slabičné (че́рез ча́с) či v případě přechodu přízvuku z hlavního slova na předložku (на́ 

дом). (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 60) 

Dvě přízvučné slabiky mají složeniny, tj. slova, která se skládají ze dvou a více 

slov. Přízvuk, který padá na poslední část složeniny, se nazývá přízvuk hlavní 

a přízvuk, který je v první části slova, se nazývá přízvuk vedlejší (ваго́н-рестора́н). 

(srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 18) 

 

4.1.2 Redukce 

Přízvuk souvisí s redukcí. V ruském jazyce rozeznáváme dva druhy redukce – 

redukci kvalitativní a redukci kvantitativní. (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 34) 

Hlásky v bezpřízvučné pozici v ruském jazyce (jazyce se silným dynamickým 

přízvukem) ztrácí délku, zkracují se. Toto zkrácení bezpřízvučných slabik se nazývá 

kvantitativní redukce. Kvantitativní redukci podléhají všechny samohlásky, které jsou 

v bezpřízvučné pozici. Kvalitativní redukce se v tomto jazyce vyskytuje jasně 

u fonémů <a>, <o>, <e>. Například již zmíněný foném <o> se v přízvučné pozici 

vyslovuje jako dlouhé, silné labializované <o>, to můžeme slyšet ve slově дом ['dom], 

ale ve slově домá [dʌmá] se tento foném vyskytuje jako krátký, slabý, nejasný, 

nelabializovaný zvuk. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 57) 

Existují dva stupně redukce. Samohláska, která se nachází na pozici redukce 

druhého stupně, se zkracuje a mění se, neboli se redukuje ještě více, než samohláska 

na pozici redukce prvního stupně. Na první slabice před přízvučnou slabikou je první 
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stupeň redukce a na všech ostatních slabikách se vyskytuje druhý stupeň redukce. 

Výjimku tvoří tzv. počáteční a koncová slabika taktu, ale pouze v případě, pokud se 

samohláska, která je na první nebo koncové slabice, neopírá o souhlásku. To znamená, 

že slabika, která přichází po pauze nebo před pauzou, může mít místo redukce prvního 

stupně (огорóд), redukci druhého stupně (в огоро́де). (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 58) 

V hovorové řeči někdy bývá ještě silnější redukce, díky které dochází ke 

změnám samohlásek a někdy i souhlásek. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 59) 

 

Tabulka č. 1: Redukce v závislosti na místu slabiky ve vztahu k přízvuku (srov. 

Oliverius, Z., 1974, s. 59) 

První slabika 

Ostatní 

slabiky 

před 

přízvukem 

První 

slabika 

před 

přízvukem 

Přízvučná 

slabika 

Slabiky 

po 

přízvučné 

slabice 

Poslední slabika 

nepřikrytá 

slabika 

přikrytá 

slabika 
    

uzavřená 

slabika 

otevřená 

slabika 

(po 

pauze) 
      

(před 

pauzou) 

1 2 2 1 0 2 2 1 

 

Samohláska, která stojí v bez přízvučné pozici mezi dvěma neznělými 

souhláskami, může ztrácet svou znělost, to je například ve slově потому [pǝtʌ 'mu]. 

Naopak někdy dochází k tomu, že redukovaná samohláska úplně mizí: город ['gort], 

хочешь ['xošš]. V některých případech také dochází k tomu, že se zmizením 

samohlásky mizí i sousední souhláska. To je například ve slově здравствуйте 

['zdrast, ǝ]. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 59) 

 

4.1.3 Melodie 

 Melodie podle Oliveria závisí na výšce tónu sousedících segmentů (hlavně 

samohlásek). V současném ruském jazyce se rozlišují dvě základní melodické formy. 

První je melodie klesavá, druhým typem je melodie stoupavá. Klesavá melodie je 

charakteristická pro emocionálně neutrální oznamovací věty, emocionálně neutrální 

věty zvolací či pro věty tázací s tázacím slovem (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 67 – 68). 

K poklesu tónu dochází na přízvučných slabikách (srov. Spiridonov, V. N., s. 1996, 



 

18 
 

s. 42) nebo na přízvučných slabikách, na které padá logický přízvuk. Část po 

intonačním centru výpovědi je poté pronesena nízkým tónem. (srov. Oliverius, Z., 

1974, s. 68) Melodie stoupavá bývá u tázacích vět bez tázacího slova (tj. ve větách 

zjišťovacích, na které lze odpovědět slovy ano/ne) a v neukončených větných úsecích. 

V ruském fonetickém systému se rozlišují dva druhy stoupavé melodie: v první 

variantě prudce stoupne tón přízvučné slabiky, která je vydělena frázovým nebo 

logickým přízvukem, tón na slabikách za přízvukem postupně klesá; druhá varianta se 

charakterizuje postupným stoupáním tónu. Toto stoupání začíná od slabiky, na kterou 

je umístěn frázový nebo logický přízvuk, a pokračuje až na samotný konec dané věty. 

(tamtéž, s. 69 – 70) 

4.1.4 Intonační konstrukce (IK) 

Názory na počet intonačních konstrukcí (IK) se v ruském fonetickém systému 

různí. V této práci se budeme podrobněji zabývat systémem IK, který uvádí ve své 

publikaci I. V. Odincovová. Ta vychází ze základního a nejrozšířenějšího systému 

E. A. Bryzgunovové. Odincovová (s. 133-284) uvádí sedm typů intonačních 

konstrukcí. Tyto konstrukce vyjadřují smysl daných vět, například věta «Сегодния 

холодно.» pronášíme s intonační konstrukcí č. 1, naopak větu «Сегодния холодно?» 

pronášíme s IK-3. V každé IK se vyděluje slabika, na které dochází ke změně tónu 

hlasu. Tato změna slouží k vyjádření smyslových odlišností věty. (srov. Муханов, 

И. Л., 2009, s. 6) 

IK-1 se používá při vyjádření ukončenosti v oznamovacích větách. Na centru 

syntagmatu dochází ke klidnému snížení tónu hlasu na samohlásce. Část po centru 

syntagmatu se pronáší nižším tónem. (srov. Муханов, И. Л., 2009, s. 7) Podle 

Odincovové (2014, s. 133 - 134) se IK-1 používá v neutrálních odpovědích; při 

vyjádření ukončenosti v konečných syntagmatech vět jednoduchých a souvětích; při 

pronášení názvů a titulů «Роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание» či 

při vyřčení přání a rad «Я хотел бы поговорить с вами.». 

IK-2 používáme při otázkách s tázacím slovem, např. «Когда он приедет?» 

(srov. Муханов, И. Л., 2009, s. 7), v druhé části alternativní otázky, např. «Он 

приедет завтра, //или в четверг?», ve výrocích s porovnáním, např. «Ты поедешь 

в командировку (а не он). » nebo při oslovení, projevu vůle či varování. (srov. 

Князев, С. В., Пожарицкая, С. К., 2011, s. 173) Použití IK-2 Odincovová (2014, 

s. 148) charakterizuje takto: IK-2 užívá při otázce se zájmennými slovy; při 

smyslovém vydělení slov a u protikladných slov ve větě jednoduché. Dále uvádí, že 
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IK-2 se velmi často užívá v mluvené hovorové řeči a dokonce se užívá v těchto 

situacích více než IK-1. (tamtéž, s. 148) Dále můžeme IK-2 využít při oslovení, 

pozdravení či rozloučení; u forem zdvořilosti; u vyjádření vůle s infinitivem, 

imperativem a s akuzativem podstatných jmen, které mají značení lokace; při 

ukazování s částicí «вот»; v otázce, která má ujasňovací charakter; při otázce, která 

vyjadřuje údiv s částicemi «и, даже, уже, лишь, только, именно, хоть, хотя бы, 

ведь, же, вот и, даже и, вот уже и … » či při hodnocení ve větách se zájmennými 

slovy «какой, какая, какое, какие, как, такой, такая, такое, такие, так» 

a částicemi «вот, ведь». (tamtéž, s. 148 - 150) 

IK-1 a IK-2 mají k sobě velice blízko. Odlišují se vyšší úrovní tónu 

na samohlásce na centru IK-2. Čím je centrum blíže počátku konstrukce, tím je úroveň 

tónu vyšší. (srov. Муханов, И. Л., 2009, s. 7) 

V otázkách bez tázacího slova; při přeptání, které je vyjádřeno jedním slovem 

(zejména slovem zájmenným); při vyjádření prosby v imperativu; opakování otázky 

v odpovědi; u otázek, které vyjadřují prosbu, a obsahují částice «не, давай, дай» či 

slovo «можно»; u alternativních otázek; otázek s charakterem údivu, které obsahují 

slova «неужели, разве» a v otázkách, které vyjadřují ujištění; při vyjádření hodnocení 

ve větách se zájmennými slovy «какой, какая, какое, какие, как, такой, такая, 

такое, такие, так» se běžně užívá IK-3. (srov. Одинцова, И. В., 2014, s. 174 – 176) 

Pro IK-4 je typická následující charakteristika: neúplné tázací věty 

s porovnávací spojkou «а»; otázky s přívlastkem žádosti; otázky typu «Ваша 

фамилия, имя?»; přivítání a rozloučení s oficiálním charakterem; vyjádření vůle 

s charakterem ponaučení v imperativu; přeptání s údivem či vyjádření ponaučení 

a nelibosti v tázacích větách se zájmenným slovem. (srov. Одинцова, И. В., 2014, 

s. 217 – 218) 

IK-5 využíváme při vyjádření vysoké míry příznaku, děje či stavu ve větách se 

zájmennými slovy, ale i bez nich či při vyjádření přání, na které je kladen důraz. (srov. 

Одинцова, И. В., 2014, s. 241) 

Ve větách každodenní řeči, které obsahují hodnocení; ve větách, které nesou 

vysokou míru příznaku a disponují zájmennými slovy (centrum intonační konstrukce 

je na jiném slově, ne na zájmenném slově); ve větách, které vyjadřují kvalitu 

nominativem podstatných jmen; množství vyjádřené genitivem jmen podstatných; 

u neutrálních přeptání, která se skládají z jednoho zájmenného slova nebo celé věty 

(centrum IK se zpravidla nachází na zájmenném slově); u otázek, které mají charakter 
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údivu či u rozmýšlení (zpravidla s centrem na tázacím slově) se užívá IK-6. Tuto 

intonační konstrukci lze dále využít ve větách s výčtem či v uměleckých textech, které 

popisují nějaký stav či děj. (srov. Одинцова, И. В., 2014, s. 254 – 256) Intonace IK-

6 na rozdíl od intonace IK-5 zdůrazňuje všednost situace. Na samohlásce v centru 

syntagmatu se tón zvyšuje (je výš než střední tón) a tento tón mluvčí drží až do konce 

daného syntagmatu. (srov. Муханов, И. Л., 2009, s. 8) 

IK-7 využíváme ve větách s expresivním popřením daného příznaku, jevu či 

děje, které obsahují zájmenná slova, na kterých je centrum IK a ve větách, ve kterých 

se klade důraz na příznak a obsahují zájmenné slovo (na něm ale není centrum IK). 

(srov. Одинцова, И. В., 2014, s. 278) IK-7 je blízká IK-3, od které se odlišuje 

hlasivkovou smyčkou, která zakončuje centrum IK-7. (srov. Муханов, И. Л., 2009, 

s. 9) Část po centru se pronáší na nízké úrovni. (srov. Князев, С. В., Пожарицкая, 

С. К., 2011, s. 175) 

4.2 Segmentální prvky 

 

4.2.1 Samohlásky 

Na tvorbě ruských samohlásek se podílí hlas, který vzniká v hrtanu, přesněji 

v nadhrtanových dutinách. Tyto dutiny hlasu dávají specifický témbr a vlastnosti, 

kterými se liší od témbru a vlastností jiných samohlásek. (srov. Аванесов, Р. И., 1956, 

s. 80-90) 

V ruském jazyce je podle Spiridonova (1996, s. 46) pět samohláskových 

fonémů. Oliverius (1974, s. 84) uvádí, že někteří jazykovědci jako například Ščerba či 

Gvozděv uvádějí, že ruský jazyk disponuje šesti samohláskovými fonémy. Ti 

neuznávají hlásky [и] a [ы] jako alofony jednoho fonému <и>, ale chápou je jako dva 

samostatné fonémy.  

Samohlásky se podle Spiridonova (1996, s. 46) dělí podle tří základních rysů:  

a) podle horizontálního posunu/postavení jazyka 

b) podle vertikálního posunu/postavení jazyka 

c) podle labializace (postavení rtů)  

První dva příznaky závisí na horizontální (a) či vertikální poloze (b) či pohybu 

jazyka v dutině ústní při výslovnosti hlásky. Schematicky lze systém 

samohlásek vyjádřit následujícím způsobem (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 46-47): 
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Tabulka č. 2: Systém ruských samohlásek – školní schéma (srov. Spiridonov, V. N., 

1996, s. 47) 

 

Jak je vidět v této tabulce, Spiridonov podle Avanesova, ale i Avanesov (srov. 

Аванесов, Р. И., 1956, s. 88) vymezují tři řady samohlásek. Naopak Ljubimovová 

(2011, s. 194-195) vyděluje pouze dvě kategorie/skupiny na základě horizontálního 

posunu jazyka (přední a zadní), dále však také Ljubimovové (tamtéž, s. 194) ve své 

publikaci uvádí klasifikaci podle Ščerby či Matusevičové, kteří samohlásky dělí podle 

horizontálního posunu jazyka do tří skupin, ale jinak je pojmenovávají – přední posun, 

smíšený posun a zadní posun. Délka ruských samohlásek nemá rozlišovací schopnosti. 

V přízvučné pozici může dosahovat stejné délky, jako tomu je u českých dlouhých 

samohlásek. Nepřízvučná slabika je kratší než česká krátká slabika. 

Je nutné ještě doplnit charakteristiku samohlásek o práci rtů. Ruské 

samohlásky [у] a [о] se pod přízvukem pronáší se silnou labializací skoro ve všech 

pozicích. Obzvláště silná labializace je po retoretních souhláskách (работа) (srov. 

Oliverius, Z., 1974, s. 78) 

Z hlediska artikulace je pro ruský foném <a> typické široké rozevření úst, 

jazyk leží na dně dutiny ústní, kořen jazyka je nepatrně prohnut dovnitř dutiny. Rty 

jsou při artikulaci povoleny, nezaokrouhleny a nejsou protaženy vpřed. 

Foném <e> je charakterizován středním rozevřením úst. Rty jsou zlehka 

roztáhnuty do stran, nejsou protaženy vpřed. Jazyk je nadzvednut do střední úrovně 

a celý je posunut vpřed. Špička jazyka se dotýká spodních zubů. 

Foném <o> charakterizují následující slova: rty jsou nepatrně protaženy vpřed 

a zaokrouhleny. Jazyk je odtažen dozadu dutiny ústní a jeho zadní část je vyzdvižena 

k vrchnímu patru.  

Ruský foném <ы> se vyslovuje tak, že zadní část jazyka je zdvihnuta, rty jsou 

při jeho artikulaci pasivní, nejsou zaokrouhleny a nejsou nijak protaženy. Tělo jazyka 

Podle polohy 

jazyka 

přední střední zadní 

horní i (и)            u (у) 

střední           e (э)  o (о) 

spodní        a (а)  

Podle postavení rtů nelabializované labializované 
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je rozprostřeno v dutině ústní. Jeho měkká varianta, foném <и>, má následující 

charakteristiku: rty jsou rozevřeny, nezaokrouhleny. Střední část jazyka je vysunuta 

horizontálně vpřed, vertikálně je silně pozvednuta k tvrdému patru. 

U fonému <у> jsou ústa lehce otevřeny, rty jsou silně zaokrouhleny 

a protaženy dopředu. Jazyk je zatažen dozadu do dutiny ústní. 

 

Obr. č. 2: Rentgenogramy ruských vokálů 1

 

 

Samohlásky mají různé poziční varianty (alofony). (srov. Spiridonov, V. N., 

1996, s. 47) Alofony jsou různorodé. V závislosti na místu přízvuku, stupni redukce, 

v měkkosti či tvrdosti předchozí a následující souhlásky se značně mění realizace 

samohláskových fonémů ruského jazyka. To pramení ze síly ruského dynamického 

přízvuku a ze značné akomodace. V důsledku výrazné dynamiky a rytmu ruského 

taktu vzniká prakticky nekonečná řada variant (od zesílené a prodloužené samohlásky 

pod přízvukem po nulovou samohlásku v bezpřízvučné pozici redukce druhého stupně 

ve velmi rychlé mluvě). Na samohlásky mají vliv sousední souhlásky. V ruském 

jazyce je tento vliv velice silný. Samohlásky se výrazně dostávají při artikulaci 

dopředu po měkkých souhláskách a po tvrdých souhláskách ustupují dozadu. Tento 

                                                           
1 Фонетика: Русская фонетика [online]. [cit. 2017-07-11]. Dostupné z: 

http://www.philol.msu.ru/~fonetica/nn/n39.htm 
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posun pod vlivem sousedních souhlásek se netýká pouze fonému <и>, ale všech 

samohlásek – všechny samohlásky mají měkkou i tvrdou variantu. Vliv předchozí 

souhlásky je silnější než vliv souhlásky následující. V ruském jazyce je možné vydělit 

čtyři hlavní varianty každého fonému z hlediska jeho palatalizace: 1. mezi dvěma 

tvrdými souhláskami (был), 2. po tvrdé a před měkkou souhláskou (быть, шесть), 3. 

po měkké a před tvrdou souhláskou (мят, место), 4. mezi dvěma měkkými 

souhláskami (мять, бить). (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 85-87) 

Češi mohou mít s užitím samohlásek několik typů obtíží. První obtíže jsou 

spojené s labializací samohlásek. Nejčastějším prohřeškem je nedostatečné 

zaokrouhlení rtů při artikulaci hlásek [у] a [о] a přítomnost labializace při artikulaci 

[ы]. Druhé plynou ze spodoby (asimilace) samohlásek sousedními tvrdými či 

měkkými souhláskami, třetí obtíže jsou spojené s dynamikou a rytmem. (srov. 

Oliverius, Z., 1974, s. 91) 

 

4.2.2 Souhlásky 

Názory na počet ruských souhláskových fonémů se různí. Ljubimovová (2011, 

s. 32) uvádí, že ruský fonetický systém disponuje 36 souhláskami. Oliverius (1974, 

s. 103) uvádí počet 35. To samé číslo najdeme i v publikaci od Spiridonova (1996, 

s. 49). Naopak Avanesov (1956, s. 134) říká, že ruských souhlásek je 34, Kňazev, 

Požarická (2005, s. 172, online) je toho názoru, že maximální počet ruských 

souhlásek je 37. Kňazev, Požarická (tamtéž, s. 173, online) uvádí, že kolísání mezi 

počtem souhlásek, je spojeno s tím, že ne všichni fonetici uznávají měkké zadojazyčné 

souhlásky jako samostatné fonémy. Otázka o zadojazyčných souhláskách je sporná 

a je málo situací, v nichž je možné je dát do protikladu s odpovídajícími tvrdými 

souhláskami, například na konci slova mohou stát pouze souhlásky tvrdé nebo je zde 

uveden příklad, že tvrdé zadojazyčné souhlásky se uvnitř slova změkčují před <и> (na 

rozdíl od jiných souhlásek). Jako foném, který je sporný, uvádí Kňazev <ж'>. Tento 

foném se nevyskytuje ve všech idiolektech2. Někteří fonetici odmítají existenci 

samostatného fonému <ш':>. To je doloženo tím, že podle petrohradské ortoepické 

normy je výslovnost [ш’ч’] a současně souhláska [ш’:] často odpovídá spojení dvou 

fonémů <с> <ч> nebo <з> <ч>.  

                                                           
2 Idiolektem je rozumí dialekt (jazykový systém) konkrétního nositele jazyka (mluvčího) (Князев, 

С. В., Пожарицкая, С. К., 2005, s. 173, online) 
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Souhlásky se dělí do čtyř skupin:  

a) podle způsobu vzniku samohlásek (podle způsobu artikulace), 

b)  podle místa jejich vzniku, 

c) podle účasti hlasivek, 

d) podle přítomnosti či absence palatalizace. (srov. Oliverius, Z., 1974, 

s. 92) 

První skupinou je dělení podle způsobu artikulace. V rámci této skupiny se 

vyděluje pět podtypů souhlásek: závěrové, polozávěrové, vibranty, afrikáty a úžinové 

souhlásky. (Oliverius, Z., 1974, s. 93) 

 Souhlásky podle způsobu artikulace 

 Ruský jazyk dělí konsonanty podle způsobu artikulace na závěrové (okluzivy), 

třené (frikativy), polozávěrové nosové, polozávěrové bokové, kmitavé (vibranty) 

a úžinové (afrikáty) 

Při vzniku závěrových souhlásek vzniká plná překážka, která se roztrhává silou 

proudu vzduchu, který vychází z plic. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 93) K závěrovým 

souhláskám patří hlásky [п, б, т, д, к, г] a jejich měkké varianty. (tamtéž s. 93) 

K třeným souhláskám patří [в, ф, з, с, ж, ш, й, х, в', ф', з', с', х'] (srov. 

Любимова, Н. А., 2011. s. 33) 

Při vzniku polozávěrových souhlásek vzniká plná překážka v přední části 

dutiny ústní, ale plnost této překážky je narušena otevřením průchodu v dutinu nosní 

nebo ze strany jazyka. V prvním případě vznikají nosovky [м, н] a jejich měkké 

varianty a ve druhém případě vznikají polozávěrové bokové souhlásky, jako je 

například [л] a jeho měkká varianta. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 93) 

Při vzniku vibranty [р, p'] jazyk několikrát za sebou tvoří a ruší překážku. 

(srov. Oliverius, Z., 1974, s. 93) 

Pokud na začátku hlásky vzniká plná překážka a na konci neúplná překážka, 

tak tímto vznikají afrikáty [ц, ч]. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 93) 
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Tabulka č. 3:Ruské konsonanty podle způsobu artikulace 

závěrové   п, б, т, д, к, г, п', б', т', д', к', г' 

třené   в, ф, з, с, ж, ш, й, х, в', ф', з', с', х' 

polozávěrové 
nosní м, н, м', н' 

bokové л, л' 

kmitavé   р, p' 

úžinové   ц, ч 

 

 Souhlásky podle místa artikulace 

Pokud je řeč o místě artikulace souhlásek, máme na mysli to, na jakém místě 

centra řeči vzniká překážka a jakými jeho orgány daná souhláska vzniká. Orgány, které 

se podílejí na vzniku souhlásek, se mohou rozdělit na dva typy: aktivní a pasivní. Mezi 

aktivní orgány můžeme zařadit rty a jazyk, mezi orgány pasivní patří zuby a patro. 

(srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 50) 

 Podle místa artikulace vydělujeme následující typy souhlásek: 

a) retné, ze kterých se dále vydělují 

a. obouretné [б, п, м], 

b. retozubné souhlásky [в, ф], 

b) alveolární zadní [д, т, н, л, с, ц, з] a alveolární přední [р, ч, ш, ж], 

c) středojazyčné [й], 

d) zadojazyčné zadopatrové [г, к, х]. (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 50) 

 Souhlásky podle činnosti hlasivek 

 Při vzniku šumu, který charakterizuje souhlásky, se mohou hlasivky buďto 

povolovat nebo natahovat. V prvním případě vznikají souhlásky znělé, ve druhém 

souhlásky neznělé. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 94) 

 Pokud se při artikulaci neúčastní hlasivky, vznikají neznělé souhlásky [п, ф, к, 

т, ш, с, х, ч, щ;]. Pokud dochází ke kmitání hlasivek (při artikulaci souhlásek), vznikají 

tak souhlásky znělé [б, в, г, д, ж, з, й,]. 

 Dále existují sonory [р, л, м, н], které jsou znělé a nemají k sobě neznělý 

protějšek. Sonory v současném ruském jazyce nemají slabičnou funkci, ale 

samozřejmě můžeme najít i některé výjimky (ок/тя/брь/ских) (srov. Oliverius, Z., 

1974, s. 94-95) 
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 Souhlásky podle palatalizace  

 Palatalizací se rozumí doplňující zvednutí střední části jazyka k tvrdému patru, 

díky němuž dochází ke změkčení souhlásek. K palatalizovaným (měkkým) 

souhláskám patří [д' - т' - з' - с' – м' - н' - б' - п' - к' - л' - в'] a další. Pokud se střední 

část jazyka nezapojuje do artikulace, vyslovují se tvrdé, nepalatalizované souhlásky. 

Tvrdé a měkké souhlásky tvoří páry, např. [д - д'], [т - т']. Takových dvojic je v ruském 

jazyce 15. (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 51 – 52) Palatalizované souhlásky se 

vyslovují vyšším tónеm než souhlásky nepalatalizované. (srov. Oliverius, Z., 1974, 

s. 96) 

 Systém ruských souhláskových fonémů 

V ruském jazyce jsou fonémy, které jsou akusticky i artikulačně blízké českým 

fonémům, např. <т, д, н, р> a další, ale celá řada fonémů se realizuje pozičními 

variantami, které jsou odlišné od českých fonémů, např. např. <л, - в, - д, - т,> a další. 

V ruském jazyce existuje 15 párů měkkých/tvrdých fonémů. Některé fonémy 

nemají měkký protějšek <ж, ш, ц>, naopak <ч, й> nemají svůj tvrdý protějšek. (srov. 

Oliverius, Z., 1974, s. 103) 

Pozor je třeba věnovat dvěma stejným souhláskám vedle sebe (takzvané dvojné 

souhlásky). Tyto dvojné souhlásky se podle některých fonetiků3 vyslovují jako dlouhá 

souhláska, naopak jiní fonetici4 naznačují přítomnost dvou artikulačních impulsů 

u dvojných souhlásek. Je rozdíl mezi dlouhým [ш:] a dvojným [шш]. Dvojné 

souhlásky se vyslovují (skoro) vždy na styku morfém (předpona a kořen, kořen a sufix, 

sufix a koncovka). V ostatních případech výslovnosti záleží na místu přízvuku 

ve vztahu k těmto dvěma daným fonémům. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 106) 

 

4.2.3 Kombinace segmentálních prvků 

Segmentální prvky (souhlásky i samohlásky) se mohou vzájemně ovlivňovat 

a pozměňovat. Tyto změny vznikají z důvodu zjednodušení artikulační práce řečových 

orgánů, z důvodu zlehčení výslovnosti či z důvodu úspornosti výslovnostních úsilí. 

(srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 54) 

                                                           
3 Oliverius uvádí Avanesova 
4 Oliverius uvádí Romportla 
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Tyto kombinace jsou historické procesy, které probíhají v jazyce a odráží různá 

pravidla, která se mění od jedné epochy k druhé i od jednoho dialektu nebo regionu 

k druhému. (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 54) 

V důsledku těchto vzájemných vlivů, postupných přechodů od jednoho 

segmentálního prvku k druhému – vzniká v procesu artikulace velké množství 

pozičních variant hlásek: a) akomodace b) asimilace c) disimilace d) dieréza 

e) protéza f) epentéza g) metatéza h) haplologie (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 54) 

 Předěl 

Vztah mezi sousedními prvky v proudu řeči není vždy stejně těsný. Tudíž 

i vzájemný vliv segmentálních prvků se projevuje různě v závislosti na pevnosti hranic 

mezi nimi. V řeči se rozlišují čtyři základní typy dierémy: 1) mezi syntagmaty, 2) mezi 

plnovýznamovými slovy, 3) mezi přístavkem a kořenem, 4) mezi kořenem (nebo 

předponou) a předponou (nebo koncovkou). Nejtěsnější hranice jsou mezi slovy 

a uvnitř slova. (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 55) 

 Souhlásky ve spojení se samohláskami - akomodace 

Akomodací se rozumí vzájemný vliv rekurze a exkurze sousedních 

hlásek - samohlásky a souhlásky. Pokud je vliv předchozí hlásky silnější (následující 

se oslabuje), vzniká tak progresivní akomodace. V opačném případě vniká akomodace 

regresivní. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 108) 

Podle Spiridonova (1996, s. 55) se rozlišují tři základní druhy akomodace: 

1) akomodace na základě měkkosti, kdy měkká souhláska má vliv na samohlásku, 

která se v tomto případě vyslovuje s doplňujícím pozvednutím střední části jazyka 

k tvrdému patru (тётя, меня), 2) akomodace na základě tvrdosti – v tomto případě 

vzniká progresivní akomodace (с Иваном, под ивой), 3) akomodace na základě 

labializace – v tomto případě dochází k vlivu labializovaných samohlásek na 

předchozí samohlásky (сумка, думать). (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 55 – 56) 

 Spojení dvou fonémů stejného rodu 

Zákonitosti, kterými se podřizuje spojení dvou souhlásek, je možné 

charakterizovat jako zjednodušení artikulační práce orgánů řeči. Při asimilaci dochází 

k tendenci k částečnému nebo úplnému odstranění odlišností/rozdílů v souboru 

artikulačních příznaků skupiny souhlásek, při dierezi dochází k úplnému vynechání 

jednoho členu ze skupiny souhlásek a při disimilaci se zjednodušení dostihuje 

odstraněním jednoho příznaku z řady souhlásek. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 109-110) 
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Asimilace 

V ruštině se rozlišují zpravidla tři typy artikulace: 1) asimilace podle způsobu 

artikulace, však tento typ je v ruském jazyce hodně vzácný, 2) asimilace podle místa 

artikulace – tento typ můžeme v ruském jazyce najít celkem často (сшить, сжать), 

3) asimilace podle účasti hlasivek, která je v ruském jazyce rozšířena velmi často 

(вслух, переводчик, водка) a 4) asimilace podle palatalizace. Asimilace podle 

palatalizace je v ruském jazyce představena více než všechny předchozí typy 

(с тётей, оттереть). (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 56 - 57) 

K asimilaci podle palatalizace dochází při spojení určitých souhlásek. Tvrdé 

souhlásky se před měkkými asimilují v závislosti na různých faktorech: například 

záleží na tom, jaká je to souhláska, před jakou souhláskou stojí, v jaké části slov stojí 

a v jaké formě atd.  

Disimilace 

Disimilací se rozumí to, že souhlásky ztrácí své obecné znaky. Je to 

opak asimilace, v ruském jazyce se však disimilace vyskytuje zřídka. K typickým 

příkladům patří slova: лёгкий, мягкий a z nich slova odvozená, např. легче, мягче. 

V těchto slovech foném <г> ztrácí smyčnost a vyslovuje se jako úžinová souhláska [х] 

(současně zde probíhá asimilace podle neznělosti, kdy foném <г> ztrácí znělost 

a vyslovuje se jako neznělé [х]. Částečná disimilace probíhá ve slovech что, конечно 

či скучно, kde hláska [ч] ztrácí pod vlivem následující souhlásky závěrovost 

a vyslovuje se jako úžinové [ш]. (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 59)  

 Souhlásky ve spojení se souhláskami 

Diereze 

Ruský jazyk umožňuje styk dvou či více souhlásek, dokonce můžeme najít 

slova, která obsahují skupinu tří nebo čtyř souhlásek. Tyto slova nejsou výjimkou. 

Ruština neumožňuje tři stejné souhlásky vedle sebe, dvojné souhlásky jsou možné 

a dokonce velmi časté (каменный, от того а jiné). Například ve spojeních /стн/, 

/здн/, /стл/, /ндс/, /нтск/ dochází k vypadnutí prostřední souhlásky. Ojediněle 

vypadávají souhlásky i v druhých spojeních, například ve slovech повестка, 

здравствуйте. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 113) 

 Samohlásky ve spojení se samohláskami 

Tyto spojení se vyskytují pouze v cizích slovech, například поэт, паук, 

индивидуум. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 114) 
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5 Český fonetický systém 

5.1 Suprasegmentální prvky (prozodická stránka jazyka) 

Mezi suprasegmentální prvky českého jazyka můžeme zařadit slabiku, přízvuk 

a melodii.  

 

5.1.1 Slabika 

 Jak již bylo zmíněno, ve všech jazycích jako jádro slabiky slouží samohlásky. 

V českém jazyce jako jádro slouží i některé sonory.  

V češtině je maximální délka praetury čtyři konsonanty (vztl/ak, pštr/os), 

u kody jsou to tři konsonanty (zá/bst, po/mst). (srov. Palková, Z., 1994, s. 271) 

 Co se týče neslabičných předložek, tak ty tvoří součást praetury následujícího 

slova. Pokud jsou ale vokalizovány, tak tvoří vlastní slabiku. (srov. Palková, Z., 1994, 

s. 271) 

 Nejčastější je rozlišování slabik na otevřené a uzavřené. Slabiky, které 

neobsahují kodu, jsou slabikami otevřenými a slabiky, které kodu obsahují, jsou 

slabikami zavřenými. V tomto rozdělení nehraje roli, jaká hláska tvoří jádro. (srov. 

Palková, Z., 1994, s. 153) 

 Dalším pojmem je pobočná slabika. Pobočná slabika je vedlejší sonorní vrchol, 

který je tvořený sonorním konsonantem. V těchto případech vznikají často různé 

tendence k jejich odstraňování, jako je tomu například ve slově lžička, kdy se velmi 

často objevuje výslovnost tohoto slova jako žička nebo dokonce žlička. (srov. Palková, 

Z., 1994, s. 154) 

 

5.1.2 Přízvuk 

V českém fonetickém systému rozeznáváme slovní, taktový a větný přízvuk. 

V promluvovém úseku můžeme dále rozlišovat přízvuk hlavní, který je nejsilnější, 

a přízvuk vedlejší. (srov. Daneš, F., 1957, s. 22)  

O slovním přízvuku Krčmová (1984, s. 38) píše, že je charakterizován změnou 

slabiky řečového celku, pokud jde o srovnání s ostatními slabikami. Přízvučná slabika, 

na rozdíl od ostatních slabik bez přízvuku, získává navíc určité vlastnosti nebo má 

určité vlastnosti, kterými disponují i bezpřízvučné slabiky, ve větší míře. Čeština má 

slovní přízvuk pevný a je vždy na první slabice daného slova. (srov. Palková, Z., 1994, 
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s. 277) Díky této vlastnosti můžeme říct, že neslouží k rozlišování významu daného 

slova. Co se týče jednoslabičných slov, tak taková slova si mohou přízvuk zachovat 

nebo ho mohou ztratit. To znamená, že jednoslabičné slovo se může vázat do 

přízvukového taktu se slovem, které mu předchází či ho následuje anebo vytváří 

samostatný takt. (srov. Palková, Z., 1994, s. 280) Mezi jednoslabičná slova řadíme tzv. 

příklonky. Příklonkami se rozumí slova, která nesou převážně gramatický nebo velmi 

obecný význam. Jsou to slova, která nenesou přízvuk. Do této skupiny Palková 

(tamtéž, s. 282) řadí například krátké tvary zájmen, jednoslabičné tvary slovesa „býti“ 

ve funkci pomocného slovesa či jednoslabičné spojky.  

Taktový přízvuk uvádí ve své publikaci František Daneš (1957, s. 22) S tímto 

pojmem se naopak nesetkáme u Marie Krčmové ani u Zdeny Palkové. Daneš (tamtéž, 

s. 22) uvádí, že některá slova v mluvené řeči svůj přízvuk ztrácejí a tím vznikají 

víceslovné rytmické jednotky, které mají jeden (hlavní) přízvuk. Tyto rytmické 

jednotky Daneš (tamtéž, s. 22) nazývá přízvukovými takty a jejich přízvuk nazývá 

přízvukem taktovým.  

Přízvuk větný charakterizuje Krčmová (1984, s. 38) jako zvýraznění přízvuku 

klíčového slova výpovědi nebo jejich úseku, ke kterému dochází zesílením. S větným 

přízvukem souvisí aktuální členění výpovědi, při kterém je z proudu řeči vydělováno 

klíčové slovo jádra daného sdělení. Tento druh přízvuku je v českém jazyce tvořen 

různými zvukovými kvalitami, základem je však kontrast v rámci daného kontextu. 

Jako nejčastější projev uvádí Palková (1994, s. 298) v mluvené řeči kadenci nebo 

polokadenci na daném přízvukovém taktu. Palková (tamtéž, s. 299) uvádí, že výškové 

rozdíly u větného přízvuku jsou většinou výraznější než u přízvuku slovního. Jako 

další prostředek lze uvést změnu dynamiky, nejčastěji zesílení, který se objevuje 

v komplexu s melodickými prostředky. Mezi další prostředky můžeme zařadit 

zpomalení tempa řeči, osamostatňování jednotlivých taktů či zvýraznění výslovnosti 

hlásek tvořících takt.  

 

5.1.3 Redukce 

 V češtině se redukce objevuje pouze v nespisovné vrstvě jazyka, která vzniká 

na základně nedbalé výslovnosti, nejčastěji při rychlém tempu řeči. (srov. Palková, Z., 

1994, s. 146) 
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5.1.4 Melodie 

 V českém jazyce rozeznáváme melodii výpovědní neboli větnou. Daneš (1957, 

s. 31-33) zmiňuje V. Mathesia, který shrnul tři hlavní funkce melodie. První funkce je 

strukturální, která zajišťuje členění výpovědi v nadřazené a podřazené úseky. To 

znamená, že díky této funkci poznáme, zda je oddíl promluvy ukončený či nikoliv. 

Druhou funkcí, kterou Mathesius určil, je funkce primárně modalitní. V této funkci 

„rozlišuje intonace oddíly uspokojivě ukončené a oddíly neuspokojivě ukončené.“ 

K prvnímu oddílu můžeme přiřadit různá tvrzení a příkazy, k druhému oddílu se řadí 

zjišťovací otázky. Intonace ve třetí funkci vyjadřuje emocionální prvky, například 

hněv či údiv.  

 

5.1.5 Intonační kadence 

 František Daneš (1957, s. 43) rozlišuje několik druhů intonačních kadencí. 

Jako první uvádí tzv. kadenci konklusivní. Tento druh kadence se objevuje 

v koncových úsecích. Typické pro konklusivní kadenci je „konklusivní klesavý pohyb 

od přízvučné slabiky až do konce (většinou k dolní hlasové hranici).“ (tamtéž, s. 44) 

Co se týče spisovného jazyka, tak v něm se setkáváme s dvěma fonologickými 

modifikacemi – příznakovou a bezpříznakovou. Příznakové modifikace se užívá při 

vytýkání, ve vylučovacích otázkách, v otázkách, v nichž je tázací platnost vyjádřena 

tázacím slovem nebo v expresivní funkci (i v nekoncovém úseku). (tamtéž, s. 46, 48) 

Dalším druhem je antikadence. Antikadencí se rozumí kadence v „oddílech promluvy 

ukončených neuspokojivě“. Má dvě podoby – antikadence stoupavá a stoupavě 

klesavá. První typ se vyskytuje v jednoslabičných i víceslabičných taktech. Daneš 

(tamtéž, s. 48) tento druh popisuje následujícím způsobem: „Tato antikadence začíná 

na slabice přízvučné nízkým tónem a končí tónem vysokým. Její relevantní rysy se 

nejplněji projevují v taktu tříslabičném (a víceslabičném): nejnižší poloha v přízvučné 

slabice, nejvyšší v poslední slabice.“ Ostatní slabiky se pronáší stejným hlasem jako 

přízvučná slabika. (tamtéž, s. 48) Antikadence stoupavě klesavá má, stejně jako první 

typ antikadence, nízkou polohu přízvučné slabiky, poloha se však na následující 

slabice prudce zvedá (stoupá) a poslední slabika mírně klesá. Ostatní slabiky jsou na 

stejné úrovni, jako je druhá slabika. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy je především 

v tom, že antikadence stoupavě klesavá se vyskytuje v taktech, které jsou nejméně 

tříslabičné. (tamtéž, s. 48 – 49) Poslední druh, který uvádí Daneš (tamtéž, s. 49-50), je 

polokadence, která má tři podoby – první je stoupavá, bezpříznaková, druhá je klesavá, 
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příznaková a třetí klesavá, příznaková. Bezpříznaková stoupavá polokadence má dvě 

varianty. Rozdíl mezi nimi je v tom, že u první varianty je přízvučná slabika níž než 

slabika před přízvukem, u druhé varianty se setkáváme s nejnižší polohou u slabiky 

před přízvukem a přízvučnou slabiku charakterizuje stoupání. Podoba příznaková má 

též dvě varianty. Pro první variantu je typická nejnižší poloha na přízvučné slabice, 

slabika po přízvuku prudce stoupá a následující slabiky si zachovávají svou výšku 

anebo lehce stoupají. U druhé varianty je melodický vrchol na přízvučné slabice. 

U příznakové polokadence klesavé dochází též k poklesu výšky hlasu na slabice před 

přízvukem. „Slabika přízvučná prudce stoupá, slabika následující je v nejvyšší nebo 

vysoké poloze, slabika poslední klesá do střední hlasové polohy (v taktu čtyřslabičném 

slabika předposlední toto klesání předjímá); vyskytuje se též ve variantě s klesnutím 

poslední slabiky do polohy nízké (…)“ Daneš (tamtéž, s. 49-50) dále uvádí, že 

výškový rozdíl mezi přízvučnou slabikou a následující není nijak výrazný a je 

fonologicky irelevantní.  

5.2 Segmentální prvky 

 

5.2.1 Samohlásky 

Podle Zdeny Palkové (s. 68, 1994) rozlišujeme dva základní typy činnosti 

artikulačního ústrojí – artikulaci vokalickou a artikulaci konsonantickou. Vokalická 

artikulace se zakládá na tom, že artikulační orgány vytvářejí z nadhrtanových dutin 

rezonanční prostor žádoucí velikosti a tvaru. Vznikají tak zvuky převážně tónové 

(samohlásky). Kvalita tónových zvuků závisí nejvíce na velikosti a tvaru dané dutiny 

a na velikosti a tvaru jejího otvoru. O základní kvalitě samohlásek rozhoduje 

především postavení hmoty jazyka v komplexu ústní a hrdelní dutiny a tvar retní 

štěrbiny. Toto tvoří podstatu každé vokalické klasifikace.  

Palková (tamtéž, s. 68 - 69) rozlišuje dvě klasifikace. První takzvanou základní 

klasifikaci, klasifikaci podle posunu jazyka, a klasifikaci doplňkovou, do které řadíme 

např. délku výslovnosti samohlásek, nosovost X nenosovost, zaokrouhlenost 

X nezaokrouhlenost úst, jemnější rozdíly otevřenosti a zavřenosti.  

Inventář českých vokálů není příliš velký. Nutno dodat, že se samohlásky ve 

všech slabikách vyslovují plně, což znamená, že nepodléhají redukci. (srov. Palková, 

Z., 1994, 170) Česká spisovná čeština má podle Krčmové (1984, s. 65) deset 

vokalických fonémů – krátké (i, e, a, o, u) a dlouhé (í, é, á, ó, ú). K nim zároveň řadí 
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i diftong ou̯. (tamtéž, s. 65) Tento diftong Palková (1994, s. 67) charakterizuje jako 

bifonematické spojení vokálu a nevokalického a nekonsonantického <u̯>. Zároveň je 

třeba připomenout, že jiné diftongy nejsou české, to znamená, že jsou v přejatých 

slovech. (srov. Krčmová, M., 1984, s. 65) O deseti vokálech píše i Zdena Palková 

(1994, s. 170). Co se týče dělení českých vokálů, můžeme je dělit podle tří kritérií:  

 a) podle horizontálního posunu/postavení jazyka, 

 b) podle vertikálního posunu/postavení jazyka, 

 c) podle postavení rtů. 

 

Tabulka č. 4: Systém českých samohlásek (srov. Palková, Z., 1994, s. 171) 

 

Jak je vidět v uvedené tabulce, podle horizontálního posunu jazyka český 

fonetický systém rozeznává přední, střední a zadní posun. Také vertikální posun 

rozeznává tři posuny – vysoký, středový a nízký. Při artikulaci některých 

samohlásek se účastní i rty. Takové samohlásky nazýváme jako zaokrouhlené, mezi 

ně patří foném <u> a jeho dlouhá varianta <ú> a foném <o> a <ó>. Při tvorbě ostatních 

fonémů se rty nezapojují. Dále je vidět, že každý vokál má v českém jazyce variantu, 

která se liší kvantitou. Kvantita vokálu je v českém jazyce fonologicky relevantní a je 

založena na relaci krátkého a dlouhého vokálu. Mezi dlouhou a krátkou samohláskou 

je poměr 1:2. (srov. Krčmová, M., 1984, s. 70) České samohlásky mají rozlišovací 

schopnost, proto je lze považovat za samostatné fonémy: 

paní x páni  [paňi:] x [pa:ňi] 

ráda x rada  [ra:da] x [rada] 

 Při tvorbě vokálů se uplatňuje jazyk a rty, kdy se jazyk pohne z neutrálního 

postavení dopředu a vzhůru nebo dozadu a vzhůru. Pohyb rtů je pouze doprovodným 

rysem. U zadních samohlásek jsou rty zaokrouhlené, u předních jsou v koutcích 

protažené do stran. (srov. Krčmová, M., 1984, s. 67)  

Podle polohy 

jazyka 

přední střední zadní 

vysoké í/i            u/ú 

středové           é/e   o/ó 

nízké        a/á  

Podle postavení rtů nezaokrouhlené zaokrouhlené 
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Obr. č. 3 :Tvar rtů u českých vokálů (dle Hála, 1960) (srov. Krčmová, M., 1984, s. 67) 

 

Takzvaný vokalický trojúhelník je tvořen na základě opozic. Foném <a>, na 

rozdíl od ostatních vokálů, nevytváří opozici s jiným vokálem. Zdena Palková (1994, 

s. 199) o něm říká, že je lichý. Již zmíněné opozice vznikají na základě horizontálního 

rozčlenění trojúhelníku. Opozice na základě vertikálního členění jsou trojčlenné. 

Palková (tamtéž, s. 200) zmiňuje Horálka, který vokály člení s použitím čtverce, ve 

kterém foném <a> stojí v jeho středu. Dále píše, že v tomto zobrazení nastává problém 

v nalezení charakteristiky daného fonému.  

 Opozici je možné vidět z hlediska artikulace například v tom, že foném <i> je 

uzavřenější než <e>, to samé lze určit u fonému <u>, který je uzavřenější v porovnání 

s fonémem <o>. 

 Nízké postavení jazyka odlišuje foném <a> od všech samohlásek. Dále 

z hlediska artikulace o tomto fonému můžeme říct, že jeho nelabializovanost ho 

odlišuje od fonémů <o> a <u> a zároveň ho přibližuje k fonémům <e> a <i>. 

 Fonémy <a>, <á> Krčmová (1984, s. 70) charakterizuje jako fonémy, které se 

realizují středními, nízkými hláskami. Ústa jsou při jejich artikulaci dosti otevřeny, 

jazyk je v neutrální poloze, rty jsou pasivní, to znamená, že se nepodílejí na jejich 

artikulaci. Oba fonémy se od sebe liší především kvantitou, nepatrný rozdíl je i 

v artikulaci a v akustice. To znamená, že foném <á> se vyslovuje s jazykem níže 

a zadněji než je tomu u fonému <a>. 

 Fonémy <e> a <é> se podle Krčmové (1984, s. 70) realizují hláskami 

předními, středovými a nelabializovanými. Při artikulaci se jazyk posouvá ze základní 

polohy mírně vpřed a vzhůru, špička jazyka se zvedá ke kořenům horních řezáků. Také 

oba tyto fonémy se od sebe odlišují především kvantitou, liší se však i artikulačně, kdy 

se foném <é> vyslovuje poněkud více vepředu. 
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 Předními, vysokými, nelabializovanými hláskami se realizují fonémy <i>, <í>. 

Při jejich výslovnosti je jazyk vyzdvižen vpřed a vzhůru, hřbet jazyka je vyklenut. 

Ústa jsou značně přivřena. Mezi oběma fonémy je rozdíl nejen v kvantitě, jako tomu 

bylo u fonémů předchozích, ale rozdíl je i v kvantitě. Dlouhý foném <í> je sluchově 

vnímán jako vyšší než u krátkého fonému <i>. Nejen v nespisovných, ale i ve 

spisovných projevech se foném <í> obvykle zkracuje. Tento jev se podle Krčmové 

(1984, s. 71) nazývá fonetické krácení, protože se týká pouze fonetické realizace 

fonému <í>, ale nemění fonologickou strukturu jazyka. To znamená, že foném <í> 

nezaniká. 

Zadními, středovými, zaokrouhlenými hláskami se realizují fonémy <o> 

a <ó>. Jazyk se při jejich artikulaci vysunuje poněkud dozadu, hrot jazyka leží volně, 

retní otvor se zužuje a je kratší, než je tomu při artikulaci <a>, rty se do artikulace 

aktivně zapojují. (srov. Krčmová, M., 1984, s. 72) Foném <ó> je poněkud užší – 

jazyk je při jeho artikulaci vysunut více dozadu a hřbet jazyka se vyklenuje. Tento 

foném se v češtině vyskytuje pouze ve slovech přejatých a proto jej někteří autoři ani 

do fonologického systému češtiny nezařazují. (tamtéž, s. 72) 

Fonémy <u>, <ú> se realizují hláskami vysokými, zadními, zaokrouhlenými. 

Při jejich artikulaci se jazyk posunuje hodně dozadu, jazyk se smršťuje. Dále k těmto 

fonémům Krčmová (1984, s. 72) uvádí, že při jejich artikulaci jsou ústa mírně přivřena 

a ústní otvor je malý. Při jejich artikulaci hrají roli také rty, které se do ní aktivně 

zapojují a zaokrouhlují se. Foném <ú> je zadnější a hlubší, oproti jeho krátké variantě. 

U dlouhé varianty dochází také k fonetickému krácení, jako tomu je u fonému <í>. 
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Obr. č. 4: Rentgenogramy českých vokálů (srov. Krčmová, M., 2009, online) 

 

Co se týče diftongu <ou>, tak ten má s vokály společnou tónovou strukturu. 

Vedle tohoto diftongu existují v češtině ještě další dva diftongy <au>, <eu>, však ty 

můžeme najít pouze ve slovech přejatých. (srov. Krčmová, M., 1984, s. 73) Všechny 

diftongy mají v češtině klesavý charakter. (tamtéž, s. 72 – 73)  

 

5.2.2 Souhlásky 

 Při artikulaci konsonantické je cílem vytvořit výdechovému proudu 

v nadhrtanových dutinách konkrétně lokalizovanou překážku. Tím vznikají zvuky 

šumové povahy – souhlásky (konsonanty). (srov. Palková, Z., 1994, s. 68) Při 

konsonantické artikulaci přehradí některá část artikulačního ústrojí cestu 

výdechovému proudu tak těsně, že dojde k tomu, že se proud vzduchu při průchodu 

daným místem rozvlní. Tento pohyb je však nepravidelný či dokonce velmi krátký. 

Jeho kvalita závisí na místě, kde byla překážka vytvořena, dále na druhu překážky a na 

způsobu jejího překonávání. (tamtéž, s. 73) 

 Artikulaci souhlásek představují tři fáze pohybu. První fází je zaujímání 

cílového artikulačního postavení (intenze), druhou fází je okamžik jeho trvání (tenze), 

poslední fází je ústup z tohoto postavení (detenze). Palková (1994, s. 73) však uvádí, 

že toto členění je pouze teoretické, reálná artikulace hlásky se takto přehledně nedělí. 
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Základní rozdíl ve způsobu artikulace spočívá v těsnotě sevření mluvidel a také v tom, 

jak prudce se potom překážka ruší. (tamtéž, s. 74) 

V českém jazyce podle Zdeny Palkové je 31 hlásek a 24 fonémů. Sedm 

souhláskových dvojic tvoří varianty jednoho fonému. (tamtéž, s. 208) Krčmová (1984, 

s. 73) uvádí, že spisovná čeština má 25 konsonantických fonémů, jako 26. foném se 

někdy přidává [u̯] (polovokalická složka diftongu). 

 Tvoření českých konsonantů charakterizují následující body, které ve své 

publikaci udává Zdena Palková (1994, s. 208):  

a) způsob artikulace (charakter překážky), 

b) místo artikulace (místo, kde se vytváří překážka výdechového proudu), 

c) podle palatalizace, 

d) postavení měkkého patra, 

e) postavení hlasivek. 

Dále uvádí, že tyto charakteristiky mohou být doprovázeny dalšími 

modifikacemi, jako je například postavení rtů. (srov. Palková, Z., 1994, s. 208) 

 Souhlásky podle způsobu artikulace  

Český jazyk má ve své zásobě z hlediska způsobu artikulace 13 závěrových, 

14 úžinových a čtyři polozávěrové hlásky. Z toho je pět nosovek, tři souhlásky 

kmitavé, jedna boková a jedna approximanta. (srov. Palková, Z., 1994, s. 210) 

 Závěrové souhlásky neboli okluzivy se dělí na dvě další skupiny: na nosní 

a ústní. K nosním se řadí [m, n, ň, ɱ, ŋ], k ústním [p, b, t, d, ť, ď, k, g, ʔ]. 

 Hlásky [c, ʒ, č, ǯ] se řadí k polozávěrovým konsonantům, takzvaným 

semiokluzivám. 

 Úžinové souhlásky (konstriktivy) se dále dělí na: a) středové, ke kterým řadíme 

hlásky [f, v, s, z, š, ž, x, ɣ, h], b) kmitavé [ř̝, ř, r], c) bokové [l] a d) approximanta [j] 

(srov. Palková, Z., 1994, s. 209) 
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Tabulka č. 5: České konsonanty podle způsobu artikulace 

závěrové 
nosní m, n, ň, ɱ, ŋ 

ústní p, b, t, d, ť, ď, k, g, ʔ 

úžinové 

středové f, v, s, z, š, ž, x, ɣ, h 

kmitavé ř̝, ř, r 

bokové l 

approximanta j 

polozávěrové   c, ʒ, č, ǯ 

 

Souhlásky podle místa artikulace 

Z hlediska místa artikulace má český fonetický systém hlásky: 

a) obouretné (bilabiální) – kdy artikulují oba rty proti sobě; k nim řadíme 

fonémy [m, p, b], 

b) retozubné (labiodentální) – artikuluje spodní ret proti horním řezákům; 

jsou to fonémy [ɱ, f, v], 

c) dásňové přední (alveolární přední) – artikulace se účastní přední špička 

jazyka proti přední části alveolárního výstupku, fonémy [n, t, d, c, ʒ, s, 

z, ř, ř̝, r, l], 

d) dásňové zadní (zadní alveolární) – přední část hřbetu jazyka artikuluje 

proti zadní části alveolárního výstupku; artikulaci často doprovází 

lehké zaokrouhlení rtů; jsou to fonémy [č, ǯ, š, ž], 

e) tvrdopatrové/předopatrové (palatální) – artikulace se účastní střední 

část hřbetu jazyka proti tvrdému patru; též je často doprovázeno lehkým 

zaokrouhlením rtů; sem se řadí fonémy [ň, ť, ď, j], 

f) měkkopatrové/zadopatrové (velární) – zadní část hřbetu jazyka 

artikuluje proti měkkému patru; [ŋ, k, g, x, ɣ], 

g) hrtanové/hlasivkové (laryngální) – artikulují hlasivky; sem se 

řadí [ʔ, h]. (srov. Palková, Z., 1994, s. 209 - 210) 

 Souhlásky podle palatalizace 

 K palatalizovaným souhláskám v češtině patří [ď, ť, ň]. Tvrdé a měkké 

(palatalizované) souhlásky tvoří páry [d - ď, t - ť, n - ň]. 
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 Souhlásky podle postavení měkkého patra 

 Nazály neboli nosové souhlásky jsou tvořeny za pomoci měkkého patra 

v klidové pozici, což znamená, že jsou tvořeny volným průchodem do nosní dutiny. 

Nosovky [m, n, ň] můžeme najít na začátku slova anebo mezi dvěma samohláskami. 

Pokud se ve slově vyskytuje hláska [k] a [g], místo [n] se vyslovuje [ŋ]. S tím se 

můžeme setkat například ve slově mami[ŋ]ka. Nosovku [ɱ] lze najít například ve 

slově tra[ɱ]vaj, to znamená, že se s ní setkáváme před fonémem [v] a [f]. (srov. 

Palková, Z., 1994, s. 212) 

 Souhlásky podle činnosti hlasivek 

 Nesonorní konsonanty se vyskytují ve dvojicích. Tyto dvojice se označují 

slovem párové. Dvojice mají vždy stejný charakter překážky a podobné artikulační 

místo. Rozdílným prvkem je to, že u jednoho fonému z dané dvojice je přítomnost 

základního tónu. Mezi ně patří hlásky znělé a neznělé. K neznělým se řadí hlásky [p, t, 

ť, k, f, s, š, ch, ř̝, c, č]; ke znělým řadíme hlásky: [b, d, ď, g, v, z, ž, h, ř, ʒ, ǯ]. (srov. 

Palková, Z., 1994, s. 212-213) 

 

Tabulka č. 6: Dvojice: neznělé (N) a znělé (Z) souhlásky 

N p t ť k f s š ch ř̝ c č 

Z b d ď g v z ž h ř ʒ ǯ 

  

Sonory jsou znělé. Mezi sonory patří [m, n, ň, l, r, j]. (srov. Romportl, M., 1981, 

s. 70) V našem systému nemají žádný protějšek a Palková (1994, s. 213) je označuje 

termínem jedinečné či „nepárové“. Jak je vidět v tabulce, dvojici tvoří neznělá hláska 

ř̝ a znělá hláska ř. Znělé ř stojí na začátku slova před vokálem, mezi dvěma vokály 

a pokud sousedí se znělou souhláskou, například ve slovech řeka či moře. Neznělé [ř̝] 

se vyskytuje na konci slova, a pokud stojí v sousedství neznělé souhlásky (tři, keř). 

(srov. Palková, Z., 1994, s. 213) Hláska [ʒ] je znělým členem ve dvojici s hláskou c. 

Vzniká díky různým procesům asimilace, například při asimilaci znělosti. Hláska [ǯ] 

též vzniká na základě asimilace znělosti, artikulační asimilace a často také ve slovech, 

která nejsou v souladu se spisovným standardem, například [o ǯivota]. 
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5.2.3 Kombinace segmentálních prvků 

 Souhlásky ve spojení se samohláskami 

 Teoreticky lze kombinovat jakýkoliv vokál s jakýmkoliv konsonantem, ale 

některá spojení vokálu s konsonantem jsou vzácná a jsou charakteristická pro periférii 

slovní zásoby (např. zadní vokál + zadní alveolára  čučí, čumák). (srov. Krčmová, 

M., 1984, s. 96) Často lze najít slova, ve kterých dochází ke spojení předního vokálu 

s předními či palatálními konsonanty. Mezi samohláskou a souhláskou vzniká 

takzvaná akomodace. Její podstatou je, že se „sice okrajové fáze hlásky sblíží, ale 

vzniká jen varianta hlásky, ovlivňuje se některý irelevantní rys artikulace a akustiky.“ 

(Krčmová, M., online) Takzvané heterosylabické spojení vzniká na styku slov nebo 

morfémů – tam, kde je mezi vokálem a konsonantem vnější nebo vnitřní předěl 

(hranice dvou slov, předložka + jméno aj.) (srov. Krčmová, M., 1984, s. 97) 

 Spojení dvou fonémů stejného rodu 

Krčmová (1984, s. 97) uvádí, že při spojení dvou konsonantů dochází ke 

vzájemnému sbližování realizací. Jako nejběžnější typ přizpůsobování 

výslovnosti souhláskových fonémů vymezuje asimilaci.  

Asimilace 

 V češtině je základním typem asimilace regresivní. Objevuje se též asimilace 

progresivní, ale to pouze u fonémů <ř> a <h>. Asimilace však platí jen pro fonémy, 

které mají svůj znělý/neznělý protějšek. Z toho plyne, že fonémy <l, r, m, n, ň, j> se 

ve spisovném jazyce asimilace neúčastní. Na úseku mezi vnějšími předěly nedochází 

ke změnám souhlásek a ve výslovnosti dochází k odlišení významů daných slov: sleva 

– zleva, smála – z mála aj. (Krčmová, M., 1984, s. 97-99) Artikulační asimilaci, druhý 

typ asimilace, považujeme za důsledek artikulačních pohybů. K té dochází při 

výslovnosti dvou stejných konsonantů. Plná výslovnost se předpokládá v případě 

terminálního či vnějšího předělu. V případě předělu vnitřního se zachová výslovnost 

obou souhlásek, však místo samostatných souhlásek se správně vyslovuje souhláska 

zdvojená (tzv. gemináta). Pokud však mezi souhláskami není předěl, výslovnost je 

nezdvojená, př. [viší]. (srov. Krčmová, M., 1984, s. 99-100) Ve změně místa artikulace 

vlivem následující souhlásky spočívá asimilace artikulačního místa. Ve spisovné 

češtině dochází k asimilaci místa ve spojení hlásek [n]+ [k]/ [g]: velární [ŋ]. Spisovná 

je ale pouze v případě, že k ní dochází na úseku mezi předěly [mamiŋka]. Tento typ 

můžeme vidět i u [m] před [v] nebo [f], kde se [m] mění na [ɱ]. Posledním typem je 

asimilace artikulačního způsobu, která vzniká sblížením artikulačních pohybů 
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sousedních hlásek. Nejčastěji se objevuje mezi závěrovými a úžinovými alveolárami, 

kdy dochází k výslovnosti afrikáty [ďeckí]. (srov. Krčmová, M., 1984, s. 100-101) 

Disimilace 

 Disimilace se v českém jazyce objevuje zřídka kdy. Je to, jak je patrné z názvu, 

opak asimilace, při které dochází ke zvětšení akustických a artikulačních rozdílů dvou 

hlásek. (srov. Krčmová, M., online) 

 Souhlásky ve spojení se souhláskami 

Diereze 

 Diereze je zjednodušení skupiny souhláskových fonémů. V českém jazyce je 

mnoho případů diereze, ale za spisovné se považuje jen málo příkladů. Nespisovná 

výslovnost se však zjednodušuje velmi často. Ke zjednodušení dochází 

u souhláskových skupin /zšt/, /sšt/, /žšť/, /ššť/, /řešť/. Také se často zjednodušuje 

počáteční /dž/ u českých slov [ǯbán]/[žbán]. Často dochází k vypuštění k počátečnímu 

[j] v tvarech pomocného slovesa být a k vypouštění počátečního [v], pokud se jedná o 

předponu (vzbudit - [zbuďit]. (srov. Krčmová, M., 1984, s. 101) 

 Samohlásky ve spojení se samohláskami 

 K tomuto spojení dochází pouze na švu dvou slov, předložky a jména nebo 

složek slova. To znamená, že mezi vokály je nejen hranice slabiky, ale zároveň předěl. 

(srov. Krčmová, M., 1984, s. 95-96) 
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6 Praktická část 

6.1 Suprasegmentální prvky 

K suprasegmentálním prvkům patří melodie, přízvuk a slabika. U obou jazyků 

má slabika tři části – jádro (nukleus), kodu, preaturu. Nejčastějším rozdělením českých 

slabik je dělení na otevřené a uzavřené slabiky, dále čeština rozlišuje tzv. pobočnou 

slabiku, která označuje vedlejší sonorní vrchol. Ruská fonetika rozeznává čtyři hlavní 

typy slabik – slabiku začínající souhláskou, slabiku začínající samohláskou, slabiku 

otevřenou a uzavřenou. Jak uvádí Oliverius (1974, s. 63), v českém jazyce svalové 

napětí rychle narůstá na začátku slabiky a na konci slabiky rychle mizí. 

Naopak v ruském jazyce toto svalové napětí narůstá postupně a i postupně klesá. Dále 

Oliverius (tamtéž, s. 63) uvádí, že počet slabik v ruštině je někdy jiný než počet 

slabik v češtině, což je dáno funkcí sonor. V češtině mají sonory slabičnou funkci, 

naopak v ruštině ji nemají v žádných pozicích. Oliverius uvádí několik příkladů, 

například slovo Petr má v češtině dvě slabiky (Pe/tr), však v ruštině slovo Пётp má 

slabiku jen jednu, dále uvádí slovo ministr, které má v češtině tři slabiky, naopak ruský 

ekvivalent министр má pouze dvě slabiky. Ve slově semestr může najít také tři 

slabiky, семестр má jen dvě slabiky.  

Dynamika a rytmus současného ruského jazyka se silně odlišují od dynamicko-

rytmických charakteristik současné češtiny. Síla a délka přízvučných slabik v ruštině 

značně převyšuje sílu a délku českých přízvučných slabik. Ruské slabiky bez přízvuku 

jsou v porovnání s českými slabikami bez přízvuku několikanásobně slabší a kratší. 

(srov. Oliverius, Z., 1974, s. 54) 

Pokud jde o srovnání slovního přízvuku, tak u obou jazyků můžeme najít 

dynamický přízvuk. Rozdíl je však v tom, že v českém jazyce je dynamický 

přízvuk slabý, naopak v ruštině je silný. Sílu ruského přízvuku doprovází délka – 

přízvučná slabika ruského slova není jen nejsilnější, ale i nejdelší. Co se týče češtiny, 

tak samohlásky se ve slabikách bez přízvuku téměř nemění. Síla samohlásek má 

jak v češtině, tak v ruštině stejnou funkci – vyděluje slabiku z taktu (= přízvuk). Délka 

má v češtině také tu funkci, že dokáže rozlišovat smysl slova. Jedná se o vlastnost 

segmentálních prvků; není svázána s dynamikou přízvuku (dlouhé samohlásky se 

vyskytují nejen v přízvučných slabikách, ale i ve slabikách, které přízvuk nenesou). 

Dlouhé samohlásky jsou dvakrát delší než krátké. Délka ruských samohlásek není 

samostatnou vlastností segmentálních prvků, doprovází sílu dynamického přízvuku 



 

43 
 

a je zároveň druhotnou vlastností ruského přízvuku. Samohlásky pod přízvukem jsou 

dva až třikrát delší, než jsou samohlásky v pozicích bez přízvuku. (srov. Oliverius, Z., 

1974, s. 54 – 56) Co se týče místa přízvuku, tak český jazyk můžeme charakterizovat 

jako jazyk, který má přízvuk vždy na první slabice daného slova. To znamená, že je to 

přízvuk pevný. (srov. Palková, Z., 1994, s. 277) Díky tomu, že je přízvuk vždy na 

stejném místě, můžeme říci, že přízvuk v českém jazyce nerozlišuje význam slov. 

(tamtéž, s. 200) V ruštině může být přízvuk na libovolné slabice. Takový přízvuk je 

volný. U některých slov je přízvuk stálý nebo může být pohyblivý. (srov. Spiridonov. 

V. N., 1996, s. 17) V ruštině se také objevují slova, která mají přízvuky dva – jeden 

přízvuk hlavní a druhý vedlejší. Takový typ přízvuku najdeme u složených slov. 

(tamtéž, s. 18)  

Redukce hraje v ruštině velkou roli ve srovnání s redukcí v češtině. V češtině 

se s redukcí setkáváme pouze v nespisovné vrstvě slovní zásoby. Díky redukci se mění 

vlastnosti a délka ruských samohlásek v závislosti na jejich postavení. Čím dále od 

přízvučné slabiky stojí samohláska, tím slaběji se daná hláska vyslovuje, či se dokonce 

nevyslovuje. (srov. Spiridonov, V. N., 1996, s. 34 – 35) Existují dva druhy redukce – 

kvantitativní a kvalitativní. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 57) Ruská redukce má dva 

stupně – redukci prvního a redukci druhého stupně. (tamtéž s. 59) 

Melodie ruského jazyka se silně odlišuje od melodie českého jazyka zejména tím, že 

ruská melodie je výraznější. Rozsah, ve kterém se pohybuje melodie ruských vět, je 

mnohem širší, než je tomu u vět českých. (srov. Oliverius, Z., 1974, s, 67) V obou 

jazycích můžeme najít melodii klesavou a stoupavou, které se však od sebe odlišují. 

(tamtéž, s. 67 – 71) 

 Co se týče melodie stoupavé, tak v českém jazyce existují dvě varianty, stejně 

tak dvě varianty existují v ruštině. První česká varianta se charakterizuje zvýšením 

tónu na poslední slabice slova s frázovým přízvukem, předchozí slabiky se pronáší 

nízkým hlasem. Pro první ruskou variantu je charakteristické to, že stoupavá melodie 

se prudce zvýší na přízvučné slabice, která je nositelem frázového či logického 

přízvuku, na dalších slabikách se tón snižuje. Ve druhé české variantě se slovo 

s frázovým přízvukem se také vyslovuje nízkým tónem, ale ke zvýšení tónu dochází 

už od druhé slabiky toho samého slova, tón na ostatních slabikách se pomalu snižuje. 

Druhá ruská varianta stoupavé melodie se charakterizuje postupných zvyšováním 

tónu. K tomuto zvýšení dochází už od slabiky, která nese frázový nebo logický 

přízvuk, až do konce samotné věty. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 69 – 70) 
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Obrázek č. 5: Stoupavá melodie v českém jazyce (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 69) 

 

 

Obrázek č. 6: Srovnání stoupavé melodie v českém a ruském jazyce (srov. Oliverius, 

Z., 1974, s. 70) 

 

 

 V ruském jazyce se klesavá melodie charakterizuje prudkým snížením tónu na 

přízvučné slabice slova, která nese frázový přízvuk nebo na přízvučné slabice slova 

s logickým přízvukem, následující část věty se pronáší na nízkém tónu. 

Naopak v češtině se tón postupně snižuje až do samotného konce věty. Snížení začíná 

na slabice s přízvukem. (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 67 – 68) 
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Obrázek č. 7: Srovnání klesavé melodie v českém a ruském jazyce (srov. Oliverius, Z., 

1974, s. 69) 

 

Obrázek č. 8: Klesavá melodie v ruském jazyce (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 68) 

 

 

Obrázek č. 9: Klesavá melodie v ruském jazyce (srov. Oliverius, Z., 1974, s. 69) 

 

 Pro ruštinu jsou typické intonační konstrukce (IK). V češtině se mluví o 

intonačních kadencích. V ruštině se názory na počet IK různí, nejběžněji se užívá sedm 

typů IK (dle Bryzgunovové). Daneš naopak v češtině rozeznává čtyři základní typy 

intonačních kadencí. 
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6.2 Segmentální prvky 

Pokud jde o srovnání segmentálních prvků, tak v obou jazycích najdeme 

samohlásky i souhlásky. Krčmová (1984, s. 65) i Palková (1994, s. 170) uvádí, že 

v češtině je celkem deset vokálů: krátké fonémy <a>, <e>, <i>, <o>, <u> a dlouhé 

fonémy <á>, <é>, <í>, <ó>, <ú>. Oliverius (1974, s. 84) uvádí, že v ruštině je pět 

samohláskových fonémů: <a>, <e>, <и>, <o>, <y>. Toto je názor Leningradské školy. 

Dále uvádí další jazykovědce, kteří mluví o šesti fonémech. (Moskevská škola). Oni 

chápou hlásky [и] a [ы] jako dva samostatné fonémy. Různý počet v obou jazycích je 

důsledkem toho, že v češtině se užívají i dlouhé vokály ve všech pozicích. To 

znamená, že v češtině má délka fonologickou platnost (tj. je distinktivním rysem 

fonému a může rozlišovat význam slov), v ruštině nemá fonologickou platnost a je 

pouze prvkem přízvuku. V ruštině se dlouhé vokály vyskytují pouze v přízvučné 

pozici, tudíž označují přízvuk daného slova. V jiných pozicích se nikdy nevyskytují. 

Samohlásky se v obou jazycích dělí podle tří stejných kritérií – podle 

horizontálního posunu/postavení jazyka, podle vertikálního posunu/postavení jazyka 

a podle labializace. (Spiridonov, V. N., 1996, s. 47), (srov. Palková, Z., 1994, s. 171) 

V obou jazycích se uvádí stejné schéma, takzvaný vokalický trojúhelník, ve kterém 

jsou vokály i stejně rozmístěné. V ruštině existují i jiné teorie o vydělování 

samohlásek. Například Ljubimovova (2011, s. 194 – 195) vyděluje pouze dvě řady 

samohlásek, Ščerba a Matusevičová, které Ljubimovova (tamtéž, s. 194 – 195) uvádí 

ve své publikaci, vydělují také tři řady, jako jsou v češtině, ale jinak je pojmenovávají 

než Spiridonov (1996, s. 1996) 

Výslovnost ruské samohlásky [a] je pro české mluvčí jednoduchá. Ruská 

samohláska [a] je velice podobná české variantě [a]. Pokud porovnáme oba 

rentgenogramy, vidíme, že rozdíl artikulačních orgánů je velice nepatrný. Velice 

blízké jsou si i hlásky [e] a [e]. Podle rentgenogramu však můžeme říci, že ruská 

varianta je o trochu více otevřenější. Co se týče ruské hlásky [и], tak z uvedených 

rentgenogramů je patrné, že při jeho artikulaci se jazyk větší plochou dotýká tvrdého 

patra, než je tomu při artikulaci českého [i]. Ruská hláska [ы] je v porovnání s českými 

hláskami jedinečná. Čeština nemá žádnou podobnou hlásku jako je právě [ы]. 

Výslovnost této hlásky nám dělá největší problémy. Ruský vokál [o] je oproti českému 

[o] více labializovanější. Dále z rentgenogramu je patrné, že se obě artikulace od sebe 

skoro neliší. Malý rozdíl je v položení jazyka, kdy u ruského vokálu je jazyk položen 



 

47 
 

níž než u artikulace vokálu českého. Pro ruský vokál [y] je charakteristické to, že je 

výrazně labializovaný v porovnání s českým [u]. Nedostatečná labializace je podle 

Oliveria (1974, s. 91) nejčastější chybou u česky mluvících studentů.  

Na rozdíl od ruštiny má čeština také tři diftongy – dvojhlásky. 

 Jak v českém jazyce, tak v ruském, existují různé názory na počet 

konsonantických fonémů. V češtině je podle Palkové 24 fonémů, podle Krčmové jich 

je 25. Však uvádí, že někdy se za 26. foném považuje polovokalická složka 

diftongu [u̯]. V ruštině je názorů na počet konsonantů také několik. Oliverius uvádí 

číslo 35, Spiridonov také 35, Avanesov však udává číslo 34, Ljubimovova dokonce 

36. Podle Kňazev je maximální počet 37. 

V ruštině i v češtině se konsonanty dělí podle několika kritérií, však tyto 

kritéria nejsou v obou jazycích stejná. Stejná jsou čtyři kritéria – podle způsobu 

artikulace, podle místa artikulace, podle účasti/postavení hlasivek, podle přítomnosti 

či absence palatalizace. Čeština má ještě páté kritérium – souhlásky podle postavení 

měkkého patra. 

Podle způsobu artikulace ruština rozeznává 5 typů souhlásek: souhlásky 

závěrové, třené, polozávěrové (nosové a bokové), kmitavé a úžinové. Čeština podle 

způsobu artikulace souhlásky dělí na tři typy: závěrové (nosní a ústní), polozávěrové 

a úžinové, které se dále dělí na středové, kmitavé, bokové a approximantu. Jak je 

patrné, závěrové souhlásky jsou v obou jazycích stejné (v češtině závěrové ústní). 

Českým závěrovým nosním v ruštině odpovídají polozávěrové nosní. Mnohem více je 

v češtině souhlásek úžinových, které se dále dělí, v ruštině jsou úžinové pouze dva 

konsonanty. Kmitavé souhlásky tvoří v ruštině samostatnou skupinu, však v češtině 

jsou podtypem úžinových souhlásek. Kmitavé souhlásky jsou v obou jazycích stejné, 

jen s tím rozdílem, že v češtině ještě existuje hláska [ř], která se sem také řadí. 

K úžinovým se v češtině řadí hláska [j], ruská varianta [й] se řadí k souhláskám 

třeným. Dále ke třeným ruským souhláskám patří hlásky, které se v češtině řadí mezi 

úžinové středové. Česká hláska [l] se řadí k úžinovým bokovým souhláskám, v ruštině 

se hlásky [л, л'] řadí k polozávěrovým bokovým. K úžinovým hláskám se v ruštině 

řadí [ц, ч], které se v češtině řadí k polozávěrovým společně s hláskami [ʒ, ǯ]. 

Podle místa artikulace se v obou jazycích dělí konsonanty na: obouretné, ke 

kterým patří tytéž zástupci [b, p, m, б, п, м]; dále na retozubné ke kterým se 

jak v ruštině, tak v češtině, řadí [v, f, в, ф], Palková k nim dále řadí [ɱ], 

v Romportlově (1981, s. 66) schématu však tato hláska chybí; dásňové přední a zadní, 
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kdy k předním v češtině patří [n, t, d, c, ʒ, s, z, ř, ř̝, r, l], v ruštině [р, ч, ш, ж], k zadním 

české [č, ǯ, š, ž], a ruské [д, т, н, л, с, ц, з]; další dělení se liší. V češtině dále najdeme 

zadopatrové/měkkopatrové, předopatrové/tvrdopatrové a hrtanové/hlasivkové; 

v ruštině dále středojazyčné a zadojazyčné zadopatrové souhlásky. 

Podle činnosti hlasivek se v obou jazycích dělí souhlásky na znělé a neznělé. 

Ke znělým souhláskám patří v češtině [b, d, ď, g, v, z, ž, h, ř, ʒ, ǯ], v ruštině [з, ж, д, 

г, р, л, й], k neznělým v češtině řadíme [p, t, ť, k, f, s, š, ch, ř̝, c, č], v ruštině [п, ф, к, 

т, ш, с, х, ч, щ]. V obou jazycích se vyskytují sonory. V češtině mezi ně patří [m, n, 

ň, l, r, j], v ruštině [р, л, м, н]. 

V obou jazycích se vyskytuje dělení souhlásek podle palatalizace – měkké 

a tvrdé konsonanty. V češtině jsou pouze tři měkké souhlásky: [ď, ť, ň], v ruštině jich 

je mnohem více: [д' - т' - з' - с' – м' - н' - б' - п' - к' - л' - в']. V obou jazycích měkké 

konsonanty tvoří páry s tvrdými protějšky.  

V češtině se souhlásky dále dělí podle postavení měkkého patra, kam patří 

nosovky. 

 V obou jazycích lze kombinovat segmentální prvky – dva konsonanty, dva 

vokály i vokál s konsonantem. Při kombinaci dvou konsonantů či dvou vokálů (tj. 

fonémů stejného pořádku) vzniká asimilace, která v obou jazycích má dvě varianty: 

a) asimilace progresivní, b) asimilace regresivní. Asimilaci podléhají české i ruské 

fonémy ve stejné míře, Oliverius (1974, s. 111) však uvádí, že existují i odlišnosti. 

V češtině se častěji oproti ruskému jazyku objevuje asimilace znělosti před sonorami. 

České sonory nepodléhají asimilaci podle účasti hlasivek – jsou vždy znělé, v ruštině 

se sonory v určitých pozicích stávají neznělými (na začátku slova před neznělou 

souhláskou nebo na konci slova po neznělé souhlásce). V ruštině se častěji než 

v češtině objevuje asimilace podle palatalizace. Naopak v češtině je silnější asimilace 

nosovek, které podléhají asimilaci podle místa artikulace. Místo [n] se vyslovuje 

zadopatrové [ŋ]. V ruštině k takové asimilaci nedochází. (tamtéž, s. 111 – 112) 

V češtině i v ruštině probíhá také disimilace, však v obou jazycích to není obvyklý jev. 

Dále diereze, která je v ruštině obvyklá a spisovná, však v češtině se objevuje spíše 

v nespisovné mluvě. Dva vokály se v ruštině vyskytují pouze ve slovech cizího 

původu, v češtině k tomuto spojení dochází na švu dvou slov, předložky a jména anebo 

složek slova. Posledním společným jevem je akomodace (spojení souhlásky 

a samohlásky). 
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7 Závěr 

Tato práce se zabývá fonetickými systémy ruského a českého jazyka. První část 

vysvětluje základní pojmy, které se týkají dané problematiky, např. objasňuje pojem 

fonetika a fonologie a ukazuje, v čem se tyto dvě vědní disciplíny odlišují, či dává 

charakteristiku melodie, intonace, samohlásky aj. Druhá část krátce popisuje hlasové, 

dechové a artikulační ústrojí. Další dvě části rozebírají oba fonetické systémy, 

konkrétně suprasegmentální a segmentální prvky. Ze suprasegmentálních prvků se 

práce věnuje přízvuku, redukci, melodii a intonačním konstrukcím/kadencím, ze 

segmentálních prvků se práce věnuje samohláskám, souhláskám a jejich kombinacemi. 

Praktická část zjištěné informace systematicky porovnává. Ukazuje, v čem se oba 

systémy shodují a naopak v čem se odlišují, čímž dochází k naplnění hlavního cíle 

bakalářské práce.  
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11 Resumé 

Tato bakalářská práce zkoumá fonetický systém ruského a českého jazyka. 

Práce je rozdělena na několik částí. První část se věnuje vysvětlení základních 

fonetických termínů, které usnadňují orientovat se v práci. Další část se zabývá 

popisem mluvidel – ústrojím dýchacím, hlasovým a artikulačním. Třetí a čtvrtá část se 

zabývá fonetickými systémy ruského a českého jazyka z hlediska suprasegmentálních 

a segmentálních prvků. Cílem těchto částí je popis oba systémy podle stejných 

hledisek. Informace z těchto dvou částí se staly východiskem k praktické části. 

Praktická část se zabývá porovnáváním získaných informací. Hlavním cílem 

bakalářské práce je stanovení shod a rozdílů. Porovnání obou fonetických systémů 

ukazuje, že v mnohém jsou si oba systémy podobné, například pokud jde o dělení 

vokálů podle tří kritérií. Podobnost najdeme také ve výslovnosti některých 

hlásek [a]/[a], [e]/[e]. Naopak rozdíly spatřujeme především v charakteristice 

přízvuků, v roli redukce, melodii, v počtu intonačních konstrukcí a kadencí, v počtu 

vokálů a konsonantů, ve výslovnost hlásek [i]/[и], [u]/[y], [o]/[o]. Rozdíl je také 

například v klasifikaci konsonantů atd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

12 Резюме 

Данная бакалаврская работа занимается изучением фонетической системы 

русского и чешского языка. Работа разделена на несколько частей. В первой 

части приводится объяснение основных фонетических терминов, которые 

помогают лучше ориентироваться в тексте работы. В следующей части 

описываются органы речи — дыхательный, фонационный и модификационный 

аппарат. В третьей и четвёртой частях говорится о фонетической системе 

русского и чешского языка с точки зрения супрасегментных и сегментных 

элементов. Целью этих двух частей является описание данных двух систем по 

одинаковым аспектам. Информация из этих двух частей является основой для 

практической части. Практическая часть занимается сопоставлением 

полученной информации. Главной целью бакалаврской работы является 

выявление сходств и различий. Сопоставление двух фонетических систем 

показывает, что они во многом похожи, например в классификации гласных по 

трём основным признакам. Сходства можно также найти в произношении 

некоторых звуков [a]/[a], [e]/[e]. Различия можно найти в характеристике 

ударения, роли редукции, мелодии, в количестве интонационных конструкций, 

количестве гласных и согласных, в произношении звуков [i]/[и], [u]/[у], [o], [о]. 

Различия также можно найти, например, в классификации согласных и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


