
Kateøina VLASÁKOVÁ

Praha

Glottodidaktické otázky fonetického

a fonologického plánu èeského jazyka na úrovni A1

Do publikace Èeština jako cizí jazyk – úroveò A1 (Hádková,
Línek, Vlasáková 2005) jsme zaøadili fonetický popis èeštiny. Má po-
moci zmapovat, které fonetické jevy potøebují uûivatelé A1 zvlád-
nout, ale upozoròuje i na jevy širší, se kterými se mohou setkat (to se
týká napø. slovního pøízvuku a kadence).

Naprostou novinku pøedstavuje zaøazení kapitol, které se zabývají
fonetickými chybami u nerodilých mluvèích s pøihlédnutím k mateø-
štinì uûivatele, a dále kapitol, které prezentují èeské hlásky na pozadí
fonetických plánù jiných „velkých” jazykù.

Fonologická kompetence zahrnuje podle Spoleèného evropského
referenèního rámce znalosti a dovednosti vnímat a produkovat zvu-
kové jednotky (fonémy) jazyka a jejich realizaci v urèitých kontextech
(alofony), dále fonetické rysy, které odlišují fonémy, jako v èeštinì
napø. znìlost, labializace. Zvládnutí prozódie v èeštinì na úrovni A1
uvaûujeme jen ve velmi omezené míøe.

Povaûujeme naopak za klíèové, aby si uûivatel na úrovni A1 osvo-
jil pøinejmenším takovou výslovnost, která umoûní porozumìní rodi-
lým mluvèím. Sám potom rozumí peèlivé, zøetelnì artikulované a po-
malu vyslovované promluvì, èasto s delšími pomlkami, aby uûivatel
mohl pochopit význam.

Pro mnohé uûivatele A1 bude nezvyklé tìsné sepìtí èeského fone-
tického plánu s grafickým systémem. Pøesto je dle našeho názoru
tøeba vyvarovat se vydávání hlásek za litery a naopak, jak se dìje
v mnohých uèebnicích èeštiny pro cizince.
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Pøedpokládáme, ûe uûivatelé A1 budou znát nìkteré èeské hlásky,
moûná dokonce jejich vìtšinu, ze své mateøštiny, pøípadnì z mediaè-
ního jazyka (zde uvaûujeme pøedevším o angliètinì). Je tedy tøeba
soustøedit se zejména na odlišnosti výchozího a cílového jazyka.

Pøi fonetickém popisu èeštiny jsme vycházeli pøedevším z po-
stupù, které u nás pøedstavila Z. Palková. Pøedstavujeme tedy systém
èeských vokálù, diftongù a konsonantù, pøièemû zdùrazòujeme speci-
fika èeské výslovnosti.

U 10 vokalických fonémù poukazujeme zejména na délku, která
má v èeštinì fonologickou platnost. Zdùrazòujeme, ûe délku v ûád-
ných slabikách neovlivòuje pøízvuk (oproti napø. ruštinì). Podobnì
jsme upozornili na ústní realizaci všech èeských vokálù (proti nazální
realizaci nìkterých vokálù napø. ve francouzštinì), na neexistenci
neutrálního vokálu [?] a jednotnou výslovnost grafémù i a y jako [i]
a naopak dvojí grafickou realizaci [u:] jako ú èi ù (s uvedením pøí-
slušných pravidel pro distribuci).

V samostatných podkapitolách se vìnujeme výslovnosti di, ti, ni
a slabikám s tzv. mìkèícím (v grafice oznaèovaným) [ì], výslovnosti
dvou vokálù uprostøed slova a vokalizaci prepozic.

Jak patrno, snaûili jsme se, aby kapitola týkající se výslovnosti
mìla maximální vyuûití v praxi. Proto je vše doloûeno i mnoûstvím
pøíkladù, které se ale snaûí brát v potaz slovní zásobu pøedpokládanou
na úrovni A1. Napø. pro demonstraci fonologické délky v èeštinì jsme
zvolili pøíklady dìkuji [ïekuji] – dìkují [ïekuji:]; mi, my [mi] – mí
[mi:], spi [spi] – spí [spi:], byt [bit] – být, bít [bi:t]. Pro shodnou reali-
zaci i a y ve výslovnosti uvádíme pøíklady homofon bít a být [bi:t], mít
a mýt [mi:t], mi a my [mi], psi a psy [psi]. Dùleûitost rozlišovat ve
výslovnosti di, ti, ni a dy, ty, ny ukazujeme napø. na dvojicích Kana-
ïani – Kanaïany, oni – ony, ti – ty.

Uvádíme i obecnìèeské úûení [e:] na [i:] (napø. [poli:fka], [mli:ko],
[mali:ho]), protoûe se s ním i uûivatelé A1 bìhem krátkého pobytu
setkají, zejména budou-li se nacházet v blízkosti hlavního mìsta nebo
pøímo v nìm. V ûádném pøípadì ovšem nezastáváme názor, ûe by se
toto úûení mìlo týkat také jejich produkce, mj. proto, ûe rysy obecné

èeštiny jsou pro rodilého mluvèího signálem dobrého ovládnutí jazy-
ka (pøinejmenším v oblasti nìkterých dovedností), coû ho nutí zvýšit
mluvní tempo a pøejít ze standardní podoby jazyka do podoby sub-
standardní. Pøi uûívání substandardních forem jazyka se totiû pro
mnohé mluvèí vytrácí signál „jsem cizinec“.

Celou kapitolu týkající se fonetické prezentace doplòuje popis
jednotlivých vokálù, diftongù i konsonantù, a to s mnoûstvím pøíkla-
dù. Uvádíme vûdy pøípad, kdy se daná hláska realizuje na zaèátku slo-
va, uprostøed slova a na jeho konci (pokud jsou všechny tyto pozice
v èeštinì zastoupeny). Zároveò poukazujeme i na realizaci grafickou
(napø. pro hlásku [i] uvádíme všechny tøi pozice, a to jak pro realizaci
grafémem i, tak pro realizaci grafémem y).

U konsonantického systému bylo tøeba upozornit na asimilaci
znìlosti a neutralizaci znìlosti, uvádíme napø. dvojice led a let [let], jih
a jich [jix], se kterými se uûivatelé A1 jistì setkají. Upozoròujeme i na
progresivní asimilaci, která v èeštinì není tak èastá. Ovšem napø.
neznìlá výslovnost [ø] mùûe svádìt uûivatele k realizaci hlásky jako
[r] (tento jev lze èasto pozorovat napø. u ruských studentù).

Hlásky [x], [h] a [ø] pùsobí ve výslovnosti mnoha nerodilým
mluvèím, zejména tìm, kteøí je neznají ze své mateøštiny, mnohé
potíûe. Proto jsme zaøadili detailní popis realizace tìchto hlásek.

Vìnujeme se rovnìû zjednodušování konsonantických skupin (uûi-
vatelé se setkají napø. se zjednodušenou výslovností tvarù slovesa být
[sem], [si], [sme], [ste], [sou], dcera [cera], pøijï [pri�]. Se zdvo-
jenými konsonanty se uûivatelé A1 pravdìpodobnì setkají v mnohem
menší míøe, pøípadnì vùbec ne (napø. uvìdomme [uvjedomme], Anna
[ana], mìkký [mòeki:]).

Podrobnìji se vìnujeme slovnímu pøízvuku, protoûe se jeho umís-
tìní v rùzných jazycích liší. Èeština patøí mezi tzv. jazyky s pevným
(stálým) pøízvukem, který se ustálil na první slabice (proti polštinì,
francouzštinì atd.). Na to je tøeba u uûivatelù A1 dbát a upozornit je na
pøípadné neshody s jejich mateøštinou.

V èeštinì musíme také upozornit na polohu slovního pøízvuku
v pøípadì spojení prepozice se jménem, kdy se pøízvuk klade – napø.
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oproti polštinì – na prepozici. (Pro úplnost uvádíme i výjimky, aèkoliv
se s nimi studenti na úrovni A1 nesetkají.) Detailnì se vìnujeme
postavení enklitik v èeštinì, nebo� má nezøídka zásadní význam pro
porozumìní pøi segmentaci promluvy pøi percepci.

Okrajovì se vìnujeme kadenci, nebo� na úrovni A1 uvaûujeme po-
uze o zvládnutí klesavé kadence pro výpovìï oznamovací a kadence
stoupavì klesavé (na úrovni A1 pouze pro doplòovací otázky), antika-
denci pøedpokládáme na této úrovni pouze pro zjiš�ovací otázky.
Zvládnutí polokadence na dané úrovni nepovaûujeme za nutné, i kdyû

ji jazykovì nadaní studenti mohou snadno „pochytit”.
Za nejvìtší pøínos Prezentace zvukové stránky povaûujeme zpra-

cování typických fonetických chyb u nerodilých mluvèích. Zde jsme
vycházeli z bohatých zkušeností autorù z výuky cizincù rùzných
národností. Podrobnì je pak èeský fonetický plán zpracován na pozadí
anglického, nìmeckého, francouzského, španìlského, portugalského,
ruského a v neposlední øadì polského. Takové rozdìlení nám umoûni-
lo poukázat na typické chyby, kterých se dopouštìjí mluvèí s danou
mateøštinou. Napø. u polštiny nám toto zpracování umoûnilo upozor-
nit mj. na problematiku dodrûování kvantity, výslovnost [i] a [y] jako
negativní transfer z polštiny, dále na fonologický protiklad [h] a [x],
výslovnost [ø], sykavek [š], [è] a [û], slabikotvornost |r|, |l|. Problémy
Polákùm èiní i výslovnost nìkterých zdvojených souhlásek (srov.
polské panna [panna] proti pana [pana]) a rùzné postavení pøízvukù
v obou jazycích.

Pøi zpracování Prezentace zvukové stránky jsme váhali, jak široce
má èeský fonetický systém pøedstavit. Vzhledem k tomu, ûe popis
úrovnì není urèen pøímo uûivatelùm jazyka, snaûili jsme se o co
nejvýstiûnìjší zachycení všech dùle�itých èi problematických oblastí
a jevù. Sna�ili jsme se o ucelený pøehled, to ovšem neznamená �e se
student èi u�ivatel jazyka musí nutnì se všemi seznámit. Roli bude
také bezpochyby hrát charakter u�ivatele jazyka, dùvod, proè se uèí
èesky, s jakou skupinou rodilých mluvèích se bude stýkat, v které èásti
Èeské republiky bude pobývat atd.
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