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Popis kurzu: Volitelná přednáška je zaměřená na prohloubení znalostí ze švédské fonetiky a 

fonologie pro studenty, kteří mají jako mateřštinu češtinu. Kurz povede studenty k pochopení 

rozdílů ve výslovnosti češtiny a švédštiny a směřuje k dosažení plynulé a přirozené výslovnosti 

švédštiny jako druhého jazyka. Bude obsahovat jak teoretický popis, tak i praktický nácvik 

výslovnosti jednotlivých fonémů standardní švédštiny, asimilačních jevů, specifik švédského 

slovního i větného přízvuku a melodie v kontrastu s češtinou. Naučíme se také fonetickou 

transkripci s použitím mezinárodní fonetické abecedy IPA. Na přednášku navazuje volitelný 

kurz ASK200208 Cvičení z fonetiky a fonologie švédštiny, kde budou podrobně procvičovány 

probírané jevy v praxi.  

 

Témata kurzu:  • Úvod do fonetiky a fonologie 

• Česká a švédská fonetická terminologie 

   • IPA a fonetická transkripce 

   • Vokály, vokalický troj- a čtyřúhelník 

   • Konsonanty, asimilace znělosti a asimilace místa tvoření 

   • Kvalita a kvantita hlásek 

• Slovní přízvuk, tón a intonace 

   • Umístění větného přízvuku  

• Větná intonace 

 

Atestace:  zápočet  

Podmínky pro udělení atestace:  - přednáška: zápočtový test (dva pokusy) 

- cvičení: ústní přednes textu na základě domácí přípravy  

 

Termíny přednášek v ZS 2018/19:  

3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12., 

9. 1. 
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