C/ CVIČENÍ VÝSLOVNOSTI ANEB PRAVIDLA EXISTUJÍ
Když se někdo chce naučit česky, řeknete mu, jak se vyslovují dvojice zvuků C-Č, D-Ď, N-Ň, R-Ř, S-Š, jak se mění výslovnost u slabik
TY-TI, DY-DI, NY-NI a další pravidla výslovnosti. Pokud se chce někdo naučit anglicky, neměli bychom mu na úvod říct, že se u každého
slova musí naučit zvlášť pravopis a zvlášť výslovnost. Jednak je to dosti demotivující a druhak to není pravda. Je fakt, že pravopis se od
dob Shakespeara tolik nezměnil, kdežto výslovnost některých slov ano. To ale neznamená, že bychom nemohli načrtnout nějaká
výslovnostní pravidla či vzory (pronunciation patterns). Jedna americká studie ze sedmdesátých let došla k závěru, že více než 84% slov
(ze 17 000 zkoumaných) se vyslovuje podle pravidelných vzorů, a že pouze asi 3% slov mají výslovnost tak nepředvídatelnou, že se ji
musíte naučit nazpaměť (English Words by F. Katamba). To znamená, že výjimek je opravdu hodně, ale pravidla také existují.
Následující slova se neučte nazpaměť. Účelem těchto cvičení je ukázat, že se znalostí určitých pravidel výslovnosti jste někdy schopni
odhadnout výslovnost i úplně neznámých slov.

m
thumb

m

comb /kəum - koum/ hřeben, česat
lamb /læm/ jehně
damn /dæm/ zatraceně, zatracovat

n

knock /nok/ klepat
knowledge /nolidž/ znalosti, vědomosti
pneumatic /nju:‘mætik/ pneumatický

k

3/ K, CK, C se vyslovuje jako K
luck /lak/ štěstí
car /ka:(r)/ auto
kick /kik/ kopnout, kopanec
shock /šok/ šok, šokovat
brick /brik/ cihla
black /blæk/ černý

kangaroo /kæŋgə‘ru:/ klokan
karate /kə‘ra:ti/ karate
king /kiŋ/ král

k
luck

climb /klaim/ lézt
dumb /dam/ hloupý
bomb /bom/ bomba

2/ N, KN, PN se vyslovuje jako N
none /nan/ žádný
knee /ni:/ koleno
know /nəu - nou/ vědět, znát
knife /naif/ nůž
knew /nju:/ věděl, znal
knight /nait/ rytíř

n
know

1/ M, MB se vyslovuje jako M
man /mæn/ muž
thumb /θam/ palec
numb /nam/ otupělý
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š

4/ SH se vyslovuje jako Š
ship /šip/ loď
short /šo:(r)t/ krátký
shoes /šu:z/ boty

č

5/ CH se v naprosté většině slov vyslovuje jako Č
church /č3:(r)č/ kostel
chin /čin/ brada
child /čaild/ dítě
chain /čein/ řetěz
beach /bi:č/ pláž
cheap /či:p/ levný

chair /čeə(r) - čer/ židle, křeslo, předsedat
change /čeindž/ změna, změnit (se)
cheese /či:z/ sýr

k

6/ CH se u slov pocházejících z řečtiny vyslovuje jako K
chaos /keios/ chaos
school /sku:l/ škola
Christ /kraist/ Kristus
architect /a:(r)kitekt/ architekt
Christmas /krisməs/ Vánoce
chemistry /kemistri/ chemie

character /kæriktə(r) - kerəktər/ povaha, charakter
echinacea /eki’neišə/ echinacea
chameleon /kə‘mi:liən/ chameleon

š

7/ CH se u slov přejatých z francouzštiny vyslovuje jako Š
chef /šef/ šéfkuchař
machete /mə'šeti/ mačeta
Chevrolet /ševrə'lei/ Chevrolet chic /ši:k/ módní, vkusný
chivalry /šivəlri/ dvornost
Chicago /ši’ka:gou/ Chicago

chandelier /šændə'liə(r) - šændə'lir/ lustr
champagne /šæm'pein/ šampaňské
chauffeur /šəufə(r) - šoufər/ šofér

f

8/ F, PH se vyslovuje jako F
traffic /træfik/ doprava, provoz
fun /fan/ zábava, legrace
fame /feim/ sláva

phantom /fæntəm/ přízrak, fantom
photo /fəutəu - foutou/ fotka
physical /fizik(ə)l/ tělesný, fyzický

ʃ
she

ʧ
church

k
chaos

ʃ
chef

f
photo

sharp /ša:(r)p/ ostrý
sheep /ši:p/ ovce
shark /ša:(r)k/ žralok

roof /ru:f/ střecha
phase /feiz/ fáze, etapa
physician /fi'ziš(ə)n/ lékař
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shampoo /šæm’pu:/ šampon
shoot /šu:t/ střílet, filmovat
push /puš/ tlačit, zatlačení
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j
yes

j

ʤ
June

dž

(j)u:
few

(j)ů

i:
need

í

eɪ
wait

ei

9/ Y se vyslovuje jako J
yes /jes/ ano
yesterday /jestə(r)dei/ včera
yellow /jeləu - jelou/ žlutý

yacht /jot/ jachta
yum /jam/ mňam
yuck /jak/ fuj

youth /ju:θ/ mládí, mladí
young /jaŋ/ mladý
yawn /jo:n/ zívat

10/ J se vyslovuje jako DŽ
jet /džet/ tryskáč
Japan /džə'pæn/ Japonsko
July /džu'lai/ červenec

jaw /džo:/ čelist
jealous /dželəs/ žárlivý
jellyfish /dželifiš/ medúza

judge /džadž/ soudce, soudit
jump /džamp/ skok, skákat
joy /džoi/ radost

11/ EW se vyslovuje jako JŮ nebo dlouhé Ů
few /fju:/ málo počitatelná pod. jm. Hewlett /hju:lit/ Hewlett
new /nju:/ nový
dew /dju:/ rosa
crew /kru:/ posádka, parta
Jewish /džu:iš/ židovský

threw /θru:/ hodil
flew /flu:/ letěl
blew /blu:/ foukal

12/ EE se vyslovuje jako dlouhé Í
bee /bi:/ včela
feet /fi:t/ nohy, chodidla
beech /bi:č/ buk
cheek /či:k/ tvář
deep /di:p/ hluboký, hluboko
cheese /či:z/ sýr

speed /spi:d/ rychlost
sweet /swi:t/ sladký
meet /mi:t/ potkat, setkat se

13/ AI, AY se vyslovuje jako EI
bait /beit/ návnada
wait /weit/ čekat, počkat
rain /rein/ déšť, pršet

bay /bei/ zátoka
clay /klei/ jíl
play /plei/ hra, hrát (si)

brain /brein/ mozek
day /dei/ den
way /wei/ způsob, cesta
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ɔ:
law

ó

14/ AU, AW se vyslovuje jako dlouhé Ó
law /lo:/ zákon
aura /o:rə/ aura
autumn /o:təm/ podzim
Austria /o(:)striə/ Rakousko
August /o:gəst/ srpen
Australia /o(:)’streiliə/ Austrálie

authentic /o:’θentik/ autentický, pravý
author /o:θə(r)/ autor
dawn /do:n/ svítání, úsvit

Dejte si ale pozor na tetu. AUNT se vyslovuje buď /a:nt/ v Británii a v některých částech Ameriky anebo /ænt/ na většině území Ameriky.
Mravenec se všude vyslovuje ANT /ænt/, což by vás nemělo zmást, protože je většinou z kontextu jasné, jestli máte v botách tety nebo
mravence.

aʊ
town

au

əʊ-oʊ
low

ou

15/ OU, OW se často vyslovuje jako AU
doubt /daut/ pochybovat
found /faund/ našel, nalezen
about /ə‘baut/ o
sound /saund/ zvuk, znít
count /kaunt/ počítat
ouch! /auč/ au!

cow /kau/ kráva
owl /aul/ sova
how? /hau/ jak?

16/ OU, OW se ale také vyslovuje jako OU (Pro jednoduchost budu zde ve výslovnosti psát pouze OU.)
shoulder /šouldə(r)/ rameno
know /nou/ vědět, znát
owe /ou/ dlužit
boulder /bouldə(r)/ balvan
crow /krou/ vrána
own /oun/ vlastnit, vlastní
soul /soul/ duše
row /rou/ řada, veslovat
blow /blou/ foukat, rána (pěstí)

Dejte si pozor na slova ROW a BOW. ROW /rou/ znamená řada nebo veslovat, ale ROWBrE /rau/ znamená hádka. BOW /bou/ znamená
luk nebo smyčec, ale BOW /bau/ je příď lodi nebo poklonit se.

əʊ-oʊ
boat

ou

17/ OA, se vyslovuje jako OU (Pro jednoduchost budu i zde ve výslovnosti psát pouze OU.)
boat /bout/ loďka
coat /kout/ kabát
goal /goul/ branka, gól
load /loud/ náklad, naložit
road /roud/ silnice
foam /foum/ pěna
foal /foul/ hříbě
coal /koul/ uhlí
toad /toud/ ropucha
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u

18/ OO se vyslovuje jako krátké U obzvláště před koncovým K
cook /kuk/ vařit, kuchař
shook /šuk/ třásl (se)
look /luk/ podívat se, vypadat
hook /huk/ hák, zahákovat
book /buk/ kniha, rezervovat si good /gud/ dobrý

foot /fut/ noha, chodidlo
wool /wul/ vlna
childhood /čaildhud/ dětství

ú,ů

19/ OO se vyslovuje také jako dlouhé Ú, Ů
food /fu:d/ jídlo, strava
spoon /spu:n/ lžíce, nabrat lžící
tool /tu:l/ nástroj
shoot /šu:t/ střílet, filmovat
tooth /tu:θ/ zub
mood /mu:d/ nálada

pool /pu:l/ bazén, kaluž
cool /ku:l/ chladný, super, bezva
loose /lu:s/ uvolněný, volný

ʊ
look

u:
food

Dejte si ale pozor na slova BLOOD a FLOOD. BLOOD se vyslovuje /blad/ a znamená krev, FLOOD se vyslovuje /flad/ a znamená
potopa, záplava anebo zaplavit.

ɜ: - ɜ:r
burp

☺

ɔ:t
bought ót

eiʃ(ə)n
nation eišn

20/ UR, IR, ER, WOR se vyslovuje jako BRKAVKA /ɜ:(r)/. Projděte si pár dalších příkladů. První část je na straně 3.
urban /3:(r)bən/ městský
birthday /b3:(r)θdei/ narozeniny term /t3:(r)m/ období, termín
burden /b3:(r)d(ə)n/ břemeno
shirt /š3:(r)t/ košile
worm /w3:(r)m/ červ
burn /b3:(r)n/ hořet, pálit
skirt /sk3:(r)t/ sukně
world /w3:(r)ld/ svět

21/ OUGHT, AUGHT se vyslovuje ÓT
bought /bo:t/ koupil, koupen
caught /ko:t/ chytil, chycen
thought /θo:t/ myslel, myšlenka taught /to:t/ učil, učen
fought /fo:t/ bojoval, bojováno
sought /so:t/ hledal, hledán

22/ ATION se vyslovuje EIŠN
nation /neiš(ə)n/ národ
vibration /vai’breiš(ə)n/ vibrace
relation /ri’leiš(ə)n/ vztah

haughty /ho:ti/ povýšený, nadutý
naughty /no:ti/ nezbedný, zlobivý
daughter /do:tə(r)/ dcera

information /infə(r)’meiš(ə)n/ informace
invitation /invi’teiš(ə)n/ pozvání, pozvánka
creation /kri’eiš(ə)n/ výtvor, stvoření
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immigration /imi’greiš(ə)n/ imigrace
explanation /eksplə’neiš(ə)n/ vysvětlení
duration /d(j)u’reiš(ə)n/ doba trvání
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