Phonetik des Tschechischen
im Vergleich mit dem Deutchen
Die Vorlesung stellt die bedeutendsten Aspekte der Klangstruktur des Tschechischen im Vergleich
mit dem Deutschen vor. Nach einer kurzen Einleitung, die dem Verhältnis zwischen der
geschriebenen und gesprochenen Form der Sprache gewidmet ist, richtet sich der Vortrag auf den
Vergleich des deutschen und tschechischen vokalischen Systems. Der Schwerpunkt der Vorlesung
liegt in dem Vergleich der konsonantischen Systeme, vor Allem in der Beschreibung der
unterschiedlichen Realisierung des Stimmhaftigkeitskontrasts und der Regel für die Assimilation
der Stimmhaftigkeit, die Sprechern deutschen Ursprungs die größten Schwierigkeiten bringen. Ein
Bisschen kürzer werden die prosodischen Merkmale des Tschechischen geschildert, besonders die
Regel für die Position der Wortbetonung. Der Vortrag bietet eine zusammenfassende Einführung
in die Problematik, die folglich individuell geübt wird.
Přednáška představí hlavní aspekty zvukové stránky češtiny ve srovnání s němčinou. Po krátkém
úvodu věnovaném vztahu mezi psanou a mluvenou formou jazyka se výklad zaměří na porovnání
německého a českého systému samohlásek. Těžiště přednášky spočívá ve srovnání souhláskových
systémů, především v popisu odlišné implementace znělostního kontrastu a pravidel pro asimilaci
znělosti, které mluvčím německého původu působí největší obtíže. Stručněji jsou zmíněny i
prozodické vlastnosti češtiny, zejména pravidla pro umístění slovního přízvuku. Přednáška
poskytuje souhrnný úvod do problematiky, která bude následně procvičována individuální formou.

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Radek Skarnitzl působí od roku 2002 ve
Fonetickém ústavu na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy, v současné době jako docent.
K jeho hlavním zájmům patří dvě oblasti
pohybující se na pomezí fonetiky a dalších věd.
Za prvé se jedná o výzkum možností identifikace
mluvčího z řečového signálu (forenzní fonetiku).
Za druhé jsou to různé aspekty spojené s
cizineckým přízvukem, hlavně s českou
angličtinou. Kromě zjišťování, co to vlastně
česká angličtina je a jaké jsou její fonetické
vlastnosti, se zaměřuje na zkoumání vlivu
přítomnosti konkrétních výslovnostních jevů na
hodnocení mluvčího v komunikaci. Kromě těchto
aplikovatelných oblastí zkoumá i akustické a
artikulační vlastnosti češtiny, například pomocí
elektropalatografie.

Přednáška se uskuteční 4. 8. 2017.
Přednáška bude proslovena v němčině.

