
Fonetický workshop | Czech pronunciation - workshop

Asimilace znělosti (voicing assimilation): Letní škola se koná [f praze].

Říkáme [f], píšeme v. Vždycky? Ne. Proč? Odpověď není těžká. Slyšíte ve slově odpověď
[-tp-]? Opravdu to není těžké [-šk-]. Budeme dávat pozor, co je písmeno a co je hláska. Někdy
se písmena změní a dostaneme jinou hlásku, například ž → š, z → s. Ale také může být
opačné pořadí s → z, jako ve slově sbor [zb-].

Voicing assimilation: The summer school takes place in Prague / v Praze [f praze].

We say [f], we write v. Always? No. Why? The answer is not difficult (těžká [šk]. Do you
hear [-tp-] in the word “answer” odpověď? We will pay attention to what is a letter and what is
a sound. Sometimes the letters change and we get a different sound, for example ž → š, z →
s. But it can also be the opposite order s → z, as in the word sbor [zb-].

Workshop se koná 4.08.2022 ve 14.30 v místnosti 16. | Workshop takes place August the
4th at 14.30 in room 16.

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

Štítek s jejím jménem najdete na dveřích v přízemí hlavní
budovy Filozofické fakulty, tam, kde sídlí Fonetický ústav.
Jednou z oblastí, kterou se zabývá, je osvojování zvukové
stránky češtiny nerodilými mluvčími. Na LŠSS vede již
dlouhá léta cvičení korektivní výslovnosti. Od r. 2012 se
věnuje také organizaci a metodické stránce fonetického
modulu.

You can find her of ice on the ground floor of the Faculty
of Art at the Institute of Phonetics. One of her areas of
specialization is the acquisition of the sounds of Czech by
non-native speakers. At the LŠSS, she has long been in
charge of corrective pronunciation classes; since 2012 she

has been also involved in the methodology of the phonetics module and its organisation.

LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ
Web: https://lsss.ff.cuni.cz, e-mail: lsss.praha@ff.cuni.cz, telefon: +420 221 619 839


