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Osvojování vokálů 

 

„[Španělské] samohlásky se vyslovují stejně jako 

v češtině...“ 

       Učebnice současné španělštiny (2008), p. 2  



Osvojování vokálů 

• SLA: mateřský jazyk (L1), cílový jazyk (L2) 

 

• Flege (1995): Speech Learning Model 
• vytváření fonetických kategorií pro L2 na základě percepce 

      - nepodobnost > rozlišení > vznik nové kategorie 

      - mechanismus ekvivalence - užívání jediné kategorie pro L1    
a L2 

 

• Český mluvčí před španělským vokalickým 
systémem -> transfer mateřské fonologie do 
osvojovaného systému (relativní délka, kvalita) 



České vokály 

• 10 samohlásek (dlouhé/krátké) +    
• délka a kvalita (Dankovičová 1999) 

 



České vokály 

• ,  - rozdíly ve kvalitě (Volín, Podlipský, Skarnitzl 2009) 



Španělské vokály 

• Peninsulární španělština 

• Vyrovnaný, „dokonalý“ systém 

• 5 samohlásek, 14 dvojhlásek, 4 trojhlásky 
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Španělské vokály 

• Otevřenost/zavřenost  samohlásek 

            - Navarro Tomás (1966) x Celdrán (1994) 

            - Nueva Fonética (2011) 

 

 

• Koartikulace 

• Přízvuk, struktura slabiky 
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Osvojování: transfer fonologie 
L1 do L2  

• Velká podobnost obou systémů 

• „česká“ výslovnost nebrání efektivní 

komunikaci 

 



Možné scénáře 

• Vytvoření nové (cílové) 

kategorie 

• Ponechání si vlastní 

kategorie 

   - španělská slova 

odlišena od českých jen 

výslovností konsonantů 

• Vytvoření třetí 

kategorie, poněkud 

odlišné od L1 i L2 



Zkoumání vokálů z hlediska… 

• Produkce – zkoumání výslovnosti 

                    - španělské hlásky a jejich nejbližší 

české protějšky 

                    - kontrolovatelné kontexty 

 

• Percepce – zkoumání vnímání hlásek 
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