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Anglicismy v češtině
• projekt Fonologie českých anglicismů (A. Bičan, T. Duběda, M. 

Havlík, V. Štěpánová; 2016‒2018; GA ČR 16-06012S):
• způsoby adaptace anglicismů do češtiny

• zákonitosti i zvláštnosti v jejich zvukové struktuře

• užívání v reálném jazyce 

• jak se s nimi vypořádává česká lexikografie a kodifikace 

• nejdynamičtější a stále se rozrůstající segment slovní zásoby 
cizího původu

• česká slova anglického původu, nikoliv anglická slova 
vyslovovaná českými mluvčími (zvukově, morfologicky atd. se 
přizpůsobila češtině)

• fonologie anglicismů se neshoduje ani s fonologií zdrojového, 
ani přijímajícího jazyka (kompromisní systém)
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Cheesecake
• pracovní název projektu

• předchozí projekt Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině 
(2013–2015) otevřel mnoho otázek (zvuková adaptace 
přejímek do češtiny není triviální, nebyla do té doby detailně 
popsána)

• zejména zvukové podobě anglicismů bylo věnováno méně 
pozornosti, než by si zasloužila

• zákonitosti a genezi nelze jednoznačně a zcela odvodit z obou 
jazyků v kontaktu

• užívání v praxi (zejména v TV pořadech o vaření): [t͡siːskɛjk],
[xɛsɛcakɛ], [xɛsɛkakɛ], [xɛzɛkakɛ], [xɛskaːk], [ts͡iːziːkɛjk], 
[t͡sɛsiːkiː], [t͡sɛskɛtɛ], [t͡sɛsakɛ], [t͡siːscakɛ]; více např. Youtube

• [ts͡iːscɛjk], [ʃiːsakɛ], [xɛsɛkhakhɛ], [ʃiːzɛxaxɪ], Číský dort (nebo 
Čízký/Čízský?) 

Cheesecake výslovnost [360p].mp4
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Analyzované vzorky

• Fonologická databáze českých anglicismů: 4 612 hesel 
(excerpce fonologických forem z publikovaných slovníků + 
excerpce z korpusu SYN2015 a z vlastního hesláře)

Č. Zdroj Zkratka Heslář Výslovnost 

1 Nový akademický slovník cizích slov NASCS • • 

2 Nová slova v češtině I, II. Slovník neologizmů SN • • 

3 Co v slovnících nenajdete CSN • • 

4 Slovník spisovného jazyka českého SSJČ • • 

5 Korpus SYN2015  •  

6 Vlastní heslář autorů databáze  •  

7 Slovník současné češtiny SSouČ  • 

8 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost SSČ  • 

9 Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov 

přejatých 
VSČ2  • 

10 Příruční slovník jazyka českého PSJČ  • 

 

1. Cambridge English 

Pronouncing Dictionary

2. Shorter Oxford English 

Dictionary 

3. Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary

4. Oxford English Dictionary 

5. Merriam-Webster
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Analyzované vzorky

• Databáze výslovnostního úzu cizích slov: 
https://dvucs.ff.cuni.cz (Tomáš Duběda, Martin Havlík, Lucie 
Jílková a Veronika Štěpánová, 2013–2015); transkribované 
výslovnostní varianty získané pro 300 frekventovaných cizích 
slov (včetně vlastních jmen) od vzorku 300 informantů; 138 
hesel je anglického původu; sociolingvistická analýza

• Fonologický korpus češtiny: http://www.ujc.cas.cz/phword/
(Aleš Bičan, 2013); 275 779 lexikálních jednotek z VSČ2 a 
z hlavních výkladových slovníků češtiny z Databáze heslářů 
ÚJČ; srovnání anglicismů s přejímkami neanglického původu a 
s domácími slovy

https://dvucs.ff.cuni.cz/
http://www.ujc.cas.cz/phword/
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Fonologická adaptace výpůjček
• proces, jímž přijímající jazyk reaguje na formální cizorodost 

přejímaného slova (Calabrese – Wetzels, 2009; Kang, 2011)

• disciplína „fonologie výpůjček“ (Loanword Phonology) 
modeluje tento proces jako svého druhu „opravu nežádoucí 
vstupní formy“ na pozadí domácí fonologie

• představa fonologické „opravy“ je zjednodušený konstrukt, 
obvykle nejde o jednorázový akt, ale o proces „vyjednávání“ 
mezi dostupnými adaptačními principy

• tradiční pojetí fonologie jako systému fungujícího nezávisle na 
písmu v případě výpůjček neobstojí, tato vrstva lexika je silně 
vystavena vlivu pravopisu

• k primární dvojici jazyků mohou přistupovat jazyky další, jimiž 
může být adaptace ovlivněna
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Fonologie výpůjček

airbag 
/ɛːrbɛk/

fonologie 
češtiny

remake
/rɪmɛjk/

design
/dɪzajn/

fonologie
angličtiny

DE

ES

FR

RU

SK

AR

IT

ZH
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Výpůjčky a jejich vztah k centru slovní 
zásoby

centrální fnl. systém 
českého lexika

fnl. subsystém
výpůjček

„cizí“ fonémy: 
/oː/, /a ͡u/, 
/ɛ͡u/

odlišná fnl. 
platnost: 
/ʤ/, /f]/, /g/

fonotaktická
neobvyklost: /ɛ/, 
/ɪ/ na počátcích 
slov

přehodnocení 
fnl. vztahu: 
/s/-/z/

„stínová fonologie“ = 
organizované periferní 
(příznakové) centrum, do 
nějž se částečně promítá 
fnl. systém původního 
jazyka

cizí fnl. 
systém
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Napětí mezi integrační a segregační 
tendencí 

centrální systém
českého lexika

subsystém 
angl. přejímek

džem [ˈʤɛm]
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Fonologická adaptace přejímek           
v češtině podle dosavadních příruček
• lexikální výpůjčky jsou v češtině obvykle adaptovány tak, aby 

obsahovaly jen české fonémy, probíhaly v nich běžné 
kombinatorické změny (např. asimilace znělosti) a měly 
českou přízvukovou strukturu

• primární forma počeštění vychází z výslovnosti v jazyce 
původu (ortoepickou kodifikací doporučeno), druhý základní 
způsob je výslovnost podle psané formy (z hlediska ortoepické 
kodifikace problematické, ale v praxi časté), u citátů a 
vlastních jmen kodifikace připouští i citátovou výslovnost 
(včetně míšení kódů), literatura připouští různé další faktory 
(vliv češtiny, třetího jazyka, ustálený způsob výslovnosti bez 
ohledu na základní principy atp.)
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Principy fonologické adaptace

• systém osmi principů fonologické adaptace, který vychází 
z dosavadních výzkumů přejatých slov v češtině, avšak není 
orientován ortoepicky a snaží se zachytit veškeré doložené 
způsoby fonologického zacházení s cizími slovy

1) fonologická aproximace: náhrada cizích fonémů českými na 
základě hláskové podobnosti, přesun přízvuku na první slabiku a 
fonotaktická normalizace (nejpřirozenější způsob integrace) 

ragtime /ˈræɡtaɪm̯/ → /rɛktajm/

2) grafická výslovnost: česká výslovnost psané podoby slova

tanker → /tankɛr/ (/ˈtæŋkə/ → * /tenkr/̩ )

Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2014): Loanwords and Foreign Proper Names in Czech: A 
Phonologist’s View. In: J. Emonds – M. Janebová (eds.), Language Structure and Language Use. Proceedings of
the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Palacký University, s. 313–321.
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Principy fonologické adaptace
3) původní (citátová) výslovnost: imitace původní fonetické 
podoby (+ široká přechodová zóna hybridních výslovnostních 
podob)

trick or treat [trɪk ɔː triːt] 

4) analogie se zdrojovým jazykem: aplikace výslovnostních 
pravidel, která sice v původním jazyce existují, avšak neuplatňují 
se u daného slova

Gibson (guitar) /ˈɡɪbs(ə)n/ → /d͜ʒɪpsonka/

5) analogie s cílovým jazykem: kontaminace domácím nebo 
zdomácnělým slovem

sedan /sɪˈdæn, səˈdæn/ ‚typ karoserie‘ → /sɛdan/
Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2014): Loanwords and Foreign Proper Names in Czech: A 
Phonologist’s View. In: J. Emonds – M. Janebová (eds.), Language Structure and Language Use. Proceedings of
the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Palacký University, s. 313–321.
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Principy fonologické adaptace

6) vliv třetího jazyka: ovlivnění tranzitním jazykem nebo kontaminace 
třetím jazykem u přímých výpůjček

sterling [ˈstɜːlɪŋ] → šterlink (DE); designér (FR)

7) vliv univerzálií: působení obecně platných, jazykově nespecifických 
fonologických tendencí

rump steak /ˈrʌmpsteɪk̯/ → rumpsteak, ramstek /rampstɛjk, 
rampstɛk, ramstɛk, ramstɛjk/ 

(elize /p/: tíhnutí k typologicky obvyklejší slabičné struktuře)

8) nejasně motivovaná výslovnost (anomálie): změny, které nelze 
spolehlivě vysvětlit žádným z výše uvedených principů

smash /ˈsmæʃ/ → smeč /smɛt͡s/ (frikativa → afrikáta)

Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2014): Loanwords and Foreign Proper Names in Czech: A 
Phonologist’s View. In: J. Emonds – M. Janebová (eds.), Language Structure and Language Use. Proceedings of
the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Palacký University, s. 313–321.
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Adaptační principy

ADAPTACEHYBRIDIZACE

flirt
/flɪrt/

laser
/lɛjzr/

Publish or perish
[ˈpʰʌblɪʃ ɔː ˈpʰeɹɪʃ]

FONOLOGICKÁ GRAFICKÁ

Fonologická 
aproximace

Grafická 
výslovnost

Původní 
výslovnost

„REZISTENCE“„PROPUSTNOST“

• principy 1–3 primární (mohou samy o sobě ovlivňovat 
podobu celého slova), ostatní principy pouze sekundární 
(působí méně často a obvykle ve spojení s principy 
primárními)
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Uplatnění více adaptačních principů

• Adaptace hybridní: kombinace dvou či více principů v morfému

džungle /d ͜ʒunɡlɛ/ ← jungle /ˈd͜ʒʌŋɡ(ə)l/ (AP+GR)

• Adaptace kompozitní: kombinace dvou či více principů, jejichž 
vliv je vymezen morfologicky (AP+GR)

superbike /ˈs(j)uːpəbaɪk̯/ → /supɛrbajk/

• Adaptace paralelní: konkurence dvou či více adaptačních 
principů nebo jejich kombinace vede k výsl. variantám (AP/GR)

tramp /ˈtræmp/ → /tramp, trɛmp/

• Adaptace indiferentní: aplikace obou principů vede k témuž 
výsledku (AP=GR)

test /test/ → /tɛst/
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Podíl primárních adaptačních principů 
u anglicismů

AP; 49%

AP=GR; 12%

AP+GR; 8%

AP/GR; 2%

AP/AP+GR; 1%

AP+GR/GR; 1%

GR; 27%
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Podíl sekundárních adaptačních 
principů u anglicismů

EN; 5%
CS; 2%

LA; 37%

EL; 12%

FR; 15%

DE; 4%

ES; 1%

ANOM+UNIV; 24%

ultralight

sedan

gibsonka

teleshopping 

stopáž

šterlink

hitparáda

ramstek; smeč
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Fonologická aproximace 
jednoduchých samohlásek

/iː/ greenhorn /ˈɡriːnhɔːn/ → /ɡriːnɦorn/

/uː/ interview /ˈɪntəvjuː/ → /ɪntɛrvjuː/

/ɪ i/ blister /ˈblɪstə/ → blistr /blɪstr̩/, brandy /ˈbrændi/ → /brɛndɪ/

/ʊ u/ bulldog /ˈbʊldɒɡ/ → buldok /buldok/, casual /ˈkæʒjuəl, ˈkæzjuəl/ → /kɛʒuɛl, kɛzjuɛl/

/e/ kelvin /ˈkelvɪn/ → /kɛlvɪn/

/ə/ happening /ˈhæp(ə)nɪŋ/ → /ɦɛpɛnɪnk/, chopper /ˈt͜ʃɒpə / → /t͜ʃopr/̩

/ɜː/ curling /ˈkɜːlɪŋ / → /kɛrlɪnk/, first best /ˌfɜːst ˈbest/ → /fɛːrzd bɛst/

/ɔː/ bodytalk /ˈbɒditɔːk/ → /bodɪto:k /

/ʌ/ punk /ˈpʌŋk/ → punk, pank /pank/

/ɒ/ stop /ˈstɒp/ → stop /stop/

/æ/ backup /ˈbækʌp/ → /bɛkap/

/ɑː/ party /ˈpɑːti/ → /paːrtɪ/
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Fonologická aproximace dvojhlásek

/eɪ̯ ɔɪ̯ aɪ/̯ → bifonematické sekvence /ɛj oj aj/: paperback /ˈpeɪp̯əbæk/ → /pɛjprb̩ɛk/, pointer

/ˈpɔɪn̯tə/ → /pojntr,̩ pojntɛr/, design /dɪˈzaɪn̯, dəˈzaɪn̯/ → /dɪzajn/

/əʊ̯ aʊ̯/ → diftongy /ou̯ au̯/: show /ˈʃəʊ̯/ → /ʃou̯/, outlet /ˈaʊ̯tlet/ → /au̯tlɛt/

/ɪə̯ eə̯ ʊə̯/ → „oživení“ /r/, předcházející samohláska shodně s monoftongy (+ dloužení):

piercing /ˈpɪə̯sɪŋ/ → /piːrsɪnk/, fair /ˈfeə̯/ → fair, fér /fɛːr/, security /sɪˈkjʊərɪtɪ/ → /sɛkurɪtɪ,

sɛkjurɪtɪ/
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Fonologická aproximace souhlásek

thriller /ˈθrɪlə/ → triler, 
thriller /trɪlɛr, trɪlr/
commonwealth
/ˈkɒmənwelθ/ → /komɛnvɛls/
fathom /ˈfæðəm/ ‚stará 
jednotka plochy‘ → /fɛdɛm/
rhythm and blues /ˌrɪð(ə)m ən 
ˈbluːz/ → /rɪzm ɛnd bluːs/
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Fonologická adaptace a distinktivnost

• homofonie nastolená adaptací existuje, ale je zcela okrajová 
(track × trek, tvíd × tweet, mop × mob, swap × swab)

• homofonie s domácím lexikem a výpůjčkami z jiných jazyků: 
beat × bít, být; bit × bit, byt; bitový × bytový; boss × bos; chat
× čet, čet’; poliš × poliš; pólový × pólový; rock × rok; snob ×
snop; chilli × čili; polybag × polibek; šejk × šejk; tip × typ; volej
× volej, volej

• nabytí distinktivnosti (fonologické odlišení dvou výrazů, které 
jsou v původním jazyce homofonní): rap /ˈræp/ → /rɛp/ (AP) 
vs. wrap /ˈræp/ → /vrap/ (GR); tester /ˈtestə/ ‚pracovník 
provádějící testy‘ → testér /tɛstɛːr/ (FR) vs. tester /ˈtestə/ 
‚testovací zařízení, vzorek‘→ tester /tɛstɛr, tɛstr/̩ (AP)
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Kvalita lexikografických údajů o 
výslovnosti a jejich vztah

k reálnému úzu
• subjektivní posouzení výslovnostních doporučení, která 

nabízejí zkoumané slovníky

• až na výjimky jsou doporučení dostatečně realistická; v mnoha 
případech by pouze bylo vhodné doplnit další varianty

• fonologické podoby, které nemají dostatečnou oporu v úzu (+ 
pochybnosti z hlediska systémového) ‒ překlep, mylná 
představa o zdrojové formě, konverze anglické výslovnosti do 
češtiny bez systémového posouzení fonologických náhrad či 
snaha imitovat originální anglickou výslovnost bez ohledu na 
běžnou zvukovou podobu v češtině
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Kvalita lexikografických údajů o 
výslovnosti a jejich vztah

k reálnému úzu
• baby /ˈbeɪb̯i/: Vedle běžné varianty /bɛjbɪ/ uvádějí VSČ2 a 

SSJČ také podobu /bɛːbɪ/; ta se patrně kdysi užívala, 
z dnešního hlediska je ale nerealistická.

• edutainment /edjʊˈteɪn̯m(ə)nt/: NASCS uvádí variantu 
/ɛdjutɛjnmɛnt/, SN kromě ní také podobu /ɪdatɛjnmɛnt/. 
V druhém případě jde o mylnou analogii.

• newton /ˈnjuːt(ə)n/: NASCS a SSČ uvádějí podobu /ɲuːtn̩/, 
SSJČ /ɲuton/ a VSČ2 /ɲutoːn, ɲuton/. Varianta s dlouhým /oː/ 
odráží dobovou snahu kodifikátorů o sjednocení výslovnosti 
slov na -on, dnes je však těžko představitelná.
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Kvalita lexikografických údajů o 
výslovnosti a jejich vztah

k reálnému úzu
• puzzle /ˈpʌz(ə)l/: Vedle převládajících variant /pazl/̩ a /put͡slɛ/ 

je v jednom slovníku (CSN) uvedena také podoba /puzlɛ/. V 
sondě provedené B. Martinkovičovou (2019) v mluvených 
korpusech není tato výslovnostní varianta doložena ani 
jednou).

• sexual harassement /ˌsekʃʊə̯l, ˌsekʃuəl, ˌseksjʊə̯l, ˌseksjuəl 
ˈhærəsmənt, həˈræsmənt/: Podoba /sɛktʃ͜uɛl ɦɛrɛsmɛnt/, 
uváděná NASCS, zřejmě vychází z mylné představy o původní 
výslovnosti; ostatní slovníky uvádějí varianty /sɛkʃuɛl/ a 
/sɛksjuɛl/.
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Kvalita lexikografických údajů o 
výslovnosti a jejich vztah

k reálnému úzu
• sir /sɜː, sə/: Většina slovníků uvádí podobu /sɪr/. Pouze NASCS 

přepisuje slovo jako /sɛːr/, s poznámkou angl., která má 
zřejmě uživatele upozornit, že se jedná o imitaci původní 
anglické výslovnosti, nikoli o běžnou zvukovou podobu 
v češtině.

• whirlpool /ˈ(h)wɜːlpuːl/: Zatímco SN uvádí podoby /vɛrlpuːl, 
vɪrlpuːl/, v NASCS  toto slovo figuruje s chybným pravopisem 
whirpool, který ovlivnil i transkripci /vɛːrpuːl/. Elize prvního /l/ 
je zejména v neformálních projevech pravděpodobná.
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Kvalita lexikografických údajů o 
výslovnosti a jejich vztah

k reálnému úzu
• celkový problematický přístup některých lexikografických 

zdrojů k uvádění výslovnostních (a leckdy i grafických) variant 

• NASCS (s. 8): výslovnost se neoznačuje, „shoduje-li se 
vyslovovaná podoba s podobou psanou. U některých skupin 
slov se připouští výslovnost dubletní. Ani zde se výslovnost 
neuvádí tehdy, jestliže se nelze dopustit chyby (např. u slova 
telefon není výslovnost uvedena, protože je možno vyslovovat 
[-on] i [-ón] (...) Méně zřejmá dubletní výslovnost je však 
zaznamenána (...)“
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• ani lingvisté, natož pak běžní uživatelé slovníku nejsou s to 
vždy bez pochyb identifikovat všechny případy, kdy si grafická 
a zvuková podoba zcela odpovídají (a představitelná 
výslovnostní dubleta tak není namístě), a kdy naopak je oproti 
jediné pravopisné variantě připuštěno ve výslovnosti kolísání

• tato skutečnost data negativním způsobem a 
neodhadnutelnou měrou ovlivňuje, avšak lépe odpovídá 
informacím, které si ze slovníku odnáší jistě převážná většina 
jeho uživatelů

Kvalita lexikografických údajů o 
výslovnosti a jejich vztah

k reálnému úzu
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Jak se pozná anglicismus?

• adaptace přejímek zasahuje v češtině mnohem více fonémy než 
strukturní vztahy mezi nimi; většina z fonologických zvláštností 
anglicismů v češtině se proto týká nikoli samotných fonémů, ale 
jejich kombinací (na rozdíl od jiných jazyků se nesetkáme 
s opravnými strategiemi zdrojových kombinací fonémů typu 
epenteze či elize)

• pokud má určitý fonologický prvek v anglicismech výraznou 
frekvenci (oproti slovům jiného původu), může být v myslích 
uživatelů jazyka jeho přítomnost asociována právě s anglicismy
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Jak se pozná anglicismus?

• spojení neslabičného konsonantu a slabičné vibranty /r/̩ 
(multiplayer)

• spojení alveolárních okluzív a nazály s /j/ na slovních začátcích 
(newsroom)

• čtyřčlenné konsonantické kombinace uvnitř slov, u nichž je 
prvním konsonantem /j/ (/jndb/: paintball, /jtkl/: nightclub)

• na úrovni celého slova: výrazy, v nichž v první slabice stojí 
dlouhý vokál či diftong a které zároveň končí na konsonant 
(airbus, casting, víkend, snowboard, outdoor)
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