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Percepční cvičení

[gdiš] – [diš]  
[př̥esšedesát – [př̥ešedesát]  
[fspomínám] – [spomínam] (+ zkrácení dlouhé samohlásky)  
[jméno] – [méno]  
[které] – [keré]  

• asimilace podle místa artikulace: 
[hesčí] – [heščí]  

POZOR: Zjednodušená výslovnost [viďelsem] není chyba – norma připouští obojí výslovnost 
tvarů slovesa být, pokud jsou použity jako součást minulého času (můžeme si povšimnout odliš-
nosti ortoepické normy a např. jevištní praxe, kde je výslovnost hlásky [j] ve tvarech slovesa být 
zcela zapovězena). Ve výslovnosti slova kultura nacházíme rozpor v akademických autoritách. 
Zatímco SSJČ (hodnocený ovšem jako zastarávající) předepisuje dlouhé [ú], Hůrková (1995) 
připouští krátkou i dlouhou výslovnost jako dubletní, bez rozlišení stylistické platnosti. Podob-
ná, byť zdánlivá nejednoznačnost panuje ve výslovnosti zdvojené souhlásky ve slově bezzubý: za-
tímco Hůrková (1995, s. 32) doporučuje výslovnost plnou, tedy [bezzubí], Palková (1994, s. 327) 
připouští také výslovnost zjednodušenou [bezubí]. Nutno ovšem podotknout, že publikace Pal-
kové jsou z hlediska ortoepických pravidel pouze orientační.

Poslechněte si ortoepicky správnou podobu téhož textu.    

Elektronická evidence tržeb

V nahrávce najděte odchylky od logické podoby zvukové stavby promluvy. 

V dnešních dnech se hodně probírá téma elektronická evidence tržeb. Jde o to, že stravovací a uby-
tovací služby odesílají elektronicky informace o tržbách na server finanční správy. Každý zákaz-
ník na svém účtu dostane unikátní kód, podle kterého může kontrolovat, jestli obchodník odvádí 
z jeho nákupu daně. Já pracuji v kavárně, a i mě se tato událost docela dotkla. Z terminálu karet 
vyjíždějí účty velmi dlouhé a to nás opravdu při běžném provozu hodně zdržuje. Musím se kaž-
dého ptát, jestli si účtenku bude chtít vzít, i když ze zákazníkova chování poznám, že ji nechce. 
A když večer odesílám informace o tržbě na centrální server, tak to zasekne kasu na minimálně 
půl hodiny, kdy místo toho, abych šla si spočítat peníze, tak musím čekat, až se informace ode-
šlou, abych mohla peníze z té kasy vůbec vyndat. Myslím si tedy, že pokud to mají všechny obcho-
dy takhle a mají s tím stejné problémy, tak z toho asi moc velkou radost nemají.

EET    

První zvuková realizace textu Elektronická evidence tržeb je příkladem nevhodného frázování. 
Pauzy a intonační předěly jsou kladeny nesprávně, nerespektují logickou strukturu textu. Typic-
kým příkladem je pauza, často nádechová, umístěná za spojovací výraz. Ve správně frázované 
promluvě se intonační předěl nebo nádechová či jiná pauza klade vždy na místo, kde je v psaném 
textu interpunkční znaménko, tedy čárka, středník, dvojtečka apod. 


