
THE PRONUNCIATION [prəˌnʌnsiˈeɪʃn] in English will be written in square brackets [    ], the 

length of the vowel will be indicated by a colon [a: ] and the primary stress or accent, which 

is the stronger one, will be implied by a high vertical line [kəmˈpəʊnənt], while the 

secondary one by a low vertical line [ˈʌndərˌɡraʊnd]. Different dictionaries use different 

transcriptions, I have used the Oxford Learners Dictionaries and the Cambridge Dictionary. 

VÝSLOVNOST v angličtině bude uváděna v hranatých závorkách [  ], délka samohlásky bude 

označena dvojtečkou [a: ] a primární přízvuk neboli  přízvuk, který je silnější, bude značen horní 

kolmičkou [kəmˈpəʊnənt] a sekundární přízvuk dolní kolmičkou [ˈʌndərˌɡraʊnd]. Různé slovníky 

používají různé transkripce, já jsem používala Oxford Learners Dictionaries a Cambridge 

 Dictionary.

[    ]          square brackets        

                  hranaté závorky

 :              colon (prolongs a vowel)                     e.g.  [ spiːd ]       

                  dvojtečka (prodlužuje samohlásku), např. [ spiːd ]

 ˈ              high vertical line (primary stress)      e.g. [kəmˈpəʊnənt]    

                  horní kolmička (hlavní, primární přízvuk), např. [kəmˈpəʊnənt]

 ˌ              low vertical line (secondary stress)   e.g. [ˈʌndərˌɡraʊnd]       

                  dolní kolmička (sekundární přízvuk), např. [ˈʌndərˌɡraʊnd]

 

 

 

 

 

 

 

 



The IPA = International Phonetic Alphabet     Mezinárodní fonetická abeceda.

The basic sounds:    https://youtu.be/V1SaHoDcaxo?t=51 Základní zvuky:             

ə (allow, admit, ahead)      [əˈlaʊ, ədˈmɪt, əˈhed]                             “zvuk údivu”

ð (the, this, that)   [  ðə, ðɪs, ðæt  ]                   

             Place your tongue between your teeth and gently pronounce Z or D. 

  Dejte špičku jazyka mezi zuby a jemně vyslovte Z nebo D.

θ (thank, three, thick)   [θæŋk, θriː, θɪk   ]      

          Place your tongue between your teeth and gently pronounce S. 

  Dejte špičku jazyka mezi zuby a jemně vyslovte S.

æ (apple, angry, man)   [æpl, æŋɡri, mæn]               a+e                      

              Otevřete ústa na “a” a řekněte “e.” Otevřené “é.”

ŋ (bank, sing, monk)   [bæŋk, sɪŋ, mʌŋk   ]                 Nosové “n,” jako např. ve slově “banka.”

ɑː (not, spot, dolly)     [nɑːt, spɑːt, dɑːli]                    a+o 

        Otevřete ústa na “a” a řekněte “o.” 

ʒ  (pleasure, jolly, visual)    [pleʒər, dʒɑːli, vɪʒuəl  ]               České “ ž.”

ʃ  (show, sheep, mission)       [ʃəʊ , ʃiːp , mɪʃn   ]       České “ š. “  

tʃ  (teacher, cheese, match)    [tiːtʃər, tʃiːz, mætʃ   ]   České “č.”

And a few more sounds: 

ɪ  for more relaxed  i     [fɪʃ ]        compared to [miː]            Uvolněnější “i.”

ʊ for something between ə +u     [ɡʊd ]                        Něco mezi ə + u.

ʌ for something between ə + a   [lʌv ]          Něco mezi ə + a.

ɔ: for  o:     [smɔːl] in British English and  [dɔːr, skɔːr ] in American English  

  Podobné jako „o.“

 

 

 

https://youtu.be/V1SaHoDcaxo?t=51


ɔ, ɔ:    in US pronounced as o:  [dɔr, skɔr/ dɔːr, skɔːr] or as ɑ:/ɑ [smɑːl= smɔl= smɔːl] 

  V americké angličtině se vyslovuje jako dlouhé ó, někdy zní ale spíše jako o+a:

US: /smɔːl/  /smɔl/            GB     /smɔːl/            Oxford slovník:         

:  US/smɑːl/                           GB     /smɔːl/          Cambridge slovník

ɜ for  ə: , followed by r  [fɜːrm = fə:rm ]          

 Dlouhé schwa, neboli “ə,” po něm vždy následuje „r,“ takže čteme: ə:r.

ɒ only in British English, for o  [ˈɒnɪst  ],  in US replaced by  [ɑː or ɑ] [ˈɑːnɪst, ˈɑnəst ]    

             Pouze v britské angličtině, zní jako prodlouženější “o” s přídechem na “a.” 

 V americké angličtině zní více do “a,” takže se nahrazuje znakem ɑː nebo ɑ. 

ɛ     for more opened e, in most dictionaries just e [red ]  = [rɛd ]          

  Pro otevřenější “e,” ve většině slovníků se nahrazuje obyčejným “e.” 

ɝ         for      ə:r     [fɝːm = fɜːrm =fə:rm]                    = ə:r

ɚ        for      ər    [eksɚsaɪz = eksərsaɪz  ]      = ər 

t ̬        for    something between t+d   [leitə̬r, ˈsɪti̬, ˈmitɪ̮ŋ]          Něco mezi „t“ a „d,“ spíše „d.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Let´s try it together. Listen to me, click on the SPACE BAR and try to repeat the sound.             

 Teď to pojďme zkusit spolu, klikejte na mezerník a opakujte slova po mně.

https://youtu.be/V1SaHoDcaxo?t=233 

ə     [əˈlaʊ] 

ð  [ ðis] 

æ  [æpl]     

ŋ  [soŋ] 

θ  [θɪk ]     

ɑː  [spɑːt]  

ʒ   [vɪʒuəl ] 

dʒ   [brɪdʒ ] 

ʃ   [ʃiːp]    

tʃ   [tʃiːz] 

ɪ   [fɪʃ ] 

ʊ [ɡʊd ] 

ʌ  [lʌv ]      

ɔ, ɔ: [bɔrd/ bɔ:rd  ]   

ɜ, ɝ [fɜːrm, fɝːm  ]      

ɛ     [rɛd ] 

ɚ       [eksɚsaɪz]   

t ̬        [leitə̬r] 

in British English          ɔ: [smɔːl  ]        ɒ [ˈɒnɪst  ]         ɜ: [fɜːm]      

https://youtu.be/V1SaHoDcaxo?t=233

