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TEZE

Tato práce se zabývá stavbou a výslovností slabiky současné standardní čínštiny putonghua,
která je jazykovou normou v ČLR a jejíž fonologický systém je založen na pekingském
dialektu (slabika v jiných varietách čínštiny nebude předmětem naší pozornosti). Zajímat nás
bude mimo jiné to, jakým způsobem je vhodné čínskou slabiku fonologicky a foneticky
popsat pro účely výuky čínské výslovnosti.
PROČ SLABIKA

Slabika je v čínštině jednotkou zásadní důležitosti. Nejen že je – tak jako univerzálně ve
všech jazycích – nejmenší stavební jednotkou souvislé řeči; kromě toho má i vztah
k významu: vystupuje jako hmotný nosič morfému (což v běžných evropských jazycích
jazycích neplatí). Např. huǒ 火 znamená „oheň“, chē 车 znamená „vůz“, huǒchē 火 车
znamená „vlak“. V čínštině je tedy jazyková jednotka na úrovni slabiky významnou
jednotkou gramatického, fonologického i fonetického popisu. V procesu výuky výslovnosti
čínského jazyka pak zvládnutí inventáře slabik (můžeme mluvit o „slabikáři“ ve smyslu
anglického syllabary) představuje první a klíčovou fázi, která je rozhodující pro úspěch
dalšího studia výslovnosti. Pokud si student v začátcích studia řádně neosvojí zvukovou
podobu izolovaných slabik, nevratně to poznamená jak budoucí úroveň jeho mluveného
projevu, tak i schopnost percepce. A nedostatečné zvládnutí zvukové stránky jazyka může
posléze u studenta poškodit jazykovou kompetenci jako celek. Citujme publikaci Gimson´s
Pronunciation of English (Cruttenden ed. 2001:296): “High adequacy in lexis and grammar
can be negated by incompetence in the signalling phase, when the prime medium is speech.“
Tato věta nepochybně platí nejen pro angličtinu, ale i pro čínštinu a ostatní jazyky.
Čínština je jazyk tónový. Nedílnou součástí slabiky je vedle segmentů i složka
suprasegmentální – tón, který rozlišuje lexikální významy (slabika ma vyslovená v 1. tónu,
mā, znamená maminka, ve 3. tónu, mǎ, znamená „kůň“ atd.). Tón se nakládá na slabiku a
může znatelně ovlivit realizaci segmentů. Zvuková podoba čínské slabiky je tak nerozlučnou
jednotou segmentálních složek a tónu – jak z hlediska diachronního vývoje, tak i z hlediska
svého synchronního zvukového utváření, produkce i percepce. V tomto smyslu tedy naše
práce neposkytuje komplexní obraz (izolované) čínské slabiky; jak naznačuje název, bude
věnovaná pouze segmentální slabice. Tón v zásadě necháme stranou (přestože se v řadě
případů odkazům na souvislosti s tónem nelze vyhnout). Není to však proto, že bychom
tónové složce upírali její důležitost. Je třeba zdůraznit, že slabika bez tónu není úplná, že
nenese žádný význam a že je abstrakcí pro účely analýzy či jazykového studia.
Ve zkoumání zvukové stavby standardní čínštiny i při praktickém zvládání výslovnosti
představují (tónické) slabiky pouze první krok, kterým záležitost zdaleka nekončí – dále
samozřejmě přistupují faktory a aspekty vyšších rovin, např. redukce segmentů vlivem
nepřízvučnosti slabiky, interakce tónu a přízvuku, distribuce přízvučných slabik ve
víceslabičných slovech, sandhi tónů, manifestace přízvuku (tj. jeho akustické koreláty), větný
přízvuk a jeho vztah ke gramatické stavbě věty, větné intonace atd. Domníváme se však, že
důkladný popis systému slabik představuje fundament, který je pro další kroky zcela zásadní
– ať už pro lingvisty, nebo pro studenty jazyka – a že si zaslouží samostatnou studii.
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CÍL PRÁCE

Cílem této práce není představit vlastní pojetí fonologického popisu čínské slabiky (ač některé
náměty budou učiněny), nýbrž vybrat takovou analýzu slabiky, která je dobře využitelná v
procesu výuky čínštiny jako druhého jazyka. To znamená: budeme zkoumat, které
z existujících interpretací zvukové materie ve slabice a které transkripce jsou optimální pro
efektivní zprostředkování této materie studentům a také pro její praktické zvládnutí, nácvik.
Budeme tedy probírat jednotlivé okruhy a témata vždy ve spojitosti s aplikací ve výuce a
pedagogickými aspekty. Daný cíl pokládáme za analyticky legitimní: výuka čínské
výslovnosti je polem, na kterém jsou mnohá zajímavá a nedořešená témata související
s fonologickou interpretací, fonetickým popisem i samotnou metodologií výuky. Navíc výuka
čínské výslovnosti je celosvětově důležitým tématem – vzhledem k významnému postavení
čínštiny mezi jazyky světa (které se odvíjí od počtu mluvčích i mezinárodního významu ČLR)
a potažmo vzhledem k počtu cizinců studujících čínštinu jako druhý jazyk, který je doslova
obrovský. Přes tento široký trh, který by mohl motivovat jejich obsahové zdokonalování a
modernizaci, zůstávají jazykové učebnice mnohdy v zajetí konzervativních přístupů a
zažitých schémat, dostatečně nereflektují vývoj v oblasti lingvistiky a fonetiky. Naše práce se
snaží o vlastní pohled na tento problém.
Ve výuce a studiu čínské výslovnosti (tak jako v jiných jazycích) záleží na tom, jaké úrovně,
kvality výslovnosti studující aspiruje dosáhnout. Jestliže použijeme termínů ze závěrečné stati
věnované výuce angličtiny z již zmiňované publikace Gimson´s Pronunciation of English (str.
298), tak jedním extrémem je restricted intelligibility („omezená srozumitelnost“, kdy mluvčí
v zásadě používá fonetický a fonologický systém rodného jazyka a mimo svoje okolí bude
pravděpodobně málo srozumitelný), druhým extrémem je pak high acceptability („vysoká
přijatelnost“, kdy posluchač hovořící daným jazykem jako rodným nemusí mluvčího vůbec
rozpoznat jako mluvčího nerodilého). Někde mezi tím je pak general intelligibility
(„všeobecná srozumitelnost“). Je nasnadě, že naše práce je určena zájemcům, kteří chtějí
dosáhnout vysoké jazykové kompetence a přiblížit se svojí výslovností rodilým mluvčím. S
celosvětově stoupajícím významem čínštiny lze předpokládat, že takových zájemců bude
přibývat. Cílovou skupinou jsou dospělí studenti. Dospělý studující jakéhokoli cizího jazyka
si jej osvojuje jiným způsobem, než si dítě osvojuje mateřštinu: při nácviku výslovnosti musí
překonávat interference ze zvukového systému jazyka rodného. Přestože osvojování zvukové
stránky jazyka je založeno především na imitování a na procvičování motorických a
percepčních dovedností, tak pro dospělého má nepochybně význam i teoretická instruktáž a
vhled do abstraktního systému. Naše práce by měla toto poskytnout. Podává ucelený obraz o
segmentální slabice a má tedy do značné míry monografický charakter, čemuž odpovídá i její
rozsah.
KOMU JE PRÁCE URČENA

Text by se mohl stát užitečným v prvé řadě pro vysokoškolské pedagogy, vyučující základy
čínské výslovnosti. U učitele je kvalitní výslovnost maximálně žádoucí, neboť funguje jako
vzor pro studenty – ti imitují dobré i špatné vzory. Výslovnost pedagoga by se neměla
markantně odlišovat od výslovnosti rodilých mluvčích zaznívající ze zvukových nahrávek.
Vyučující by měl být navíc schopen u studenta odhalit zdroj chyb a poskytnout mu
kvalifikovaný návod ke správné výslovnosti. Práce by dále mohla posloužit jako podklad při
sestavování vysokoškolských učebních materiálů pro výuku čínské fonetiky. Bude užitečná
i pro studenty sinologie s hlubším teoretickým zájmem o fonetickou problematiku i o
jemnosti čínské výslovnosti. Může být též zajímavá pro lingvisty a fonetiky, kteří chtějí
získat bližší představu o zvukové stavbě čínštiny ve srovnání s jinými jazyky. Doufáme, že
práce poslouží i jako referenční materiál – lze v ní konzultovat jednotlivá úzká témata a
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jejich analýzu v literatuře, ať už jde o témata fonologická (např. status palatálních iniciál,
pohled na čínské diftongy a triftongy, otázka přítomnosti slabičných souhlásek v čínštině),
nebo fonetická (např. výslovnost nosových finál, metody, jak u studentů při výslovnosti slabik
zabezpečit tautosylabičnost segmentů atd.). Naše práce též poměrně vyčerpávajícím
způsobem poskytuje přehled literatury o čínské segmentální slabice.
KONCEPCE

K výkladu zvukové stavby čínské slabiky existuje pestrá škála přístupů, z nichž každý má
svoji legitimitu. Už Yuen-Ren Chao 1934:38 zdůrazňoval: “...different systems or solutions
are not simply correct or incorrect, but may be regarded only as being good or bad for
various purposes.“ U nás je volba celkové koncepce i jednotlivých řešení podřízena účelu
pedagogickému. V současné době existuje ve světě široká škála učebnic určených ciznicům,
které vykládají zvukovou stavbu putonghua. Jaké přístupy ke slabice nalezneme v těchto
učebních materiálech? Pro naše potřeby můžeme rozlišit dva typy:
1. Přístupy, které vycházejí z fonologických tradic a bádání západní lingvistické komunity
(někdy na ně pro zjednodušení odkazujeme jako na „západní“ modely).
2. Přístupy, které vycházejí z čínských fonologických tradic; tyto tradice jsou staré mnoho
staletí a velmi se liší od našich: nepracují ani s analýzou slabiky na segmenty, ani s koncepty
„samohláska“, „souhláska“. Objevují se v nich komponenty slabiky jiného typu: „inicála“
(iniciální souhláska) a „finála“ (zbytek slabiky). Ve finále lze pak vymezit komponenty
nižších rovin. I v tomto modelu lze sice dospět ke komponentům na úrovni segmentů
(„iniciála“ – „mediála“ – „centrála“ – „terminála“), ty jsou však primárně definované svojí
funkcí ve finále/slabice, a nikoli svým samohláskovým nebo souhláskovým charakterem.
Např. terminálou může být jak souhláska ([n], []), tak samohláska ([i], [u]).
Pro strukturu čínské slabiky v literatuře narazíme na dva hlavní modely: model Initial – Final
(který je v souladu s tradičním čínským pohledem na slabiku) a model Onset – Rime, který
přijímá mnoho současných fonologů. Na modelu Initial – Final je založen čínský latinizační
systém pinyin (Hanyu pinyin fang´an, schválen r. 1958, budeme jej označovat „abeceda
pinyin“ nebo HPF), jehož fonologický rámec přirozeně reflektuje tradiční čínskou představu o
slabice.
Učební materiály publikované v ČLR bez výjimky pracují s pinyinem. Tento „monopol“
pinyinu v čínských učebnicích je důsledkem faktu, že pinyin je oficiálním nástrojem pro
latinkový zápis standardní čínštiny putonghua. Pinyin již dlouho ovládá taktéž učebnice
vydávané mimo ČLR. Přestože pro fonologickou reprezentaci hlásek zde nemusí být nutně
používán pinyin, nýbrž např. symboly IPA, tak v zásadě bývá repektována představa o slabice
v pinyinu ztělesněná – pracuje se s tradičními komponenty slabiky „inicála“ a „finála“. Navíc
pinyin bývá používán k zápisu slabik a slov, např. ve cvičeních. Učebnice pracující
v současném teoretickém rámci jsou naprosto vyjímečnou záležitostí. Nám je známa jediná:
The Sounds of Chinese od Yen-Hwei Lin (2007; její přístup patří k těm, které jsou založené
na tzv. „omezeních“, constraints; jednotky iniciála – finála nepřijímá). Systematická
učebnice, která by vycházela výhradně z čínských fonologických tradic, neexistuje. Můžeme
tedy shrnout, že ve výuce zatím žádná alternativa k pinyinovému rámci fakticky neexistuje.
Domníváme se, že pro účely jazykové výuky je jednoznačně vhodné přijmout fonologický
model založený na pinyinu.
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ARGUMENTY PRO VYUŽITÍ PINYINU

Proti využití pinyinu ve výukových materiálech pro cizince lze jako námitku uvést v prvé
řadě to, že nevznikl pro jazykovou výuku cizinců, nýbrž je systémem vytvořeným Číňany
primárně pro ně samotné (k zachycení standardní výslovnosti). S tím souvisí fakt, že pinyin
není transkripcí, nýbrž ortografickým systémem s rozmanitými společenskými funkcemi –
neposkytuje jednoznačnou představu ani o výslovnosti slabik a slov (tu je nutné uvádět v
IPA), ani o jejich fonologické struktuře. Navíc lze namítnout, že pojetí slabiky uplatněné
v pinyinu neodpovídá současným trendům v popisu čínštiny. Nabízelo by se tedy přijít
s vlastním řešením. Nicméně argumenty pro pinyin jsou velmi silné:
– Pinyin se dnes objevuje prakticky ve všech učebnicích čínštiny a také v jazykových
slovnících pro zápis výslovnosti znaků. Navíc v ČLR dnes funguje téměř jako paralalení
systém písma (byť s jistými výhradami), prosazuje se i celosvětově jako více či méně závazná
forma latinizace čínštiny. Vzhledem k tomu je zvládnutí pinyinu naprostou nezbytností pro
každého studujícího.
– Studium čínštiny je mnohem náročnější než např. studium evropského jazyka: student musí
vedle pinyinu zvládnout náročné znakové písmo. Měl by též aspoň částečně ovládnout
Mezinárodní fonetickou abecedu IPA, bez níž se kvalitní učebnice výslovnosti neobejde.
Studijní břemeno dále zvyšuje fakt, že čínština je tónový jazyk – u morfémů a slov je nutno
si zapamatovat tón(y). Pokud by se pro výuku výslovnosti přijala fonologická analýza odlišná
od pinyinu, u každého morfému by si student musel zapamatovat čtyři formy reprezentace.
Např. pro jednoslabičné slovo „elektřina“ by bylo třeba si pamatovat toto:
znakový zápis

pinyin

výslovnost v IPA

fonologický zápis

电

diàn

[djn]4

/tian/4

Avšak pro běžné studenty čínštiny, kteří nemají speciální zájem o fonetiku a fonologii (a těch
je většina), pokládáme za neúnosně složité přidávat ke třem nevyhnutelným formám (znaky,
pinyin, IPA) ještě čtvrtou. Zejména z tohoto důvodu nepředkládáme samostatnou
fonologickou analýzu. Model, který se pokusíme nastínit, celkově zůstává v rámci
vytyčeném abecedou pinyin, i když v některých dílčích ohledech čerpá i z jiných analýz. Od
pinyinu se odchýlíme jen v některých jednotlivostech, na které vždy upozorníme.
POSTUP VÝKLADU

Nejprve se podívejme, jak je organizován výklad slabiky v učebnicích čínské výslovnosti a
zdali má tato praxe nějaké nedostatky. Jádrem zpravidla bývá popis iniciál a popis finál;
někdy mu předchází pasáž o segmentálním inventáři (připomeňme, že popis zvukové stavby
běžných jazyků obvykle začíná právě od výkladu inventáře segmentálních fonémů). Popis
struktury čínské slabiky a jejích komponentů obvykle následuje až později. Funkce
segmentů ve slabice bývají zmiňovány teprve v souvislosti s alofonickými variacemi fonémů.
Z cizojazyčných učebnic tak v zásadě postupují např. Dow 1972, Huang 1981, Ma 1999. Ani
v čínských učebnicích publikovaných v ČLR se vesměs nezačíná od objasnění struktury
slabiky a jejích komponentů. To mj. znamená, že čtenář se dozví o vnitřní stavbě finál teprve
poté, co je probrán celý inventář finál. V kapitole „Slabika“ u většiny publikací bohužel ani
nenalézáme hierarchické schéma slabiky Souhrnně lze říci, že do čínských učebnic se sice
výrazně promítají tradiční koncepty a představy o slabice a ve výkladu se vždy pracuje
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s komponenty „iniciála“ a „finála“, přesto však struktura slabiky a její komponenty nejsou
východiskem výkladu. To pokládáme za nelogické. Je to zřejmě spoluzpůsobeno faktem, že
jakkoli pinyin do značné míry odráží tradiční čínský pohled na slabiku, tak jakožto latinizační
systém je nevyhnutelně postaven na „západním“ fonologickém přístupu a primární analýze
slabiky na samohlásky a souhlásky.
My jsme toho názoru, že pohled na čínskou slabiku jako na sekvenci samohláskových a
souhláskových fonémů, uspořádanou podle určitých fonotaktických pravidel, není sám o sobě
dostatečný. Vyplývá to jak z typologických charakteristik čínského jazyka, tak i z čínských
fonologických tradic, které tyto rysy odrážejí. Má-li student pochopit, podle jakých principů
se segmenty spojují, aby utvořily slabiku, a dále to, jaké fonetické formy přijímají a proč, je
důležité, aby nejprve získal vhled do ustrojení čínské slabiky jako celku. Podle nás je tedy
nejen výhodné, ale dokonce metodologicky nezbytné nezačínat výklad od segmentálního
inventáře, nýbrž od popisu struktury slabiky a jejích komponentů (platí to nejen pro
učebnice, ale i pro teoretické práce). Studentům se tak umožní během dalšího výkladu vidět
jednotlivé segmenty v nerozlučné jednotě s jejich funkcí ve slabice a získat představu o jejich
hierarchizovaných vztazích k segmentům ostatním. Naproti tomu výklad začínající od
segmentálního inventáře podsouvá studentům představu o slabice typu „korálky navlečené na
šňůře“, kdy je primárně důležitý samohláskový či souhláskový charakter segmentů, nikoli
jejich funkce ve slabice. Taková představa podle nás nereflektuje povahu čínské slabiky.
Výše uvedený postoj se promítá do organizace našeho výkladu. Práce se dělí na pět částí:
1. Úvodem, 2. Struktura slabiky, 3. Iniciály, 4. Finály, 5. Inventář segmentálních slabik.
1. V úvodních kapitolách se pokusíme charakterizovat čínský jazyk, vysvětlit, co je obsahem
termínu „standardní čínština“ a přiblížit čtenáři abecedu pinyin.
2. Druhá část je věnována slabice. Začíná obecným pojednáním o slabice a o diftonzích /
triftonzích, které vytvoří širší kontext pro další výklad. Dále už se věnujeme slabice čínské:
objasníme, jaká je její povaha a proč je klíčovou jednotkou popisu zvukové stavby jazyka.
Představíme ji jako hierarchickou strukturu. Předestřeme rozličnost přístupů k této jednotce,
přičemž vyvětlíme dva hlavní modely: tradiční model Initial – Final (který je základem
pinyinu) a současný model Onset – Rime. Zjistíme, že přes různost přístupů se drtivá většina
analýz pro nejnižší úrovneň segmentů shoduje na čtyřech podkladových komponentech, které
označíme jako C, G, V, X (lze je víceméně ztotožnit s tradičními komponenty „iniciála“,
„mediála“, „centrála“, „terminála“). Budeme se věnovat otázce obligatornosti těchto
komponentů ve slabice a inventářům fonémů pro jednotlivé komponenty. Nastíníme možnosti
analýzy čínských diftongů a triftongů. Tuto část uzavře popis slabiky v pojetí pinyinu.
Jádro práce tvoří představení dvou základních subsylabických komponentů v tradičním pojetí:
iniciály, tj. iniciální souhlásky, C, a finály, tj. zbytku slabiky, sekvence GVX.
3. Iniciály přestavíme nejprve z fonetického hlediska. Pojednáme o jejich inventáři a
artikulačních vlastnostech (v zásadě tedy bude řeč o čínských souhláskách jako takových –
souhlásky jsou totiž v čínštině přípustné jen iniciálně, až na dvě výjimky). Výklad iniciál bude
organizován podle jednotlivých souhláskových řad, vymezených společným místem
artikulace. Ukážeme nejednotnost transkripcí mnohých iniciál v literatuře. Poté představíme
fonologický systém čínských souhlásek.
4. Část Finály započíná naopak od jejich fonologické analýzy, neboť možnosti fonologické
interpretace tohoto „zbytku slabiky“ jsou různé a pro účely organizovaného výkladu je třeba
finály nějakým způsobem uchopit a řadit. Poté se budeme věnovat výslovnosti finál, která je
v literatuře nahlížena rozmanitě. Budeme postupovat podle strukturních typů finál.
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5. Práci uzavírá přehled celkového inventáře segmentálních slabik putonghua. Je nahlížen
jako souhrn existujících kombinací iniciála – finála; tato kombinatorika bude objasňována v
souvislosti se čtyřmi tradičními kategoriemi finál si hu.
U jednotlivých témat důsledně provádíme srovnání analýz různých autorů. Nakonec vždy
zvolíme řešení, které pokládáme za nejvhodnější z hlediska výuky. Naši volbu se pokusíme
zdůvodnit. Pro nastínění širšího jazykového kontextu budeme provádět srovnání s češtinou a
angličtinou. S angličtinou proto, že ve zvukovém systému angličtiny lze najít řadu
zajímavých styčných bodů s čínštinou (a to nejen na segmentální, ale i na suprasegmentální
rovině).
Práce obsahuje některé obecné pasáže a výklady pojmů které jsou pro fonetiky a fonology
nadbytečné a/nebo elementární (např. o artikulaci souhlásek, o slabice obecně, o možnostech
interpretace diftongů v jazycích, o tzv. „polosamohláskách“ atd.). Protože však je naše práce
určena především sinologům, a ti nemusí být s příslušnou problematikou obeznámeni,
pokládáme za nutné tyto výklady do práce zařadit (text je tedy možno zvládnout i bez
předběžných znalostí v oblasti fonetiky a fonologie).
CITOVANÁ LITERATURA

Citace v textu jsou četné, neboť se snažíme zachytit širokou škálu přístupů k tomu či onomu
problému (někdy bývá až překvapivě bohatá). Zajímají nás jak odborné publikace, tak
učebnice – z hlediska adekvátnosti výkladu i metodologie výuky; budeme zkoumat, jak se
v učebních textech odrážejí výsledky lingvistického bádání, které teoretické přístupy a řešení
jsou vhodným východiskem pro pedagogické účely a do jaké míry odborné podrobnosti je na
místě zacházet. Citovanou literaturu, která se týká zvukové stavby putonghua, můžeme
v principu rozdělit do pěti okruhů:
• Odborné publikace psané autory žijícími v ČLR, obvykle čínsky, někdy anglicky. Jejich
valná část reflektuje proudy západní jazykovědy, a to zejména publikace současné.
• Odborné publikace nečínských autorů, anebo čínských autorů žijících v zahraničí. Téměř
vždy jsou psané anglicky. Odrážejí rozmanité fonologické přístupy.
• Učebnice výslovnosti od autorů z ČLR, psané čínsky pro Číňany. Jsou nástrojem
jazykové standardizace a slouží především mluvčím jiných dialektů než je pekingština ke
zvládnutí standardního jazyka. Můžeme sem zařadit i kapitoly o výslovnosti v publikacích,
které se obírají putonghua jako celkem. Všechny tyto publikace se bez výjimky drží pinyinu.
Protože jsou zaměřeny na šíření standardního jazyka v rámci ČLR, většinou nemají širší
přesah a výsledky odborných studií si do nich zatím jen obtížně hledají cestu (výjimkou je
např. Wu 1992). Nicméně mnohé z nich jsou zpracovány fundovaně a podrobně, zejména
pokud je publikuje Pekingská univerzita nebo Pekingská jazyková a kulturní univerzita
• Učebnice výslovnosti od autorů z ČLR, určené pro výuku cizinců. Obvykle jsou psané
celé v čínštině a nejsou tedy použitelné bez čínského nebo čínsky znajícího učitele.
V některých se objevuje angličtina, ale mnohdy jen „alibisticky“ v nadpisech kapitol apod.
Vyjímečně jsou dvojjazyčné. Souhrnně vzato, jejich výklady bývají mnohem elementárnější
než v učebnicích psaných v čínském jazyce pro Číňany. Povětšinou se konzervativně drží
zavedených přístupů a nesnaží se o hledání nových efektivnějších metodologií výuky
výslovnosti, jakkoli byly učiněny velké pokroky např. v jejich grafické formě, vizuální
poutavosti či technické vybavenosti (CD, DVD).
• Učebnice výslovnosti publikované v zahraničí – buď nečínskými autory, anebo čínskými
autory žijícími v zahraničí. Nejčastěji jsou psané anglicky. Je jich relativně velmi málo a
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jejich úroveň i rozsah jsou rozličné. Jediná obsáhlá a erudovaná učebnice/monografie o čínské
fonetice, která existuje v angličtině, je Lin 2007 (je však značně náročná a pro praktické účely
obtížně použitelná). V češtině jsou k dispozici zejména učební materiály O. Švarného. Pokud
jde o novější práce vydané u nás, z nichž je možno informace o čínské výslovnosti načerpat v
češtině, upozorněme na přehledovou populární práci Knížka o čínštině australského sinologa
Daniela Kaneho, přeložená skupinou našich sinologů (2009). Její součástí je kapitola o čínské
výslovnosti, která byla se svolením autora přizpůsobena jazykovému pozadí českého
mluvčího (překladatelkou kapitoly je autorka této disertační práce). K praktickému nácviku
může sloužit konverzační učebnice Uher et al. 2007, obsahující CD.
TERMINOLOGIE

V případě potřeby uvádíme u českých termínů anglické a/nebo čínské ekvivalenty (nebo
naopak). Pokládáme to za užitečné: čtenáři tím usnadníme orientaci v odborných publikacích i
v učebnicích – většinou jsou psané anglicky nebo čínsky. K orientaci v terminologii, která
není vždy jednotná, poslouží též česko-čínský slovníček fonetických a lingvistických
termínů, připojený na konec práce.
NÁMĚTY PRO VÝUKU

Po účely výuky dopručujeme setrvat u rámce daného pinyinem. Dále: fonologie pinyinu sice
pracuje se samohláskovými a souhláskovými fonémy, ale i s tradičními komponenty slabiky;
na tyto komponenty může být ve výkladu položen podstatně větší důraz. Takový přístup,
kromě toho, že vystihuje povahu čínské slabiky, je pro výuku výslovnosti cizinců
z metodologického hlediska velmi efektivní. Navrhujeme toto:
• Na samém začátku výkladu čínské výslovnosti by měla být osvětlena struktura čínské
slabiky a její komponenty, což zdaleka není současou praxí.
• Následovat by mělo vytyčení inventářů, které příslušejí komponentům na úrovni
segmentů (tedy: iniciály: /b, p, m.../ – mediály: /i, u, ü/ – centrály: /i, ï, u, ü, a, e, o, er/ –
terminály: /i, u, n, ng/). Dále by měl přijít popis zvukových vlastností, které jednotlivé
komponenty sdílejí (např. že samohlásky ve funkci mediály se realizují jako aproximanty,
nebo že terminály – jak vokalické, tak nosové – mají tendenci k oslabené artikulaci). Ani
s tímto se v učebnicích nesetkáváme.
• Další výklad by měl vycházet z konceptů iniciála – finála – tón (což se tradičně činí).
Přitom iniciály nepředstavují problém – jsou to jednotky na úrovni segmentů. Finály jsou
složitější útvary; je třeba prezentovat je jako jednotky s vnitřní hierarchickou strukturou.
Student by měl mít u každé nově probírané finály jasno o její stavbě.
• Co se týče alofonických variací segmentů, pokládáme za vhodné zřetelně rozlišovat
variace podmíněné funkcí segmentu ve slabice / finále (které jsou motivované fonologicky), a
variace způsobené konkrétním fonetickým okolím určitého segmentu. Druhý typ variací by
měl bý osvětlován na pozadí struktury slabiky (např. že regresivní asimilace ve finále má
přednost před progresivní, neboť vztah centrály k terminále je těsnější než její vztah
k mediále: centrála a terminála společně budují základ slabiky).

triskova@orient.cas.cz
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