
ostrovech a v údolích nedaleko Jamestownu můžeme ještě dnes slyšet akcent, který 

se blízce podobá shakespearovské angličtině 17. století).  

Non-rhotickou výslovnost naopak stále udržují potomci Otců poutníků (Pilgrim Fathers) 

v Nové Anglii (New England) na severovýchodě země, kteří přišli převážně z hrabství 

Lincolnshire, Nottinghamshire, Essex, Kent a z Londýna. 

V 18. století došlo k velké imigrační vlně z Irska a Skotska. Tito Scots-Irish  mluvčí byli 

průkopníky dobývání západu a svůj široký (broad), rhotický (rhotic) akcent rozšířili 

od Atlantiku až do jižní Kalifornie. S pozdějším přesunutím politického centra moci 

na západ došlo k upevnění a vnímání rhotické variety jako standardu na většině území 

USA.     

 

 

Angličtina rodilých a nerodilých mluvčích 

 

Většina rodilých mluvčích (native speakers) pochází z 6 států: UK, Irské republiky, 

Kanady, USA, Austrálie a Nového Zélandu. Přestože je jejich počet ve srovnání 

s množstvím nerodilých anglických mluvčích (non-native speakers) několikanásobně 

nižší, nesou potenciál pro přirozený chod lingvistické evoluce.  

Angličtina nerodilých mluvčích většinou nepokrývá jazyk v běžné šíři. Je výsledkem 

vědomého procesu umělého jazykového plánování (velmi přesné a specifické selekce 

slovní zásoby, gramatických struktur apod.), a evoluci tak ovlivňuje jen v omezené 

míře.  

Příkladem angličtiny nerodilých mluvčích je tzv. Euro-English – jazyk vytvořený 

a užívaný institucemi v EU. Euro-angličtina je založena na britské varietě (s několika 

pravopisnými odchylkami), ale současně zohledňuje místní (kontinentální) specifika. 

Obsahuje výrazy, které se v angličtině rodilých mluvčích běžně neužívají 

(např. planification místo planning) a gramatické struktury, které jsou ve standardních 

angličtinách často považovány za chybné nebo neobvyklé (přidávání koncovky 
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množného čísla -s k nepočitatelnému information, nahrazování přivlastňovacího pádu 

předložkou: my mother’s car – car of my mother).  

Q: Takže kdybych mluvil ve škole euro-angličtinou, dostal bych pětku.  

Q: Já to car of my mother říkám taky. Začal jsem se učit anglicky až ve čtyřiceti 

letech a pořád mi to tam naskakuje „česky“.   

Q: Já jsem v osmé třídě, mluvím anglicky normálně, protože sleduju na internetu 

všechno jenom v angličtině, a nikdy bych car of my mother nebo informations 

neřekla. Pro mne je to prostě nepřirozené. Cítím to jako chybu. Je to divné.  

Euro-angličtina je sada variet. Není jednotným jazykem, ale směsicí lokálních 

interferencí (často zapříčiněných nedostatečnou edukací, zejména starších generací 

bruselských politiků). Z toho důvodu ani nemůže být naším cílovým jazykem. 

Q: Nešlo by sestavit nějakou takovou společnou, zjednodušenou verzi 

angličtiny, která by platila pro celý svět? 

Sestavit ji lze. Takové pokusy, jedním z nichž byla například tzv. Basic English, jsou 

však vždy předem odsouzeny k zániku (umělé verze mají omezené využití; rodilí 

mluvčí jimi nemluví a nemají potřebu se je učit).  

Q: Tak co aspoň něco zrušit, aby se nám to lépe učilo? 

Představy a snahy přepsat angličtinu (vyladěnou do současné, optimální formy více 

než tisíci lety vývoje) škrtnutím pera do „přijatelné formy“ pro cizince-začátečníky 

(zrušit hlásky /T, D, .../, zrušit předpřítomný čas, předminulý čas, předbudoucí čas, 

nepravidelná slovesa atd. atd.) jsou nesmyslné a velmi naivní.  

Q: Já bych to taky všechno zrušil. Angličtina je moc složitá. 

Představme si stejný přístup k češtině: v prvním kroku – zrušení shody podmětu 

s přísudkem, vyjmenovaných slov, českého r, ř, ch, ď, ť, ň a kroužkovaného ů; v kroku 

druhém – zrušit flexe (skloňování, časování), přejít na analytické konstrukce, zrušit 

složité vyjadřování vidů (typu připoposednout si), zrušit zdrobněliny (Jiříčkovi hapala 

lopatička a čepička, když si rozepínal knoflíčky na svetříčku), zrušit veškerou diakritiku 
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(a tím zredukovat klávesnici o celou jednu řadu tlačítek)… Výborný nápad pro nás 

i pro cizince, jen jeho realizace by byla poněkud obtížná…    

Q: Já s angličtinou problém nemám. Zvládám ji ve škole mnohem líp než češtinu. 

Mluvit a psát anglicky mi připadne jednodušší než česky. 

Standardní angličtina (Standard English, SE) 

Vyučovacím modelem (teaching model) pro studenty angličtiny jako cizího jazyka (EFL 

– English as a Foreign Language) je tzv. standardní angličtina.

Definovat SE je obtížné. Je to angličtina, kterou nepovažujeme za dialekt (nářečí) – 

přestože dialektem (byť velmi specifickým) je – ale za angličtinu regionálně neutrální.  

SE nemá tzv. lokální bázi, tj. neobsahuje jevy vyskytující se jen místně, např. slova 

charakteristická pro tu kterou oblast. 

SE je záležitostí gramatiky, slovní zásoby, ortografie (tj. pravopisu a interpunkce) 

a standardního akcentu.  

Standardním akcentem užívaným u nás je tzv. Received Pronunciation (RP). Přestože 

je RP z hlediska počtu rodilých mluvčích akcentem minoritním (jen 3% Angličanů mluví 

zcela spisovně), je celosvětově nejsrozumitelnější a nejuznávanější normou.   

Z hlediska společenského je definiční charakteristikou SE celonárodní a mezinárodní 

prestiž. Její hodnota vysvětluje, proč je SE žádoucím edukačním cílem škol 

a vzdělávacích zařízení. SE je považována za normu pro komunikaci na úrovni 

významných institucí jakými jsou např. média, vláda, soudní dvůr apod.  

Q: Je standard na světě jen jeden nebo je jich víc? 

Mluvíme-li o standardní angličtině, máme na mysli standard národní (např. Canadian 

Standard English) nebo standard příslušného světového regionu (např. Caribbean 
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Standard English). Naší zeměpisné oblasti dominuje British and Irish Standard 

English. 

Q: Jaká výslovnost se učí ve škole? 

Výuka angličtiny jako cizího jazyka (TEFL – Teaching English as a Foreign Language) 

obvykle upřednostňuje dva základní modely výslovnosti: Received Pronunciation (RP) 

a General American.  

Q: Také mají Angličané něco takového, jako my máme obecnou češtinu? 

Samozřejmě, tzv. sub-standard (non-standard).  

Q: Jak vypadá taková nestandardní angličtina? 

Zde je několik ukázek (vlevo sub-standard X vpravo standard): 

 

Zápor:  

 

I don’t want no cake. (2 zápory) X I don’t want any cake. (1 zápor) 

 

Tvar was pro množné číslo: 

 

We was robbed. X We were robbed. 

If I was you. X If I were you.  

They was waiting for us. X They were waiting for us. 

 

 

52



Tvar ain’t /eInt/ X (be) not, have (not): 

 

I ain’t so sure. (Nejsem si tak jistý.) X I am not so sure. 

I ain’t been there for a long time. (Už jsem tam dlouho nebyl.) X have not 

He ain’t got a job. (Nemá práci.) X He has not (hasn’t) got a job. 

 

Tvar innit X isn’t it: 

 

It’s cold today, innit? (že?) X It’s cold today, isn’t it? 

 

Tvar don’t pro 3. osobu jednotného čísla (přítomný čas prostý): 

 

She don’t care. (Nemá zájem.) X She doesn’t care.  

He don’t love me. X He doesn’t love me.  

 

Existují mnohé kontrahované tvary, které jsou přijatelné v řeči, ale méně přijatelné 

v psané formě jazyka. Např. gonna – (be) going to, gotta – (have) got to, outta – out of, 

sorta – sort of, wanna – want to. 

 

Za sub-standardní jsou považovány i slangové výrazy jako: 

C’mon! = Come on! (No tak! Hni se! Dělej!)  

cop = policeman (polda, chlupatej; sebrat; čmajznout; cop it – schytat to) 
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’cos = because  

cuppa = cup of tea 

dunno = don't know  

gimme = give me – Gimme my bag! (Dej mi mou tašku!) 

kinda = kind of 

lemme = let me – Lemme see that book! (Nech mě kouknout na tu knížku!) 

lil’ = little – He’s gotta nice lil’ house in the country. (Má hezkej domeček na venkově.) 

lotta = a lot of – He’s gotta lotta money! (Má fůru peněz.)   

OK = all right. Původně zkratka pro "all correct" nesprávně psaného orl korrect. 

ol’ = old 

yeah = yes 

wotcha = What are you ...? – Wotcha gonna do when you get there? (Co budeš dělat, 
až se tam dostaneš?), tj. What are you going to do...? 

Často se objevuje i nestandardní spelling (pravopis): 

luv = love, wot = what apod. 

Q: Já jsem to viděla v různých písničkách, třeba zrovna to ain’t a nikdy jsem 

nevěděla, co to je. 

Q: Mluvili jsme o té britské a americké varietě. Rozumí si vzájemně Britové 

a Američané dobře? 
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Mluví-li angličtinou, která není příliš vzdálená Received Pronunciation a General 

American, rozumí si poměrně dobře. Nestandardní angličtina (dialekty, akcenty) však 

mohou být příčinou nedorozumění.  

Q: Přesně tak. Já jsem z Oregonu na západním pobřeží USA a mám příbuzné 

v hrabství Yorkshire na severovýchodě UK. Když jsem tam přijela na návštěvu, 

tři dny jsem nikomu nerozuměla.  

Mluvčí World Englishes (tj. různých variet angličtiny nacházejících se po světě) nemají 

většinou zásadní problém rozumět americké angličtině, protože s ní přicházejí 

do styku. Jsou uvyklí na angličtinu hollywoodských filmů (movies) a počítačových her. 

Obráceně je to však horší. Američané jsou víceméně uzavřeni ve svém vlastním 

kulturním světě a nevidí daleko za své hranice. Z těchto důvodů opatřují například 

skotské filmy titulky nebo dubbují anglického Harryho Pottera.  

! - Mezi jevy, které způsobují Američanům největší poslechové potíže, patří 

a) nevyslovované psané r (např. ve slově park) u non-rhotických variet a b) kratší trvání 

samohlásek neamerických angličtin. Porovnejme například zvukové podoby slova 

want (chtít): Uživatelé britských variet (včetně české) vyslovují /wQnt/, zatímco 

Američané /wA;nt, wO;nt/. Ze stejných důvodů je naopak pro mluvčí uvyklé na kratší 

trvání samohlásek problematická varieta americká.  

! - Někdy může vlivem odchylek mezi oběma hlavními varietami dojít 

k nedorozuměním, jejichž příčinou je záměna významů některých slov: například pants 

(UK: kalhotky/trenýrky, US: kalhoty) nebo rubber (UK: guma na gumování, 

US: kondom). 

Q: Já ani vlastně nevím, jakou angličtinou mluvím.  A jsem takové dřevo, že to 

nerozeznám ani poslechově. Myslela jsem si, že mluvím americkou, ale /wA;nt/ 

rozhodně neříkám. 

Orientačně:  

 

Používáme-li slova jako cinema (x US: movie theater), mobile phone (x US: cell 

phone), garden zahrádka za domem (x US: yard) nebo shop malý obchod 

(x US: store), bill účet v restauraci (x US: check), barman (x US: bartender)  
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vyslovujeme-li: /A;/ ve slovech jako half, past, glass, bath, can’t, dance, grass, answer, 

last, fast, staff (x US: /&/),  

/t/ ve slovech jako waiter, British, better, city, thirty, water, atom (x US: /ɾ/ tj. rychle 

artikulované /d/), 
/Q/ ve slovech jako dollar, coffee, want (x US: /A;/), 

/O;/ ve slovech jako bought, fall, water (x US: /Q;/, tj. „víc otevřené, méně zaokrouhlené, 

poslechově nedbalé ó“) 

a nevyslovujeme-li /r/ ve slovech jako bigger, later, morning, aren’t (x US: /r/),  

 

pak mluvíme standardní britskou angličtinou. Pokud ve všech těchto slovech naopak 

vyslovujeme druhou uvedenou variantu, používáme varietu americkou.  
 

Q: Tak výsledek testu je pro mne překvapením: slovíčka používám jen ta 

anglická (movie theater, bartender nebo check jako účet jsem nikdy neslyšela) 

a u té výslovnosti říkám většinu anglicky, ale can’t a dance americky. Někdy 

řeknu d v better, ale ve waiter nebo atom bych to nikdy neřekla. 

Většina českých studentů mluví britskou angličtinou s lehkou, velmi nesystematickou 

(a nesystémovou) příměsí některých prvků americké variety.  

 

 

Stručná historie Received Pronunciation (RP) 

 

Z kapitol zabývajících se dějinami a evolucí angličtiny víme, že standardní akcent 

označovaný jako Received Pronunciation (RP) je historicky spojen s jihovýchodem 

Anglie. 

RP se začal vyvíjet asi před 400 lety jako angličtina vyšších vrstev a v 19. století se 

prosadil jako vyučovací model v public schools (tehdy ještě pod názvem Public School 

Pronunciation, PSP). Později se rozšířil i na úřadech a v ozbrojených silách. Tím se 
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