Uplatnění studentů a absolventů fonetiky
Už během studia se můžete zapojit do projektů. Řešili jsme úlohy pro Samsung, v současné době
spolupracujeme s kolegy z plzeňské ZČU na vylepšování automatické syntézy češtiny a s odborníky

Fonetika
Co je to fonetika?

z ČVUT na mapování stárnutí lidského hlasu pro účely diagnostiky Parkinsonovy nemoci a dalších
neurodegenerativních onemocnění. Nedávno pět našich studentů a absolventů začalo pracovat ve
společnosti Google v Londýně. Ve vyšších ročnících se studenti často podílejí na publikacích.
Co se na fonetice naučíte?

Fonetika je interdisciplinární obor, který se z nejrůznějších hledisek zabývá lidskou řečí
a řečovou komunikací.

 vyslovovat, slyšet a transkribovat jemné rozdíly ve výslovnosti jazyků
 odborně pracovat s audionahrávkami, zdokonalíte se v ovládání počítače

Jde o jedinečný obor, který můžete studovat jen na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

 provádět empirický výzkum v řečových vědách

U nás pochopíte, jak řeč vzniká a jak ji vnímáme. Porozumíte, jak spolu různé věci v lidské řeči souvisejí,

 osvojíte si základy mluvy hlasových profesionálů

a brzy si vybudujete schopnost vnímat detaily výslovnosti, které na ostatní působí podprahově. Studium

 získáte lingvistické poznatky klíčové pro výzkumníky zabývající se řečovými technologiemi

fonetiky je nezbytné pro každého, kdo to s řečí – ať už se svou mateřštinou nebo s cizími jazyky – myslí

 zásady adekvátní komunikace pro oblast kultury mluvené komunikace

vážně. Vědomé ovládnutí zvukového plánu vlastního i cizího jazyka je pro profesionály zkrátka důležité.

 dovednosti umožňující fonetickou identifikaci mluvčího pro forenzní účely

Fonetika má zároveň přesah i do technického světa. Budete

 aplikovat specializované znalosti a dovednosti při výuce cizích jazyků

nahrávat v našem profesionálně vybaveném studiu, můžete

 schopnost identifikovat a napravovat základní poruchy v zacházení s řečí

využít i přístroje zaměřené na přímé zkoumání řečové produkce,

Naši absolventi proto nemají problém s uplatněním v Česku ani v zahraničí, zaměstnavatelé oceňují

jako je elektropalatograf nebo nazometr. Při studiu fonetiky se

nejen jejich humanitní dovednosti, ale i jejich všeobecný přehled a orientaci v technických disciplínách.

zlepšíte v práci na počítači, přátelskou formou se naučíte základy

Jako příklady profesí uveďme:

statistiky, porozumíte řečovým technologům konstruujícím
programy pro zpracování řeči a když budete chtít, naučíte se
programovat užitečné internetové aplikace.

 odborný řečový poradce (divadla, pracovníci v médiích, ve veřejné sféře)
 lektor korektivní výslovnosti cizích jazyků včetně češtiny pro cizince
 v kombinaci s cizím jazykem vysoce kvalifikovaný učitel jazyků
 odborník na soft skills (rétorika, argumentace)

Studium fonetiky
Fonetika patří k lingvistickým vědám, ale navíc propojuje poznatky několika vědních oblastí. Kromě
základních pohledů na řeč – jak se tvoří, jaké jsou její fyzikální vlastnosti, jak ji vnímáme a jak funguje
zvukový systém daného jazyka – zahrnuje i pohled psychologický, pragmatický, sociologický,
technologický a další. Celému tomuto spektru se studium fonetiky u nás věnuje.
Fonetiku můžete studovat v kombinaci s živými jazyky jako bohemistika, anglistika a další, s obecnou
lingvistikou, translatologickými a dalšími obory. Jako absolvent interdisciplinárního oboru fonetika si
v řečových vědách můžete vybrat právě tu svou oblast a s uplatněním nebudete mít problém. Ve
Fonetickém ústavu obor fonetika pěstujeme nejen na úrovni bakalářské, ale i magisterské a případně
také doktorské.
Náš obor si vyberte, pokud se zajímáte o jazyky a řeč obecně, pokud vás fascinuje výslovnost různých
jazyků nebo dialektů, baví vás práce s lidmi a pokud vás přitahuje interdisciplinarita fonetiky. Těšíme
se na vás!

http://fonetika.ff.cuni.cz

 získáte poznatky o zvukové stavbě jednotlivých jazyků i ve srovnání jazyků

facebook.com/fonetici

http://www.ff.cuni.cz

 forenzní fonetik
 odborník v oblasti řečových technologií

Pojďte studovat
fonetiku do Prahy!

„Dát si snídani v trávě na Letné, jít si zaběhat Kinského
zahradami a na Petřín, vzít kamarádku na kolečkové brusle do
Ladronky, natrhat si hrušky na Parukářce, projet se na kole
Divokou Šárkou a vyjet s přáteli podél Vltavy a Berounky dál za
Prahu nebo třeba až na Karlštejn, courat se v noci středověkými
uličkami, zajít do kaváren, hospůdek, divadel, na párty mediků,
legendární Miss Agro, poslechnout si živý jazz, stát se členem
pěveckého sboru, chodit do symfoňáku? Potkat životní přátele
z celé republiky, ale i ze světa? Konečně se posunout a někam
to skutečně dotáhnout, ovládnout pořádně výslovnost cizího
jazyka? Mít to všude blízko? S batohem na ferrata do Děčína,
s kanoí na Otavu nebo s kolem po moravských vinohradech?
Všude vlakem do pár hodin. Tady je tolik možností, že se stačí
jen na chvíli zasnít a vybírat.“

http://fonetika.ff.cuni.cz

facebook.com/fonetici

http://www.ff.cuni.cz

