
Tobiáš Scheer 
Úvod do generativní fonologie Brno 05, úkoly distribuční analýza 
 
Nĕmčina 
 pravopis [  ] smysl  pravop [  ] smysl  pravopis [  ] smysl 
1 herum hE“Um autour 13 richtig “IçtIç juste 25 Viertel fI åt´l quartier 
2 Bart bA At barbe 14 Brief b“iif lettre 26 Rad “AAt roue 
3 Lurch lU åç batracien 15 frei fXaÉI libre 27 Püree pY“ee purée 
4 Bier biå bière 16 Lord lçåt lord 28 nur nU å seulement 
5 Farbe fA Ab´ couleur 17 Markt mA Akt marché 29 drei d“aÉI trois 
6 vor fooå devant 18 Berg bE åk montagne 30 leer leeå vide 
7 Schrift S XIft écriture 19 Mauer maÉUå mur 31 verlieren fE ålii“´n perdre 
8 Feuer fçjå feu 20 Bär bE å ours 32 würgen vYåg´n étrangler 
9 Frosch fX çS grenouille 21 Pirat pii“AAt pirate 33 wahren vaa“´n préserver 
10 Krieg kXiik guerre 22 Strand StXant plage 34 klar klaa clair 
11 Horror hç“çå horreur 23 Presse pXEs´ presse 35 Wirbel vI åb´l vertèbre 
12 Begriff b´g“If idée 24 Beruf b´“uuf profession 36 fahren faa“´n conduire 
 
1. podívejte se na distribuci tohoto fonému, který je v pravopise zapsán "r". Povaužujete ho za /r/ v hloubkové struktuře. 
2. kolik má alofonů? V jakých kontextech se objevují? Napište zákon. 
 
Turečtina 

 pod jm. posesivní tvar smysl pod jm. posesivní tvar smysl 
1. ip ipi corde 10. ahmet Ahmedi Ahmed 
2. bit biti pou 11. pabuc pabuÔu pantoufle 
3. sebep sebebi raison 12. gyc gyÔy puissance 
4. kanat kanadˆ aile 13. sepet Sepeti panier 
5. Seref Serefi honneur 14. sanat sanatˆ art 
6. kˆc kˆcˆ croupion 15. kep Kepi casquette 
7. pilot pilotu pilote 16. kurt Kurdu ver 
8. demet demeti bouquet 17. sac sacˆ cheveu 
9. Sarap Sarabˆ vin 18. reNk reNgi couleur 

 
1. a. popište alternaci, která se týká poslední souhlásky kořene. 
 b. jak se jmenuje proces, který ji ovládá? Napište zákon. 
2. a. popište alternaci, která se týká sufixové samohlásky. 
 b. napište zákon. 
3. uved'te hloubkové tvary slov číslo 3,5,9,11,13,16,17. 
4. uved'te posesivní tvary následujících slov:  likøt  køpas  gyb´rn 
 
Somálština 
  singulier sg. défini pluriel  
(1) a. maar maarta maaro maison 
 b. naar naatra naaro moustique 
 c. gees geesta geeso côté 
(2) a. sun sunta sumo poison 
 b. laan laanta laamo branche 
 c. sin sinta simo hanche 
 d. dan danta dano affaire 
 e. daan daanta daano rive 
 f. saan saanta saano cacher 
 
1. zjistěte pod (1) tři gramatické morfémy, o kterých je řeč. 
2. (2) ukazuje alternaci mezi [n] a [m]. 
 a. popište ji. 
 b. podle kterého zákona se chová? Napište zákon. 
 c. čili jaký mají status fonologický [n] a [m]? 
 d. uved'te hloubkové tvary šesti kořenů pod (2). 



 
Podívejte se na tento seznam slov z tří jazyků, které jsou geneticky vázané. 
 
francouzština španělština italština smysl 
sof  salvo "sauf" 
sel sal  "sel" 
Sef kabo  "chef" 
pre  prato "pré" 
otr  altro "autre" 
per  padre "père" 
Sevr  capra "chèvre" 
Sapo  cappello "chapeau" 
kle  kjave "clef" 
Sval kaba¥  "cheval" 
porte  portare "porter" 
sev  sapa "sève" 
ne  naso "nez" 
Sart karta  "charte" 
mov  malva "mauve" 
arbr  albero "arbre" 
mer mare  "mer" 
kar  quarto "quart" 
fev  fava "fève" 
lar  lardo "lard" 
levr  labbro "lèvre" 
an  asino "âne" 
ob  alba "aube" 
arm  arma "arme" 
Sar karro  "char" 
Ser karo  "cher" 
Sato kasti¥o  "château" 
top  talpa "taupe" 
mère  madre "mère" 
 
1. jak zněla první samohláska v původním jazyce, tj. v latině ? 
2. z jakého důvudu se objeví ve francouzštině tři různí zástupci za stejnou původní samohlásku ? 
3. na konci slova francouzština ztratila všechny samohlásky kromě pův. a (vyplývá to i z tohoto korpusu). 

Udejte chronologii tohoto procesu s tím, který se týká první samohlásky kořene. 
4. copak si myslíte o slovech "cheval" a "château"? Navrhněte formu těchto slov v latině. 
 
 
 
 


