
Cílem diplomové práce je přehledně zmapovat jazykovou situaci
v portugalsky mluvících zemích z hlediska pravidel pravopisu. Práce je
členěna do několika hlavních kapitol.
První část se zaměřuje na popis procesu šíření portugalské kultury
během námořní expanze v průběhu 16. a 17.století. Je zde popsán proces
přijímání evropské kultury v kolonizovaných zemích a v následující subkapitole
je popsána i dnešní situace v lusofonních zemích. Hlavní důraz je
přitom kladen na situaci v Brazílii, která je hlavní představitelkou odlišné
pravopisné normy portugalského pravopisu. Je zde v hlavních rysech
popsána aktuální podoba brazilské varianty portugalštiny s důrazem na
odlišnosti od normy evropské. V menší míře se práce věnuje popisu
situace v afrických a asijských portugalsky mluvících zemích.
Následující kapitola je zaměřena na popis vzniku portugalštiny od
dob vulgární latiny až po začátek 20. století. Stěžejní přínos této kapitoly
spočívá ve zmapování všech pokusů o reformy a sjednocení
portugalštiny, které proběhly v průběhu celého století. Největší důraz je
pak kladen na popis aktuálně probíhajícího pokusu o pravopisné
sjednocení započatý v roce 1990.
Nemalý prostor je věnován diskuzi, kterou tento pokus o reformu
pravopisu vyvolal. Je zde nastíněno jak hledisko proti reformě, tak
hledisko, které zastupuje názor kladný. Práce se v této části snaží o
objektivní nahlédnutí na problém, což ovšem nevylučuje vlastní
(subjektivní) vyjádření postoje autorky práce vůči reformě.
V poslední, praktické části, se autorka zaměřila na zkoumání, jak
pružně portugalská nakladatelství reagují na pravopisné změny, které
proběhly v průběhu celého 20. století, a zejména jak je akceptována
(rozšířena) v současnosti reforma z roku 1990. Průzkum je proveden na
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poli beletristických textů, jmenovitě na rozboru široké škály vydání
románu „Zločin pátera Amara“ od portugalského spisovatele Eçy de
Queiróz. Ze závěru vyplývá, že jsou portugalská nakladatelství
v aplikování nových pravopisných norem spíše zdrženlivá. Následuje subkapitola
zabývající se analýzou portugalských novin, kde je zkoumáno,
do jaké míry se již Nová pravidla v praxi používají. Na základě
aplikovaného výzkumu bylo zjištěno, že ve velké většině případů
portugalský tisk ještě Nová pravidla nepoužívá a že reforma má tudíž
ještě před sebou velký kus cesty k úspěšnému zakořenění.


