
Posudek na diplomovou práci Noemi Adamcové - Nová pravidla 

portugalského pravopisu a jejich používání v praxi 

Studentka Noemi Adamcová si pro svou diplomovou práci zvolila téma 

pravopisných reforem portugalského jazyka. Vzhledem k tomu, že v současné 

době právě probíhá tzv. přechodné období, tedy přechod na nový pravopis 

stanovený Pravopisnou reformou z roku 1990, se jedná o aktuální téma, které 

vyvolává bouřlivé diskuze nejen mezi portugalskými lingvisty. Kladem této 

práce je také ta skutečnost, že jde o první práci tohoto druhu v české 

portugalistice. 

Samotná práce je rozdělena na pět základních částí. Následuje 

bibliografie obsahující sekundární literaturu, internetové stránky a beletristické 

a novinové texty, které autorka využila v analytické části práce. Nechybí resumé 

v češtině, portugalštině i v angličtině. Na konci textu jsou zařazeny ještě dvě 

přílohy obsahující analyzované texty. V Úvodu (str. 3-5) si diplomandka 

stanovuje cíle své OP. Jejím záměrem není pouhé popsání vývoje pravopisné 

kodifikace portugalštiny, ale v praktické části práce se navíc pokusí o zjištění, 

zda nový portugalský pravopis je již používán. 

V druhé části práce (str. 6-23) se autorka zabývá nejprve expanzí 

portugalského jazyka na nová území, poté popisuje jazykovou situaci 

v jednotlivých lusofonních zemích. Do této části práce bohužel směřuje nejvíce 

mých výtek. Na straně 13 při popisu rozdílností ve výslovnosti evropské a 

brazilské varianty portugalštiny autorka chybně transkribuje výslovnost slova 

responde v evropské portugalštině [rrešponďy]. Na konci slova se realizuje 

v evropské portugalštině němé /e/. Není mi jasné také použití apostrofu. 

V brazilské portugalštině se navíc nerealizuje němé /e/ v pretonické slabice. 

Dále je potřeba poznamenat, že v evropské portugalštině není dominující 

opozicí apikoalveolární /r/ a uvulární /r/, ale jednokmitové apikoalveolární /r/ a 

vícekmitové apikoalveolární /r/. Opozice s uvulárním /r/ koexistuje vedle této. 

Dále by mě zajímalo, kde diplomandka vzala údaj, že /IV evropské variantě dále 

dochází k relizaci méně znělého intervokalického /s/". Na následující straně 

rovněž překvapuje vyjádření, že v evropské portugalštině se nevyslovuje němé 

/e/ ve slově pequeno. Toto pretonické /e/ skutečně může odpadnout, ale stává 



se tak v rychlé promluvě při nedbalé výslovnosti. Ve spisovné variantě se 

rozhodně němé jej ve výslovnosti objevL Spíše o překlep se jedná na straně 16 

při tvrzení, že v evropské portugalštině máme dva tvary v kladném 

rozkazovacím způsobu - ama (2. os. sg.) a ama (3. os. sg.). Dále by mě zajímalo 

odkud autorka přebírá periodizaci portugalštiny na straně 25. 

Třetí část práce (str. 24-53) je celá věnována jednotlivým reformám 

portugalského pravopisu (1911, 1945 a 1990), přičemž nejdůkladněji jsou 

popsány změny navrhované v reformě z roku 1990. 

Ve čtvrté části práce (54-79) již autorka přistupuje k vlastní analýze textů 

a zkoumá míru užívání reformovaného pravopisu. Dochází k závěru, že 

v textech beletristických je zavádění nového pravopisu vždy dlouhodobější 

proces než u novinových článků. Nicméně i v textech žurnalistických se možná 

překvapivě nová pravopisná pravidla prakticky nedodržují. Upravený pravopis 

se vyskytuje pouze v několika málo regionálních denících. V Závěru (str. 80-82) 

diplomandka shrnuje výsledky svého bádání. 

Ke kladům práce patří určitě také, že se v textu vyskytuje velmi málo 

překlepů či pravopisných chyb (namátkou - str. 8, 23 Macao, str. 12 ... se v na 

konci ... , chyba v interpunkci str. 78 ... mohou tento luxus dovolit protože 

deníky ... ). Naopak vadou na kráse je několik zbytečných chyb v portugalském 

resumé - no ano (de) 1945, aceitQ, ~ favor, selefionados, hipQteses, 

efetivamente. 

Jinak však práci pro svou důkladnost a novost hodnotím kladně a 

doporučuji ji k obhajobě. 

V Brnkách 12. 5. 2010 PhDr. Jan Hricsina, PhD. 
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