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')iplornandka si juko tť~m8 djplornov(~ prúce vybrala pravopIsnou rc('OrrlU1 

porltll),alsh~ho jazyka., její:!. první ver:;,e vznikala od zai';átku osmdcsútých lel, a v Portugal.sku 

vstotlpiLI v platnos1 od r .1.2009, hyt" s přechodn)ml obdobím do rokli ):014, kdy je nlO:lnc'~ 

je,~j(: u:ř.ívat j předchozí ortografická pravidla. Dúvodcrn l1ejnov,:;jší iniciativy je snaha 

,';jednotit pravopis v osmi :;,cmích, v nich)': je portugal:~tjna oficiálním jazykem., Nov;l pravidla 

vyvolala v Portugalsku zna6ný odpor, který vyvrcholil předložením pro1estní petice 

\I Parlamentu v duhnu 2009. 

Cílern prúcc bylo zmapoval situaci v zavádč~ní nov)/ch pravidel a pol<; llsi! se shrnout 

přcclcho/'.i vývoj porlugaJsk(~ho pravopisu od začátku ;W, století, případm'" naló/',t odpovC:d" na 

oj::I/'.ktl., proč: nová podoba psan(: cvropskó varianty vyvolúv{J tolik prolesHi. 

Práce samotnú je I:lcnčna do tří tématických cdldí. V prvním aulorka vysvčtluje 

p)'íčiny odlišností v dnes existujících variantách portugalštiny a mapuje j<.~ií stav v nral.í!ii a 

v h.~lvaJých portugalských koloniích v Africe. 

V druh,Sm se zabiIV21 histork:kým vývojem portugalšliny do zaL:útku dV<lcátóho stoIctí, 

konk rdnč do roku! 911, kdy došlo k první vclkc~ novodobó pravopisn( reformc(; portugalsk(~ho 

jé):t,ykit Slechlje /',cjmc"na situaci v Hrazílií (J, Portugalsku, neboL' ostatní portugalsky mluvící 

/cm(~;lchdy jcŠ{(.S ncexřstovaJy jako samostaln(~ slútní útvary čl přebíraly tedy normu 

por1lrgalskol.l. Přccbtavuje: /',de rovnč:!, sjednocující ortograficldj pravidla navT;.'í,ená v rcfomJ(~ 

/. rokli 1990, Ta/o ref'orma nebyla nikdy ratnIikovóna portugalsk)ln1 parl.a.mentem, její /',áJdady 

však p()sl()u~/.ily pro podobu ,.,Nové ortografíckó rcl'órmy", k jt~jí:!, podobč se přihlásily v,~echny 

portugalsky mluvící zemč. 

Poslední část je včnována studiu psaných materiálú. Rúznó varianty poriugaJsL:~ho 

pravopisu dokumentuje autorka na vybranó kapitole romúnll /Jor:in pátera Amara vydan{~ 

v ro/'mci',Í Jet ]l{g9 Cl:!, 2006. V publicistických textech, zejmólil v rozličných pOltugaJských 

pcriodik{lCh jlak ovbřuje, do jaké míry se v nich nov{~ pravopisná pravidl.a projevují. Autorka 

nechala zúrni:rnč stranou brazilské zdroje, protO:l,C zilvádčná reforma ;iC hrazilsk(~ varianty 

ncc!oiýldl zdaleka tolik, jako varianty evropské, pro ní:!, jsou nbk1.eró zmi:my opravdu 

. revoluční, l,c studia rozsúhlóho ma1eJiálu vypl.ývú, ;/,C zavádční nOVl~ pravopisn,~ rC;((lfmy 



V Poríugfllsku postupuje velmi pornalu, do dnešního dne včtšina deník1] novou podobu 

nepřijala. 

Pnki hodnotím jako I',dařilou, mohu konstaJovat, ~,c naplníl.a cíle I'.adúní. Autorka 

pfcdlo/,iJa bihliograficky fundovaný přehled vývoje poJ1ugaJského pravopisu a objasnila 

příčiny 1rvajfcíeh rOl'díW pi:edevším v brazíl.sl«~ a evropsk(~ variantč~. Pokud bych m(~I(;l práci 

ncSco vy1.!< nout, pak by to bylo jen pár drobných nepřesností ve f{}nctíck(~m přepisu nebo 

v překladu" např: I karol, (e(~ju h~šu oříšek). 

Di rlomandka však splnila všechny požadavky kladené na diplomovou práci, prokázala 

scJlOpnost samosta1n(~ studovat. prameny a pracovat se ziskanými inFonnaccmi, proto 

doportl(~uji práci k obhajobč bez výhrad. 

V Praze" dne 17,) ,201 () PhDr. .Jaroslava Jindrovil 

vcdoud práce. 


