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Na základě dlouhodobé osobní zkušenosti s frankofonním prostředím 

frankofonní částí Švýcarska, Francií a frankofonní částí Belgie a na základě vlastních 

výzkumů předkládá studentka velice dobrou panoramatickou práci o belgické variantě 

francouzštiny: ve čtyřech jejích velkých oddílech nás, v rámci velice dobře promyšlené a 

logicky pojaté struktuře, seznamuje postupně s historickým rámcem této varianty 

francouzštiny, jejím demografickým a politickým pozadím, jejím vnitřním rozdělením a 

lingvistickou charakteristikou v hlavních rysech.

Pokud jde o proporčnost jednotlivých částí, musíme chválit její správnou volbu –

logicky propojené části jsou velice vhodně dimensované a poskytují pertinentní popis 

příslušného aspektu jazykové varianty.

Autorka naznačila a připomíná i v průběhu práce, že se jedná spíše jen o 

představení nejústřednějších rysu belgické francouzštiny a vlastně tak ponechává prostor pro 

případné rozvedení práce (jež sama o sobě již rozšířením je – bakalářské práce) budoucí.

Ohledně rámcových diskusí a klíčových témat bychom však chtěli říci, že 

autorka mohla, nebo spíš vysloveně měla, začlenít – ať již do úvodu či do politické části 

vykladu – velkou polemiku nad tím, jak vlastně belgickou variantu jazyka označovat -

francouzštinu « de Belgique » x « en Belgique » x « belge » x « dialecte belge »... Tato 

obrovská – protože vlastně statutární – diskuse probíhá již od počátků Belgie jako 

samostatného státu a dodnes neztrácí na síle.

Pokud jde o obsah ideový, musíme podtrhnout, že je vypracován na ůrovni a 

jazykově korektně a vykazuje vědecký styl a přístup. 

Mohli bychom snad jen vytknout práci s většími citacemi – formální i 

jazykovou. Nalézáme – například na straně 56 některé chyby (chybějící grafické akcenty, 

avoir místo savoir bude zřejmě jen překlep, ale poškodil podle nás líčenou situaci, jež 



ilustrovala zmatení mezi savoir a pouvoir). Toto vše jsou však pouze drobnosti, které 

nemohou práci ubrat na jejích kvalitách.

Autorka, jež se ukazuje být dobrým odborníkem na tuto otázku by určitě v tomto 

díle měla pokračovat – v dalších akademických stupních i možná mezinárodně – ve 

spolupráci s belgickými lingvisty.

Práci doporučuji k obhajobě.

V Praze, dne 9.1.2011                                                Jiří Jančík




