
 
 
 

Posudek diplomové práce Elišky Navrátilové 
 

Les semi-consonnes fran�aises dans la perception et dans la production 
des apprenants tchèques 

 
(Katedra francouzského jazyka a literatury, PedF UK v Praze, 2010, 87 pp. + přílohy) 

 
 
 Diplomová práce Elišky Navrátilové představuje zajímavý problém, který v  pracích 
obdobného charakteru nebyl dosud řešen. Diplomantka si vytkla za cíl prozkoumat nesnáze, 
s kterými se setkává student francouzštiny při produkci i percepci tří francouzských 
polokonsonantů, které ve fonematickém inventáři češtiny neexistují. 
  

Autorka nejprve definuje polokonsonanty, uvádí historický vývoj tohoto pojmu a na 
bohatém materiálu ukazuje vztah grafického zobrazení a zvukové realizace jednotlivých 
polokonsonantů. Opírá se zde o práce  renomovaných francouzských fonetiků a přechází dále 
ke vztahu artikulačních a akustických charakteristik všech tří hlásek.  
  

Třetí část práce má experimentální  charakter. Autorka představuje dva odlišné typy 
testů – prvním je test zaměřený na percepci polokonsonantů českými posluchači. Na základě 
druhého testu – speciálně sestavený text čtený českými studenty francouzštiny i rodilými 
Francouzi -  uvádí diplomantka výslovnost vybraných problematických slov českými studenty 
a současně ukazuje realizaci francouzských studentů.  

 
Čtvrtý oddíl práce se zbývá didaktikou  polokonsonantů. Tato kapitola je poměrně 

obsáhlá, dobře členěná a obsahuje relativně velký přehled typů cvičení, které přímo v aplikaci 
mohou sloužit jako výukový materiál k získání správných návyků výslovnosti francouzských 
polokonsoantů.  Jedná se o „korektivní fonetiku“ zaměřenou na všechny tři hlásky, které mají 
i navzájem odlišné problémy z hlediska správné realizace cizím mluvčím.  

 
Student by se měl naučit především sluchově zafixovat a správně identifikovat každou 

hlásku, kterou musí ovšem zvládnout i artikulačně. Tento postup je dobře rozpracován a opírá 
se o řadu opozicí, které, (jak je známo i z chybné produkce a percepce  jiných 
problematických hlásek), v pouhém výkladu jednotlivých polokonsonantů neumožní 
studentovi názorné srovnání chybné výslovnosti. Autorka nezapomíná v celém textu ani na 
názorné poznámky k artikulaci. Nácvik polokonsonantů z hlediska produkce i percepce je 
z hlediska korekrtivních fonetických metod nápaditý, různorodý a bohatý. 

 
Pokud jde o celkový charakter práce lze poznamenat, že diplomantka je dobře 

seznámena se značně širokým výběrem odborné fonetické literatury, což nebývá u 
diplomových prací tohoto typu zcela běžné. Studium a současně vlastní promýšlení daného 
problému jí tak umožnilo pojednat jednu z obtížných částí výkladu fonetiky francouzštiny -  
francouzské polokonsonanty – a to z hlediska historického, současného, artikulačního, 
akustického a didaktického.   

 



Domnívám se, že i terminologicky je celý text dobře napsán, některé drobné jazykové 
nepřesnosti, např. v překladu či citování autorů (Donohe Daudet str..32 – v seznamu je ale 
správně Donohe Gaudet – aj.)  neubírají na vlastní kvalitě celé diplomové práce. 

 
Závěrem je třeba konstatovat, že předložená práce splňuje svým zpracováním, 

aplikacemi i didaktickým využitím veškeré požadavky, práci doporučuji k obhajobě a 
navrhuji klasifikaci výborně. 
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