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Obsah. Diplomantka si jako téma zvolila polosouhlásky, které jsou jasně vymezeným a 

didakticky relevantním problémem francouzské fonetiky. V prvních dvou částech (s. 8–28) 

jsou polosouhlásky nejprve definovány a poté popsány z hlediska svého vývoje, 

korespondence s pravopisem, artikulace a v určité míře i akustiky. V experimentální části 

(s.  29–49) diplomantka představuje jednak test zaměřený na percepci polosouhlásek českými 

posluchači, jednak analýzu speciálně sestaveného textu čteného českými studenty 

francouzštiny. Čtvrtá část je věnována didaktice polosouhlásek, analýze výslovnostních chyb 

a jejich korekci (s. 50–76). 

 

Zpracování tématu, struktura práce, metodologie. Téma je uchopeno postupně ze tří 

hledisek – popisného, experimentálního a didaktického. Řazení kapitol a postup výkladu jsou 

rámcově logické, pouze na některých místech působí text repetitivně (tatáž informace 

opakovaná v různých částech) nebo nesourodě (výčet informací bez pečlivější strukturace). 

Např. část 2.2 (Articulation) by bylo možné snadno sloučit s předchozí částí 2.1 (Dimension 

articulatoire), která má pouze pět řádek. V části 2.2 jsou dále mj. srovnávány polosouhlásky a 

samohlásky, ačkoli tento problém patří do části 2.3 (La comparaison de l’articulation des 

semi-consonnes et des voyelles). Strukturace takto objemného odborného textu není snadná, 

vyžaduje kritický odstup a zejména dostatečný čas. Použitá metodologie včetně citace 

odborných zdrojů je zcela adekvátní. 

 

Originalita. Zdá se, že francouzské polosouhlásky dosud nebyly předmětem žádné závěrečné 

práce, což přispívá k originalitě překládaného textu. Vhled do fonetické problematiky, který 

diplomantka získala četbou odborné literatury, je v rámci jejího studijního oboru 

nadprůměrný (i přes občasné nedůslednosti, které jsou pochopitelné). Přínosná je rovněž 

experimentální část, jíž se autorka hned po úvodních diskusích o tématu iniciativně chopila. 

Přehled cvičení zaměřených na polosouhlásky, který je obsažen v didaktické části, považuji 

za obsáhlý a velmi zajímavý; bylo by ovšem možné strukturovat jej kritičtěji (např. některá 

cvičení nejsou pro české studenty příliš užitečná). 

 

Jazyková stránka. Autorka se rozhodla napsat diplomovou práci francouzsky a vyvinula 

nemalé úsilí pro to, aby byl text terminologicky adekvátní a jazykově správný (vč. korektury 

rodilým mluvčím). První cíl se podařilo splnit téměř beze zbytku, druhý s výhradami (např. str. 

7: La production correcte des semi-consonnes donne à la prononciation du français une 

certaine légèreté, vivacité et spontanéité à la prononciation du français.; str. 9: … bien [bʝ] 

peut avoir la variante fricative, [j] et plus fermé ou pied comme [pçe].; str. 13: … il utilise la 

signification approximant; str. 30: Faculté des lettres modernes; str. 33: Ils sortent de la 

connaissance de ce mot en tchèque.; str. 48: … moins difficile à prononcer que d’autre 

combinaison.; str. 50: fonologique; str. 52: la liste des mots contenants le son choisi; str. 60: 

répétition chorale; str. 60: L’enseignant compte et claque avec des apprenants le nombre de 

syllabes; str. 60: Ils répètent les mots en gardant le nombre des syllabes. atd. Dále se v práci 

občas vyskytují chyby v transkripci a v citovaných příkladech: str. 10 pedem > pier; str. 16 

brille [brijɔ]; str. 39: nesoustavnost v transkripci převzaté od L. Warnanta – [nwar], ale 

[bwa:r]. 

 



Poznámky k jednotlivým problémům: 

 

Str. 8: … elles sont consonantiques en ce sens qu’elles peuvent ouvrir une syllabe – nepřesná 

formulace, polosouhlásky sice mohou otvírat slabiku, ale daleko nejčastěji se vyskytují 

v kontextu souhláska – polosouhláska – samohláska. 

Str. 9: Autorka si správně všímá problému znělosti polosouhlásek (strany 9, 21 a 24), který je 

v příručkách francouzské fonetiky nejčastěji zcela opomíjen. Pro úplnost výkladu by bylo 

možné problém znělosti zařadit do obecnějšího rámce (vliv kontextu, směr asimilace) a přidat 

transkripční symboly (kroužek pod/nad). Znělost by bylo možné zahrnout také do 

experimentální části. 

Str. 10: Zřejmě nejčastější historický zdroj [j] – diftongace lat. krátkého e pod přízvukem – 

(pedem > pied) je sice uveden formou příkladu (nevhodně umístěného po pasáži věnované 

palatalizaci g), ale není součástí samotného výkladu, který se tak stává neúplným. Historický 

vývoj polosouhlásek je zajímavým dokreslením problému, ale bylo by vhodné převzít jej buď 

uceleněji, nebo raději vynechat. 

Str. 15: Nepřesná citace zdroje M. Dohalské (2003) – v diplomové práci se uvádí quand au 

moins une consonne précède, správně je předchází-li jediná souhláska. 

Str. 17: Nepřesná citace M. Dohalské (2003) – v diplomové práci se uvádí crue, správně je 

cruelle. 

Str. 35: Nekoherentní textová výstavba, která působí matoucím dojmem: Comme les semi-

consonnes n’existent pas sous la forme identique dans la langue tchèque (par exemple [j] est 

très semblable… 

Str. 48: Autorka pečlivě cituje L. Warnanta (1987), který jako jedinou transkripci tu as, tu es 

uvádí  [tɥa, tɥɛ], a v poznámce se zmiňuje o pravděpodobném kolísání mezi jednoslabičnou 

a dvojslabičnou realizací. Zároveň ale na str. 63 uvádí příklad (zřejmě podle sekundárního 

zdroje), v němž je jako modelová výslovnost uvedeno [tya]. 

Str. 51: Není jasné, z jakých zdrojů vychází výčet didaktických metod (M. Fenclová je 

citována jen v oddíle A). 

Str. 65: Asociace hláskových spojení s obrázky a koncepty není bez zajímavosti a zřejmě jde 

i o obecně přijímanou metodu. Přinejmenším asociace „[ɥe] et la montée“ a „[w] et la 

plongée“ se mi ale zdají příliš arbitrární. Sám bych vůči nim byl kritičtější. 

Str. 70: Není jasné, zda jsou návrhy ve věci fonetického minima pro různé stupně pokročilosti 

založeny na sekundárních zdrojích, či zda je navrhuje sama autorka. 

Str. 83, 86: Není zřejmý rozdíl mezi oddíly Bibliographie a Sources. 

 

Závěr. Předložený text splňuje většinu požadavků kladených na diplomovou práci (vymezení 

tématu, jeho soustavné zpracování za použití odborné literatury, přiměřená metodologie). 

K jejím pozitivům patří mj. aplikace fonetických poznatků v didaktice a samostatný 

experimentální přístup. Mezi negativy (která však nejsou zásadního rázu) je třeba uvést 

občasné nepřesnosti, heterogenní pasáže v textu a problémy s jazykovou stránkou. Kritické 

poznámky jsou míněny především jako náměty pro obhajobu a zpětná vazba diplomantce. 

Celkově považuji práci za uspokojivou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi 

dobře. 
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