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                            Znělé a neznělé /r/ ve francouzštině u českých mluvčích. 

 

Cílem předkládané práce zpracovávající téma znělosti a neznělosti francouzského /r/ je 
zjistit, s jakou kvalitou jsou vyslovovány varianty francouzského znělého a neznělého /r/ 
českými mluvčími. 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. 

Teoretická část, (str.7-24), postupuje od popisu různých druhů r-ových hlásek ve 
francouzštině k jejich charakteristice ve fonologii. Různé typy výslovnosti /r/, alofony, chápe 
autorka jako fonostylistické ukazatele pro regionální či socio-kulturní charakteristiku 
mluvčího. Zároveň upozorňuje na výskyt různých druhů /r/ jakožto fonému v regionálních 
variantách. V kapitole věnované znělosti/neznělosti podává, vedle přehledné a výstižné 
charakteristiky druhů asimilačních změn, srovnání znělosti a neznělosti r-ových hlásek 
v češtině a ve francouzštině. Věnuje se rovněž grafické podobě /r/ v různých pozicích. 
Teoretickou část uzavírá kapitolka věnovaná stručné historii hlásky /r/ ve francouzštině. 
Autorka zde v závěru tvůrčím způsobem srovnává výsledky Strakovy studie ze 60.let se 
současným stavem výslovnosti /r/. V teoretické části autorka prokázala velmi dobrou orientaci 
v tématu a schopnost práce s odbornou literaturou. 

Experimentální část, (str.24-51), je věnována znělosti/neznělosti /r/ a výslovnosti 
fonému /r/ v různých variantách s přihlédnutím ke kontextu, původu mluvčích a pokročilosti 
českých mluvčích. 

Pro analýzu zvolila autorka čtený text složený ze 3 kratších novinových článků.  
Škoda, že text není v práci přiložen. 

Pro jednotlivé etapy výzkumu stanovila autorka cíle a metodu: 

a) zjištění, jakým způsobem vyslovují foném /r/ rodilí mluvčí (10 mluvčích 
z kontinentální Francie) a zda má věk vliv na výslovnost /r/; dalším cílem  je porovnání 
současné výslovnosti rodilých mluvčích s dosavadními údaji v odborné literatuře o 
výslovnosti /r/; 

b) porovnání výslovnosti rodilých mluvčích s výslovností Čechů rozdělených ve 
zkoumaném vzorku na tři skupiny podle doby osvojování francouzštiny : 5 začátečníků (2 
semestry jazykové průpravy), 5 středně pokročilých (2-5 let jazykové průpravy), 4 pokročilí 
(4-7 let jazykové průpravy); 

c) zjištění, zda výslovnost Čechů závisí na době, po kterou se věnují osvojování  
francouzštiny, či zda je výsledkem individuální výslovnostní specifiky mluvčích. 

Vyhodnocení výsledků, (str.29-51),  autorka předkládá z hlediska znělosti/neznělosti, 
z hlediska konkrétní vyslovené hlásky a nezapomíná ani na hledisko zohledňující individuální 
specifiku mluvčích. Závěr práce pak výsledky shrnuje i vzhledem k předpokladům 
stanoveným na počátku výzkumu: 

Pro hledisko znělost/neznělost z analýzy vyplývá, že rodilí mluvčí nejčastěji vyslovují 
/r/ dorsální realizací v pořadí znělá frikativa, neznělá frikativa, znělá aproximanta. – 
Porovnání dorsální výslovnosti u Francouzů a Čechů nepřineslo výrazné odlišnosti. – Odlišné 
výsledky pak autorka konstatuje u srovnání dorsální a apikální výslovnosti u českých 



mluvčích: znělé hlásky u dorsální výslovnosti jsou méně zastoupené než apikální výslovnost 
znělé varianty. 

Výsledky věnované konkrétní variantě výslovnosti /r/ a zaměřené hlavně na rodilé 
mluvčí ověřily více variant výslovnosti. Zatímco v iniciální pozici je zastoupena pouze znělá 
uvulární frikativa, v ostatních pozicích se vyskytují společně znělá uvulární frikativa a znělá 
uvulární aproximanta. – Oproti francouzské  nejfrekventovanější znělé frikativě konstatuje 
autorka u českých mluvčích neznělou frikativu. 

Výsledky zaměřené na individuální specifiku mluvčích přinesly zjištění, že u fr. 
mluvčích věk částečně ovlivňuje výskyt aproximanty. - Čeští mluvčí pak podle výzkumu 
preferují apikální nebo dorsální výslovnost /r/. Apikální výslovnost u Čechů přičítá autorka 
začátečnické fázi jazykové průpravy; pokud se však vyskytla výjimečně u pokročilých, přičítá 
ji autorka nesmělosti či individuální specifice výslovnosti. Autorka dále konstatuje, že 
začátečnická výslovnost bývá často přibližná a též dílem náhody. 

Svými závěry autorka ověřila i upřesnila předpoklady stanovené na počátku 
experimentální části (str.25). Konstatuje též, že reálná výslovnost francouzských mluvčích se 
často rozchází s údaji uvedenými v dosavadní odborné literatuře (str.54). 

Metodologické zpracování experimentální části vypovídá o bezpečném zvládnutí 
tématu, propracovanosti postupů a schopnosti třídit, porovnávat a vyhodnocovat výsledky 
výzkumu. Svým zpracováním přesahuje rámec požadavků kladených na bakalářskou práci. 

Otázky do diskuse:  
- Do jaké míry počet osob zkoumaného vzorku rodilých i českých mluvčích (10 + 14) může 
ovlivnit vypovídací hodnotu výsledků a závěrů výzkumu? 
- Jakým způsobem by bylo možno využít výsledků výzkumu pro osvojování / výuku 
francouzštiny? 

Práce je napsána kultivovanou češtinou, jazyková stránka, až na drobné nepozornosti, 
odpovídá požadavkům; formální stránka vypovídá o poučenosti autorky. Samotný text 
doprovázejí kvalitně zpracovaná résumé české, francouzské a anglické V seznamu použité 
literatury figurují autoři frankofonní, anglofonní i čeští. 

Práce Markéty Zíchové odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, 
hodnotím ji výborně a doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
V Praze, 8.6.2011                                                                    PhDr.Hana Loucká, CSc. 
                                                                                                oponent 


