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Obsah. Bakalářská práce se věnuje výslovnostním variantám francouzského fonému /r/ u 

rodilých i nerodilých mluvčích. V teoretické části (pp. 6–24) autorka popisuje r-ové hlásky 

z hlediska artikulačního, fonologického, pravopisného a ortoepického, a dále foném /r/ 

zařazuje do širší skupiny likvid. Závěr této části tvoří stručný přehled vývoje /r/ ve starších 

vývojových fázích francouzštiny. V experimentální části (pp. 25–51) jsou nejprve vymezeny 

cíle analýzy a popsána metodologie (analyzovaný materiál, poslechová a instrumentální 

analýza); poté autorka systematicky prezentuje a komentuje výsledky svých pozorování. Ty 

se týkají rozložení tří sledovaných rysů (znělosti, místa artikulace a způsobu artikulace) 

v závislosti na kontextu, původu mluvčích a jejich pokročilosti. 

 

Téma a jeho zpracování. Jak je zmíněno v úvodu práce, je realizace /r/ tradičně považována 

za charakteristický rys francouzské výslovnosti. Přesto je moderní literatura k této hlásce 

poměrně skrovná. Většina lingvistických prací přebírá tradiční poznatky, které již neodrážejí 

realitu (zvláště pokud jde o znělost a aproximantní realizaci /r/). Bakalářská práce tedy 

zpracovává „staré“ téma „novým“ způsobem a je pravděpodobné, že obsahuje originální 

závěry, nejen pokud jde o výslovnost Čechů mluvících francouzsky, ale i o výslovnost 

rodilých mluvčích francouzštiny. Téma je v textu práce jasně vymezeno a systematicky 

zpracováno; částečný rozpor mezi názvem práce a jejím obsahem (práce se věnuje nejen 

problému znělosti, ale i způsobu a místu artikulace variant /r/) je třeba připsat vnějším 

okolnostem (zadaný název nelze upravovat). 

 

Struktura a metodologie. Práce má logickou strukturu a je podložena relevantní odbornou 

literaturou, jejíž rozsah by ovšem mohl být o něco málo bohatší. Veškeré výsledky praktické 

části vycházejí ze sluchové (a částečně spektrografické) kategorizace variant /r/ – tuto 

netriviální dovednost si autorka osvojila – jak jsem se mohl přesvědčit při konzultacích – na 

dobré úrovni, takže lze výsledky považovat za spolehlivé. I v ostatních fázích empirické práce 

si ostatně autorka počínala samostatně a racionálně. Kladně je třeba hodnotit i 

„konzervativní“ přístup ve sporných případech, na který je v textu několikrát upozorněno. 

 

Formální a jazyková stránka. Jazyková stránka je v zásadě vyhovující, až na občasné 

překlepy či problémy s interpunkcí (str. 4 a dále: sylabičný místo slabičný; str. 6: fromcoronal; 

str. 8: Švédštině místo švédštině; str. 9 a dále: Introductions místo Introduction; str. 22: deus 

tendances; str. 28: následující dvě čtení byly zaznamenány; str. 49 a 53: chybějící čárka; 

str. 16, 41, 43 a 46: čárka navíc) a několik menších problémů ve francouzském résumé (de la 

prononciation – d’une prononciation; une approximative – une approximante; l’âge des 

français – des Français; interlocuteurs – locuteurs; des présences de pause – la présence des 

pauses; en distribution complémentaire en positions (vc-) a (v_) – en distribution libre dans 

les positions (vc-) et (v_); les tchèques – les Tchèques ; du /r/ apicale – du /r/ apical). 

Součástí typografického stylu bakalářské práce jsou nadpisy s malým počátečním písmenem, 

což je ve vědeckých textech nezvyklé. 

 



Konkrétní připomínky k textu a náměty k obhajobě: 

 
- I když je práce deskriptivní, bylo by možné stručně nastínit pedagogickou aplikaci získaných 

poznatků. 

- Některé méně známé pojmy (Praat, obstruent) by bylo vhodné vysvětlit. 

- Abstraktní formule označující kontexty (c+v, _v atd.) jsou zcela na místě, ale pro jejich snazší 

pochopení by bylo vhodné uvádět i reálné příklady (jak při jejich zavedení na str. 27, tak 

v prezentaci výsledků na str. 32 a dále). 

- Grafy č. 2 a 3 by měly mít stejné pořadí sloupců, protože znázorňují totéž. 

- Bylo by vhodné explicitně připomenout, že výsledky jsou získány na malém vzorku nahrávek, 

což omezuje jejich validitu. 

- U Čechů, kteří vyslovují /r/ apikálně, je nebezpečí slabikotvorné realizace v některých 

pozicích – jsou takovéto případy doloženy? 

- Lze mezi znělou a neznělou variantou /r/ určit, která je základní? 

- Str. 8: Součástí popisu frikativ [ʁ, χ] by měla být i zmínka o jejich vibrantnosti. 

- Str. 9: Dásňový oblouk – lépe dásňový výstupek. 

- Str. 11: Artikulace [ɹ] se vyskytuje nejen v severoamerických dialektech. 

- Str. 11: Rozkolísanost terminologie pro „r roulé“ by bylo vhodné doložit konkrétními citacemi. 

- Str. 11: Petit Robert neuvádí v seznamu cizích fonémů [χ], ale [x]. Je ovšem pravda, že 

v elektronické verzi tohoto slovníku jsou oba symboly snadno zaměnitelné. 

- Str. 17: Pasáž o desonorizaci samohlásek na konci slova se zpracovávaným tématem souvisí 

jen volně. Chybí naopak zmínka o koncové desonorizaci souhlásek. 

- Str. 20: Opozice /r/ vs. /rr/ v passé simple a futuru existuje nejen ve 2. a 3., ale i v 1. osobě 

(j’éclairai vs. j’éclairerai). 

- Str. 22: Zdá se ale, že tento nový způsob výslovnosti má spojitost se staršími změnami /r/: s 

transformacemi na /z/ a /l/ a s tendencí hlásky /r/ k jejímu oslabování. – Nechápu smysl této 

věty. 

- Str. 24: jen ve fonologickém uvědomění mluvčího – lépe ve fonologickém povědomí. 

- Str. 26: V pasáži o nahrávání nejsou uvedeny celkové počty mluvčích (10 a 14). 

- Str. 27: Bylo by možné připojit nahrávaný text. 

- Str. 27: Tento text se skládá ze tří krátkých novinových článků s relativně výrazným 

zastoupením požadované hlásky /r/ v různých pozicích. – Bylo by vhodné explicitně zmínit, 

zda jsou doloženy všechny pozice a zda některá nemá např. jen jeden výskyt. 

- Str. 35: Výsledky ukazují, že po neznělé souhlásce realizují rodilí mluvčí v naprosté většině 

případů neznělé /r/. Zajímavou otázkou by bylo, zda hraje roli začátek slova (ces trous vs. 

cette roue). Není ovšem jisté, zda jsou v textu oba kontexty doloženy. 

- Str. 41: Tvrzení o vztahu mezi věkem a četností aproximant je odvážné – korelace pořadí a 

četnosti je sice negativní, ale nikoli signifikantní (-0,503). 

- Str. 42: Výslovnost vibranty je označována za „raritní“ – tento závěr platí jen pro daný vzorek 

a nelze jej snadno generalizovat. 

- Str. 50: Pokud jde o mluvčí P3, která má vysoké zastoupení neznělých variant, bylo by 

zajímavé zjistit, jak realizuje česká ř. 

 

Závěr. Mám za to, že předložený text dostatečně naplňuje všechny požadavky kladené na 

bakalářskou práci (vymezení tématu, jeho soustavné zpracování, náležitá metodologie). 

Autorka prokázala velmi dobrou schopnost teoreticky proniknout do úzce vymezeného tématu 

a osvojit si potřebné analytické postupy. Výsledky jsou kvalitně prezentovány a navíc jsou 

částečně originální. Práce je záslužná i proto, že objektivně mapuje terén, který je dostupnými 

příručkami francouzské fonetiky poněkud zanedbáván. Z těchto důvodů práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji klasifikaci známkou výborně. 

 

 

        10. června 2011, Tomáš Duběda 


