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Cíl práce:  

 

Česky napsaná bakalářská práce A. Jarošové si klade za cíl popsat jazykové reformy v pohnutém 
období Francouzské revoluce a rovněž v období postrevolučním. Jazykové dekrety měly násilnou a 
zcela nepřirozenou formou autoritářských zásahů sjednotit spisovnou francouzštinu, měly tak být 
vymýceny zejména „okrajové“ dialekty a jiné variety francouzštiny, jakož i užití jiných jazyků 
v příhraničních oblastech (Savojské Alpy, Alsasko, Bretaň).   
 
  

Zpracování obsahu:  
 
Práce sestává u úvodu, šesti kapitol a závěru. První kapitola podává velmi stručný nástin pojmů a 
terminologie, s nimiž autorka BP nadále operuje. Pojmy jazyk / dialekt / idiom / nářečí / patois a 
vztah mezi nimi nejsou však dostatečně přesně ukotveny. Postrádáme odkazy na relevantní 
odbornou literaturu v oblasti dialektologie. Celkově vymezení nepůsobí přesvědčivě, není 
konkrétně doloženo ani exemplifikováno. Ani druhá kapitola, jež vymezuje normativní snahy 
Francouzské akademie, není dostačující. Překvapivě se zde nesetkáme s žádnou analýzou četných 
pojednání tzv. „remarqueurs“, tedy autorům, kteří se problematice stratifikace francouzštiny hojně 
věnovali (Bouhours, Vaugelas, Valincour a řada dalších). Kapitola 3 je pak úvodem 
k nejrozsáhlejšímu oddílu práce (kap. 4), která se zabývá revolučními reformami a dekrety (s. 18–
31). Autorce se sice vcelku dobře podařilo postihnout absurdnost dobových snah o násilnou 
unifikaci jazyka, ale i zde postrádáme hlubší analytický vhled. Je také škoda, že autorka obecné teze 
dekretů nedokládá konkrétními příklady a zůstává nejčastěji v rovině obecných parafrází. Očekával 
bych rovněž, že autorka svůj nástin opře o publikace současných badatelů, jejichž práce jsou 
v českých knihovnách dostupné (G. Siouffi, M. Fumaroli, A. Rey).  
        
 

Formální a jazyková úroveň:  
 
Celkové rozvržení má dobrou úroveň, řazení kapitol je logické, práce má všechny technické 



náležitosti. Nedostatečná je však na úrovni stylistické a pravopisné, což je zarážející o to více, že 
autorka práce studuje jako druhý obor češtinu. Chyby v předložkových vazbách, neznalost pravidel 
interpunkčních, všelijaká a opakovaně se vyskytující vyšinutí z vazeb, nevhodně užité galicismy, 
chyby ve shodách a užití přivlastňovacích zájmen atd. atd. nejsou zrovna uspokojivou vizitkou. 
Všechny chyby jsem vyznačil v tištěné podobě práce. Doporučuji autorce, aby u obhajoby 
předložila pečlivě zpracovaný seznam errat. 

  
 

Přínos práce:  
 

Téma práce považuji za velmi nosné, navíc si myslím, že by stálo za úvahu porovnat francouzské 
postoje ke spisovnému jazyku s četnými diskusemi o spisovnosti u nás. To je však pochopitelně 
velké a složité téma, kterému autorka v této fázi nemohla dostát.  
 
 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 
 
Jaký je váš postoj k dialektům a jejich užívání? 
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