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Název diplomové práce: Vývoj francouzského pravopisu od 16. století se zvláštním 
zřetelem na accent circonflexe

Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce je vývoj francouzského pravopisu od 
16. století až po současné spory o pravopisnou reformu. Práce je doplněna dotazníkovým 
šetřením mezi frankofonními mluvčími, zkoumajícím jednak míru povědomí o pravopisné 
reformě, jednak vztah k ní (plné znění dotazníku je uvedeno v Příloze 2). 

Formální aspekty práce. Práce je psána kultivovaným jazykem, jazykové chyby ani 
překlepy nejsou příliš časté (odpovědi ukázali str. 141, Maups místo Maupas str. 81, 
v nadpisu 261 Vztah fonické stránky a grafickou str. 79, správná výslovnosti pozn. 228 na str. 
64 aj.). Při uvádění poznámek pod čarou je kombinována česká a francouzská norma (česká –
odkaz za interpunkcí, francouzská – před interpunkcí – např. str. 25, 123-124 aj.). 
V poznámkách autorka systematicky uvádí překlady francouzských citací (s občasnými 
problematickými místy – např. Education nationale str. 125 pozn. 443). Vzhledem k tomu, že 
autorka příliš nevyužívá vnitřní odkazování na čísla poznámek, stálo by za úvahu změnit 
průběžné číslování poznámek a použít pro každou kapitolu nový začátek číslování (nyní 
dosahuje poslední číslo poznámky cifry 467). Koherenci práce by rovněž mohly posílit 
explicitní vnitřní odkazy, zejm. u zmínek o accent circonflexe (str. 20 aj.). V úvodním 
prohlášení chybí druhá část upřesňující, že práce nebyla použita pro získání stejného nebo 
jiného titulu.

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. Práce je nadstandardní rozsahem i hloubkou 
zpracování tématu; její strukturace je jasná a přehledná. Autorka podává ucelený přehled 
celkového vývoje pravopisného systému francouzštiny, a v tomto komplexním rámci ukazuje 
postupný vývoj accent circonflexe. Největší pozornost je věnována vývoji v 16. a 17. století; 
výklad u dalších století je již stručnější (vzhledem k celkovému rozsahu práce by ale nebyl 
podrobnější výklad možný). V posledních kapitolách někdy zestručnění vede k fragmentaci 
textu a také k ještě většímu omezení vlastního komentáře autorky k výkladu – např. u 18. 
století se po krátkém obecném úvodu do historické a společenské situace přechází rovnou 
k prezentaci prvního slovníku; bylo by vhodné (stejně jako v předchozích kapitolách) v úvodu 
zmínit celkovou koncepci kapitoly a vzájemný vztah jednotlivých představených děl. U 20. 
století (kapitola 5) pak úvod už úplně chybí (str. 115). Právě tyto syntetické části by mohly 
být hlasem autorky a příležitostí více syntetizovat odděleně představené zpracované zdroje. 

Je třeba ocenit zejména rozsah zpracované primární literatury, přičemž především v 16. a 
v 17. století se jedná o texty velmi náročné. V závěrečné bibliografii by ale i u těchto starých 



textů bylo vhodné uvést, z jakého vydání autorka čerpala (někde je tento údaj uveden – např. 
Maupas 1618, jinde nikoli). 

Na závěr jeden dotaz k zpracovanému dotazníkovému průzkumu: na str. 137 autorka 
konstatuje, že výsledky ukázaly nesouhlas se zavedenou reformou a jmenovitě uvádí zejm. 
odpor k odstranění accent circonflexe: je to proto, že toto diakritické znaménko bylo hlavním 
předmětem práce, nebo respondenti v dotaznících skutečně explicitně v komentářích uváděli, 
že je zaráží především odstranění tohoto znaménka? 

Předkládanou diplomovou práci považuji za výjimečně zdařilou, proto ji doporučuji
k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 14. 6. 2016 PhDr. Olga Nádvorníková, PhD.


