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Předkládaná diplomová práce je první – alespoň pokud mi sahá paměť -  jež se zabývá 

historickým vývojem francouzského pravopisu. Navíc je to práce velice zdařilá, jež obsahuje i 

pozoruhodný dotazníkový průzkum. Již pohled na obsáhlou bibliografii primárních i 

sekundárních zdrojů (str. 143-148) naznačuje hloubku autorčina záběru. I grafické zpracování 

(viz např. přehledné grafy na str. 131-134) je na velmi dobré úrovni.

Jako vedoucí práce musím v první řadě ocenit pečlivou analýzu zejména textů z 16. století, 

z nichž některé jsou v latinském originále (Sylvius) a jiné (Meigret aj.)  představují, alespoň 

v první fázi, značné interpretačně-vizuální obtíže. Autorka celou problematiku potenciální 

pravopisné reformy 16. století zařadila jak do kontextu prudce se rozvíjející knižní (a 

francouzsky psané) produkce, tak do kontextu dobového úsilí o zrovnoprávnění fr. jazyka. 

Pečlivě sleduje zejména vývoj diakritických znaků a postupně i proměňující se statut accent 

circonflexe, onoho „accent du souvenir“ (Cerquiglini).

Pravopisné boje 16. století jsou synteticky představeny v oddíle 1.5. s jasným rozlišením 

jednotlivých kritérií (etymologie, korespondence fonické a psané stránky jazyka, nadbytečná 

písmena, diakritika).

Popis vývoje v 17. století je podán rovněž velmi přehledně, autorka se věnovala i 

ortografickým poznámkám/pozorováním některých „remarqueurs“, viz např. kapitolu 2.2.4. 

o circonflexe u Ménagea (str. 69-70). V kapitole 2.6. syntetizovala pravopisné jevy v 17. 

století.

18. století je představeno téměř v úplnosti včetně např. Dictionnaire de Trévoux, chybí snad 

jen komentář Fr. akademie k Vaugelasovu překladu Quinta-Curtia, ale to bychom se dostali 

vysoko nad rámec diplomové práce.

Obdobně obsáhle a pečlivě jsou zpracovány návrhy pravopisných reforem a pravopisných 

debat 19. a 20. století, i když by se mohlo zdát, že jsou oproti minuláým století poněkud 

poddimenzovány (od návrhu reformy 1901).

Dotazníkový průzkum je nesmírně zajímavý jak pokud jde o skvěle zvolený text (Le Grand 

Meaulnes) a představené varianty, tak pokud jde o výsledky. 62% dotazovaných nemělo 

vůbec povědomí o reformě z roku 1990 a to přes to, že od roku 2008-2009 je nový pravopis 

základem školních osnov.

V závěru mohu jen zdůraznit nespornou kvalitu předložené práce, pro níž navrhuji hodnocení 

výborně.
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