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Hodnocení práce:  

1.  Cíl práce    

      Svůj dvojí cíl – předložit studii o povaze jazykového útvaru pikardština a zdokumentovat vitalitu tohoto útvaru 

v současnosti – studentka naplnila široce. Předkládá práci, v níž hledá zejména metodologií teorie Ausbau – Abstand 

mezi jednotlivými jazykovými útvary oïl přesný status, jejž je třeba pikardštině přiznat, a v níž dokumentuje intenzitu 

přítomnosti pikardštiny v současném životě jazykového areálu, s nímž je spjatá.  

2.  Zpracování obsahu  
Svůj text zpracovala studentka velice pečlivě a systematicky, analyzuje postupně všechny velké kontexty a rámce, 

v nichž se pikardština definuje: nejprve věnuje pozornost kritériím identifikace statusu zkoumaného jazykového útvaru, 

dále pak terminologii jeho uzuálního označení, jeho historii, jeho variantnosti diachronní i diatopické, jazykové politice, 

lingvistickému popisu útvaru, jeho socio-lingvistickému rámci, jeho literární produkci a praktické ilustraci konversace. 

Takto se jí podařilo parametrizovat existenci pikardštiny z hlediska celé řady aspektů. 

Jediná výtka, kterou bychom mohli formulovat, se týká kapitoly zejména kapitoly 4.1 a pak v několika izolovaných 

pasážích i dále. Autorka měla být v druhé části této kapitoly trochu explicitnější v uváděných definicích a jejich 

komentářích. Intuitivně dle následného výkladu její záměry z textu chápeme, ale minimálně tabulka  CRITÈRES 

(fonctions) DE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE, která přináší velice zajímavé definiční rysy vymezení statusu 

jazyk, by zasluhovala komentář, který by usnadnil další četbu. Samotné uvedení tabulky a příslušné teorie ovšem 

vnímáme velice pozitivně, přispělo velikou měrou k identifikaci statusu pikardštiny. 

3.  Formální a jazyková úroveň  
      Text práce je jasný a přehledně napsaný. Jazykem práce je francouzština. Autorčin projev je kultivovaný a 

stylisticky vyhovuje požadavkům kladeným na závěrečné práce. 

Bylo by přehlednější, kdyby grafický materiál a tabulky vložené do textu byly očíslované a jejich popisek byl 

oproti okolnímu textu nějak graficky odlišen či zvýrazněn. 

4. Přínos práce  
Práce je velmi zajímavým popisem jednoho jazykového útvaru Francie a je přínosná nejen jazykovým popisem 

oïlového jazyka, ale i nezbytným podkladem pro další studie a diskuse týkající se jazykové a kulturní politiky Francie.  

Studentka v práci hovoří jako člověk s místními poměry dobře obeznámený, proto jsou jak jazykové, tak kulturní a 

jazykově politické komentáře, které předkládá, o to cennější, že se zakládají na osobním hlubším seznámení 

s pikardštinou a její problematikou. 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

 

(1) Znáte projekt micRomania? 

(2) Slyšela jste někdy o Comité roman du Comité belge du Bureau européen pour les Langues 

moins répandues (CROMBEL)? 

(3) Znáte Défense et Promotion des Langues d’Oïl? 
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