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Tématem předkládané bakalářské práce je  popsání variant realizace fonému /b/ v současné 

evropské portugalštině, což považuji za téma velice náročné, vyžadující precizní empirický 

výzkum a tudíž téměř převyšující požadavky na bakalářskou práci tradičně kladené.    

Práce je přehledně a proporčně rozdělena do dvou stěžejních celků. První z nich představuje 

teoretický úvod do problematiky, kdy se autorka věnuje popisu a charakteristice slabiky, 

následně sylabifikaci v portugalštině a dále pak nastiňuje i existující varianty realizace 

fonému /b/ v závislosti na fonologickém kontextu. Tuto část považuji za velice kvalitně, 

fundovaně a navzdory obtížnosti tématu srozumitelně zpracovanou a oceňuji také šíři 

sekundárních pramenů, které autorka využívá (snad jen podkapitolka 2.3.4 věnovaná 

disimilaci by si zasloužila obšírnější komentář). Je patrné, že se autorka v problematice velmi 

dobře orientuje, a přestože se jedná o kapitolu spíše popisnou, daří se jí informace ze 

sekundárních pramenů úspěšně  propojovat a dávat do logických souvislostí.  

Druhá část práce je pak založena na praktickém výzkumu, který autorka realizovala na 

univerzitě v Lisabonu, což samo o sobě považuji za hodno ocenění. Stran výběru respondentů 

(studenti a zaměstnanci univerzity v Lisabonu) se nicméně nabízí otázka, zda by byly 

výsledky výzkumu odlišné, kdyby bylo spektrum respondentů širší a byli v něm zapojeni i 

lidé z jiných sociálních skupin či z jiných oblastí (např. ze severu Portugalska)?  

Autorka velice přesně vysvětlí metodologii, podle které postupovala, a neskrývá ani 

potenciální problémy, které mohly ovlivnit výsledek šetření. Nahrávky, které během výzkumu 

pořídila, pak velice podrobně analyzuje a ani zde neopomíná komentovat problematické 

výsledky, které by mohly relativizovat závěry, ke kterým došla. V této části tak autorka 

prokazuje výborné analytické schopnosti a její kritické komentáře výsledných tabulek 

považuji za asi nejlepší část celé práce. Ocenila bych nicméně alespoň stručný komentář, zda 

se dají vyvodit nějaké závěry z rozdílů ve výslovnosti fonému v závislosti na tom, zda je ve 

slově, větě či delším textu? Navzdory tomu je však třeba zdůraznit, že přestože autorka 

v práci nedochází k žádným převratným závěrům a neprokáže žádný jednoznačný trend v 

realizaci fonému /b/, důslednost, s jakou zmapovala realizaci tohoto fonému, je sama o sobě 

přínosná.  

Po formální stránce práce obsahuje všechny potřebné náležitosti (abstrakt, klíčová slova, 

bibliografii atd.). Považuji ji za velmi dobře zpracovanou a přínosnou. Splňuje všechny 

požadavky kladené na tento typ práce a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji ji klasifikovat 

známkou výborně.  
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