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Studentka Zuzana Traugottová si za téma své bakalářské práce zvolila problematiku realizace 

portugalského fonému /b/. Jde o poměrně náročné téma jak z hlediska metodologického 

(pořízení nahrávek ve fonetické laboratoři a následná analýza v programu Praat), tak 

z hlediska toho, že v současné evropské portugalštině fonetické realizace tohoto fonému 

nejsou zcela identické u všech mluvčích a vykazují tak určitou systémovou dynamiku. Názory 

fonetiků a fonologů na tuto otázku rovněž nejsou jednotné. Na tomto tématu začala autorka 

pracovat již během svého studijního pobytu v rámci programu Erasmus na Univerzitě 

v Lisabonu. V tamní fonetické laboratoři rovněž pořídila nahrávky rodilých mluvčích.  

 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Dále obsahuje český a anglický 

abstrakt, bibliografii a přílohy (ukázky spektrogramů, analyzované texty). V teoretické části 

autorka mluví o stavbě slabiky, sylabifikaci v portugalštině a fonologických procesech. 

Vychází při tom z prací současných předních portugalských i českých fonologů. Portugalští 

autoři analyzují zvukový materiál z hlediska generativní fonologie, jejíž hlavní zásady 

studentka podrobně vysvětluje (princip sonority, podmínka rozdílnosti). V závěru této části 

uvádí přehled výslovnosti fonému /b/ v současné portugalštině a ukazuje, že mezi odborníky 

nepanuje jednotný názor na ortoepickou výslovnost jednotlivých alofonů. V praktické části 

nejprve vyjmenovává všechny faktory, které mohou mít vliv na výslovnost sledovaného 

fonému a zdůvodňuje tak výběr analyzovaných slov, následně formuluje hypotézy realizace 

fonému /b/ v jednotlivých fonologických kontextech. V dalších kapitolách se již věnuje 

popisu realizace nahrávek a jejich analýze. Výsledky rozboru jednotlivých nahrávek sice plně 

nepotvrdily autorčinu hypotézu asimilace znělosti u tohoto fonému v určitém fonologickém 

kontextu, nicméně se určité zajímavé výslovnostní tendence projevily, např. desonorizace 

tohoto fonému v určitém hláskovém okolí či neutralizace znělosti na konci slova při vypuštění 

finálního /E/. Autorka si je však vědoma skutečnosti, že pro potvrzení těchto výsledků by byla 

potřeba analýza mnohem rozsáhlejšího zvukového materiálu.  

 Na předkládané bakalářské práci nejvíce oceňuji autorčinu formulační přesnost, 

vynikající práci se sekundární literaturou a výborné analytické schopnosti při vyhodnocování 

výsledků výzkumu. Již sám výběr takto náročného tématu si zaslouží rovněž pochvalu. Jediná 

má výtka se týká rozsahu práce, který sice naplňuje normu čtyřiceti stran textu, ale v nich je  

započítáno i několik stran příloh.  

  I přes výše zmíněnou výhradu však bakalářská práce Zuzany Traugottové 

splňuje požadavky kladené na tento typ práce a navrhuji její klasifikaci v rozmezí známek 

výborně a velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby.  
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