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Národnostní a jazykové menšiny jsou v dnešním světě globalizace, migrací, nejistot a 

hledání vlastní identity velice často diskutovaným a zkoumaným tématem. Přesto ani 

v evropské tradici není stanovena jednotná definice pojmu národnostní menšiny a Evropská 

unie ponechává ve vymezení tohoto pojmu jednotlivým členským státům volnost. Za 

všeobecnou definici je ale přijímána definice Organizace spojených národů, podle níž je 

„národnostní menšina skupina obyvatel státu, tvořící menšinu v nedominantní pozici uvnitř 

státu, disponující etnickými, náboženskými nebo jazykovými charakteristikami, které jsou 

odlišné od charakteristik většiny obyvatel, mající vědomí vzájemné solidarity, motivované, 

byť jen implicitně kolektivní vůlí přežít, a jejímž cílem je dosáhnout rovnosti s většinou, jak 

ve skutečnosti, tak i podle zákona.“ (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31 of 14/5/85 at para. 181.)  

Pojem národnostní menšina1 tudíž může mít dva významy – je to: 

1. komunita složená z členů odkazujících se na jiný národní stát než na ten, kde jsou 

vnímáni (sami sebou nebo okolím) jako menšina, 

2. národ bez vlastního národního státu nebo část národa, která je sama menšinou, obývající 

etnické území, od něhož odvozuje národní identitu / etnicitu. 

Od národnostní menšiny je navíc někdy odlišována jazyková menšina, která je vnímána 

jako jazyková komunita, jejíž první jazyk je jiný nežli dominantní jazyk země, případně 

skupina hovořící jazykem s nízkou prestiží, slabá nebo tvořící jen nepočetnou složku 

společnosti. Obdobně Rada Evropy uvádí, že se v případě regionálního či menšinového 

jazyka jedná o jazyky, které jsou tradičně užívané na území daného státu občany, kteří tvoří 

početně menší skupinu nežli zbytek obyvatel, a jsou odlišné od úředního jazyka státu (kromě 

dialektů oficiálního jazyka a jazyka migrantů).2 

 

Menšinové jazyky a kultury byly ještě na začátku druhé poloviny 20. století vnímané 

převážně jako „problém“ a později (v souvislosti s problematikou lidských práv) jako 

„základní právo“ svobodného člověka na sebevyjádření – zatímco v současnosti jsou většinou 

označovány za zdroj inspirace a za kulturní dědictví a bohatství lidstva. Různorodost národů, 

jazyků a kultur jsou dnes převážně vnímány jako součást ekologie životního prostředí a 

                                                                 
1
 V odborné literatuře, zvláště zahraniční, je pojem národnostní menšiny čím dál častěji nahrazován 

obecnějšími a neutrálnějšími pojmy etnikum či etnická skupina, regionální skupina, etnická menšina, aj. (viz 

Šatava 1994; Hroch 2003; aj.). Vzhledem k tomu, že ale v pojmu národnostní menšina nespatřujeme žádné 

negativní konotace, v této práci u něj zůstaneme. 

2
 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků – dostupné z 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/charta_cz_1.pdf 
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součást biodiverzity, čili něco, co k danému prostředí neodmyslitelně patří a dotváří to 

charakter daného území a obyvatel zde žijících. Přitom se tato obrovská změna ve vnímání 

dané skutečnosti udála za sotva pět desítek let.  

Přestože se ale vnímání etnicity posunulo od koncepce „buď – anebo“ (čili od takového 

přístupu k etnicitě, podle kterého mohl člověk patřit buďto k jedné etnické pospolitosti nebo 

k druhé, ale nemohl patřit ke dvěma nebo více pospolitostem zároveň, neexistovala střední 

cesta) ke koncepci „nejen – ale i“ (čili koncepci liberální, multikulturalistické, která 

podporuje identifikaci jedince s různými skupinami současně), je otázkou, jestli je toto 

vnímání pro udržení se jednotlivých jazykových a kulturních společenství skutečně přínosem, 

tedy jestli nedojde k jejich postupnému slévání, ztrátám rozdílů mezi nimi, které se mohou 

tímto liberálním postojem urychlit.  

 

V tomto duchu bychom se chtěli v této práci zaměřit na českou menšinu v Chorvatsku, 

která na novém území žije už více než dvě stě let a oproti většině národnostních menšin 

(přinejmenším českých menšin ve světě), u nichž tradičně dochází k asimilaci v průběhu tří až 

pěti generací, je stále vitální a odolává asimilaci. Nabízejí se tudíž otázky, co tuto menšinu 

odlišuje od jiných menšin? Co zapříčinilo, že po i tak dlouhé době nedošlo k asimilaci jejích 

příslušníků? A co je v současné době motivací a hnací silou „nebýt asimilován“ prostředím, 

nepodlehnout tlaku svého okolí a kontextu životního prostoru – čili které to jsou faktory, které 

působí ve prospěch setrvání menšiny a udržení si menšinového jazyka, a tím zároveň v 

neprospěch asimilaci? 

A jak moc je vlastně pro krajany v jejich vnímání vlastní identity důležitý český jazyk? Je 

pro ně jazyk hodnotou, o kterou je potřeba pečovat? Zamýšlí se někdy nad svým životem se 

dvěma/více jazyky, výhodami i nevýhodami života ve vícejazyčném prostředí? Na základě 

čeho se rozhodují, který z jazyků užít ve které situaci? Činí jim jejich jazyky potíže? Jaké 

mají k jazykům, které ovládají, postoje? A měli by pocit, že kdyby některý z jazyků neznali, 

mohli by vnímat věci kolem sebe stejným způsobem, stejně prožívat realitu? Že by sami byli 

jiní a jinak vnímali sebe i lidi kolem sebe – ale také byli by sami jinak vnímáni jinými lidmi? 

Cílem práce je pokusit se odpovědět alespoň na některé z těchto otázek a přispět tak 

k poznání jazykového chování příslušníků české menšiny z českých i smíšených, česko-

chorvatských rodin, žijících na území Chorvatska. Jazyk je jedním ze základních rysů identity 

jedince i skupiny. Jako společenský fenomén má dvě základní funkce: komunikační 

(prostředek komunikace) a identifikační (jedinec se užíváním některého jazyka identifikuje 

s určitou skupinou). Na příkladu české menšiny v Chorvatsku se pokusíme vypozorovat 
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jazykové procesy, které probíhají v krajanských rodinách, a faktory, které v národnostních 

menšinách působí na udržení jazyka. 

Ke zkoumání daného problému jsme zvolili metodu jazykových biografií a sociálních sítí, 

která nabízí přístup k menšinovým příslušníkům jako k individuím, a jeví se nám tak jako 

velice vhodná ke zkoumání jazykových procesů v krajanských rodinách i menšině jako celku, 

a k popisu mluvy příslušníků jazykových menšin, u nichž dochází k (záměrnému i 

nezáměrnému) míšení jazyků v menšinových společenstvích.   

 

Struktura práce: 

V úvodu práce je nejdříve představena česká menšina v Chorvatsku, od přistěhování Čechů 

na území dnešního Chorvatska, jejich organizování, založení českých spolků a škol, po dnešní 

podobu existence a organizace menšiny: 

 Svaz Čechů v Republice Chorvatsko a jeho činnost 

 České besedy jako občanská sdružení, v nichž krajané pečují o svou kulturu a jazyk, a 

jejich důležitost pro sdružování krajanů i pro prezenci činnosti menšiny a české kultury 

většinovému obyvatelstvu 

 Menšinové školství, které je dnes organizováno na všech úrovních, od mateřských škol, 

přes základní školy až po střední školy – a potíže, s nimiž se potýká, jako je zajišťování 

učitelského kádru, znalost českého jazyka u dětí (v posledních letech se mění složení 

dětí v českých školách a čeština získává ve školách místo dřívější výuky jazyka 

mateřského do určité míry charakter výuky jazyka cizího), možnost pokračování ve 

vzdělávání v českém jazyce atd. 

 Informační a vydavatelská činnost 

Představeno je postavení české menšiny v zákonech Republiky Chorvatska (zákony o 

národnostních menšinách, politická a kulturní organizace, poslanec za českou menšinu 

ve Sněmu RCH a Rady pro národnostní menšiny na úrovni správy obcí, měst a županství; 

zahrnutí pod Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků, členství ve Federální unii 

evropských menšin; potíže s uplatňováním práv menšin v praxi).  

Samostatné podkapitoly jsou věnovány jazyku příslušníků české menšiny v Chorvatsku a 

v závěru je shrnuty zdroje, které se zaměřují na zvolenou menšinu z různých aspektů (zdroje 

historické, etnologické, lingvistické, literárněvědné, sociolingvistické, vč. četných 

studentských prací, které vznikají v posledních letech). 

Třetí kapitola představuje jazykové biografie/autobiografie a sociální sítě, jak jsou 
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pojímány a reflektovány v české a zahraniční odborné literatuře – jde o metodu kontaktové 

lingvistiky, která byla přejata ze sociologie a aplikována na kontaktovolingvistické a 

sociolingvistické jevy. V rámci sociolingvistiky můžeme jazykové biografie definovat jako 

biografická vyprávění, v nichž „vypravěč činí tématem svého vyprávění jazyk, respektive 

jazyky – především jejich osvojování a užívání“. (Nekvapil, 2001:65) Neboli soubor všech 

jazyků a jazykových útvarů, s nimiž mluvčí během svého života přišel do styku – tyto jazyky 

si osvojil v různých obdobích svého života, do různé míry, používá je v komunikaci s různými 

lidmi a v různých situacích (Franceschini, 2001; Hášová, 2001:122; Nekvapil, 2004:9; 

Piškorec – Zelić, 2006:278; Piškorec 2007:458). Jazykové biografie mohou být využity k 

poznání určité jazykové situace, anebo k ověření poznatků získaných jinými metodami jako 

jsou demografické statistiky, dotazníky, různé dokumenty (publicistika, texty 

administrativního charakteru, literatura), dialektologické nahrávky, audio a video nahrávky 

každodenních událostí a další. Dosud se k poznávání jazykových situací určitého společenství 

využívaly častěji tyto víceméně tradiční (socio)lingvistické metody, ukazuje se ale, že 

jazykové biografie mohou sloužit nejen k ověření jinak získaných dat, ale i jako samostatná 

metoda zkoumání a poznávání situace, k níž jinak získaná data neexistují nebo nejsou 

dostupná – např. v případě diachronních výzkumů nebo výzkumů jazykově-historických.  

V kapitole je pojednáno o metodologii i omezeních, na která naráží (jako jsou spolehlivost, 

věrohodnost a objektivita získaných dat, vliv osoby výzkumníka nebo formulace výzkumného 

cíle), způsoby, jakými můžeme přistupovat k získaným datům – ale i samotné klady, které 

tato metodologie nabízí ve srovnání s kvantifikačními metodami, a k jakému typu zkoumání 

je tudíž vhodná. Na závěr jsou ve zkratce shrnuty základní odborné práce, které se tématem 

zabývají. 

V následujících kapitolách je představen výzkum, který probíhal v české menšině 

v Chorvatsku v letech 2010-2016 za účelem poznání jazykových biografií a sociálních sítí 

menšinových rodin, ale i odhalení obecnějších faktorů, které působí na udržení jazyka jakožto 

jednoho ze základních pilířů identity české menšiny v Chorvatsku. Do výzkumu byli zahrnuti 

tři krajanské (české a česko-chorvatské) rodiny, každá tvořená 3-4 generacemi (dohromady 

zahrnul výzkum přímo 32 respondentů, nepřímo také mnohé lidi z okolí respondentů, kteří se 

objevili v jejich vyprávěních). Výzkum probíhal především formou narativních interview, 

která byla doplněna informacemi z dalších zdrojů. Z vyprávění respondentů byly následně 

vytvořeny jejich jazykové biografie, které tvoří přílohu práce. Analýzou jazykových biografií 

byla ve vyprávěních respondentů zkoumána reflexe jazyka a komunikace: jazyk komunikace 

a přepínání kódů, hodnocení krajanské češtiny a vlastních znalostí jazyků, stanovení 
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mateřského jazyka, komunikace v českých školách a komunikace v zaměstnání. A nakonec 

jsme se pokusily vysledovat faktory, které v české menšině v Chorvatsku působí na udržení 

českého jazyka, ale i setrvání celé menšiny. 

 

Výzkumem se také pokoušíme najít odpověď na čtyři hypotézy, stanovené v úvodu práce:  

První hypotéza byla, že asimilace na venkově probíhá pomaleji než ve městě. Přestože to 

nelze brát jednoznačně, jazykové biografie zkoumaných rodin do určité míry tuto hypotézu 

potvrdily. Především v opakovaných případech ukázaly, že s odchodem do města (v 

biografiích jde o odchody do větších měst, jako jsou Záhřeb nebo Osijek, např. za vzděláním 

nebo zaměstnáním) se do značné míry pojí ztráta jazyka – respondenti vždy uváděli velmi 

malé možnosti uplatnění menšinového jazyka. Naopak návrat do venkovského prostředí 

nahrává také návratu k menšinovému jazyku. Důvodem může být i samotný protiklad 

venkovského a městského prostředí, kde v prvním uvedeném mají lidé k sobě většinou blíž, 

jde o těsnější vazby a z hlediska podílu v počtu obyvatel o „češtější“ prostředí (odráží se zde 

rámcový protiklad spíše enklávní vs. diasporální jazykové situace). I když to nebylo v centru 

naší pozornosti, nepřímo se ve výzkumu objevili také respondenti, kteří žijí ve velkých 

městech.  

Pro lidi žijící na venkově zároveň může být větší hodnotou uchování zvyků a obyčejů. Ze 

zkoumaných rodin byly české zvyky důležité především pro členy rodiny C, nejen jejich 

dodržování doma, ale i možnost prezentace jejich bohatství většinovému obyvatelstvu. 

Naopak z respondentů rodiny A, byť z malého města, české zvyky nezmínil ve vyprávěních 

nikdo. 

Druhá hypotéza zněla, že asimilace v středisku menšiny bude probíhat pomaleji než ve 

vzdálených osadách. Ve zkoumaných rodinách se tento předpoklad nepotvrdil, je však možné, 

že důvodem je především výběr respondentů. V středisku české menšiny uchování menšinové 

identity nahrávají mnohé faktory (česká škola, aktivní menšinový spolek, možnost uplatnění 

menšinového jazyka v zaměstnání, poměrně velké procento českého obyvatelstva, které 

nabízí velkou možnost uplatnění jazyka v různých situacích), takže není potřeba vynakládat 

tolik energie k předání menšinového jazyka a kultury dalším generacím (tato skutečnost však 

také vede k tomu, že si na Daruvarsku krajané většinou nejméně uvědomují hodnotu 

menšinového jazyka, neboť ho získávají „zdarma“). Zároveň se zde ale setkáme s možná 

největším – byť nepřímo deklarovaným – odporem proti češství z hlediska většinového 

obyvatelstva (viz zmiňované opakované nedodržování menšinových práv atd.). Ve výzkumu 

se to projevilo např. v postojích chorvatských partnerů, kteří se přivdaly/přiženili do českých 



7 
 

rodin: zatímco na venkově se chorvatská manželka v rodině C sama s velkým zájmem 

zapojila do českého spolku, chce se naučit česky a záleží jí na tom, aby i její děti se česky 

naučily a poznaly českou kulturu – oba chorvatští partneři v rodině A se k češtině a české 

kultuře staví chladně, nemají zájem nejen o zapojení do českého spolku, ale ani o zvládnutí 

jazyka a dokonce jim vadí, když se v jejich přítomnosti mluví česky. V prvním případě (na 

venkově vzdáleném od střediska menšiny) tak chorvatská partnerka do určité míry sama 

posiluje češství rodiny, v druhém případě (ve městě v samotném středisku menšiny) jsou oba 

chorvatští partneři výrazným asimilačním faktorem, který ovlivňuje komunikační vzorce i 

chování celé rodiny. 

Třetí hypotéza předpokládala, že jedinci, pro které je důležité předání menšinového jazyka 

svým dětem a vnoučatům, budou zároveň aktivní v českých spolcích. V zkoumaných 

rodinách se ukázalo, že to sice není pravidlem (velkou roli zde hraje také časové vytížení 

jedinců v zaměstnání), ale ve většině případů platí. V rodině B byli do činnosti spolku vždy 

zapojeni všichni členové, pokud k tomu měli možnosti – aktivní v České besedě je dokonce i 

otec, který se nepovažuje za Čecha, nikdy v tom ale neviděl překážku pro svou činnost. V 

rodině A je do dění v menšině zapojená matka (aktivnější je po odchodu do důchodu, dříve se 

z důvodu časové zaneprázdněnosti zapojovala jen příležitostně, už samotným zaměstnáním 

ale toho vykonávala pro menšinu hodně), u dcery bychom mohli konstatovat, že je zájem o 

češství a český jazyk spíše deklarovaný, do činnosti spolku se ale nezapojuje – a syn přímo 

uvádí, že o zapojení nemá zájem. V rodině C je zřejmý protiklad mezi (v místní Besedě velice 

aktivním) synem a (stranou činnosti Besedy stojící) dcerou, který se odráží i v jejich zájmu o 

předání českého jazyka dětem. Dcera však uvádí, že by chtěla své jednání změnit.  

Čtvrtá hypotéza zněla, že se krajané nad užíváním jazyků a komunikací nezamýšlí. 

Odpovědí na tuto hypotézu je pátá kapitola, která byla vydělena na základě sebraného 

poměrně rozsáhlého materiálu v rámci jazykových biografií. Ukázalo se, že většina krajanů 

považuje dva jazyky za běžnou součást svého života a přepíná mezi nimi, aniž by si důvody 

přepínání v běžné komunikaci uvědomovala, není ale pravda, že by se nad jazyky a 

komunikací vůbec nezamýšleli – byť je k tomu zamyšlení nejspíš nejčastěji vede konfrontace 

s neobvyklou situací nebo s člověkem mimo bilingvní prostředí. 

 

Závěr 

V této práci jsme se pokusili poukázat na některé aspekty jazykové a komunikační, a 

zároveň vysledovat alespoň některé z faktorů, které (kladně i záporně) působí na udržení 

českého jazyka v české menšině v Chorvatsku. Ukázat, že přestože asimilační procesy patří 
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do přirozeného jazykového vývinu, v některých jazykových menšinách se daří tuto asimilaci 

brzdit: v zkoumané české menšině v Chorvatsku, která si určitým způsobem udržela svou 

skupinovou identitu i český jazyk už téměř dvě stě let, což výrazně překračuje běžný 

předpoklad, že rodina se v novém prostředí asimiluje v průběhu tří generací (viz Dudok, 

2004:35), se tedy jedná o úspěch. 

Výzkum jazykových biografií tří rodin je jen určitou sondou do života krajanů 

v Chorvatsku, která nám může nabídnout poněkud jiný obrázek života a fungování menšiny 

nežli by nám poskytly tradičnější kvantitativní metody, a zároveň nám může dovolit aspoň 

nahlédnout do uvažování menšinových příslušníků a jejich nakládání s jazyky. Jde ale jen o 

malou sondu, která v mnoha ohledech nemusí být reprezentativní – zobecňovat tedy získané 

výsledky lze jen s velkou opatrností. 

Výzkumy tak na jedné straně potvrzují, že pro chorvatské krajany jsou český jazyk a 

kultura jedním ze základních pilířů jejich etnické identity, zároveň ale rozdíl při sčítání lidí 

mezi lidmi hlásícími se k české národnosti a lidmi, kteří označili češtinu za svůj mateřský 

jazyk (podle posledního sčítání v roce 2011 se k české národnosti hlásilo 9641 lidí, zatímco 

k češtině jako mateřskému jazyku jen 6292 lidí) ukazuje, že pro nemalou část krajanů 

mateřský jazyk není rozhodující a s češstvím se identifikují na základě svého původu, 

zapojení do činnosti českých spolků, na základě svého niterného rozhodnutí cítit se 

Čechem/Češkou anebo dalších příčin.  

Přesto většina krajanů má zájem o to, aby se česky naučily také jejich děti a vnoučata, čili 

aby český jazyk a kulturu předali dalším generacím. Český jazyk jako bohatství reflektovali i 

respondenti výzkumu: „C-M: SM chce, já řikám, že SM chce, ať se na (děti) mluví česky, že to 

je jako jedno bohatství. – C-O. Je to jeden jazyk víc. To ve světě kerej god jazyk da je.“ A 

uvědomují si také nutnost o češtinu pečovat: „Já se snažím z ty svý funkce jako babičky, i už i 

z ty tradice jim nějak vštěpovat tu lásku k  jazyku a kultuře. (…) S tim způsobem chci udělat to, 

co maximálně můžu.“ (A-M); „Makar jsem nebyl Čech. Al sem vodrost mezi Čechama, takže 

sem měl to v krvi, abysme se starali za tu češtinu.“ (B-OO) – někdy jim ale k tomu chybí čas a 

energie, kterých je v případě menšinového jazyka potřeba vynaložit mnohem více nežli 

v případě předávání dalším generacím jazyka majoritního.  

Pokusili jsme se vypozorovat faktory, které v české menšině v Chorvatsku působí na 

udržení její vitality a zpomalení asimilace – vedle obvykle uváděných faktorů jako jsou 

administrativně-právní status a zajištění práv menšinového jazyka na daném území, rodina 

(mezigenerační přenášení jazyka v rámci rodiny), menšinové školství, zpravodajství a 

publicistika v menšinovém jazyce, náboženství, kulturní činnost atd., jsme u zkoumaných 
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rodin vypozorovali vlivy volby životního partnera a místa seznámení s ním, soužití v jedné 

domácnosti s dalšími lidmi, jazykové a komunikační kompetence, zaměstnání a liberální 

výchovy. Ivo Barteček uvádí, že česká menšina v Chorvatsku je společně s argentinskými 

Čechy z oblasti Chaco jedinou českou menšinou, která takto dlouhou dobu odolává asimilaci, 

důvody k tomu spatřuje v „propojenosti s půdou, která se dědí, udržuje a kultivuje“, a v životě 

na „hranici civilizačních světů“, kde je „k přežití nutné nasadit všechny síly ve prospěch 

samých sebe a svých dětí“, což vede k „zvláštnímu vztahu k českému jazyku a jeho 

kultivaci“. (Daňková 2016) 

Aby si menšina jazyk udržela jako funkční dorozumívací prostředek, je potřeba o něj 

pečovat, je nutné, aby ho členové komunity každodenně používali v nejrůznějších situacích, 

nejdůležitější je ale soukromá, mezilidská komunikace mezi členy komunity navzájem. Proto 

je důležité, aby si i mladí lidé zvykali mezi sebou mluvit česky, neboť pokud si už od dětství 

nezvyknou mluvit česky s lidmi ve svém okolí, budou jednou cítit potřebu předávat tento 

jazyk svým dětem? Anebo český jazyk zapomenou, nebude už pro ně představovat jeden ze 

stěžejních pilířů jejich etnické identity a s češstvím se budou identifikovat na základě jiných 

hodnot? V odborné literatuře je zapomenutí jazyka nazýváno jazykovou ztrátou – znamená 

tedy zapomenout jazyk opravdu něco ztratit? A co by to mělo být – identita, blízcí lidé, 

pracovní příležitosti nebo něco dalšího a třeba mnohem důležitějšího? 

Život se dvěma kulturami a dvěma jazyky může být obohacující, ale zároveň může být i 

zdrojem rozpolcenosti, a právě oba tyto pocity mnoha krajanů shrnula na sociálních sítích 

jedna z nich: „Být příslušníkem národnostní menšiny je výzva; z jedné strany pečujete o 

tradici, kulturu a jazyk svých předků, které se v matičce zemi vyvíjejí úplně jiným směrem, a 

druhé zas sledujete krok se současnou kulturou, změnami a trendy.“ (Tanja Novotni Golubić, 

Facebook, citováno 12. února 2017) 

 

Cílem práce bylo přispět k poznání jazyka a komunikace příslušníků české menšiny 

v Chorvatsku, i vlivů, které působí na jednotlivce i menšinu jako skupinu v každodenním 

životě. V rodinách jsme ale pozorovali také jazykové posuny jednotlivců i mezi generacemi, 

které mají vliv na setrvání celé menšiny do budoucna. Výzkum umožnil nahlédnout do života 

a jednání členů tří rodin, získané poznatky by ale bylo prospěšné srovnat s jazykovými 

biografiemi dalších krajanských rodin, které by mohly upozornit na další faktory, které 

ovlivňují jednání krajanů, ale i poukázat na další způsoby, kterými by bylo možné ovlivnit 

postup asimilace.  
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Ve vyprávěních respondentů se objevila také četná další témata, která by si zasloužila 

samostatné rozpracování a která nabízejí cesty, kterými se při zkoumání české menšiny 

v Chorvatsku dále vydat. Zároveň ukazují šíři dat a témat, která lze z jazykových biografií 

těžit, například osvojování jazyka dítětem v dvojjazyčném prostředí, čeština jako zdroj zábavy 

v nečeském prostředí, vnímání rozdílů chorvatštiny a srbštiny, příběhy o tom, jak je šálivé 

myslet si, že můžu mluvit jiným jazykem a nikdo mi nebude rozumět, potenciál českých 

knihoven, srovnávání způsobu života a podob českých vesnic kdysi a dnes, atd. Zaměřit by se 

bylo možné také na obraz příslušníků jiných národností ve vyprávěních respondentů (např. 

Makedonci a Chorvati v Končenicích, Slováci v Mezurači atd.), případně na představy o 

rodilých Češích a idealizaci České republiky a českého jazyka (např. obvykle se vyskytující 

názor, že Češi nenadávají nebo že v mluvě používají hodně zdrobnělin). V neposlední řadě 

bylo ve vyprávěních reflektováno také téma prožitku války v 90. letech minulého století.  

 

Některé části práce byly v průběhu její přípravy publikované jako samostatné články nebo 

kapitoly v monografiích – do této práce jsou začleněny v částečně přepracované a 

rozpracované podobě.    
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v Chorvatsku“ 

 

Účast na konferencích: 

Konference mladých slavistů (Praha, 2011) – příspěvek na téma Lexikální rovina jazyka 

příslušníků české menšiny v  Chorvatsku 

Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2013) – příspěvek na téma Jazyk 

příslušníků české menšiny v  Chorvatsku 

Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (Brno, 2013) – příspěvek na téma 

České školství v Chorvatsku 

Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2014) – příspěvek na téma Změny 

slovesných prefixů v důsledku jazykového kontaktu mezi češtinou a chorvatštinou v češtině 

Čechů v Chorvatsku 

Krajané a čeština (Praha, 2014) – příspěvek na téma Čeština v Chorvatsku 

XV International Conference on Minority Languages (Bělehrad, Srbsko, 2015) – příspěvek na 

téma Czech Education as one of the most important factors in maintaining Czech minority 

and its mother tongue in Croatia (České školství jako jeden z nejdůležitějších faktorů 

zachování české národnostní menšiny a jejího mateřského jazyka v Chorvatsku) 
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Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2016) – příspěvek na téma Větná melodie 

v chorvatské češtině 

Konference krajané a problém identity (Praha, 2016) – příspěvek na téma Jazyk jako jeden 

z rysů identity u české menšiny v Chorvatsku 

VII. mezinárodní balkanistické sympozium (Brno, 2016) – příspěvek na téma Kvantita 

krátkých českých vokálů uvnitř slova v mluvě příslušníků české menšiny v Chorvatsku 

Istraživanja govora 2016. Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem (Záhřeb, 

Chorvatsko, 2016) – příspěvek na téma Intonacija upitnih rečenica (utvrđujućih pitanja) 

kod govornika češke manjine u Hrvatskoj (Intonace tázacích vět (zjišťovacích otázek) 

mluvčích z české menšiny v Chorvatsku) 

 

Studijní pobyty v zahraničí: 

2012 Univerzita v Bělehradě, Filologická fakulta, Ústav slavistiky, Bělehrad, Srbsko 

2013 Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Katedra západoslovanských jazyků a 

literatur, Záhřeb, Chorvatsko 

2015 Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Ústav fonetiky, Záhřeb, Chorvatsko – Svaz 

Čechů v Chorvatsku, Daruvar, Chorvatsko 

2015 Svaz Čechů v Chorvatsku, Daruvar, Chorvatsko 

2016 Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Ústav fonetiky, Záhřeb, Chorvatsko – ČZŠ J. 

A. Komenského, Daruvar, Chorvatsko 

 

Další aktivity: 

2006-2011 členka organizačního týmu Konference mladých slavistů, FF UK  

2015-2016 zástupce Univerzity Karlovy v pracovní skupině při Ministerstvu vnitra ČR 

projednávající možnosti zařazení jazyka moravských Chorvatů pod ochranu Evropské 

charty regionálních či menšinových jazyků 

 

Vedení bakalářských závěrečných prací: 

Jazykový kontakt srbštiny a turečtiny – obhájena 2016 

Deminutiva a augmentativa v českém, srbském a chorvatském jazyce – zadaná 

 

Výuka na KJBS FF UK – kursy: 

Aktuální otázky struktury a fungování studovaného areálového jazyka I. (srbština) 

Aktuální otázky struktury a fungování studovaného areálového jazyka II. (srbština) 
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Areálový jazyk v konfrontaci s češtinou (srbština) 

Čtení a analýza textů ze zvoleného areálového jazyka (srbština) 

Fonetika srbštiny 

Funkční stylistika a frazeologie studovaného areálového jazyka (chorvatšt ina) 

Funkční stylistika a frazeologie studovaného areálového jazyka (srbština) 

Chorvatská literatura ve filmu 

Chorvatská literatura ve filmu 2 

Jazykový seminář z areálového jazyka I (srbština) 

Jazykový seminář z areálového jazyka II (srbština) 

Jazyky v kontaktu 

Morfologie srbštiny 

Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (chorvatština) 

Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (srbština) 

Synchronní struktura areálového jazyka I (srbština) 

Synchronní struktura areálového jazyka II (srbština) 

Technika mluveného projevu 

Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka (srbština) 

Významné osobnosti česko-jihoslovanských kulturních vztahů 

 


