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Diplomant si klade za cíl vysvětlit problém hindštiny jako úředního 

jazyka Indie v postkoloniálním období až do dnešních dnů. 

Používá historický postup a proto nejprve rozebírá 

hindštinu/urdštinu/hindustánštinu v roli jazyka státní správy 

v předkoloniálním a během koloniálního období. Jádro práce tvoří třetí a 

nejobsáhlejší kapitola o hindštině po dosažení nezávislosti Indie (s. 24-

45). Jedná se o důležitý moment jazykového plánování, tj. jazykové 

politiky Indie a její realizace. 

Tu diplomant vychází z nejdůležitějšího správního aktu -z Ústavy 

z roku 1950, jejíž hindské znění a smysl rozebírá v příloze na konci 

práce. Rozbor je velmi přínosný po stránce socio-lingvistické a právní. 

Do podrobnosti a historicky jsou rozebrána jednotlivá ustanovení a 

státní instituce, které plánovanou politiku realizují. Činnost komisí a 

institucí autor sleduje od vzniku Ústavy až do roku 2009. Zvláštní 

pozornost věnuje jazykovědným a školským institucím a systému 

vzdělávání a šíření hindštiny. 

Ne méně je přínosná i poslední kapitola, ve které pojednává o 

problematice regionálních úředních jazyků a o politických postojích 

vůči hindštině jako všeindickému úřednímu jazyku v jednotlivých 

svazových státech (kap. 4., s. 45-58). 

Je přínosný a chvályhodný autorův návrh překladu jednotlivých 

formulací v Ústavě do slovenštiny (příloha, s. 63-84 ). Svědčí to o jeho 



schopnosti chápání a rozboru právnické hindštiny. Touto problematikou 

se zabývá jen málo lingvistů. 

Hindština nebyla přijatá ve všech svazových státech jako úřední 

(nadnárodní) jazyk. Nenaplnil se plán nahrazení angličtiny hindštinou po 

uplynutí určeného období, jak se na počátku předpokládalo. Tato 

problematika zůstává otevřena dodnes a proto si zaslouží i hlubší socio

lingvistický výzkum. 

Mimo výše zdůrazněných kladů diplomové práce pana Petra 

Nagye, lze najít i některé drobné nedostatky, tykající se především 

přepisu hindských slov v několika případech, např. Rámajana s. 9, khárí 

bólí s. 1 O, Narajan s. 11, Dájanandan s.12, Pakistan s. 15 atd. Možná, 

že v některých případech jde jednoduše o autorovo dodržování 

pravopisných norem slovenštiny, které mohou být v rozporu s přesnou 

transliterací např. délek hindských vokálů. Proto je pro lingvistický popis 

lepší volit mezinárodní transliterační standard pro indické jazyky, který 

má zvláštní znaky pro délku, nosovost, cerebrální konsonanty atd., místo 

populárního slovenského přepisu. 

Tyto detaily však nijak nezmenšují kvalitu tohoto pojednání o 

jazykové politice v Indii a o hindštině jako úředním jazyce. Práci 

doporučují k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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