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Diplomová práce posluchačky Natálie Šťastné představuje Belgii, jednu z 

významných evropských frankofonních zemí, a to nejen z hlediska kulturně-

historického, ale především z hlediska jazykového. Stěžejní část práce se zaměřuje 

především na rozdíly mezi belgickou a francouzskou neboli standardní francouzštinou.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě základní kapitoly. V první kapitole je 

stručně pojednáno o historii Belgie a jazykové situaci v zemi. Dle mého názoru se  

diplomantka mohla více věnovat jazykovým zákonům  a ústavním změnám, které se v 

průběhu let 70, 80 a 90  zásadním způsobem zasadily o státní reformu a rozdělení 

kompetencí, což bylo požadavováno jak Valony, tak i Vlámy. První článek belgické 

ústavy  zní „Belgie je federální stát, který je tvořen společenstvími a regiony“. Naopak 

za velice zajímavou považuji kapitolu o regionálních jazycích (le gallo, le lorrain, le 

mosellan str. 28). 

Ve druhé kapitole se autorka zabývá rozdíly mezi belgickou a standardní 

francouzštinou, a to především rozdíly fonetickými, morfosyntaktickými a lexikálními. 

Tato část práce je velice zajímavá, fundovaná a je doložena  množstvím  příkladů, které 

autorka získala během svého několikaletého pobytu v Belgii.  

Diplomovou práci posluchačky Natálie Šťastné hodnotím velice kladně, neboť 

přináší řadu námětů a inspiraci  pro učitele francouzského jazyka.  Diplomovou práci  

doporučuji k obhajobě bez větších připomínek.  

 

 



Otázky k obhajobě:  

1. Výše zmiňovaný článek belgické ústavy hovoří o rozdělení kompetenci, tj.  rozdělení 

země na  společenství  a regiony. Jaká je současná jazyková situace a politika?  Jaké 

jazyky se používají např. ve státní správě nebo v soudnictví apod. 

2. Jak se v belgické francouzštině vyjadřuje blízká minulost a blízká budoucnost ( venir 

de + inf. a aller + inf.)? 

 

 

 

 

 

V Praze dne 8.1.2011       PhDr.Eva Kalfiřtová    

 

     


