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Diplomová práce M. Navrátilové o jazykovém právu ovlivňujícím mobilitu na pracovním trhu 

EU je hodnotným příspěvkem k výzkumu aktuálních problémů jazykové politiky EU. Autorka 

pouze neopakuje analýzy provedené v minulosti jinými experty, nýbrž pokouší se o samostatný 

rozbor původních dat. K diplomové práci se v tomto posudku nebudu vyslovovat ani z hlediska 

germanistického nebo právního, nýbrž z hledisek poněkud obecnějších. 

Práce je vystavěna logicky deduktivně. Teoretický rámec výzkumu je předestřen jasně (teorie 

jazykového managementu na pozadí přehledu o jazykovém plánování) a jeho aplikace na 

sesbíraná data (vybrané případy sporů rozhodované Evropským soudním dvorem od 80. let 20. 

století do současnosti) je provedena transparentním způsobem. Autorka v práci prokázala 

vysokou míru znalostí evropského práva, bez nichž by diplomový úkol zřejmě vůbec nemohl být 

zadán. Touto fundovaností se nepochybně odlišuje od ostatních studentů na FF. 

Myslím, že není nutné, abych se nějak podrobněji zabýval shrnováním obsahu, proto se zaměřím 

pouze na ta místa, která by se mohla stát tématem diskuse při vlastní obhajobě. 

Pasáž o evropských institucích se jeví vzhledem k formulovanému zadání jako relativně 

nadbytečná. Pokud už autorka chtěla institucím věnovat tolik místa, mohla tuto část pojmout také 

jako segment pracovního trhu EU, neboť instituce zaměstnávají řádově tisíce lidí. (Jsou 

mimochodem známy nějaké případy, kdy uchazeči o práci v evropských institucích narazili na 

jazykovou bariéru a kdy se tento problém stal předmětem nějakého soudního sporu?) Z tohoto 

úhlu pohledu - vzhledem k nepropojenosti s daty ve vlastním empirickém průzkumu - mohla 

diplomová práce začít prakticky na str. 39. Namítnout by bylo možno i to, že u práva institucí se 

jedná jen o přehled law in books, zatímco u volného pohybu na vnitřním trhu jak o law in books, 

tak o law in action.Nalézt aktualizovaná znění právních předpisů je cenné, ale tato kapitola 

působí vůči celku práce nevyváženě. 



Naproti tomu v empirické části poskytuje práce cenná data z celkem osmi sporů, o nichž v nějaké 

formě spolurozhodoval ESO. Orientace v těchto kauzách je díky autorčiným právnickým 

znalostem snadná a kritéria jejich třídění se i neprávníkovi jeví jako srozumitelná. Autorka 

provádí čtenáře úskalími odborného právnického textu zdařile. 

Protože se práce věnuje jazykovým problémům v EU, vyvstává otázka po zhodnocení efektivity 

zásahů orgánů EU do evr. jazykové politiky - mohla by se autorka při obhajobě vyjádřit k tomu, 

co rozhodnutí ESO znamenají pro efektivitu EU při dosahování deklarovaných cílů v oblasti 

multilingvismu? A jak by se dala celkově vyhodnotit situace, kdy EU na rozdíl od jiných politik k 

aktivní jazykové politice kompetentní není aje v této citlivé oblasti odkázána na politiky 

realizované členskými zeměmi? 

V závěrech práce postrádám výhled formulovaný pro eventuální pokračování výzkumu - mohla 

by autorka ukázat, kudy by se měl další výzkum jazykového práva v EU ubírat a kterým 

problémům by se nyní měla věnovat pozornost? 

Výše uvedené námitky a otázky však nesnižují hodnotu práce, na které je zřetelně vidět úsilí, 

které autorka průzkumu věnovala. Práci tak bez výhrad doporučuji k obhajobě. 
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