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                             Québec a frankofonie od šedesátých let 20.století 

 

Bakalářská práce podává zevrubnou informaci o historii a současnosti prosazování 
francouzského jazyka v kanadské provincii Québec. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol, v nichž autorka předkládá stručný nástin dějin 
Québeku, zastoupení jazyků v této kanadské provincii a postavení francouzštiny v Québeku 
ve 20.století. 

Ve shodě s Kylouškovými Dějinami francouzsko-kanadské a quebecké literatury 
periodizuje autorka historická období a uvádí faktory ovlivňující v průběhu jednotlivých etap 
postavení francouzštiny: v období do r.1930, fenomén urbanizace a sociální vliv 
poangličťování ve veřejném prostoru měst a vesnic, dále pevnější kontakt mezi evropskou a 
kanadskou francouzštinou a z toho vyplývající „dvojí periferizaci“ kanadské francouzštiny.  

U období 1930 – 1960 poukazuje na provázanost sociálních a jazykových vztahů – 
vliv americké angličtiny na jazyk frankofonních Quebečanů. Upozorňuje na následky 
hospodářské krize spojené se sociálním poklesem středních frankofonních vrstev a následné 
konstituování nové střední třídy z řad vzdělaných, liberálně smýšlejících anglofonů. Posléze 
autorka rozebírá jazykovou a kulturní integraci přistěhovalců upřednostňujících jazykové 
začlenění prostřednictvím angličtiny – jazyka pracovní příležitosti a vyšší společenské 
prestiže.  

U období od 1960 do současnosti popisuje autorka společenské změny související s 
„klidnou revolucí“, kulturním, ideologickým a politickým nacionálním hnutím šedesátých.let 
20.století., spojeným s uvědomováním vlastního jazyka, institucionálním ustanovením Normy 
psané a mluvené francouzštiny v Québeku a vyhlášením francouzštiny za jediný oficiální 
jazyk Québeku v Chartě francouzského jazyka v r.1977.  

Problematika frankofonie je popsána v celé šíři vývojových změn, jež vyústily 
v ustavení institucionálních orgánů, podporujících řadu mezinárodních projektů v oblasti 
školství a kultury, respektování odlišných kultur a tradic a v posilování užívání francouzštiny 
ve světě. 

Závěrečná kapitola práce se zabývá problematikou multikulturalismu kanadské 
společnosti ve třech vývojových fázích:  asimilační politika související s přílivem imigrantů 
po II. světové válce (období před 1971), tendence po zachování identity pod záštitou 
multikulturních politických programů (období 1971 – 1981) a institucionalizace 
multikulturalismu (od r.1982 dosud) charakterizovaná jako „interkulturalismus“ směřující ke 
vzájemné komunikaci a akceptování rozdílnosti. 

Obsahovým zpracováním se autorka neodpoutala od vlivu dvou základních zdrojů: 
Kylouškových Dějin francouzsko-kanadské a quebecké literatury a dále Kadlecovy publikace 
Francouzština v Kanadě. Nicméně prokázala schopnost orientovat se v odborné literatuře, 
propojovat hlediska různých autorů a dovednost prezentovat danou problematiku v souvislém 
tematickém celku. 

Práci doprovázejí funkční přílohy, ilustrační a informační. Je uvedena anotací českou a 
anglickou. Bibliografie zahrnuje autory české, francouzské a kanadské. 



Dotazy: 
- Jaké ohlasy v kanadsko-francouzských vztazích mělo vystoupení  prezidenta de Gaulla 
v Montréalu v r.1967? 
- Jaký je rozdíl mezi multikulturalismem a interkulturalismem? 

 

Předkládaná  práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji 
k obhajobě. 
 
 

 
V Praze, 24.1.2011                                                                       PhDr.Hana Loucká,CSc. 
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