
Abstrakt 
 

Téma této práce „Historický vývoj jazykového práva v českých zemích“ 
vychází ze dvou faktů  – z historické skutečnosti, že v českých zemích se od 
počátku jejich státní existence mluvilo více jazyky a existence právních norem 
upravujících používání  českého  a  německého jazyka. Autor si uvědomuje, že 
jde zejména z časového hlediska o práci rozsáhlou, přesahující jedno tisíciletí a 
z tohoto pohledu těžko zpracovatelnou, zejména z hlediska disertační práce. 
Uvědomuje si rovněž, že  z  dvojího možného způsobu zpracování zadání  – 
Historie  jazykového práva v českých zemích, zvolil ten obtížnější způsob 
vypracování. Práce totiž mohla být zaměřena na kratší časový úsek, zejména 
z hlediska jejího těžiště  – historie jazykové problematiky v 19. století, 
popřípadě v období celé habsburské říše s tím, že časové období předcházející 
mohlo být pojato jako úvod a období následující jako doslov – obojí  tato období 
v příslušné zkratce. Autor se však rozhodl, že se pokusí zpracovat celé historické 
období  sporů českého a německého jazyka v prostoru českých zemí, byť se 
vystaví obsáhlejší kritice – neboť pro jeho osobní založení je mu bližší 
zkoumání  rozlehlejší než v detailu. 
 
 Různými jazyky se nemluvilo jen v českých zemích, bylo tomu tak prakticky ve 
všech tehdejších zemích či územích, ze kterých později vznikly národní státy, 
nebo ještě lépe, na územích, na kterých ještě později vznikly národy v moderním 
slova smyslu. 
Protože tématem této práce, jak již řečeno, je jazykové právo, tedy pojem 
spojující jazyk a právní normy, nebudeme si všímat raného období českých 
dějin, které po dobu 7. a 8. století je tradováno v bájích a pověstích. Etnogeneze 
nově příchozích českých (slovanských) kmenů v závěrečné fázi stěhování 
národů se odehrála jen o něco později než etnogeneze germánských kmenů 
(Langobardů, Bavorů, Sasů). Teprve  v posledních desetiletích historikové 
(spolu s archeology) přinášejí nový pohled na jazykový a kulturní soubor 
kmenů, kteří  z  tavicího kotle (melting pot) starých a nových obyvatel české 
kotliny vytvořily prazáklad  obyvatelstva  z  velké většiny slovanského původu. 
To si vytvářelo nejen vlastní kulturu a duchovní svět v obyčejích a náboženství, 
jak jej dnes poznáváme z archeologických nálezů, ale i svůj jazyk. Po všech 
peripetiích, po nichž dnes pátrají historici, vznikl na našem území i známý první 
politický útvar, zvaný po svém stvořiteli jako „Sámova říše“, po jehož zániku 
existovala v prostoru české kotliny nadále politická jednotka – středověký 
„gens“, který v 9. století  tvoří  jako „gens Bohemanorum“ partnera, i soupeře 
sousedící  říše  Franků1. Nešlo však o jeden kmen, jen o jedno etnikum 
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(promísené s původním obyvatelstvem), které se geograficky, možná i 
obyčejově a kulturně dělilo na řadu kmenů vedených svými knížaty – „duces 
Bohemanorum“, jejichž dorozumívacím prostředkem se nestal jazyk na bázi 
indoíránštiny, nebo jazyk germánských kmenů, ale nová „lingua franca“ 
slovanského obyvatelstva –„slovanština“. 
 


