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Kateřina Malíková se ve své diplomové práci pokusila o zdůvodnění současného postavení  
francouzského jazyka mezi dalšími světovými jazyky. Zaměřila se na zdůraznění významu  
francouzštiny na pozadí vývoje, a to i s přihlédnutím k její historii.  
Vyzdvihla charakter francouzského jazyka, jeho prokazatelnou kulturu i status jednacího  
jazyka. Zmínila se také o tradici francouzštiny v soudnictví, kde již od 19. století byla  
francouzština vyhledávaným komunikačním jazykem. K.Malíková neopomněla podotknout,  
že francouzský jazyk zůstává stále v povědomí lidí jako jazyk vědy a jazyk krásné literatury i  
neodolatelného životního stylu.  
 
Z hlediska historického vývoje srovnala K.Malíková dlouholeté zápolení francouzského  
jazyka s angličtinou, které skončilo samozřejmě  převahou anglického jazyka.  
Diplomantka porovnala číselné hodnoty týkající se francouzsky hovořících lidí, stav  
francouzštiny jako úředního jazyka v jednotlivých státech světa, a také používání   
francouzštiny v mezinárodních organizacích. K.Malíková připomněla ekonomickou sílu  
francouzského jazyka, kterou snižuje skutečnost, že v některých silných frankofonních  
zemích není francouzština jediným úředním jazykem, ale naopak její pozice ve frankofonních  
státech Afriky nemůže změnit pořadí francouzštiny mezi světovými jazyky, protože centrální  
Afrika je hospodářsky jednou z nejslabších oblastí světa.  
 
K.Malíková připomíná, že i když se z hlediska sebevědomí Francouzů obzvlášť výrazně 
pečuje o zachování významu francouzštiny, je francouzština negativně poznamenaná 
působením kulturní globalizace.  
 
Další kapitoly diplomové práce jsou věnovány analýze významu jazyka vzhledem 
k národnímu cítění a francouzské jazykové politice. Dále K.Malíková rozebírá pojem 
frankofonie a dostává se k pozici francouzštiny v Evropské unii. Podle výsledků dotazníků 
porovnává diplomantka umístění francouzštiny v jednotlivých letech mezi nejrozšířenějšími 
světovými jazyky, přičemž vychází zařazení francouzštiny jako druhého nejužitečnějšího 
jazyka po angličtině. 
 
V následujících kapitolkách popisuje K.Malíková okolnosti jazykové politiky a legislativy,  
pokouší se o definici pojmu úředního a procedurálního jazyka a dále analyzuje kritéria 
použitelnosti jazyků. Dostává se posléze k myšlence demokracie, vyzdvihuje alternativy 
jazykového uspořádání i modely jazyků.  
 



Za cennou považuji tu část práce, ve které přibližuje K.Malíková problém tzv. selektivní 
vícejazyčnosti, i další kapitolu, ve které diplomantka ozřejmuje současnou jazykovou realitu 
v institucích EU. 
 
Ke konkretizaci aktuálního stavu francouzštiny směřují ankety vypracované k průzkumu 
jazykové situace v EU i informace vyplývající z uvedeného dotazníku (v příloze č.5). 
 
Analýza K.Malíkové vyúsťuje v zamyšlení nad možným vývojem v postavení francouzštiny 
v EU. Právě výuka francouzštiny jako cizího jazyka zůstává jednou z možností, jak význam 
francouzského jazyka udržet a prohloubit. Všeobecně je také zdůrazňována potřeba učit se 
většímu počtu světových jazyků, přičemž francouzština by mohla vyplnit jedno z předních 
míst.                 
 
K.Malíková podala vyčerpávající popis a analýzu současné situace, ve které se z hlediska 
postavení jazyků ocitá francouzština, čímž naplnila cíl diplomové práce.   
 
K diplomové práci K.Malíkové nemám připomínek a doporučuji ji k obhajob ě. 
 
Navrhované hodnocení: výborně 
 
Diskuse v rámci obhajoby: 
1.Z hlediska pravopisu doporučuji uvědomit si podobu výrazu le contrat /psáno  contract) a 
rod substantiva effort ve spojení s adjectif démostratif.  
2.Jakou podobu by měl aktualizovaný statistický vzorek zájmu o výuku francouzského jazyka 
na střední škole, na základní škole a pořadí, v jakém se francouzština ocitá?    
 
 
 
V Praze dne 20.5.2011                                                  Podpis: PhDr. Eva Müllerová, CSc. 


