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Diplomová práce posluchačky Kateřiny Malíkové pojednává o postavení francouzštiny v institucích 

Evropské unie. Práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol.  

První kapitola vymezuje pojem „světový jazyk“ a pojednává o historickém vývoji  francouzštiny 

jako světového jazyka, a to od  období jejího rozkvětu  po současnost , pojednává také o postavení  

francouzštiny na světovém politickém poli a  postupné prohře v „boji“ s angličtinou. I když 

francouzština vychází z tohoto boje značně oslabena, přesto její vliv je zřejmý a v několika 

světových institucích je stále ještě jediným jednacím a úředním jazykem. Nesmíme opominout 

frankofonii a Frankofonii, které pečují o jazyk a snaží se francouzštině alespoň částečně vrátit její 

slávu. Autorka se v této kapitole zmiňuje i o hodnotě, kterou francouzština má pro frankofonní 

společnost, která vnímá tento jazyk jako součást svého kulturního dědictví, zdůrazňuje také, jaký 

význam má francouzský jazyk pro samotné Francouze a pro jejich národní cítění.  

Druhá kapitola pojednává o francouzském jazyce v rámci unijní jazykové politiky. Vymezuje úřední 

a procedurální jazyky EU, pojednává o kladech i záporech evropské mnohojazyčnosti, kulturní 

rozmanitosti a evropské identitě. Součástí této kapitoly je také pojednání o různých modelech 

vůdčích jazyků v EU, o jazykové realitě v institucích EU a ochraně národních identit. Upřesňuje 

termíny jako národní jazyk, mezinárodní jazyk, regionální jazyk či menšinový jazyk a přijetí 

Evropské charty regionálních a menšinových jazyků, kterou některé země EU podepsaly a 

ratifikovaly, jiné ji podepsaly a neratifikovaly. Nastiňuje dvě možnosti - hledání universálního 

jazyka jako společného dorozumívacího prostředku nebo zachování jazykové různorodosti a 

pestrosti v zemích EU. Existují i dnes jisté tendence a snahy směřující k vytvoření umělého jazyka 

sloužícího k dorozumívání, jaké jsou však výhody a nevýhody takového jazyka. V současné době je 

to angličtina, která plní funkci dorozumívacího jazyka  a s určitou nadsázkou můžeme tvrdit, že má 

stejné postavení jako latina v období středověku. Prozatím prioritou Evropské unie zůstává 

jazyková politika vedoucí k zachovává jazykové diversifikace.  

Zajímavá je třetí kapitola diplomové práce, která poukazuje na různé průzkumy a ankety (viz 

příloha DP), které mapují kvalitativní i kvantitativní užívání jazyků v EU. 



Během obhajoby by se posluchačka mohla zaměřit na jazykovou politiku francouzské vlády, na 

zákony potvrzující oficiální postavení francouzského jazyka na úkor regionálních jazyků. Jestliže 

Francie chce zachovat jazykovou diverzitu v EU, proč odmítá tuto jazykovou rozmanitost na svém 

území. 

Závěrem bych upozornila na některé nesrovnalosti mezi textem a doprovodnými tabulkami (str.22) 

a nepřesnosti (str. 23).  

Diplomová práce posluchačky Kateřiny Malíkové je velice zajímavá a v mnohém přínosná. Autorka 

pracovala s velkým množstvím odborné literatury v tištěné i elektronické verzi. 

 Diplomovou práci hodnotím známkou výborně. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 22.5.2011                          PhDr.Eva Kalfiřtová

    


