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Úvod 
 

Téma této diplomové práce zní Světový jazyk francouzština a jeho současný význam 

v Evropské unii. V rámci diplomové práce bude představena nejen pozice francouzského 

jazyka uvnitř Evropské unie a obzvláště v institucích EU, ale i hodnota jazyka, kterou 

francouzština pro své mluvčí představuje. 

Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu byl autorčin pobyt v Bruselu a možnost 

nahlédnout do chodu některých institucí EU, kde jednoznačně převládajícím jazykem je 

v současnosti angličtina. Tento fakt byl důvodem k zamyšlení nad příčinami aktuálního 

stavu, kdy anglický jazyk posiluje svoji pozici pracovního, jednacího a diplomatického 

jazyka na úkor francouzštiny, které by tyto výsady měly též náležet.  

 

Současné společenské změny vedoucí k velké hospodářské, politické a kulturní 

celosvětové propojenosti jsou velmi úzce spjaty s jazykovou problematikou. Vzájemně 

provázaná společnost nemůže existovat bez komunikace přesahující hranice. Žijeme 

v době, kdy prudce roste význam světových jazyků, zejména angličtiny, která však 

vytlačuje jiné světové jazyky. Tento jev není možné zastavit či zvrátit, ale lze jej do jisté 

míry omezit pomocí správně vedené jazykové politiky jednotlivých států a nadnárodních 

společenství. Patrně žádná jiná země nepraktikuje tak důslednou jazykovou politiku jako 

Francie. Tato politika se opírá o dlouhou tradici francouzštiny jako mezinárodního jazyka a 

o silné národní cítění francouzského národa, které je těsně spojeno s francouzským 

jazykem. Za zachování francouzštiny v celosvětovém měřítku se zasazuje jak francouzská 

vláda, tak příslušné instituce zabývající se frankofonií. Francie bojuje proti celosvětovému 

vedoucímu postavení angličtiny a tím také obhajuje francouzštinu na úrovni Evropské 

unie. Evropská unie zajišťuje rovnoprávnost všem svým současným dvaceti třem úředním 

jazykům a tak zohledňuje a podporuje nejen různé jazyky svých členských států, nýbrž i 

kulturní rozmanitost, kterou s sebou mnohojazyčnost přináší. 

Cílem této práce je prokázat, jak se francouzština rozvinula ve světový jazyk a v 

evropský jazyk diplomacie a proč později toto postavení alespoň částečně ztratila. Dále 

bude analyzována současná situace a vliv francouzského jazyka ve sjednocené Evropě a 

v institucích EU a v neposlední řadě bude představena jazyková politika Francie, která 

společně s institucemi podporujícími francouzský jazyk a frankofonii bojuje proti dnešní 
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převaze anglického jazyka ve světě a zasazuje se o zachování vlivu a výsadního postavení 

francouzského jazyka jako jazyka úředního a pracovního v mezinárodních institucích.   

 

Stať diplomové práce je rozdělena na tři části: 

 

První část s názvem Francouzský jazyk - globální jazyk se nejdříve bude zabývat 

jazykově historickým a demografickým hlediskem a objasní význam francouzštiny jako 

světového jazyka. Přitom by mělo být nastíněno postavení jazyka jako výrazu politické 

důležitosti Francie v minulosti i současnosti.      

Dále by mělo být objasněno, jakou hodnotu může mít jazyk jako kulturní dědictví a 

kterak se francouzská jazyková politika opírá o národní cítění francouzského národa. Tato 

politika bude krátce zobrazena ve svém historickém vývoji i aktuálním stavu, přičemž 

budou představeny instituce frankofonie podporující francouzský jazyk uvnitř i vně 

Francie.  

Poté, co bude osvětleno postavení francouzštiny na globální úrovni, zaměří se 

následné pozorování na evropský kontext ve druhé části nesoucí název Francouzský jazyk 

a Evropská unie. Po úvodu do právního uspořádání mnohojazyčnosti v rámci EU se nabízí 

mnoho diskutovaná otázka týkající se efektivity a praktičnosti příslušných ustanovení. 

Budou představeny a okomentovány často zmiňované alternativy. Dále bude nastíněna 

jazyková praxe v nejdůležitějších orgánech EU.  

Třetí část nazvaná Průzkumy k jazykové situaci v institucích EU by měla odhalit 

jazykovou realitu v institucích EU, která ne vždy odpovídá předepsaným ustanovením. 

Budou představeny doposud provedené empirické studie a aktuální výpovědi poslanců a 

činitelů evropských institucí, na jejichž základě je částečně možné odhadnout další vývoj 

francouzského jazyka v evropském kontextu. 

Aby bylo docíleno aktuálního vhledu do jazykové problematiky, budou brány v 

úvahu současné literární a internetové prameny uvedené v seznamu prostudované literatury 

na konci práce. 

Diplomová práce je obohacena přílohami: seznamem nejvýznamnějších světových 

jazyků současnosti, mapou frankofonního světa, zněním nařízení k jazykovému uspořádání 

v EU, pokyny pro francouzské reprezentanty v institucích EU k mezinárodní komunikaci a 

dotazníkem. 
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1 Francouzský jazyk - globální jazyk 
 

1.1 Vymezení pojmu „světový jazyk“ 
 

Pro pochopení významu francouzštiny na evropské úrovni je třeba nejprve zjistit, 

do jaké míry lze francouzský jazyk označovat za světový jazyk. Přitom je nutné předem 

vymezit pojem „světový jazyk“. Jazyk dosahuje skutečného světového postavení, pokud 

zastává zvláštní roli, která je uznávaná ve většině zemí. Tato zvláštní role může připadnout 

některému mateřskému jazyku1, který má postavení úředního jazyka2 určité země a též 

zaznamenává důležitost ve výuce cizích jazyků, což se odráží v četnosti použití onoho 

jazyka, které dalece přesahuje užívání jiných jazyků. Takový jazyk tedy musí splňovat 

určitá kritéria: počet mluvčích, mezikontinentální rozšíření, postavení jazyka jako úředního 

jazyka ve více zemích a důležitost ve výuce cizích jazyků3. 

 Počet mluvčích, tedy kvantitativní měřítko, určitého jazyka nepatří k hlavním 

kritériím. Všemi tzv. světovými jazyky sice mluví v současnosti více než sto milionů 

mluvčích (viz Příloha č. 1), přesto některé takové jazyky nespadají do této kategorie, 

protože nesplňují jiná kritéria, např. mezikontinentální rozšíření. Počty mluvčích zahrnují 

jak primární mluvčí, pro něž je určitý jazyk mateřským jazykem, tak i sekundární mluvčí, 

kteří se jazyk naučili jako cizí jazyk.  

Typickým znakem světového jazyka je mezikontinentální rozšíření jeho mluvčích. 

Obzvláště v případě světových jazyků s evropskými kořeny je běžné, že dokonce větší část 

jejich mluvčích žije mimo Evropu, jak je patrno na příkladu španělsky mluvících zemí. 

Toto je výsledek obsazení a následného osídlení koloniálních území evropskými 

kolonizátory4. 

                                                           
1 Mateřskému jazyku se lidé učí od útlého dětství bez formální výuky a obvykle zcela přirozeně používají 
jeho hláskový a gramatický systém. Jedná se o jazyk, který převládá v okolí dítěte, jazyk, v němž dítě 
přemýšlí, s nímž se identifikuje a může v něm spontánně komunikovat. Tento jazyk bývá též nazýván prvním 
nebo primárním jazykem. 
2 Úřední, oficiální jazyk je jazyk zakotvený v ústavě, v němž komunikují úřady mezi sebou i s občany. Jedná 
se o jazyk parlamentu, soudnictví a zákonů. Jazyk, v němž jsou sestavovány normy, správní spisy. Země 
může mít více úředních jazyků. Státy s mnoha úředními jazyky používají často z důvodu zjednodušení 
zvláštní pracovní jazyk. 
3 CRYSTAL, D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. s. 3. ISBN 
0-521-53032-6 
4 HAARMANN, H. Babylonische Welt. Geschichte und Zukunft der Sprachen. Frankfurt / New York: 
Campus Verlag, 2001. s. 99. ISBN 3-593-36571-5 
 



5 
 

Dalším charakteristickým znakem světového jazyka je jeho pozice úředního jazyka 

ve více zemích, což s sebou přináší jeho rozšíření v médiích, ve vzdělávacím, právním, 

správním a administrativním systému. Význam jazyka je přímo úměrný mezinárodnímu 

politickému úspěchu společnosti hovořící tímto jazykem. Politická, resp. vojenská síla 

národa je směrodatným kritériem pro status světového jazyka. Například latina se 

rozšiřovala nejen na základě jejích početných mluvčích, nýbrž hlavně vojenskou mocí Říše 

Římské. Po rozpadu říše však latina zůstala po staletí díky vlivu římsko-katolické církve 

mezinárodním jazykem vzdělanců. Na tomto příkladu je zřetelné, že spojení s 

náboženstvím nebo kulturou sice může jazyk udržet naživu, avšak nemusí mu nutně 

pomoci k pozici světového jazyka5.  

Vedle geografického rozšíření a s tím souvisejícího politického významu je též 

důležitý hospodářský význam, který náleží světovému jazyku a který závisí na 

hospodářském pokroku států, v nichž se onen jazyk používá. K vysokému 

technologickému standardu, jenž je podmínkou pro silné hospodářství, se přidružuje 

odpovídající stav zkušeností a vědomostí kódovaných v jazyce určité oblasti. Finančně a 

hospodářsky silná společnost láká mluvčí i jiných jazykových skupin. Přístup k tomuto 

atraktivnímu prostředí umožňuje právě znalost jazyka určitého jazykového společenství6. 

Jazyku připadá speciální role, pokud je mu při výuce cizích jazyků poskytnuta 

určitá priorita. Přitom je třeba vzít na vědomí následující spojitost: světový jazyk se stává 

na základě svého nadnárodního rozšíření přitažlivým pro mluvčí jiných mateřských jazyků 

a motivuje je, aby se tomuto jazyku naučili. Spojení jazyka s vyspělým kulturním 

prostředím a určitým životním stylem ovlivňuje postoj k jazyku jako cizí řeči, což se poté 

projevuje v mezinárodní vzdělávací politice a v dostupnosti zdrojů, jakými jsou např. 

učitelé cizích jazyků a studijní materiály. Podobné je to s použitím jazyka ve vědecké 

literatuře: čím významnější je jazyk ve svém světovém postavení, tím více vědeckých 

publikací je v něm sepsáno7.  

Následující analýza by měla ukázat, do jaké míry se výše jmenovaná kritéria 

vztahují na francouzský jazyk. Zároveň bude zohledněn pro srovnání jiný světový jazyk - 

angličtina. 

                                                           
5 CRYSTAL, D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. s. 7-15. 
ISBN 0-521-53032-6   
6 HAARMANN, H. Babylonische Welt. Geschichte und Zukunft der Sprachen. Frankfurt / New York: 
Campus Verlag, 2001. s. 109. ISBN 3-593-36571-5 
7 Ibid., s. 95 
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1.2 Vývoj francouzského jazyka ke světovému jazyku 
 

S termínem „světový jazyk“ je v dnešní době spojována lingua franca8 angličtina. 

Toto dokazuje nejen každodenní užívání tohoto jazyka, nýbrž také sociologické a 

lingvistické výzkumy. Přitom se často zapomíná na důležitost jiných světových jazyků, 

mezi které patří francouzština. V následujícím oddíle bude nejprve představen kulturně-

historický vývoj francouzského jazyka, na jehož základě se poté blíže objasní současná 

situace francouzštiny a vzestup anglického jazyka.  

 

1.2.1 Francouzský jazyk z historického hlediska 
 

Národní jednota Francie a francouzština jako její národní jazyk9 se formovaly od 

16. století, proto se bude posuzování francouzského jazyka v této práci věnovat od tohoto 

období.  

Do 16. století se latina těšila vysoké prestiži v oblastech vědy, práva, 

administrativy, diplomacie a církve. Přesto se ve středověku prosazovaly některé národní 

jazyky na mezinárodní úrovni. Tento vývoj podporovala reformace, která odmítala 

používání latiny jako církevního jazyka. Ve Francii použil král František I. francouzštinu 

jako nástroj k semknutí národa. V roce 1539 vydal Ordonnance de Villers-Cotterêts 

ustanovující francouzský jazyk jediným jazykem soudnictví a správy v celém království a 

francouzština tak mohla pronikat do oblastí, které byly doposud vyhrazené latině jako např. 

teologie a filozofie10.  

                                                           
8 Termínem lingua franca, též lingva franka, je nazýván jazyk, který se ustavil jako komunikační mezi 
mluvčími různých, většinou vzájemně nesrozumitelných jazyků (latina, řečtina francouzština, angličtina). 
Název lingua franca pochází z italštiny a nejdříve byl používán Araby pro pojmenování všech románských 
jazyků; Arabové totiž označovali všechny západoevropské národy za Franky. Ve středověku se takto 
označoval jazyk vycházející z románských jazyků (slovní zásoba pocházela hlavně z italštiny a španělštiny) s 
arabskými, perskými, tureckými a řeckými vlivy a se zjednodušenou gramatickou strukturou. Tento jazyk 
zajišťoval jazykový kontakt mezi románskými a nerománskými národy převážně na jižním a východním 
pobřeží Středomoří a plnil funkci obchodního jazyka. Nyní se tímto termínem označuje jakýkoliv jazyk, 
který je užíván mluvčími různých jazykových společenství a zastává funkci jednacího, komunikačního 
jazyka umožňujícího komunikaci v oblastech obchodu, diplomacie, správě, vědě (ROSSETTI, R. La Lingua 
Franca: une langue méditerranéenne à travers les siècles [online]. Université de Nantes, 22/23 Avril 2002. 
[cit. 2010-11-10]. Dostupné na WWW:  
<https://pantherfile.uwm.edu/corre/www/franca/edition3/traverslessiecles.htm>). 
9  Národní jazyk je standardizovaný jazyk vlastní určitému národu nebo zemi. Jedná se o reprezentativní 
útvar, jednotný a srozumitelný všem příslušníkům národa nebo etnika, které spojuje společné území, historie, 
kultura, společenský a politický život. 
10 LECLERC, J. Histoire de la langue française [online]. Dernière mise à jour: 05. 12. 2010. [cit. 2010-12-
10]. Dostupné na WWW: 
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Francouzština nabyla mezinárodního významu obzvláště díky politické autoritě, 

kterou země získala svými úspěchy v Třicetileté válce11. Francie, jako sjednocené 

království, mohla upevňovat své postavení a vliv na mezinárodní úrovni a po uzavření 

Vestfálského míru v roce 1648 se stala dominující mocností na evropském kontinentu. Již 

během dojednávání míru se vyskytly mezi Francií a Svatou říší římskou potíže týkající se 

jazykové otázky. Zatímco zástupci Říše chtěli zachovat latinu jazykem jednání a smluv, 

francouzští představitelé hájili koncepci svobodné volby jazyka. Nově vzniklá diskuze o 

možném nahrazení latiny otevřela pro francouzský jazyk možnost stát se jazykem 

mezinárodních vztahů. Jiné národní jazyky nepřipadaly v úvahu: Anglie a Španělsko se 

soustředily na své zámořské kolonie a německá území byla politicky roztříštěna12. Vzestup 

francouzštiny byl brzy patrný. Ve francouzštině sepsaná Rastattská smlouva13 z roku 1714 

prvně oficiálně potvrdila dominantní postavení francouzského jazyka, čímž s konečnou 

platností francouzština vystřídala latinu jako jazyk jednací a diplomatický.  

Avšak nejen politické a hospodářské úspěchy Francie napomáhaly dalšímu 

vzestupu francouzštiny. V době vlády krále Ludvíka XIV. zažila francouzská kultura jedno 

ze svých nejskvělejších období. Francouzská kultura, jazyk a styl života u dvora se staly 

vzorem pro ostatní evropská království a knížectví. Vysoce ceněná a v celé Evropě 

imitovaná francouzská literatura té doby též významně přispěla k rozšíření francouzštiny. 

Francouzští filozofové a spisovatelé Voltaire a Antoine de Rivarol vyzdvihovali ve svých 

spisech génie de la langue française, kterou spatřovali v  clarté de la langue. Francouzská 

revoluce a její dopad na sebevědomí občanů vůči monarchii ještě více zesílila význam 

francouzského jazyka: v celé Evropě byla francouzština spojována s jazykem svobody 

jednotného národa. Důsledkem tohoto vývoje byla mytologizace francouzského jazyka 

dalece přesahující hranice Francie14. 

 

                                                                                                                                                                                
<http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s5_Renaissance.htm#3_Le_français_comme_langue_
officielle_> 
11 Intervencí Francie do Třicetileté války (1618-1648) v roce 1635 na straně protestantských evropských 
mocností bylo jasné, že Habsburkové nebudou moci prosadit své mocenské nároky. Pro Francii to znamenalo 
počátek jejího vedoucího postavení v Evropě. 
12 DÉCSY, G. Die linguistische Struktur Europas. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Wiesbaden: 
Harrassowitz, 1973. s. 34. ISBN 3-447-01477-6 
13 Rastattská smlouva byla uzavřena mezi Francií a Rakouskem a ukončila vedle jiných mírových smluv 
válku o španělské nástupnictví. 
14 BOISLEVE, J. La langue, une passion française. In ARGOD-DUTARD, F. Quelles perspectives pour la 
langue française? Histoire, enjeux et vitalité du français en France et dans la Francophonie. Rennes: Presse 
Universitaires de Rennes, 2002. s. 27 – 44. ISBN 2-86847-905-7 
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Vedle úspěchů francouzštiny jako jazyka literatury, vědy a politiky nelze 

opomenout teritoriální rozšiřování francouzské jazykové oblasti. Geografickému rozšíření 

francouzštiny v Evropě přispěli uprchlíci pronásledovaní kvůli své víře po zrušení Ediktu 

nantského v roce 168515. Ze strachu před represemi a nucenou katolizací uprchlo za vlády 

Ludvíka XIV. téměř 200 tisíc francouzsky mluvících Valonů, Hugenotů a Kalvinistů do 

protestantských zemí, převážně do Švýcarska, Německa, Anglie a Nizozemí, kde se jim 

dostalo sympatií frankofilní elity. V průběhu času se ale přizpůsobovali stále více místním 

jazykům, takže jejich komunikativnost ve francouzštině do konce 19. století silně 

ochabla16. 

Rozšíření francouzštiny do zámoří se dělo na základě koloniální rozpínavosti 

Francie. Počátky můžeme spatřovat již v roce 1534, kdy byla založena Nouvelle-France, 

pozdější Kanada. Fakticky je ale za začátek kolonizace považováno 17. století. V 

Québecku byla založena první města, na africkém západním pobřeží a na severoafrickém 

středozemním pobřeží byla zřízena francouzská střediska obchodu. Francouzští mořeplavci 

si přisvojovali ostrovy v Karibiku a Indickém oceánu a v následujícím století se podařil 

nejvýznamnější teritoriální příbytek na africkém kontinentě17.  

Spojení kulturní a politické prestiže dopomohlo francouzštině k prosazení se jako 

jazyka diplomacie. Zároveň se tím ale také může vysvětlit, proč tuto roli během 19. století 

alespoň částečně ztratila. Začátky tohoto vývoje byly vyvolány porážkou Napoleona a 

ztrátou významné části dobytých území v Evropě. Tím se omezil bezprostřední jazykový a 

kulturní vliv na vlastní území a navíc francouzština ztratila svoji funkci vzoru, protože se 

aristokratická společnost, do té doby orientovaná na francouzský jazyk a životní styl, v 19. 

století musela smířit se ztrátou svého vlivu. Z tohoto vývoje mohl profitovat hlavně 

anglický jazyk, který mezitím výrazně získával na důležitosti a od roku 1850 se začal 

užívat jako třetí neutrální smluvní a jednací jazyk. V rámci Versailleské smlouvy z roku 

1871, která vedla k ukončení německo-francouzské války, tuto funkci nicméně zastávala 

francouzština, ačkoli z tohoto konfliktu vyšla Francie jako poražená mocnost18. Je zřejmé, 

že v té době stále ještě přetrvávala prestiž francouzské kultury nezávisle na politickém 

postavení Francie. Tento fakt se odráží i ve skutečnosti, že francouzský jazyk zastával 

                                                           
15 Edikt nantský byl vydán Jindřichem IV. v roce 1598 a zajišťoval Hugenotům jejich politicko-náboženská 
práva. Tímto příslibem skončily náboženské války 16. století. 
16 ERFURT, J.  Frankophonie. Sprache – Diskurs – Politik. Tübingen: Francke, 2005. s. 93. ISBN 978-38-
2522-645-9 
17 Ibid., s. 125 
18 Ibid., s. 92 
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první místo ve výuce cizích jazyků v celé Evropě až do 1. světové války. Rozvíjející se 

buržoazie se orientovala na ideály francouzské kultury a společnosti. Důkazem jsou dodnes 

užívaná vypůjčená slova z francouzštiny ve slovní zásobě mnoha jazyků. Také v 

soudnictví je francouzština od 19. století dominujícím komunikačním prostředkem 

mezinárodních juristických asociací19. Francouzský jazyk si uchoval - navzdory ztrátě 

vlivu - význam jazyka vědy, přitažlivost jazyka krásné literatury a životního stylu a 

důležitost stále ještě velmi rozšířeného jednacího jazyka. 

 

1.2.2 Anglický jazyk na vzestupu    
 

Jestliže se 19. století vyvíjelo v neprospěch francouzštiny jako jazyka diplomacie, 

20. století může představovat vystřídání francouzštiny angličtinou jako mezinárodní lingvy 

franky.   

Versailleská smlouva z roku 1918, která znamenala ukončení 1. světové války, byla 

sepsána jak v angličtině, tak i ve francouzštině. Tím ztratil francouzský jazyk oficiálně své 

postavení prvního jazyka diplomacie20. Během měnové a finanční konference v Bretton 

Woods v roce 1944 byla používána pouze angličtina jako jednací jazyk. Příčiny převahy 

angličtiny můžeme nacházet hlavně v politické a hospodářské důležitosti zemí, ve kterých 

se tímto jazykem mluví. Velká Británie byla již na počátku 19. století vedoucí zemí v 

oblasti obchodu a průmyslu. Britský imperialismus šířil anglický jazyk po celém světě, 

čímž mu zajistil mnohem větší oblast vlivu, než jakou kdy měla francouzština. Na konci 

minulého století byl počet obyvatel USA vyšší než počet obyvatel všech 

západoevropských zemí, americké hospodářství bylo mimořádně produktivní a razantně 

rostlo. Ekonomická moc Spojených států takto rozšiřovala a upevňovala světové postavení 

anglického jazyka21. 

20. století s sebou přineslo dvě světové války a dvojí vojenskou intervenci 

Spojených států, jejichž politický a hospodářský vliv neustále vzrůstal a to nezůstalo bez 

následků pro evropské jazyky. Hlavně během 2. světové války profitovala angličtina z 

naléhavé potřeby globální lingvy franky. Nově vzniklé mezinárodní organizace jako 

                                                           
19 ERFURT, J.  Frankophonie. Sprache – Diskurs – Politik. Tübingen: Francke, 2005. s. 92. ISBN 978-38-
2522-645-9 
20 Ibid., s. 137 
21 CRYSTAL, D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. s. 52. ISBN 
0-521-53032-6 
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Spojené národy nebo Rada Evropy musely stanovit své úřední a pracovní jazyky. Při 

zakládání Spojených národů byly nejprve navrhnuty pouze tři pracovní jazyky: angličtina, 

ruština a španělština. Teprve po masivních protestech Francie, jejíž vliv v této fázi lze 

označit za minimální, byl tento status přiřknut rovněž francouzštině22.  

Začínající hospodářská globalizace a rozvíjející se světový obchod vyžadovaly 

globální komunikační prostředek. Vzhledem k již zmíněné politické a hospodářské síle 

USA bylo použití angličtiny nasnadě. Během 20. století dochází k tzv. amerikanizaci 

Evropy23. Tento jev se projevuje prosazováním angličtiny především ve filmu a televizi, 

v tiskových médiích, hudbě nebo internetové komunikaci. Anglický jazyk tak může 

pronikat do různých společenských tříd. Naproti tomu francouzský jazyk byl v době svého 

rozkvětu používán jako lingua franca jedné elitní sociální skupiny, v čemž je často 

spatřována jedna z příčin, proč francouzština ztratila status světového jazyka24. Angličtina 

též pronikla do oblasti vědy. Ačkoli ještě na konci 19. a na začátku 20. století byla většina 

vědecké literatury publikována ve francouzštině, dnes roli jazyka vědy převzala 

angličtina25.  

Současné postavení angličtiny jako světového jazyka odráží v první řadě 

mocenskou převahu USA v politice, vojenství, hospodářství, kultuře a vědě. Francie oproti 

tomu utrpěla ve 20. století vojenské a politické nezdary, které negativně ovlivnily její 

pozici globálního jazyka. Ztráta kolonií v 60. letech znamenala krizi v dějinách Francie. 

Koloniální války ubíraly síly a prostředky, které by mohly být nasazeny v jiných oblastech 

pozitivněji. Reputace země rapidně klesala, což se také projevilo na statusu francouzského 

jazyka26. Vzestup angličtiny probíhal paralelně s ubývajícím vlivem francouzštiny. Avšak 

navzdory převaze anglického jazyka od 2. poloviny 20. století zaujímá francouzština 

nadále významné postavení, díky kterému může být nadále považována za světový jazyk, 

což by mělo být doloženo v následující podkapitole. 

 

                                                           
22 PAQUÉ, R. Languages. In VOLGER, H. A Concise Encyclopedia of the United Nations. 2nd ed. 
Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2010. s. 133. ISBN 978-90-04-18004-8 
23 Amerikanizací Evropy je míněn politický, hospodářský, společenský a kulturní vliv, kterým Spojené státy 
působily a stále působí na Evropu (CRYSTAL, D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997. s. 42. ISBN 0-521-53032-6). 
24 HAARMANN, H. Babylonische Welt. Geschichte und Zukunft der Sprachen. Frankfurt / New York: 
Campus Verlag, 2001. s. 83. ISBN 3-593-36571-5 
25  Ibid., s. 86 
26 HAGĒGE, C. Le français entre déclin et sursaut.  In  Le Débat, no 136, Paris: Gallimard, 2005, s. 184, 
ISSN 0246-2346 
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1.3 Současné postavení francouzštiny ve světě 
 

V dnešní době hovoří francouzsky 220 - 250 milionů lidí po celém světě, z toho je 

76 milionů primárních mluvčí27. Ačkoliv se tím francouzský jazyk dostává až na 10. místo 

nejvíce užívaných jazyků, je třeba podotknout, že málo jazyků, které se dostaly před 

francouzštinu, plní také funkci světových jazyků. Úředním jazykem – i když v některých 

případech ne jediným – je francouzský jazyk ve 32 státech světa28. Francouzština je 

rozšířena mezikontinentálně: vedle Evropy je zastoupena hlavně v Africe a severní 

Americe jako mateřský a komunikační jazyk. Bývalé kolonie si ponechaly navzdory dnešní 

nezávislosti francouzštinu jako úřední jazyk. Pokud jsou Austrálie a Oceánie vnímány jako 

jeden kontinent, pak je francouzský jazyk přítomen na pěti kontinentech29.  

Ve výuce cizích jazyků hraje francouzština rovněž významnou roli. Vedle 

angličtiny je jediným cizím jazykem, který je vyučován po celém světě a je tím zastoupena 

téměř v každém vzdělávacím systému na světě. Vyjádřeno v číslech: téměř 900.000 učitelů 

francouzštiny zprostředkovává francouzštinu ve výuce téměř 80 milionům žáků po celém 

světě. Francouzštinu jako světový jazyk by mělo v současné době užívat 110 milionů lidí30. 

Tento fakt jednoznačně hovoří pro atraktivitu francouzštiny jako cizího jazyka, což je 

mimo jiné jednou z indicií pro status světového jazyka. 

Dalším kritériem je postavení francouzštiny v mezinárodních organizacích. Ve 

Spojených národech, v Organizaci Spojených národů pro vzdělání, vědu, kulturu a 

komunikaci (UNESCO), v Severoatlantické alianci (NATO), v Radě Evropy a v mnoha 

dalších organizacích se francouzština v dnešní době používá vedle angličtiny nejčastěji31. 

Nicméně převaha angličtiny je např. ve Spojených národech nepřehlédnutelná: většina 

pracovních dokumentů je sepsána v angličtině, francouzský překlad obvykle nebývá 

souběžně distribuován. Většina zasedání probíhá v anglickém jazyce, takže se frankofonní 

                                                           
27 Názory na přesný počet mluvčích se rozcházejí, za což jsou zodpovědná různá zjišťovací kritéria. Je 
důležité specifikovat, zda je do průzkumu zahrnut mluvčí s kompetencí francouzštiny jako mateřského jazyka 
nebo mluvčí ze zemí, kde má francouzština status úředního jazyka.   
28 Také zde existují různé číselné hodnoty. Organisation de la Francophonie Internationale, která je zde 
citována, rozděluje např. Kanadu na centrální Kanadu, New Brunswick a Québec nebo rozlišuje např. 
Republiku Kongo a Demokratickou republiku Kongo (Organisation Internationale de la Francophonie 
[online].. 2008-2010. [cit. 2010-11-20]. Dostupné na WWW: <http://www.francophonie.org/>). 
29 Organisation Internationale de la Francophonie [online].  2008-2010. [cit. 2010-11-20]. Dostupné na 
WWW: <http://www.francophonie.org/> 
30 Organisation Internationale de la Francophonie [online]. 2008-2010. [cit. 2010-11-20]. Dostupné na 
WWW:  <http://www.francophonie.org/> 
31 Další mezinárodní organizace, uvnitř kterých francouzština zastává důležitou roli, jsou Mezinárodní 
Červený kříž, Světová poštovní unie, Mezinárodní telekomunikační unie, Organizace pro africkou jednotu.  
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členové musí často zříci použití svého jazyka32. Pro nadvládu angličtiny také hovoří anketa 

mezi delegacemi z roku 2001. Výsledky ankety měly rozhodnout, v jakém jazyce mají být 

doručovány informace delegátům e-mailem – více než 10 frankofonních států se rozhodlo 

pro angličtinu33.   

Naopak v Mezinárodním olympijském výboru zaujímá francouzština zvláštní 

postavení. Výbor byl založen v roce 1894 Francouzem Pierrem de Coubertinem se sídlem 

v Paříži, aby oživil novodobé Olympijské hry. Od 1. světové války má Výbor své hlavní 

sídlo ve francouzsky mluvícím Lausanne34. Dle odstavce 24 Charte Olympique z roku 

2004 je francouzština vedle angličtiny oficiálním jazykem organizace, proto musí být 

všechny dokumenty a ustanovení předkládány v obou jazycích. Pokud se obě verze od sebe 

odchylují, směrodatný je francouzský text35.    

Pokud srovnáváme ekonomickou sílu francouzštiny s jinými jazyky, musí se vzít 

v úvahu jako měřítko celkový hrubý domácí produkt francouzsky mluvících zemí. Hrubý 

domácí produkt Francie je ve světovém měřítku na 5. místě po USA, Japonsku, Číně a 

Německu36. Pro ekonomickou sílu francouzštiny se nepříznivě projevuje fakt, že 

v hospodářsky silných frankofonních zemích jako Kanada, Belgie, Lucembursko nebo 

Švýcarsko není francouzština jediným úředním jazykem, a proto může být jejich hrubý 

domácí produkt započítán jen částečně, a dále aspekt, že se velká část dalších 

frankofonních států nachází v centrální Africe, která platí za jednu z hospodářsky 

nejslabších na světě.  

Významnost jazyka neovlivňuje pouze politická a hospodářská vyspělost jeho 

mluvčích, nýbrž také jeho vnitřní význam pro mluvčí. Ačkoliv je jazyk v první řadě 

funkcionální dorozumívací prostředek uvnitř určitého společenství, podstatně přispívá 

k formování nejen individuální, ale i kolektivní identity37. Tímto hlediskem se bude 

zabývat následující kapitola. 

                                                           
32 BROGLIE, G. de.  Le français pour qu’il vive.  Paris: Gallimard, 1986. s. 138. ISBN 978-2-07-070823-9 
33 NDAYWEL E NZIEM, I.  La langue française et la mondialisation.  In ARGOD-DUTARD, F. Quelles 
perspectives pour la langue française? Histoire, enjeux et vitalité du français en France et dans la 
Francophonie. Rennes: Presse Universitaires de Rennes, 2002. s. 189-192. ISBN 2-86847-905-7 
34 Místo založení a současné sídlo určité organizace mají velký vliv na dominantní interní jazyk organizace. 
35Comité International Olypique [online].  Lausanne (Suisse). Octobre 2007. [cit. 2010-11-20]. Dostupné na 
WWW: <http://multimedia.olympic.org/pdf/fr_report_122.pdf>   
36International Monetary Fund [online].. [cit. 2010-11-24]. Dostupmé na WWW: 
<http://www.imf.org/external/index.htm> 
37 WITT, J. Wohin steuern die Sprachen Europas? Probleme der EU-Sprachenpolitik. Tübingen: 
Stauffenburg Verlag, 2010. s. 10. ISBN 978-3-86057-742-4 
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1.4 Hodnota francouzského jazyka pro frankofonní společnost 
 

Význam jazyka a kultury pro lidstvo je již po staletí předmětem výzkumu 

lingvistických a společenských věd. Wilhelm von Humboldt sepsal v roce 1884 základní 

teze k humanitě jazyka, ve kterých mimo jiné říká, že mateřský jazyk konstituuje náš 

pohled na svět, který nám zprostředkovává a dále hovoří o napojení člověka skrze 

mateřský jazyk na určité kulturní společenství, resp. na určitý národ. Jazyk je tedy základní 

podmínkou pro civilizačně-kulturní vznik a vývoj lidstva38. Navíc jazyk jako médium 

napomáhající k identifikaci je nejen kulturním fenoménem určitého společenství, nýbrž 

také jeho předpokladem. „La langue est l´âme même d´une culture“ 39. Jazyk je tedy 

rozhodujícím prvkem v příslušnosti k určitému kulturnímu společenství. 

Obzvláště evropské národy se identifikují silněji pomocí národních jazyků než třeba 

pomocí náboženství, a proto se stává jazyk součástí identity jedince. Protože značná část 

lidského jednání probíhá prostřednictvím jazyka, je jeho význam důležitý také pro 

kolektivní identifikaci. Pocit sounáležitosti podporovaný jazykem s určitou skupinou 

zároveň úzce souvisí s odlišením se od jiných společenství: pokud se příliš odlišují 

jazykové konvence, jazykové dorozumění již není možné. V těchto případech jazyk slouží 

k ohraničení, k zajištění hranic daných skupin a tím k ustanovení kolektivní identity40. 

Ohraničení vysvětluje, proč má jazyk pro jednotlivá jazyková a kulturní společenství také 

politický vliv. Často se totiž rostoucí jazykové sebevědomí společnosti časově ztotožňuje 

s vytvořením národních států: „Evropský nacionalismus 19. a 20. století může být pojímán 

jako jazykový nacionalismus, jako hnutí za emancipaci jazykových společenství“41. 

Pojmem „jazyková společenství“ jsou míněny skupiny jednotlivců, které používají stejný 

mateřský jazyk. Na příkladech jako Belgie nebo Švýcarsko je ale zřejmé, že jazykové a 

státní hranice nemusí být identické42. Přesto je myšlenka, podle které je jazyk nutnou 

podmínkou pro existenci národa, hluboce zakořeněna v povědomí evropských národů 

nezávisle na tom, zda národní a jazykové hranice jsou shodné nebo ne. V Evropě v 19. a 

20. století skutečně můžeme konstatovat sblížení státních a jazykových hranic: „Les 

                                                           
38 HAARMANN, H. Babylonische Welt. Geschichte und Zukunft der Sprachen. Frankfurt / New York: 
Campus Verlag, 2001. s. 27. ISBN 3-593-36571-5 
39 RIGAUD, J. L’exception culturelle. Singularité française ou modèle européen? In Etudes. Paris: Assas 
Edition, décembre 1997. Vol. 387, s. 604. ISSN 0014-1941 
40 CHECKEL, J. T., KATZENSTEIN, P. J. European Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 
2009. s. 40. ISBN 2170953800 
41 Ibid., s. 44 
42 Jediný evropský příklad pro shodnou jazykovou a státní hranici představuje Island. 
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langues, miroirs d´identité des peuples, ont le plus souvent joué en Europe un rôle de 

première importace dans les luttes d´affirmation nationalle.“43 Jazyk se tedy často stává 

nástrojem pro boj za politické uznání a autonomii. Třebaže se ne všechna jazyková 

společenství považují nutně za národ usilující o vlastní stát, bývá společný jazyk 

podstatným identifikačním znakem národa.  

Jazyk jako součást identity člověka může být vnímán jako kulturní dědictví. Proto 

je důležité chránit jazykovou různorodost a také menšinové jazyky, které představují pro 

své mluvčí část jejich kultury a kterých každoročně ve světě vymírá dvacet pět44. Také 

světové jazyky jako např. francouzština „trpí“ kulturní globalizací, z níž profituje hlavně 

angličtina. Ve Francii je péče o jazyk a jeho zachování obzvláště výrazná, což se nechá 

odvodit z vlivu jazyka na sebevědomí Francouzů. 

 

1.4.1 Význam jazyka pro francouzské národní cítění 
 

Jazyk jako důležitý prvek v identitě člověka ovlivňuje také sebevědomí svých 

mluvčích, obzvláště když je jazyk široce rozšířený a mezinárodně uznávaný. V kapitole 

1.2.1 bylo řečeno, že francouzština byla do začátku 20. století vedoucím diplomatickým 

jazykem Evropy a také z tohoto důvodu představuje pro Francouze do dnešní doby symbol 

jejich národního sebevědomí. Toto jazykové uvědomění vede k odmítání pronikání cizích 

elementů do jazyka a k ochraně jazyka.  

Výrazný vliv na utváření vztahu Francouzů ke svému jazyku měl přelom 15. a 16. 

století, kdy francouzští humanisté rozpoznali hodnotu a význam vlastního národního 

jazyka díky kontaktu s kulturou italské renesance a zaujetí Italů pro svůj jazyk45. Do konce 

17. století se podařilo francouzskému jazyku prosadit se jako národní jazyk a tím 

představovat pro své mluvčí část kulturní identity. 

Dalším důležitým obdobím pro jazykové uvědomění je osvícenství. Na počátku této 

epochy byla Francie pod absolutní vládou Ludvíka XIV., kdy se prestiž francouzského 

jazyka a kultury šířila po celé Evropě. K obecné platnosti francouzštiny a k ideji čistoty 

                                                           
43 HAGĒGE, C. Le souffle de la langue. Voies et destins des parlers d’Europe. Paris: Editions Odile Jacob, 
1992. s. 178. ISBN  2-7381-0182-8  
44 PEREZ, M. La diversité linguistique en Europe. In CHAUDENSON, R. L’Europe parlera-t-elle anglais 
demain? Paris: L’Harmattan, 2001. s. 45. ISBN 2-7475-1665-2 
45 Mezi vzdělanci a humanisty, kteří na rozdíl od zastánců klasické latiny podporovali národní jazyk, je třeba 
jmenovat Joachima du Bellaye a jeho dílo Deffence et Illustration de la Langue Francoyse z roku 1539, jenž 
představuje chválu, výzvu k péči, obohacování a výstavbě francouzštiny (ERFURT, J.  Frankophonie. 
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jazyka přispěl hlavně Voltaire. Ve svém díle Le siècle de Louis XIV z roku 1752 píše o 

klasickém francouzském jazyce: 

 
„La langue française est de toutes les langues celle qui exprime avec le plus de facilité, de netteté, et de 

délicatesse, tous les objets de la conversation des honnêtes gens; et par là elle contribue dans toute l’Europe à 

un des plus grands agréments de la vie“46 

 
Z citátu plyne nejen srovnání s jinými jazyky, od nichž se francouzský jazyk liší 

svojí lehkostí, čistotou a jemností, nýbrž také vztah mezi jazykem a společenskou elitou, 

honnêtes gens, která dodala francouzštině prestiž jazyka vzdělanosti a dvora. Voltaire se ve 

svých dalších dílech navíc zmiňoval o génie de la langue française, kterou znovu 

odůvodňoval čistotou jazyka: „Le génie de notre langue est la claré et l´élégance“47. 

V roce 1782 vyzvala berlínská Akademie věd vzdělance a učence všech zemí, aby 

prozkoumali fenomén světového jazyka francouzštiny. Spisovatel de Rivarol ve svém 

pojednání Discours sur l´universalité de la langue française odůvodnil převahu 

francouzštiny jako jazyka vzdělávání typicky francouzským esprit rationnel48. Stejně jako 

Voltaire vidí de Rivarol hlavní vlastnost jazyka v jeho clarté: „Ce qui n´est pas clair, n´est 

pas français; ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin“49. Clarté se stala 

nejoblíbenějším atributem francouzského jazyka až do dnešních dnů. Mnozí francouzští 

spisovatelé a myslitelé jako Denis Diderot nebo Jean-Jacques Rousseau odůvodňovali 

touto vlastností francouzštiny její význam jako jazyka filozofů. Jazyk byl tedy považován 

za velké kulturní bohatství, které se otevírá hlavně intelektuální elitě, čímž se znovu 

potvrzuje nadřazenost jazyka a požadavek dokonalosti vyjadřování, které přetrvávají 

dodnes.  

                                                                                                                                                                                
Sprache – Diskurs – Politik. Tübingen: Francke, 2005. s. 83. ISBN 9783825226459).  
46 LECLERC, J. Histoire de la langue française [online]. Dernière mise à jour: 05. 12. 2010. [cit. 2010-12-
10]. Dostupné na WWW: http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s7_Lumieres.htm 
47 Dictionnaire classique de la langue française [online]. [cit. 2010-12-11]. Dostupné na WWW: 
<http://books.google.cz/books?id=4gs7AAAAcAAJ&pg=PA456&lpg=PA456&dq=Le+g%C3%A9nie+de+n
otre+langue+est+la+clar%C3%A9+et+l%C2%B4%C3%A9l%C3%A9gance&source=bl&ots=YqcDWihCir
&sig=f1-7-
HSJnVsIn_r9SyzXuFccNmg&hl=cs&ei=xzd6Td2AB8TXsgaR6f3lBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&r
esnum=6&ved=0CCgQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false> 
48 Dle Rivarola dokáže pouze francouzský jazyk a jeho syntax přesně zrcadlit logické myšlení: „Ce qui 
distingue notre langue des langues anciennes et modernes, c'est l'ordre et la construction de la phrase. Cet 
ordre doit toujours être direct et nécessairement clair. Le français nomme d'abord le sujet du discours, ensuite 
le verbe qui est l'action, et enfin l'objet de cette action : voilà la logique naturelle à tous les hommes“ 
(LIBERMAN, M. French syntax is (in)corruptible [online]. [cit. 2010-11-10]. Dostupné na WWW: 
<http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/002587.html> 
49 LECLERC, J. Histoire de la langue française [online]. Dernière mise à jour: 05. 12. 2010. [cit. 2010-12-
10]. Dostupné na WWW: <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s7_Lumieres.htm> 
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Francouzská revoluce a v té době probuzený nacionalismus též velmi posílily 

jazykové uvědomění Francouzů. Péče o národní jazyk je ve Francii a frankofonních 

společnostech ve středu pozornosti. Co do počtu organizací, které se o tuto péči zasazují, 

není francouzština s žádným jiným jazykem srovnatelná. Početné jazykové zákony a 

instituce zabývající se péčí o jazyk slouží k zachování francouzského jazyka. Francouzská 

jazyková politika tím sleduje dvojí záměr: jednak se soustředí na čistotu standardizované 

francouzštiny a zároveň dbá o zachování francouzštiny jako světového jazyka. 

V následujícím textu bude proveden krátký náčrt jednotlivých etap v jazykové politice 

Francie a jejich aktuální platnost. 

 

1.4.2 Francouzská jazyková politika 
 

Francouzská jazyková politika jako součást kulturní politiky se vyznačuje silnou 

rolí státu a úzkou propojeností jazyka a politiky. Současná jazyková politika může být 

pochopena pouze v jejím historickém kontextu. Dějiny francouzské jazykové legislativy 

sahají do 15. století. Řada královských ediktů směřovala ke změně latiny jako jazyka 

soudnictví. I když bylo zřejmé, že se jazyk hlavního města Paříže stane normou národního 

jazyka, v té době ještě neexistoval žádný jednotný, všeobecně uznávaný jazyk50. 

V předchozí kapitole bylo řečeno, že se v 16. století vytvářelo silné jazykové 

uvědomění, a proto není překvapující, že je francouzský jazyk od té doby chráněn 

zákonem a ústavou. Prvním oficiálním jazykovým uspořádáním je již zmíněný výnos 

z Villers-Cotterêts z roku 1539, který zaznamenává královský záměr prosadit 

francouzštinu jako národní jazyk. Téměř o sto let později, v roce 1635, byla založena 

Académie française – první instituce pečující o jazyk s cílem vytvořit jazykové normy. 

Tehdejšímu, u šlechty převládajícímu lidskému ideálu honnête homme odpovídalo 

vznešené, čisté a elegantní používání jazyka, dle literáta Clauda Favre de Vaugelase tzv. 

bon usage, které odmítalo jakoukoliv formu odchýlení a které bylo předlohou pro 

absolutistickou a centrální francouzskou jazykovou normu51. 

                                                           
50 LECLERC, J. Histoire de la langue française [online]. Dernière mise à jour: 05. 12. 2010. [cit. 2010-12-
10]. Dostupné na WWW: <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s4_Moyen-francais.htm> 
51 OTT, M. La notion du « Bon usage » dans les "Remarques" de Vaugelas. In Cahiers de l´Association 
internationale des études françaises [online], 1962. Vol. 14, no 14, s. 79-94. [cit. 2010-12-20]. Dostupné na 
WWW: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/caief_0571-5865_1962_num_14_1_2218> 
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Navzdory těmto snahám o normování jazyka, důsledná jazyková politika vznikla 

teprve po Francouzské revoluci. Francouzský spisovný jazyk se v té době ještě neprosadil 

ve všech částech Francie, velká část obyvatelstva používala i nadále regionální jazyky. 

Revoluční politika upírající zrak na sjednocení národa a společný jazyk se koncentrovala 

hlavně na vzdělávací systém. Pomocí škol se měl stát francouzský jazyk ve své elitní 

formě jazykem celého národa, přičemž nebyl brán zřetel na regionální variety jazyka. Tato 

opatření sice vykazovala rostoucí úspěchy, avšak též zvinila oddalování neustále se 

vyvíjejícího ústního jazykového pojetí od pevně dané jazykové normy52. 

V roce 1975 byl vydán Loi Bas-Lauriol, první jazykový zákon Páté republiky, který 

měl zajišťovat snížení cizojazyčných vlivů. Podle tohoto nařízení nesmí být 

v administrativě, hospodářství a průmyslu užito žádné cizího slovo, pokud je k dispozici 

odpovídající francouzský výraz. Vliv zákona na praxi byl ale minimální vzhledem 

k odmítavému postoji hlavně novinářských kruhů. Tento zákon byl v roce 1994 nahrazen 

Loi Toubon, který rovněž chrání status francouzštiny a navíc zpřísnil nařízení. V určitých 

oblastech veřejné správy, hospodářství, výuce a ve vědě se tím důsledně dbá na používání 

francouzského jazyka. Dále se zákon obrací proti vzestupu cizích slov, hlavně anglicismů, 

ve francouzštině53. V této spojitosti hraje důležitou roli Commission générale de 

terminologie et de néologie, navrhující francouzské neologismy, které mají zastupovat 

anglicismy. Povinnost používat tyto nové výrazy platí ale jen pro francouzský stát a jeho 

reprezentanty. Z důvodu svobody projevu se opustilo od rozšíření tohoto ustanovení na 

soukromé osoby54. Další zákon, který omezuje angloamerický vliv na francouzštinu, 

vstoupil v platnost v roce 1996 a dle něho se všechny francouzské rozhlasové stanice 

zavazují k vyčlenění 40 procent svých hudebních programů pro písně ve francouzštině. 

Také francouzský filmový průmysl těží z tohoto nařízení: 11 procent z každé prodané 

vstupenky do kina - to se týká i americké produkce - jde přímo do francouzského 

filmového průmyslu55. Tyto snahy znovu ukazují uvědomění Francouzů pro kulturní 

bohatství a hlavně pro jazykové dědictví. 

                                                           
52 LECLERC, J. Histoire de la langue française [online]. Dernière mise à jour: 05. 12. 2010. [cit. 2010-12-
10]. Dostupné na WWW: 
<http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s8_Revolution1789.htm#2_Le_guerre_aux_«patois»
_sous_la_Révolution_(1789-1799)__> 
53 LECLERC, J. Législation linguistique [online]. Dernière mise à jour: 05. 12. 2010. [cit. 2010-12-13]. 
Dostupné na WWW: <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/france-legislation-lng.htm> 
54 Commission générale de terminologie et neologie [online]. [cit. 2010-12-13]. Dostupné na WWW: 
<http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/dispositif-enrichissement.htm> 
55 Ministère de la culture et de la communication: Les obligations de diffusion des services de radio et de 
télévision [online]. [cit. 2010-12-13]. Dostupné na WWW: 
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Již bylo poukázáno na fakt, že je francouzský jazyk vnímán jako podstatný pilíř 

centralistického pojetí státu, což se děje od dob Francouzské revoluce na úkor regionálních 

a menšinových jazyků. Loi Deixonne sice uznává od roku 1951 menšinové jazyky 

bretonštinu, baskičtinu, katalánštinu a okcitánštinu, od roku 1974 též korzičtinu, alsasštinu 

a vlámštinu jako vyučovací jazyky, ovšem v omezeném rozsahu. Dominantní politická 

třída totiž dodnes pociťuje komunikativnost ve francouzštině jako loajalitu ke státu a 

bilingvismus jako tendenci k separatismu56. Tento postoj byl zdůrazněn, když Assemblée 

Nationale v souvislosti s ratifikací Maastrichtské smlouvy z roku 1992 v odstavci 2 ústavy 

prohlásilo francouzštinu za jediný úřední jazyk Francie. Menšinové jazyky tím oficiálně 

nebyly uznány. V tomto kontextu stojí za zmínku Evropská charta regionálních a 

menšinových jazyků Rady Evropy, která uznává a podporuje menšinové kultury 

v členských zemích. V roce 1999 bývalý premiér Lionel Jospin sice chartu podepsal, ale 

dodnes nebyla ratifikována ústavní radou, protože je v rozporu se článkem 2 ústavy 

Francie57, navzdory tomu, že byl článek 2 při revizi ústavy v roce 2008 doplněn článkem 

75: „Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France“58. Odmítavý postoj 

vůči uznání regionálních a menšinových jazyků je možné vysvětlit již od Francouzské 

revoluce propagovanou stejnorodostí francouzského národa a s tím související používání 

francouzštiny jako národního jazyka.  

Francouzská jazyková politika se stále opírá o bon usage, génie a clarté jazyka – 

hodnoty, které po staletí tvořily komponenty jedinečné kulturní a národní identity. 

V rámci péče o jazykovou kulturu je třeba pro úplnost jmenovat vedle Académie 

française hájící tradiční jazykovou normu a bon usage ještě další dvě nejdůležitější 

oficiální organizace: Conseil Supérieur de la langue française, založena v roce 1984, se 

stará o zásadní otázky jazykové kultury jako např. reformy pravopisu a Délégation 

générale à la langue française et aux langues de la France naopak střeží opatření 

k dodržování jazykových zákonů59. 

 

                                                                                                                                                                                
<http://www.ddm.gouv.fr/article.php3?id_article=681> 
56 ERFURT, J.  Frankophonie. Sprache – Diskurs – Politik. Tübingen: Francke, 2005. s. 88. ISBN 978-3-
8252-2645-9  
57 Ibid., s. 89 
58 LECLERC, J. La politique des langues régionales et minoritaires [online]. Dernière mise à jour: 05. 12. 
2010. [cit. 2010-12-13]. Dostupné na WWW: <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/france-
3politik_minorites.htm>   
59 European Federation of National Institutions for Language [online]. [cit. 2010-12-13]. Dostupné na 
WWW: <http://www.efnil.org/partners/france/Delegation%20generale> 
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1.4.3 Institucionální frankofonie 
 

Pojem frankofonie je mnohoznačný: odkazuje na francouzský jazyk a skupiny 

mluvčích, které tento jazyk používají zcela či částečně v každodenní komunikaci – v tomto 

případě se francouzské slovo francophonie píše s malým „f“. Francophonie s velkým „F“ 

představuje společenství frankofonních území, států nebo oficiálních institucí60.  

Již v 19. století se vzhledem k rostoucímu vlivu angličtiny objevila potřeba chránit 

a upevnit světový význam francouzštiny. Proto byla roku 1883 založena dodnes aktivní 

Alliance Française, která si předsevzala šíření a péči o francouzský jazyk a kulturu a 

podporu kulturních, jazykových a politických zájmů Francie v zahraničí61. Vznikem 

mnoha dalších oficiálních i soukromých organizací byly položeny základy frankofonní 

koncepce, která se rozvíjela hlavně mezi léty 1960 a 1969, neboť na pozadí započaté 

dekolonizace Francie62 bylo důležité upevnit vztahy mezi francouzským státem a jeho 

koloniemi. 

V roce 1970 byla založena vedle mnoha jiných organizací63 Agence de coopération 

culturelle et technique jako první reprezentativní instituce frankofonie. Pro zpřehlednění 

institucionální frankofonie, byla v roce 1995 zřízena Organisation internationale de la 

Francophonie, která sdružuje nejdůležitější instituce včetně Agence de coopération 

culturelle et technique. Toto sdružení se snaží o ochranu kulturního dědictví na pozadí 

rostoucí globalizace, resp. amerikanizace kultur. Organisation internationale de la 

Francophonie disponuje např. mezinárodním francouzsky mluvícím televizním vysíláním 

TV 5, které je se svými redakcemi zastoupeno na všech kontinentech64.  

K frankofonii jako politickému sdružení se do dnešní doby připojilo 56 zemí ze 

všech světadílů (viz Příloha č. 2), 19 dalších zemí, mezi nimiž se nachází i Česká 

                                                           
60 LECLERC, J. Qu´est-ce que la Francophonie? [online]. Dernière mise à jour: 05. 12. 2010. [cit. 2010-12-
13]. Dostupné na WWW: <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonie.htm> 
61Alliance Française. [online]. [cit. 2010-12-13]. Dostupné na WWW: <http://www.alliancefr.org/sommes-
nous> 
62 Pod pojmem dekolonizace je chápán vývoj bývalých kolonií k nezávislým státům.  V případě Francie je 
přitom významný rok 1960, kdy dvanáct frankofonních států v subsaharské Africe prosadilo svoji nezávislost 
(ERFURT, J.  Frankophonie. Sprache – Diskurs – Politik. Tübingen: Francke, 2005. s. 103. ISBN 978-3-
8252-2645-9). 
63 Za zmínku stojí Haut Conseil de la Francophonie, která byla založena 1984 a do dnešní doby funguje 
paralelně s Organisation Internationale de la Francophonie. K jejím spíše symbolickým úkolům patří 
vydávání každoroční zprávy o šíření francouzštiny.   
64 ERFURT, J.  Frankophonie. Sprache – Diskurs – Politik. Tübingen: Francke, 2005. s. 145. ISBN 978-3-
8252-2645-9 
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Republika, zaujímá status pozorovatele65. Často bývá kritizován fakt, že k plnoprávným 

členům nebo ke členům se statusem pozorovatele patří také nefrankofonní země hlavně 

z východní Evropy. Sice to z jedné strany ukazuje na angažovanost těchto zemí 

v upevňování pozice francouzštiny ve výuce cizích jazyků i v rámci mezinárodní 

komunikace, z druhé strany však zároveň tyto země oslabují vnitřní soudržnost organizace, 

protože nikdy nemohou být označeny za frankofonní země66. 

Přesto si Organisation Internationale de la Francophonie, jediná nadnárodní 

organizace zaměřující se na jazyk, může připsat úspěchy. Vedle politické funkce spočívá 

její největší zásluha v soudržnosti různých zemí a kultur jazykovým poutem. Pro Francii, 

mateřskou zemi francouzštiny, je světový status jazyka ve středu pozornosti. Díky úctě 

k vlastnímu jazyku a kultuře se též rozvinulo kolektivní cítění členských států. Touto 

funkcí prostředníka je Organisation Internationale de la Francophonie schopna vytvářet 

protiváhu ke globální jazykově-kulturní nadvládě angličtiny a upevňovat nadnárodní 

kulturní identitu frankofonních států67. 

Institucionální frankofonie představuje přínos při obraně kulturní rozmanitosti ve 

světě a zároveň zmírňuje kulturní konflikty, protože sdružuje různá náboženství a kulturní 

kruhy. Pro francouzský jazyk znamená zachování jeho sféry působnosti. Jako příklad 

mohou být jmenovány olympijské události, v rámci nichž Francie a institucionální 

frankofonie dbá na používání francouzštiny při sportovních kláních, přičemž se vždy 

uzavírá smlouva o spolupráci s příslušnými organizátory her, takže např. publikace a 

informační tabule jsou psány francouzsky68.  

Doposud bylo prokázáno, že francouzština také po skončení svého vrcholného období, 

kdy byla jazykem diplomacie, neztratila postavení světového jazyka, neboť je stále 

důležitá jako mateřský, cizí a úřední jazyk mezinárodních organizací. Hrdost Francouzů na 

svůj jazyk a z toho plynoucí péče o jazyk na národní i mezinárodní úrovni ukazují 

angažovanost pro zachování jednoho z nejdůležitějších jazyků současné doby. Přesto 

vyvstává otázka, zda jsou tyto snahy dostačující, aby zajistily francouzštině pozici v tak 

                                                           
65 Organisation internationale de la Francophonie: Le monde de la Francophonie [online]. [cit. 2010-12-13]. 
Dostupné na WWW: http://www.francophonie.org/-Etats-et-gouvernements-.html 
66 BATHO, J. Le français, la Francophonie et les autres. In Politique étrangère [online], 2001, no. 1, s. 169-
183. [cit. 2010-12-20]. Dostupné na WWW: <http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2010-1.htm> 
67 ERFURT, J.  Frankophonie. Sprache – Diskurs – Politik. Tübingen: Francke, 2005. s. 147. ISBN 978-3-
8252-2645-9 
68 Le français, langue du sport [online]. 2008, Ministère des affaires étrangères et européennes. [cit. 2010-12-
20]. Dostupné na WWW: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/francophonie-langue-
francaise_1040/langue-francaise_3094/les-priorites_20237/francais-langue-du-sport_83187.html> 
<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article_imprim.php3?id_article=83187>  
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mnohojazyčné organizaci, kterou je Evropská Unie. Proto bude v následující kapitole 

nastíněna role francouzského jazyka jako evropského oficiálního jazyka. 
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2 Francouzský jazyk a Evropská unie 
 

Více než polovina z 220 milionů frankofonních mluvčích po celém světě – 129 

milionů primárních i sekundárních mluvčích – žije na evropském kontinentu, a to hlavně 

ve Francii, Belgii, Lucembursku, Švýcarsku, Andoře, Monaku a italském regionu Val 

d´Aosta. Tím francouzština zaujímá třetí místo v žebříčku nejrozšířenějších jazyků 

v Evropě po němčině a ruštině69. Na podzim roku 2005 zadala Evropská komise dotazník 

Eurobarometr 243: Evropané a jejich jazyky zkoumající jazykovou situaci v rámci EU70. 

Výsledky Eurobarometru 243 zveřejněné v roce 2006 ukazují, že čtyřmi nejrozšířenějšími 

mateřskými jazyky vzhledem k tehdejšímu počtu obyvatel EU71 - 450 milionů obyvatel - 

jsou němčina, angličtina, italština a francouzština. 

 

Tabulka č. 1: Nejrozšířenější mateřské jazyky v EU (rok 2006) 

 

Jazyk Počet primárních mluvčích (v %) 

němčina 18 

angličtina 13 

italština 13 

francouzština 12 

 

(Zdroj: Evropská komise: Eurobarometr: Evropané a jejich jazyky [online]. [cit. 2010-12-05]. Dostupné 

na WWW: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_cs.pdf>) 

 

 

                                                           
69 TRUCHOT, C. Le français en Europe au debut du XXIe siècle. In AMMON, U., MATTHEIER K. 
Sociolinguistica. Berlin, New York: Walter de Gruyter – Max Niemeyer Verlag, 2007. s. 138-150. ISBN: 
978-3-484-60490-2 
70  Od roku 2005 nebyl proveden žádný oficiální průzkum zabývající se jazykovou problematikou v EU, 
proto jsou v diplomové práci zpracována data a odkazuje se na informace získané z průzkumu Evropané a 
jejich jazykové znalosti z roku 2005. Nejbližší průzkum Evropský ukazatel jazykových znalostí proběhne 
v roce 2011-2012 a měl by poskytnout mezinárodně srovnatelné údaje o výsledcích výuky cizích jazyků a 
jazykového vzdělávání v EU. (Evropská komise: Eurobarometr: Evropané a jejich jazyky [online]. [cit. 
2010-12-05]. Dostupné na WWW: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_cs.pdf>) 
71  V roce 2005 měla EU 25 členských států a 20 úředních jazyků. V době průzkumu nebyla úředním 
jazykem irština a Bulharsko a Rumunsko ještě nebyly členskými státy. K 1. lednu 2010 čítá EU 501 milionů 
obyvatel.   (Eurostat: Europäische Demografie [online]. [cit. 2010-11-25]. Dostupné na WWW: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27072010-AP/DE/3-27072010-AP-DE.PDF>) 
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Avšak samotné počty mluvčích neudávají relevanci jazyka. Mnohem důležitější je 

jeho postavení úředního jazyka: uvnitř EU je francouzština ve třech členských státech – ve 

Francii, Belgii a Lucembursku – oficiálním úředním jazykem a tím je na stejné úrovni jako 

angličtina, která má tento status ve Velké Británii, Irsku a Maltě. Dalším důležitým 

ukazatelem je význam francouzštiny jako cizího jazyka. Dle statistických šetření Evropské 

komise ovládá každý druhý Evropan minimálně jeden cizí jazyk. Které cizí jazyky 

obyvatelé EU upřednostňují, ukazuje tabulka č. 2, která vychází z dat průzkumu 

Eurobarometru 243.  

 

Tabulka č. 2: Nejrozšířenější cizí jazyky v EU (v %) 

 

Jazyk 2001 2005 

angličtina 32 38 

francouzština 11 14 

němčina 8 14 

španělština 5 6 

 

(Zdroj: Evropská komise: Eurobarometr: Evropané a jejich jazyky [online]. [cit. 2010-12-05]. Dostupné 

na WWW: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_cs.pdf>) 

 

Tabulka porovnává výsledky průzkumu z roku 2001 a 2005, a tím poukazuje na 

trend ve vývoji. Obecně vzrostl podíl dotazovaných, kteří ovládají nějaký cizí jazyk. Tento 

vývoj je očividný u všech čtyř nejoblíbenějších cizích jazyků EU a nárůst se nechá 

očekávat i v následujících letech. Od roku 2001 se ale změnila preference mezi 

jednotlivými jazyky. V roce 2001 ovládalo francouzštinu jako cizí jazyk více EU-občanů 

než němčinu. V roce 2005 byly tyto dva jazyky stejně atraktivní, což se vysvětluje 

rozšířením EU v 2004 o státy střední a východní Evropy, kde byla nejrozšířenějším cizím 

jazykem němčina. V těchto státech ovládala pouze 3% obyvatelstva francouzštinu jako cizí 

jazyk. Pokud srovnáváme výsledky v EU na úrovni států, nejrozšířenějším cizím jazykem 

je angličtina v 17 z 25 členských států. Oproti tomu je francouzština nejpreferovanějším 

cizím jazykem pouze v Lucembursku, Irsku a Velké Británii. V České Republice byly 

nejoblíbenějšími cizími jazyky v roce 2005 němčina, angličtina a ruština. Přesto je 

francouzština nadále Evropany považována za důležitý cizí jazyk: s 27% všech 
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dotazovaných je francouzština považována za druhý nejužitečnější jazyk po angličtině 

s 68%72. 

Důležitou roli zaujímá francouzština jako jednací jazyk v evropských organizacích. 

Pod pojmem „jednací jazyk“ je v politickém kontextu chápán jazyk, v němž jsou 

koncipovány zákony, vyhlášky, obchodní smlouvy, politické dokumenty mezinárodní 

platnosti73. Jazyk se stává o to více mezinárodním, čím častěji odpovídá tomuto účelu. 

Francouzský jazyk jako jednací jazyk je zastoupen ve všech důležitých evropských 

organizacích s výjimkou Evropské asociace volného obchodu, která se omezuje na 

anglický jazyk74. Ačkoli v těchto organizacích nevystupuje francouzština jako lingua 

franca a angličtina zaujímá minimálně tentýž status, francouzština je jednacím jazykem 

Evropské unie. 

Postavení francouzštiny jako cizího a jednacího jazyka ukazuje důležitost 

někdejšího diplomatického jazyka na evropské úrovni. Nadnárodní organizace, jakou je 

EU, ale hegemonii jednotlivých jazyků oficiálně odmítá: všechny jazyky členských států 

jsou v interní i externí komunikaci rovnoprávné. V následující podkapitole proto budou 

nastíněny právní základy jazykové politiky EU a jejich praktická realizace. V popředí bude 

role francouzského jazyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Evropská komise: Eurobarometr: Evropané a jejich jazyky [online]. [cit. 2010-12-05]. Dostupné na 
WWW: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_cs.pdf> 
73 TRUCHOT, C. Le français langue véhiculaire en Europe. In AMMON, U., MATTHEIER K. 
Sociolinguistica [online]. Berlin, New York: Walter de Gruyter – Max Niemeyer Verlag, 2001. s. 18-31. e-
book ISBN 978-3-11-024520-2. [cit. 2010-11-20]. Dostupné na WWW: <http://www.reference-
global.com/doi/abs/10.1515/9783110245202.18> 
74 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und Effizienz: 
eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. s. 
53. ISBN: 978-3-631-53690-2 
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2.1 Unijní jazyková politika 
 

Již v Bibli je zmíněn mýtus o mnohojazyčnosti spjatý se stavbou Babylonské věže: 

„Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. (…) Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam 

řeč, aby si navzájem nerozuměli“ (Genesis, 11,1-9, ČEP). Tradiční interpretace 

mnohojazyčnosti se lišila od té dnešní: v náboženských představách je mnohojazyčnost 

považována za prokletí, které na lidstvo uvalil Bůh. Dnes je v mnohojazyčnosti spatřována 

kulturní rozmanitost a šance ke vzájemnému obohacení. Přitom je třeba rozlišovat mezi 

plurilingvismem75 jednotlivce, teritoriálním multilingvismem jako soužití více jazyků (př. 

Brusel), sociální mnohojazyčností zabývající se jazykovými varietami a institucionální 

mnohojazyčností národních nebo mezinárodních organizací76. V následující podkapitole 

bude poukázáno na zákonem upravený status jazyků uvnitř EU a na diskuzi o jazykové 

politice s možnými alternativami. 

 

2.1.1 Jazyková legislativa 
 

Jazyky, které v EU mají funkci úředních jazyků, jsou statutárně zajištěny a právně 

ošetřeny. Změna ustanovení je obtížná, protože jazyková otázka nebývá diskutována při 

každém rozšíření EU. Proto jsou vždy přizpůsobovány pouze odstavce jazykových zákonů 

novým členským státům (viz Příloha č. 3), základní principy zůstávají nedotčeny77. 

Odstavec 1 nařízení 1 z roku 1958 k úpravě jazykové otázky Evropského 

hospodářského společenství uvádí, že úředními a pracovními jazyky orgánů společenství 

jsou němčina, francouzština, italština a holandština. Toto ustanovení se s každým novým 

rozšířením aktualizuje a v současnosti čítá 23 úředních a pracovních jazyků. Z právního 

hlediska a dle principu integrální mnohojazyčnosti jsou si všechny jazyky rovny. Nařízení 

z roku 1958 má praktický význam pro obyvatele unie. V odstavcích 5 a 21 je řečeno, že 

Úřední věstník je zveřejňován ve všech úředních a pracovních jazycích společenství a že se 

                                                           
75 V některých pramenech se striktně rozlišuje mezi termíny „plurilingvismus“ a „multiligvismus“. Např. De 
Broglie používá plurilingvismus pro označení individuální mnohojazyčnosti, oproti tomu multilingvismem 
označuje koexistenci více jazyků v jedné společnosti nebo organizaci. V jiných publikacích multilingvismus 
označuje jak schopnost člověka vyjádřit se ve více jazycích tak i působení více jazyků uvnitř určité 
společnosti či státu. V rámci této práce bude používán výraz „multilingvismus“ v pojetí de Brogliho 
(BROGLIE, G. de. Le français pour qu’il vive.  Paris: Gallimard, 1986. s. 258. ISBN: 978-2-07-070823-9).  
76 BROGLIE, G. de. Le français pour qu’il vive.  Paris: Gallimard, 1986. s. 259. ISBN: 978-2-07-070823-9 
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každý občan může písemně v kterémkoliv z těchto jazyků obrátit na jakýkoliv orgán nebo 

zřízení a odpověď obdrží v tomtéž jazyce78. Právo občana unie na komunikaci a informace 

ve svém mateřském jazyce – pokud patří k jazykům EU – je tedy stanoveno zákonem.  

Zákonodárství EU zmiňuje neoddělitelné spojení mezi jazykem a identitou. Dle 

odstavce F Maastrichtské smlouvy z roku 1992 respektuje unie identitu svých členských 

států, o což se také opírá zákon o zrovnoprávnění úředních jazyků. V souvislosti s uznáním 

irštiny79 21. úředním jazykem bylo rozhodnuto, že ty jazyky, které doposud nebyly 

začleněny mezi úřední jazyky EU, avšak jsou ústavně uznány danou členskou zemí, mohou 

na žádost vlády tohoto statusu dosáhnout i v EU80. Jedná se o menšinové jazyky např. 

baskičtinu, katalánštinu a galicijštinu. Také Listina základních práv EU vyzdvihuje 

mnohojazyčnost: v článku 22 se EU zavazuje ctít mnohotvárnost kultur, náboženství a 

jazyků81.  

Podle všech nařízení představuje EU modelový příklad rovnoprávného jazykového 

režimu. Ačkoli všechny úřední a pracovní jazyky mají oficiálně právo na rovné zacházení, 

v praxi se používá pouze několik pracovních jazyků. Je tedy smysluplné vymezit pojmy 

úřední a pracovní jazyk, což bude učiněno v následující podkapitole. 

 

2.1.2 Úřední a procedurální jazyky 
 

Pojmy úřední a pracovní jazyk nejsou jednoznačně definovány a různé organizace 

je používají v různých významech. Důležitá je také skutečnost, že termín úřední jazyk sice 

bývá dopodrobna vysvětlen v literatuře, avšak nevymezuje se vůči termínu pracovní jazyk. 

                                                                                                                                                                                
77 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und Effizienz: 
eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. s. 
25. ISBN: 978-3-63-1536902 
78 Ibid., s. 28 
79 Do roku 2005 nepatřila irština mezi úřední jazyky. Ačkoli je irština dle irské ústavy prvním úředním 
jazykem, Irsko se z praktických důvodů zřeklo nároku na uznání irštiny úředním jazykem EU. K úředním 
jazykům ale také patří jazyky mnohem menších jazykových skupin jako např. maltština nebo slovinština, což 
přimělo irskou vládu požadovat pro irštinu status úředního jazyka EU. (Časté otázky týkající se jazykové 
politiky Evropské unie [online]. [cit. 2010-12-12]. Dostupné na WWW: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/5904/otazky.pdf>) 
80 Tímto se stanovuje, že právní předpisy, které přijímá Rada nebo Parlament, jsou překládány do těchto 
jazyků a zveřejňovány na internetových stránkách. Ovšem takové překlady nemají žádnou právní platnost. 
Dále mohou být tyto jazyky používány ústně na zasedáních Rady nebo jiných orgánů. Občané mohou 
směřovat svá sdělení v těchto jazycích na centrální místo, kde se text předává dál. (Rada Evropské unie 
[online]. [cit. 2010-12-17]. Dostupné na WWW: 
<http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=CS>) 
81 Listina základních práv Evropské unie [online]. [cit. 2010-12-17]. Dostupné na WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm>   
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Toto rozlišení je ale podstatné v kontextu jazykové politiky EU, protože se oba termíny 

často používají a tvoří základní prvky evropské jazykové problematiky.  

Dle Haarmanna je úřední jazyk standardizovaný jazyk, který slouží ve své mluvené 

i písemné formě jako komunikační prostředek státních institucí. Haarmann vychází hlavně 

z praxe ve Spojených národech, kde se v úředních jazycích vedou jednání a koncipují se 

písemnosti. Obsahy zasedání se ale přenáší simultánními tlumočníky do pracovních 

jazyků82. 

Jiná definice naopak zdůrazňuje, že se obsahy pojmů vztahují na přesně opačné 

situace. Podle jeho pojetí se úřední jazyk vyznačuje tím, že svého statusu nabyl určitou 

smlouvou. Oproti tomu pracovní jazyk se používá aktivně v každodenním životě určité 

organizace, např. při konferencích, ve smlouvách a korespondenci. Mnohonárodnostní 

organizace zřídka používají některý jazyk jako pracovní, pokud nemá zároveň oficiální 

status úředního jazyka. Opačný případ, kdy se jazyk navzdory postavení úředního jazyka 

užívá jen občas jako pracovní jazyk, je častější83.   

Tyto dvě definice sice poukazují na nutnost terminologického ustálení, avšak ani 

jedna se nevztahuje přímo na případ EU. Wu aplikuje pojmy přímo na EU a pod úředním 

jazykem chápe oficiálně přípustný jazyk, jenž slouží k dorozumění členů a musí plnit 

určitou úřední funkci. K této funkci mohou patřit plenární zasedání Evropského 

parlamentu, zveřejňování právních textů a oficiálních písemností jednotlivých orgánů EU a 

kontakty s veřejností a jednotlivými občany. Faktický pracovní jazyk – jazyk 

každodenního dorozumění – zastává funkci v interní i externí komunikaci dané instituce. 

Do tohoto jazyka se např. překládá a tlumočí ze všech ostatních jazyků84. Z této definice 

bude vycházet následující text v případě použití výrazů úřední a pracovní jazyk. 

Dle ustanovení týkajícího se jazyků z roku 1958 jsou všechny úřední jazyky EU 

zároveň pracovními. Oficiálním ustanovením ohledně pracovních jazyků pro interní 

pracovní proces disponuje ze všech institucí EU pouze Evropská komise, jejímiž 

pracovními jazyky jsou francouzština, angličtina a němčina, které jsou oficiálně potvrzeny 

                                                           
82 HAARMANN, H. Soziologie und Politik der Sprachen Europas. München:  DTV Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 1984. s. 151-161. ISBN: 3423041617 
83 COULMAS, F. Language contact in multinational organizations. In GOEBEL, H., NELDE, P. H., 
STARÝ, Z. Contact Linguistics/Kontaktliguistik/Linguistique de contact [online], Vol. II, Berlin-New York: 
Walter de Gruyter 1996, s. 858 – 864. e-book ISBN 978-3-11-0194-05-0 [cit. 2010-11-24]. Dostupné na 
WWW: <http://www.reference-global.com/action/doSearch?filter=all&fulltext=kontaktlinguistik> 
84  WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und 
Effizienz: eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. s. 22. ISBN 978-3-631-53690-2 
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od roku 1993. V ostatních institucích panují rozdíly mezi deklarovanými a faktickými 

úředními jazyky a pracovní jazyky jsou pouze neoficiálního charakteru85. Předmětem 

následující analýzy bude, do jaké míry se použití jazyka v jednotlivých orgánech EU 

odchyluje od oficiálního ustanovení.  

Z jazykového nařízení EU lze usoudit, že při zakládání prvních orgánů Římskými 

smlouvami se nekladla úředním jazykům žádná omezení z důvodů spokojenosti všech 

členů a vyhnutí se rozepřím. Později již nebylo možné přibývající jazyky vyloučit nebo jim 

přisoudit omezený status a navíc se jazyková otázka neměla stát překážkou při rozšiřování. 

Dnes je vnímána jazyková politika EU s aktuálními dvaceti třemi úředními jazyky jako 

jedinečný příklad pro motto evropské integrace Jednota v rozmanitosti. Přesto je jazyková 

politika mnoho diskutovaným tématem, které připouští různé názory, jež budou krátce 

nastíněny. 

 

2.1.3 Klady a zápory evropské mnohojazyčnosti 
 

Následující podkapitola shrnuje hlavní argumenty diskuzí o mnohojazyčnosti v EU. 

V první řadě se týkají ekonomické efektivity, použitelnosti, faktoru podporujícího 

identifikaci v kulturní rozmanitosti a politického významu současných nařízení.  

 

2.1.3.1 Ekonomická efektivita 
 

Pokud srovnáváme EU s jinými mezinárodními organizacemi jako NATO a 

Spojené národy, je zřejmé, že opatření omezující pracovní jazyky jsou možná86. V této 

souvislosti bývá často kritizována chybějící ekonomická efektivita jazykových opatření 

EU. 

Celkové náklady na překlady a tlumočení do oficiálních jazyků unie ve všech 

institucích stojí podle odhadů kolem 1,1 miliardy EUR ročně, což je ca. 1% rozpočtu EU a 

více než 2 eura na každého obyvatele EU. Překládání dokumentů stojí ca. 300 milionů eur 

ročně a v překladatelské sekci EU pracuje asi 2.350 překladatelů, kteří ročně přeloží asi  

                                                           
85 Ibid., s. 22 
86 NATO používá angličtinu a francouzštinu jako úřední jazyky. V případě OSN hranice mezi úředními a 
pracovními jazyky, které jsou mimochodem definovány v opačném smyslu než v EU, často splývají. 
V současnosti má OSN pouze šest úředních jazyků: angličtinu a francouzštinu, španělštinu, ruštinu, čínštinu a 
arabštinu (United Nations [online]. [cit. 2010-10-27]. Dostupné na WWW: 
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2 miliony stran dokumentů. Současným dvaceti třem úředním jazykům odpovídá 506 

možných jazykových kombinací. Tento fakt je problematický, jelikož Jazyková služba EU 

upřednostňuje princip mateřských jazyků, tzn. každý překladatel/tlumočník překládá pouze 

do svého mateřského jazyka a nemůže být tudíž nasazen na jiné cílové jazyky. Instituce 

EU disponují největší překladatelskou a tlumočnickou službou na světě. Náklady na 

mnohojazyčnost s každým novým jazykem nenarůstají lineárně, nýbrž exponenciálně, 

protože počet jazykových kombinací rovněž roste v tomto měřítku87. Evropský účetní dvůr 

poukazuje ve své zprávě vydané při příležitosti rozšíření EU ohledně výdajů za 

překladatelské služby EU na to, že s prostředky mohlo být nakládáno v posledních letech 

lépe a téměř 11 milionů eur mohlo být ušetřeno za náklady pro překladatele na „volné 

noze“. Také v tlumočnických službách se našly potenciální úspory nákladů např. v případě, 

kdy byla zrušena zasedání, aniž by se změna ohlásila v předstihu88. Následující tabulka 

ukazuje rozvržení přeložených stran dle cílových jazyků. 

 

     Tabulka č. 3: Počty přeložených stran dle cílových jazyků 

 

  2009 2010 

Počet přeložených stran 1 601 960 1 787 197 

do angličtiny (%) 11,3 10,6 

do francouzštiny (%) 9,6 8,5 

do němčiny (%) 8,0 7,3 

do jiných jazyků (%) 71,1 73,6 

      
(Zdroj: Commission européenne: DG Traduction [online]. [cit. 2010-10-27]. Dostupné 

na WWW: <http://ec.europa.eu/dgs/translation/faq/index_de.htm#3>) 
 

                                                                                                                                                                                
<http://www.un.org/depts/OHRM/sds/lcp/UNLCP/english/>). 
87 Commission européenne: DG Traduction [online]. [cit. 2010-10-27]. Dostupné na WWW: 
<http://ec.europa.eu/dgs/translation/faq/index_de.htm#3> 
88 Úřední věstník Evropské unie [online]. 03. 06. 2006. [cit. 2010-10-27]. Dostupné na WWW: 
<http://cdt.europa.eu/CDT%20Documents/Budget%202006/Budget_2006_CS.pdf> 
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 Jakkoliv nehospodárná se zdá mnohojazyčnost, je třeba ji vnímat v souvislosti 

s vyššími politickými cíli. Jeden z těchto cílů obsahuje již zmíněnou Jednotu 

v rozmanitosti, které může být dosaženo jen tehdy, pokud zůstane zachována jazyková 

různorodost. 

 

2.1.3.2 Použitelnost jazyků 
 

Pod tímto bodem si lze v první řadě představit praxi reléových jazyků89 

v Evropském parlamentu. Mostové jazyky se používají, pokud není k dispozici pro danou 

jazykovou kombinaci žádný tlumočník/překladatel, což je častým problémem od rozšíření 

v roce 2004 a 2007. Teoreticky by se mohl stát reléovým jazykem každý úřední jazyk, 

v praxi se ale nejvíce prosadila angličtina, francouzština a němčina. Negativními důsledky 

této praxe jsou náchylnost k chybám a ztráta individuálního stylu řečníka. Během zasedání 

v Evropském parlamentu se na základě tohoto režimu nemůže rozvinout žádná přímá 

diskuze s živou rétorikou90.  

Navíc je problematické, že ne všechny výrazy a pojmy lze přeložit bez dalšího 

vysvětlení do jiných jazyků, takže vznikají různé jazykové verze, v nichž může dojít 

k sémantickým odchylkám. Toto se týká hlavně právnických textů, které mohou být vždy 

jinak pochopeny. Proto je jednotnost evropského právnictví s dvaceti třemi jazyky těžko 

udržitelná. Stejně tak ironické nebo humorné nuance nemohou být přeloženy přímo, 

protože by v některých situacích mohlo dojít k nedorozumění91. 

Vzhledem k těmto skutečnostem se možnost strojového překládání stává 

bezpředmětná. Počítače se sice používají v souvislosti s terminologickou databází a mohou 

ulehčit práci překladatele, ale nikdy ho nemohou nahradit.  

                                                           
89  Reléový jazyk (relay language, langue-relais), též mostový jazyk, je jazyk používaný pro komunikaci mezi 
lidmi odlišných mateřských jazyků. V tlumočnickém kontextu tlumočník neposlouchá původní promluvu, ale 
jiného tlumočníka a tlumočí na základě jeho přednesu. Např. řecký tlumočník nerozumí promluvě ve 
švédštině a namísto toho, aby poslouchal původní promluvu, poslouchá tlumočení v angličtině a poté toto 
překládá do řečtiny (Nitobe – centrum pro jazykovou demokracii [online]. [cit. 2010-10-27]. Dostupné na 
WWW: <http://cs.nitobe.info/ld/terminoj/index.php>). 
90 ROSS, A. Europäische Einheit in babylonischer Vielfalt. Die Reform des Sprachenregimes der 
Europäischen Union im Spannungsfeld von Demokratie und Effizienz, Frankfurt am Main: Europäischer 
Verlag der Wissenschaften, 2002. s. 52. ISBN: 78-3-631-51317-0 
91  ROSS, A. Europäische Einheit in babylonischer Vielfalt. Die Reform des Sprachenregimes der 
Europäischen Union im Spannungsfeld von Demokratie und Effizienz, Frankfurt am Main: Europäischer 
Verlag der Wissenschaften, 2002. s. 53. ISBN 78-3-631-51317-0 
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Je jisté, že s dalšími novými úředními jazyky, které v budoucnu v EU přibudou, 

bude otázka efektivnosti a použitelnosti tolika jazyků stále diskutovanější. Po předchozích 

argumentech může vzniknout dojem, že mnohojazyčnost přináší převážně nevýhody. 

Ovšem existují též pozitivní aspekty, které budou osvětleny v následujícím. 

 

2.1.3.3 Kulturní rozmanitost a evropská identita 
 

V souvislosti s evropskou integrací stojí evropská kulturní politika před velkou 

výzvou. Na jedné straně stojí integrace a evropská kultura, na straně druhé jsou lokální a 

národní kultury. Tváří v tvář různosti členských zemí – ať již jde o jazyk, náboženství, 

představy, výkony – je důležité najít soulad ve formě společného evropského soužití a 

rozvíjet evropskou identitu a sebevědomí. K tomu může dojít jen tehdy, pokud budou 

integraci podporovat občané a budou se cítit vědomě i citově spjati s Evropou92. 

Identifikace probíhá na základě empatického pocitu sounáležitosti – takto vzniká tzv. 

afektivní identita – a pragmatického vědomí prospěchu, následkem čehož budou vidět 

občané EU v členství své země výhody – zde se jedná o tzv. utilitářskou identitu93. 

Evropská unie vidí v mnohojazyčnosti příležitost k dosažení silnější identifikace občanů 

s politickými názory EU. Proto musí mít občané možnost používat ve vztazích 

s institucemi své jazyky, což mohou jedině tehdy, když budou jejich mateřské jazyky 

legitimizovány a podporovány. 

Evropská identita tedy nezávisí na jazykové nebo kulturní stejnorodosti, ale naopak 

se definuje hlavně jazykovou různorodostí, kterou Evropská unie silně vyzdvihuje. 

V institucích EU se navzdory jazykové rozmanitosti vytvořil pocit sounáležitosti a 

společné cíle překonávají kulturní rozdíly: 

 

„Travailler ensemble implique que des individus de langues, de cultures, de formations et de motivations 

distinctes, mettent de côté ce qui les sépare – l’identité nationale constituant l’un des aspects les plus évidents 

– pour ne garder que ce qui les réunit – le socle européen“94 

                                                           
92 CHECKEL, J. T., KATZENSTEIN, P. J. European Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 
2009. s. 25. ISBN 2170953800 
93 U nových členských států je utilitářská identita mnohem více rozvinuta než afektivní identita. To souvisí 
s kalkulem náklady-zisk a s pozicí konkrétní země jako finančníka nebo příjemce plateb. Afektivní identita 
roste s dobou, během níž je ona země členem EU (CHECKEL, J. T., KATZENSTEIN, P. J. European 
Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. s. 26. ISBN 2170953800). 
94 ABÉLĒS, M., BELLIER, I. La commission européenne du compromis culturel à la culture politique du 
compromis. In Revue française de science politice [online] 1996, Vol. 46, no 3, s. 435. [cit. 2010-10-26]. 
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Mnohojazyčnost v EU je tedy důležitým předpokladem pro další existenci Unie. 

Tuto myšlenku shrnuje van Deth: „Ainsi le plurilingualisme n’est ni un luxe, ni une perte 

de temps, d’argent ou d’efforts pour l’Europe, puisque c’est sa condition nécessaire 

d’existence et de succès“95. 

Z předchozího textu plyne, že s evropskou jednotou nesmí vzniknout evropská 

jednotvárnost a jazyková rozmanitost musí zůstat nositelem kulturní různorodosti. 

 

2.1.3.4 Myšlenka demokracie 
 

Jazyk je důležitým aspektem nejen v identitě mluvčích, ale i v politické sféře. Proto 

je nezbytné vzít v úvahu také politické názory na mnohojazyčnost. Každý stát s sebou do 

Unie přináší vlastní jazykovou pestrost i vlastní jazykovou politiku. Mnoho států si navíc 

nárokuje ochranu své jazykové rozmanitosti. Pokud by došlo k redukci úředních jazyků 

podle vzoru jiných mezinárodních organizací, znamenalo by to pro státy, jejichž jazyky by 

nebyly přípustné jako pracovní jazyky, jazykovou druhořadost. Toto opatření by nebylo 

akceptovatelné, protože by odporovalo základním principům evropské integrace a 

myšlence demokracie96. 

Je jisté, že jazyková společenství, jejichž úřední jazyky jsou neoficiálně nasazeny 

jako pracovní jazyky v institucích EU, mají vedle prestiže a jazykového rozšíření také 

ekonomické výhody: roste přitažlivost těchto jazyků jako cizích jazyků, což znamená vyšší 

příjmy z výuky cizích jazyků. Kromě toho se značně ulehčuje obchodní komunikace mezi 

institucemi EU a mateřskými zeměmi. Kdyby se toto neoficiální opatření jazykové politiky 

EU ukotvilo oficiálně, z výhod by mohly profitovat jen určité jazyky a jejich 

společenství97. 

Důvody ze strany EU nepodnikat žádná oficiální dělení do úředních a pracovních 

jazyků se vrací k myšlence demokracie. EU jako nadnárodní organizace vyhotovuje na 

                                                                                                                                                                                
Dostupné na WWW: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
2950_1996_num_46_3_395065> 
95 DETH, J.-P. van. Aspects politiques du plurilinguisme en Europe. In AMMON, U., MATTHEIER K. 
Sociolinguistica [online]. Berlin, New York: Walter de Gruyter – Max Niemeyer Verlag, 1991. s. 6. e-book 
ISBN 978-3-11-024510-3 [cit. 2010-10-26]. Dostupné na WWW: <http://www.reference-
global.com/doi/abs/10.1515/9783110245103.1> 
96 CHECKEL, J. T., KATZENSTEIN, P. J. European Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 
2009. s. 24. ISBN 2170953800 
97 AMMON, U. Die Stellung der deutschen Sprache in Europa und der Welt. In: CHAUDENSON, R. 
L’Europe parlera-t-elle anglais demain? Paris: L’Harmattan, 2001. s. 72. ISBN 2-7475-1665-2 
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rozdíl od OSN a NATO pro všechny členské země závazné právní listiny, které se dotýkají 

zájmů a potřeb všech občanů. Takové dokumenty musí být k dispozici alespoň v jednom 

z národních úředních jazyků každé členské země. Stejně tak musí být každému občanovi 

umožněna komunikace s institucemi EU v jeho mateřském jazyce. Pouze zlomek Evropanů 

disponuje informacemi o EU z první ruky, a proto se musí domáhat mediálního 

zprostředkování informací, které se v dnešní době soustřeďuje hlavně na internetu. Také 

zde je z důvodu rovnoprávnosti a demokracie důležité, aby byl umožněn přístup ve všech 

jazycích členských států98. 

Demokracie je jedním z nejdůležitějších principů EU a odráží se v současném 

ustanovení o rovnoprávnosti úředních jazyků. Tento argument hovořící pro 

mnohojazyčnost v externí i interní komunikaci EU je pochopitelný, neboť bylo poukázáno 

na výhody, které mnohojazyčnost občanům přináší a na nevýhody, které by vyplynuly pro 

některá jazyková společenství, pokud by bylo ustanovení zrušeno.  

V předchozím textu byla konfrontována hlediska zastánců i odpůrců evropské 

mnohojazyčnosti, ale žádný z těchto argumentů nemůže být považován za pádný, pokud 

nebudou představeny alternativy k této debatě. V následující podkapitole budou 

předmětem úvah řešení, která by mohla nahradit nebo vylepšit současná opatření. 

 

2.1.4 Jiné možnosti jazykového uspořádání 
 

V diskuzích o mnohojazyčnosti v EU se nabízí otázka alternativ k aktuální situaci, 

k nimž se vyjádřili různí autoři. Haarmann se omezuje na možnosti monolingvality a 

multilingvality99. Ammon naproti tomu tyto možnosti rozšiřuje a jmenuje šest alternativ: 

angličtina jako jediný jazyk, angličtina jako převládající lingua franca, některý umělý 

jazyk, např. esperanto, jako evropský oficiální jazyk, převládající použití stanovených 

jazyků, polyglotní dialog, při němž by měl každý Evropan ovládat alespoň jeden jazyk 

aktivně a několik dalších jazyků pasivně nebo ovládání jazyků příslušných geografických 

                                                           
98 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und Effizienz: 
eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. s. 
18. ISBN 978-3-631-53690-2 
99 HAARMANN, H. Die Sprachenwelt Europas. Geschichte und Zukunft der Sprachnationen zwischen 
Atlantik und Ural. Frankfurt / New York: Campus Verlag, 1993. s. 324. ISBN 3-593-34825-X 
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sousedů100. Tyto alternativy se mohou shrnout do dvou hlavních kategorií: jedná se o 

modely vůdčích jazyků a model selektivní multilingvality.  

 

2.1.4.1 Modely vůdčích jazyků 
 

Vůdčím jazykem je míněn některý společný, zákonem daný jazyk umožňující 

komunikaci v mezinárodním rámci. V institucích EU byla angličtina v posledním desetiletí 

nejužívanějším jazykem, proto často bývá zmiňována v souvislosti s možnou evropskou 

lingvou frankou101. Tento trend zesiluje s rostoucí globalizací a amerikanizací Evropy. 

Angličtina by skutečně mohla zastávat funkci dorozumívacího jazyka, protože je 

morfosyntakticky relativně jednoduchá a disponuje velkou slovní zásobou germánského a 

románského původu. Ačkoli angličtina stojí na druhém místě v žebříčku nejrozšířenějších 

světových mateřských a konverzačních jazyků, je třeba zdůraznit, že více než 80% 

anglofonního obyvatelstva žije mimo Evropu, což vysvětluje, proč angličtina není 

nejrozšířenějším evropským jazykem102. Dominance angličtiny v oblastech, které dříve 

náležely jiným jazykům jako např. diplomacie, se nesetkává vždy s kladnými reakcemi: 

„Situace angličtiny je specifická tím, že patrně žádný jazyk nebyl nikdy tak důležitý na 

globální úrovni a zároveň se setkával s tak otevřeným nepřátelstvím“103. Co se týče 

přijmutí angličtiny uvnitř Evropy, často bývá poukazováno na fakt, že Velká Británie 

v minulosti vykazovala spíše malý zájem o evropskou integraci. Navíc by rozšíření tohoto 

jazyka mohlo vyvolat u mnoha Evropanů pocit závislosti na americké kultuře a pocit 

ohrožení národních tradic. 

Alternativou přirozeného jazyka, jako je angličtina, by mohl být některý umělý 

jazyk, např. esperanto, který je neutrální a není národním jazykem. Umělý jazyk se 

vyznačuje jasnou gramatickou strukturou, lehkou výslovností a srozumitelností. Jeho 

předností je navíc fakt, že se neváže na žádné určité jazykové nebo kulturní společenství, a 

                                                           
100 AMMON, U. The Present Dominance of English in Europe. With an Outlook on Possible Solutions to the 
European Language Problems. In AMMON, U., MATTHEIER K. Sociolinguistica [online]. Berlin, New 
York: Walter de Gruyter – Max Niemeyer Verlag, 1994. s. 9. e-book ISBN 978-3-11-024513-4 [cit. 2010-10-
26]. Dostupné na WWW: <http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/9783110245134.1> 
101 ARNZT, R. Das vielsprachige Europa. Eine Herausforderung für Sprachpolitik und Sprachplanung.  
Hildesheim: Hildesheimer Universitätsschriften , 1998. s. 65. ISBN 978-3-9805754-5-7 
102 BROGLIE, G. de.  Le français pour qu’il vive.  Paris: Gallimard, 1986. s. 256. ISBN: 978-2-07-070823-9 
103  AMMON, U. The Present Dominance of English in Europe. With an Outlook on Possible Solutions to the 
European Language Problems. In: AMMON, U., MATTHEIER K. Sociolinguistica [online]. Berlin, New 
York: Walter de Gruyter – Max Niemeyer Verlag, 1994. s. 7. e-book ISBN 978-3-11-024513-4 [cit. 2010-10-
26]. Dostupné na WWW: <http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/9783110245134.1> 
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tudíž žádnému společenství nemůže zajišťovat výhody. Tím by umělý jazyk splnil 

kritérium demokratičnosti. V případě esperanta by ale měli přednost mluvčí románských 

jazyků, neboť esperanto vychází z velké části z latiny. Dalším důvodem pro nevhodnost 

esperanta je jeho chybějící mezinárodní akceptace a neschopnost prosadit se. Přirozené a 

živé jazyky přebírají funkci mateřských jazyků, čímž se stávají nositeli a zprostředkovateli 

zážitků, vzpomínek a zkušeností. Tuto sílu by umělý jazyk neměl. V EU je ovšem 

prvořadá upotřebitelnost jazyka. Umělé jazyky se sice hodí pro jednoduchá sdělení, ale ne 

pro obtížné obsahy, které musí být přesně formulovány. Tato skutečnost vysvětluje, proč 

doposud žádná mezinárodní organizace nevzala esperanto jako úřední nebo pracovní jazyk 

v úvahu104. 

Redukce jazyků na jednu lingvu franku by na překladatelské problematice také 

mnoho nezměnila – došlo by pouze k posunu: to, co se nyní překládá v institucích EU, by 

se poté překládalo v členských státech a úspory nákladů a času by se týkaly pouze 

mezinárodní, ne však národní úrovně. Nejen úředníci a poslanci, ale též občané EU by 

museli ovládat druhý jazyk na úrovni mateřského jazyka, což by s sebou přineslo značné 

náklady na výuku cizích jazyků. Tím by byla jazyková společenství, jejichž jazyk by se 

stal komunikačním jazykem, opět ve výhodě a všechny ostatní jazyky by byly 

diskriminovány.            

 

2.1.4.2 Selektivní vícejazyčnost 
 

Dalším možným řešením momentální jazykové problematiky v EU je selektivní 

vícejazyčnost, tzn. oficiální snížení počtu pracovních jazyků v každodenní komunikaci, 

přičemž by některé stěžejní texty byly nadále k dispozici v oficiálních úředních jazycích. 

Které pracovní jazyky by přicházely v úvahu, lze zjistit dle následujících kritérií: nejdříve 

se nabízejí jazyky, které se vyznačují velkým počtem mluvčích a hospodářskou, resp. 

politickou silou. Takovými jazyky jsou např. němčina, angličtina, francouzština, italština a 

španělština105. Tyto jazyky se částečně překrývají se světovými jazyky angličtinou, 

francouzštinou, španělštinou a částečně němčinou. Další možností jsou jazyky, které již 

                                                           
104 HAARMANN, H. Die Sprachenwelt Europas. Geschichte und Zukunft der Sprachnationen zwischen 
Atlantik und Ural. Frankfurt / New York: Campus Verlag, 1993. s. 329. ISBN 3-593-34825-X 
105 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und 
Effizienz: eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. s. 144. ISBN 978-3-631-53690-2 



36 
 

mají důležité funkce v pracovních oblastech EU. V této souvislosti je třeba jmenovat 

angličtinu pro oblast hospodářství a technologie a francouzštinu pro interní správu. 

 

„Průsečíkem těchto jazyků je angličtina a francouzština.(…) Angličtina by byla univerzálně 

použitelným komunikačním jazykem, francouzština interním jazykem administrativy EU, němčina by mohla 

být jazykem pro širší vnitroevropskou komunikaci se zřetelem na východní země a další jazyky by se staly 

kontaktními jazyky s důležitými funkcemi pro Evropu“106. 

 

Je důležité vzít na vědomí, že se jedná stále o jazyky pracovní a ne úřední. 

Z demokratických důvodů by nebylo ospravedlnitelné, aby nebyly všechny členské země 

zastoupeny alespoň jedním ze svých národních jazyků mezi úředními jazyky EU. Proto 

musí zástupci v Evropském parlamentu nadále používat své státní úřední jazyky a pouze 

při neveřejných setkání, komunikaci v Evropské komisi, Radě ministrů atd. se mohou 

zvolit jednotlivé pracovní jazyky, aby komunikace lépe fungovala. Kompromisním 

řešením by bylo, kdyby se překládalo ze všech jazyků, ovšem nepřekládalo se do všech 

jazyků. Wu tento systém nazývá receptivní mnohojazyčností. Předpokladem je, že všichni 

zúčastnění příslušné jazyky ovládají buď jako své mateřské jazyky nebo cizí jazyky107.  

 

Příklad: jazyková úprava Rady Evropy 

 

Rada Evropy je nejstarší mezistátní organizací kontinentu, přičemž je třeba 

poznamenat, že nelze zaměňovat Radu Evropy s Evropskou Radou a s Radou Evropské 

Unie – poslední dvě jmenované organizace jsou institucemi EU a podléhají jejímu 

zákonodárství a nařízením. V roce 1949 založená Rada Evropy se sestává ze 47 států a 

sdružuje i nečlenské země EU, ovšem všechny státy EU náleží též k Radě Evropy. Rada 

Evropy v první řadě odpovídá za dodržování lidských práv a parlamentární demokracie. 

Orgány Rady Evropy se snaží vzbuzovat a rozvíjet evropskou identitu občanů a společné 

hodnoty108. Při zakládání organizace byly úřední jazyky omezeny z logistických a 

finančních důvodů na minimum. Tím byl nastaven kolegiální jazykový režim na rozdíl od 

rovnostářského upořádání v EU. Volba tehdy padla na francouzštinu jako univerzální 

                                                           
106 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und 
Effizienz: eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. s. 145. ISBN 978-3-631-53690-2  
107  Ibid., s. 148 
108  Rada Evropy [online]. [cit. 2010-12-03]. Dostupné na WWW: <http://www.radaevropy.cz/> 
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diplomatický jazyk a na angličtinu jako široce rozšířený mezinárodní dorozumívací jazyk. 

Každý delegát sice může mluvit svým mateřským jazykem, ale všechny pracovní texty 

musejí být zveřejňovány v angličtině a francouzštině. Vedle úředních jazyků existují i 

pracovní jazyky, mezi něž patří němčina, italština a ruština109. Zde je možné zaznamenat 

významový rozdíl v pojmech úřední a pracovní jazyk: na rozdíl od uspořádání v EU 

fungují úřední jazyky angličtina a francouzština v Radě Evropy jako pracovní jazyky ve 

všech oblastech. Funkce tzv. pracovních jazyků je oproti tomu omezena. Rozvržení 

úředních jazyků je následující: 45% textů Rady Evropy je vypracováno v angličtině a 39% 

ve francouzštině. Navzdory vedoucímu postavení angličtiny má francouzština nadále 

velkou váhu ne jen na základě faktu, že Rada Evropy sídlí ve Štrasburku. V roce 2003 

došlo k obratu v jazykovém uspořádání v Radě Evropy: internetový portál Rady Evropy 

byl zprovozněn v mnoha dalších jazycích, takže v současnosti jsou všeobecné informace o 

instituci přístupné v 33 jazycích110. Tímto opatřením se Rada Evropy částečně přizpůsobila 

EU. 

Rada Evropy sice nepraktikuje mnohojazyčnost ve vnitřním chodu organizace 

v takové formě, jako je tomu v EU, přesto se zasazuje o evropskou vícejazyčnost a 

multikulturnost platící za zásadní prvek k zajištění míru. Rada Evropy zdůrazňuje 

zachování a podporu jazykové různorodosti, což je zakotveno v Chartě menšinových a 

regionálních jazyků z roku 2006, a dále se Rada zasazuje o jazykové vzdělávání a výuku 

cizích jazyků v členských zemích111. 

Model praktikovaný v Radě Evropy není možné převést na EU z důvodu zachování 

demokratických principů. Při konfrontaci jazykových opatření se musí brát zřetel na 

skutečnost, že Rada Evropy na základě své mnohem méně komplexní struktury není 

srovnatelná s EU jako politickým a hospodářským společenstvím. Přesto lze Radu Evropy 

posuzovat jako organizaci, která respektuje jazykovou a kulturní různost, ale která ve 

svých jazykových opatřeních rozlišuje mezi interní a externí komunikací. Pro vnitřní chod 

organizace je charakteristická restrikce jazyků z praktických důvodů – aspekt, který 

zdůrazňuje i selektivní vícejazyčnost112. Výhodou této praxe je především omezení rozsahu 

                                                           
109 Le Conceil de l´Europe en bref [online]. [cit. 2010-12-03]. Dostupné na WWW: 
<http://www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=commentTravaillonsNous> 
110 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und 
Effizienz: eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. s. 51. ISBN 978-3-631-53690-2 
111 Le Conceil de l´Europe en bref [online]. [cit. 2010-12-03]. Dostupné na WWW: 
<http://www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=commentTravaillonsNous> 
112 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und 
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a nákladů na překladatelsko-tlumočnické služby, protože klesá počet jazykových 

kombinací. Při snížení počtu pracovních jazyků je ale problematická jazyková kompetence 

mluvčích, pro něž by nebyl určitý jazyk mateřským. Mluvčí nikdy nebude disponovat 

takovou vyjadřovací schopností v cizím jazyce jako ve svém mateřském jazyce, a proto 

není schopen vyjádřit komplexní myšlenkové pochody slovy, čímž vzniká možnost, že 

některá témata by mohla být zcela vynechávána, protože by nemohla být protějšku sdělena. 

Navíc by redukce pracovních jazyků automaticky nezmírnila náklady – ty by vznikaly na 

jiných místech tím, že by členské státy musely investovat do rozsáhlé výuky cizích jazyků. 

V tomto případě by se velká jazyková společenství znovu nacházela ve výhodě, což 

odporuje myšlence demokracie113.  

Pokud bereme alternativy se všemi přednostmi i nevýhodami, docházíme k závěru, 

že optimální řešení jazykové problematiky v EU neexistuje. Rovněž veřejné mínění 

ohledně současných opatření a návrhů na řešení není jednoznačné. V dotazníku 

Eurobarometru z roku 2005 byli občané dotazováni na mnohojazyčnost v institucích EU. 

72% Evropanů sdílí názor, že by se všemi jazyky EU mělo být zacházeno stejně. Tento 

postoj byl zřejmý hlavně v nových členských zemích, kde 85% dotazovaných by si přálo 

rovné zacházení, zatímco ve starých členských státech bylo stejného názoru pouze 70% 

tázaných. Zároveň se ukázalo, že 55% dotazovaných by akceptovalo komunikaci s EU 

v jednom jazyce114.  

Doposud byla představena mnohojazyčná praxe v EU s jejími výhodami i 

nevýhodami a možné alternativy řešení. Na příkladu Rady Evropy bylo demonstrováno, že 

navzdory dominanci anglického jazyka francouzský jazyk hraje stále důležitou roli. Aby 

mohlo být analyzováno postavení francouzštiny jako komunikačního jazyka, je rozhodující 

její postavení jako pracovního jazyka v institucích EU. Proto bude v následující části 

ukázán vývoj dominantních procedurálních jazyků od počátku EU, na jehož pozadí se 

rýsuje role francouzštiny jako pracovního jazyka. 

 

 

                                                                                                                                                                                
Effizienz: eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. s. 146. ISBN 978-3-631-53690-2 
113 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und 
Effizienz: eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. s. 145. ISBN 978-3-631-53690-2 
114 Evropská komise: Eurobarometr: Evropané a jejich jazyky [online]. [cit. 2010-12-05]. Dostupné na 
WWW: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_cs.pdf> 
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2.2 Francouzský jazyk a instituce EU 
 

V době založení EU115 měl francouzský jazyk neoficiální vedoucí postavení, které 

bylo dáno tím, že se politická velmoc Francie významně podílela na vzniku a výstavbě 

Evropského společenství za iniciativy tehdejšího ministra zahraničí Roberta Schumana. 

Dále v době vzniku byla francouzština oficiálním úředním jazykem ve třech ze šesti 

členských států. Konceptuální politický a administrativní vývoj organizace se silně 

orientoval na francouzský model, což rovněž vysvětluje přednostní postavení Francie a 

francouzského jazyka v orgánech EU. Význam francouzštiny v tehdejší době dokazuje 

zakládající smlouva Evropského společenství uhlí a oceli, která byla schválena pouze ve 

francouzštině a jen v tomto jazyce byla platná116. 

Když byla v roce 1958 diskutována první vyhláška k jazykovému uspořádání, 

vzešel návrh omezit se v komunikaci mezi orgány Společenství na francouzský jazyk. Proti 

tomu se překvapivě v částečně frankofonní Belgii vytvořila opozice z obavy, že již beztak 

narušená rovnováha mezi vlámsky a francouzsky hovořícím obyvatelstvem bude narušena, 

pokud bude upřednostněna francouzština na úrovni evropských institucí, jež mají z velké 

části sídlo v Bruselu. Přesto byla francouzština jako jednací jazyk po dlouhou dobu 

nedotknutelná – právě na základě převládajícího francouzsky mluvícího prostředí 

v Bruselu117. 

Navzdory některým tvrzením nebylo silné postavení francouzštiny ohroženo 

vstupem Velké Británie a Irska do ES v roce 1973. Angličtina se sice stávala stále 

důležitějším komunikačním jazykem v institucích, francouzština ale nadále zaujímala 

privilegovanou pozici, o což se zasadil v roce 1971 francouzský prezident Georges 

Pompidou, který uzavřel s britským premiérem Edwardem Heathem domluvu, že všichni 

britští vyslanci v orgánech Společenství by měli ovládat francouzštinu118. Pompidou 

                                                           
115 Základem dnešní EU bylo Evropské společenství uhlí a oceli založené v roce 1951 a rozšířené v roce 1958 
Římskými smlouvami o Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské hospodářské společenství. 
Od roku 1968 tvořily tyto tři organizace Evropské společenství, které bylo v roce 1992 Maastrichtskou 
smlouvou přejmenováno na Evropskou Unii (EU v kostce: Významná data v dějinách evropské integrace 
[online]. [cit. 2010-11-25]. Dostupné na WWW: < http://europa.eu/abc/12lessons/key_dates/index_cs.htm>). 
116 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und 
Effizienz: eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. s. 79. ISBN: 978-3-63-1536902 
117 ROSS, A. Europäische Einheit in babylonischer Vielfalt. Die Reform des Sprachenregimes der 
Europäischen Union im Spannungsfeld von Demokratie und Effizienz, Frankfurt am Main: Europäischer 
Verlag der Wissenschaften, 2002. s. 16. ISBN: 78-3-631-51317-0 
118 DÉCSY, G. Die linguistische Struktur Europas. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Wiesbaden: 
Harrassowitz, 1973. s. 242. ISBN 3-447-01477-6 
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poukazuje na to, že Evropa zůstane evropskou jen tehdy, pokud francouzština zůstane 

prvním evropským pracovním jazykem. Odůvodnil to tím, že angličtina není jazykem 

pouze Velké Británie, ale především Ameriky119. Obava, že by mohl anglický jazyk 

vytěsnit francouzský, byla již tehdy aktuální. Po vstupu Velké Británie se brala v úvahu 

redukce pracovních jazyků na francouzštinu a angličtinu. Nyní protestovalo ale Německo, 

takže bylo zachováno původní jazykové uspořádání120. 

Hlavně v 90. letech bylo jasné, že Pompidouovy obavy z rostoucího významu 

angličtiny byly odůvodněné. Od rozšíření v roce 1995 o Rakousko, Švédsko a Finsko se 

situace francouzského jazyka uvnitř EU značně zhoršila. V první řadě se to projevilo na 

počtu ve francouzštině sepsaných dokumentů Evropské komise, který se do roku 2001 

zmenšil o polovinu121. Zároveň může být pozorován opačný vývoj pro anglický jazyk, 

který se tím stává mezinárodní a v mnoha oblastech dominantní ligvou frankou. Znalost 

angličtiny úředníků a poslanců EU je považována za absolutně nezbytnou. Přesto navzdory 

ztrátě prestiže zaujímá francouzština nadále z historických důvodů a také z důvodu, že se 

centrální instituce EU nacházejí ve frankofonní oblasti, důležité postavení a platí za 

nezbytný jazyk. 

Je stále více zřejmé, že jazyky EU jsou si sice ze zákona rovny, ale praxe je 

mnohdy jiná. Následující podkapitola by proto měla ukázat, jaké rozdíly panují v orgánech 

EU mezi oficiálním jazykovým nařízením a každodenní realitou, a hlavně které jazyky 

z toho profitují a jakou roli při tom zaujímá francouzština. 

 

2.2.1 Jazyková realita v institucích EU 
 

Skutečnost, že se v praxi užívá pouze několik pracovních jazyků, souvisí 

s oficiálním charakterem dané příležitosti. Obecně platí, že čím oficiálnější je událost a čím 

výše postaveni jsou účastníci, tím více se dbá na dodržování nařízení č. 1 o jazykovém 

uspořádání v EU122. Ovšem v orgánech EU panují rozdíly, které budou nastíněny 

v následujícím. 
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ISBN 978-2-85-203269-9 
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2.2.1.1 Evropská komise 
 

Evropská komise, sestávající se z 27 komisařů, dohlíží na dodržování smluv a 

zákonů. Komisaři předkládají návrhy legislativních předpisů a reprezentují všeobecné 

zájmy EU na mezinárodních grémiích nezávisle na cílových představách jednotlivých 

členských států. Protože Komise představuje pospolitost EU, klade zvláštní důraz na co 

možná největší identifikaci občanů s EU, které může být dosaženo také jazykovým 

uspořádáním. Proto platí všechny stanovené úřední jazyky také pro Evropskou komisi. 

V souvislosti s rostoucím uznáváním regionálních a menšinových jazyků se informační 

materiál Komise částečně zveřejňuje i do těchto jazyků. Zásada, že každý občan unie může 

disponovat informacemi ve svém jazyce, se bere velmi vážně123. 

Úprava úředních jazyků pro vnitřní chod instituce však není realizovatelná 

z důvodu značného počtu schůzí výborů během rozhodovacího procesu. Tlumočení, resp. 

překládání do všech úředních jazyků je i přes dobře vybavenou překladatelskou a 

tlumočnickou službu nemožné. Proto se prosadila úprava pracovních jazyků: „La 

Commission […] utilise depuis longtemps trois langues de travail: l’anglais, le français et, 

dans une moindre mesure, l’allemand“124. Jednací řád dovoluje dokonce oficiálně, že si 

Komise sama může určit pracovní jazyky. Navzdory oficiální rovnosti všech úředních 

jazyků, zde dominují angličtina, francouzština a v malé míře také němčina jako pracovní 

jazyky. Toto je možné doložit statistikami Generálního ředitelství pro překlad (viz Tabulka 

č. 2, s. 38). V tabulce č. 2 se srovnávají přeložené strany dle cílového jazyka. Rozčlenění 

do cílových jazyků ukazuje vyrovnanější situaci, neboť právní předpisy musejí být 

překládány do všech jazyků. Přesto jsou počty překladů do angličtiny, francouzštiny a 

němčiny nadprůměrné, což se vysvětluje tím, že podklady předkládané v jiných jazycích 

než v angličtině, francouzštině a němčině, jsou překládány pro interní potřebu pouze do 

jednoho nebo více z těchto pracovních jazyků. Znázornění představuje vzestupný vývoj 

anglického jazyka na úkor francouzštiny. Do konce 80. let byla francouzština dominantní 

v úřadech Komise v Bruselu a Lucemburku, po rozšíření v roce 1995 získal anglický jazyk 

na důležitosti a vytlačil francouzský jazyk z jeho vedoucího postavení. Posilování 

angličtiny je platné do dnešních dnů a opačný vývoj se v budoucnosti neočekává. 

                                                           
123 Evropská komise [online]. [cit. 2010-11-25]. Dostupné na WWW: <http://ec.europa.eu/index_cs.htm> 
124 RIMANE, J. Diversité linguistique dans l’Union européenne [online]. Paris: Assemblée Nationale, 2003.  
[cit. 2010-11-25]. Dostupné na WWW: <http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1020.asp> 
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Komisi je částečně vytýkáno, že hlavně v hospodářských vztazích vytváří 

výhradním používáním angličtiny a francouzštiny znevýhodňující jazykový diktát. I přes 

tyto protesty používá Komise nadále interní pracovní jazyky a ukazuje tím, že klade důraz 

v každodenním životě na dynamiku a praktičnost. Písemnosti, jako legislativní texty a 

dokumenty určené občanům EU, jsou nadále překládány do všech úředních jazyků125.  

 

2.2.1.2 Evropský parlament 
 

Evropský parlament je jediným orgánem voleným přímo obyvateli EU. Jeho úloha 

spočívá mimo jiné v prozkoumávání všech zákonů EU. S ohledem na politickou povahu 

Parlamentu jako demokraticky voleného zastupitelského orgánu se důsledně prosazuje a 

podporuje rovný přístup k jazykům. Jazyková rovnost je považována za jádro evropské 

identity. Dle článku 117 jednacího řádu Evropského parlamentu plyne pro každého 

poslance možnost vyjadřovat se ve svém jazyce během zasedání126. Výpovědi poslanců 

jsou simultánně buď přímo, nebo přes reléový jazyk tlumočeny do všech úředních jazyků. 

Toto opatření je důležité proto, aby se mluvčí mohl vyjadřovat přesně a se všemi 

potřebnými nuancemi. Pro každý jazyk proto pracují nejméně dva tlumočníci ve 

zvukotěsných kabinách s výhledem do jednacího sálu127. Během zasedání pracovních 

skupin Parlamentu a v administrativě se většinou učiní pragmatické opatření ohledně 

pracovních jazyků. Důvodem je fakt, že potřebné překlady nebývají předkládány včas nebo 

se zúčastnění dobrovolně zřeknou simultánního tlumočníka. Menšinové jazyky mohou být 

eventuelně též zapojeny, protože Evropský parlament podporuje myšlenku demokracie a 

kulturní identity evropských národů128. 

 

 

 

                                                           
125 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und 
Effizienz: eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. s. 60. ISBN 978-3-631-53690-2 
126 Evropský parlament [online]. [cit. 2010-11-25]. Dostupné na WWW: 
<http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_cs.htm> 
127 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und 
Effizienz: eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. s. 65. ISBN 978-3-631-53690-2 
128 Ibid., s. 65 
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2.2.1.3 Rada Evropské unie 
 

Rada Evropské unie, též Rada ministrů, je rozhodovacím grémiem EU a jako 

zastupitel členských států stanovuje hlavní směry a dlouhodobé cíle Unie. Protože jsou 

usnesení a nařízení Rady právně účinná, pracuje Rada se všemi úředními jazyky. Na 

základě těsného sepjetí právních tradic s národním jazykem je překládání dokumentů 

považováno za nezbytné129. Při zasedáních je ale jazyková rovnost vykonávána pouze 

v oficiálním rámci. Kromě formálních zasedání dominují podobně jako v Komisi pracovní 

jazyky angličtina, francouzština a příležitostně němčina. Ve Výboru stálých zástupců 

připravujícím návrhy pro Radu se prosadil tříjazyčný režim: angličtina, francouzština a 

němčina130. Rada disponuje překladatelskou službou, která zaměstnává v každém 

jazykovém oddělení asi padesát překladatelů. Počátkem 90. let měla francouzská divize 

překladatelské služby méně pracovníků než jiné divize, protože francouzština v té době 

byla převládajícím pracovním jazykem Rady131.  

 

2.2.1.4 Evropský účetní dvůr 
 

Účetní dvůr EU kontroluje legitimnost a správnost všech příjmů a výdajů EU. Ve 

věci jazykových opatření se Účetní dvůr odkazuje na oficiální postavení úředních jazyků 

v článku 24 svého jednacího řádu, kde se zavazuje k předkládání všech dokumentů 

určených veřejnosti ve všech úředních jazycích. Neoficiálně se též zde prosadilo interní 

tříjazyčné používání pracovních jazyků angličtiny, francouzštiny a němčiny132.        

 

 

 

                                                           
129 COULMAS, F. Language contact in multinational organizations. In GOEBEL, H., NELDE, P. H., 
STARÝ, Z. Contact Linguistics/Kontaktliguistik/Linguistique de contact [online], Vol. II, Berlin-New York: 
Walter de Gruyter 1996, s. 858 – 864. e-book ISBN 978-3-11-0194-05-0 [cit. 2010-11-24]. Dostupné na 
WWW: <http://www.reference-global.com/action/doSearch?filter=all&fulltext=kontaktlinguistik> 
130 RIMANE, J. Diversité linguistique dans l’Union européenne [online]. Paris: Assemblée Nationale, 2003. 
[cit. 2010-11-25]. Dostupné na WWW: <http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1020.asp>  
131 LABRIE, N. La construction linguistique de la communauté Européenne. Paris: Champion, 1993. s. 92. 
ISBN 978-2-85-203269-9 
132 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und 
Effizienz: eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. s. 69. ISBN 978-3-631-53690-2 
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2.2.1.5 Evropský soudní dvůr 
 

Evropský soudní dvůr odpovídá za žaloby od, resp. proti orgánům a institucím EU 

a jejím členským zemím. Aby se minimalizovala překladatelská zátěž, byl prosazen princip 

jednacích jazyků: Soudci, právníci, svědci a experti hovoří svými mateřskými jazyky. 

Jejich výpovědi se překládají do předem stanoveného jednacího jazyka, kterým může být 

jeden z třiadvaceti úředních jazyků. Rozsudky se překládají do všech úředních jazyků. Pro 

interní záležitosti je běžný jeden pracovní jazyk, čímž se usnadňuje práce překladatelské 

službě. Tímto společným jazykem bývá tradičně francouzština, proto jsou všechny 

písemnosti koncipované v některém jednacím jazyce překládány do francouzštiny, aby se 

vytvořily společné pracovní podklady. Návrhy rozsudků jsou sepisovány ve francouzštině, 

která převládá i v ústním projednávání. Phillipson poukazuje, že francouzské termíny 

zaujímají v evropském právním jazyce zvláštní roli a při překladu do jiných jazyků jsou 

vždy uváděny pro doplnění133. Tento status francouzštiny není smluvně stanovený, ale 

Francie silně tuto zvyklost hájí. 

 

2.2.1.6 Evropská centrální banka 
 

Evropská centrální banka se stará o měnovou politiku eurozóny, tj. zemí, které 

přijaly euro jako vlastní měnu. Její jazyková politika sice poukazuje na jazykovou 

rozmanitost, ale instituce jedná dle vlastních slov pragmaticky, a tudíž se řídí hlavně 

efektivitou a časovou nenáročností v komunikaci. Proto používá pro interní obchodní 

procesy angličtinu jako jediný pracovní jazyk. Pro evropskou centrální banku je důležité, 

aby reagovala v co možná nejkratším čase na dění na mezinárodních finančních trzích, což 

jeden pracovní jazyk ulehčuje. Volba angličtiny vyplynula z běžného používání tohoto 

jazyka v mezinárodním bankovním světě134. 

 

 

 

                                                           
133 PHILLIPSON, R.  English-Only Europe? Challenging Language Policy. London: Routledge, 2003. s. 
126. ISBN 978-1-84769-189-7 
134 LABRIE, N. La construction linguistique de la communauté Européenne. Paris: Champion, 1993. s. 92. 
ISBN 978-2-85-203269-9 
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2.2.1.7 Evropská investiční banka 
 

Evropská investiční banka zodpovídá za poskytnutí půjček pro financování 

projektů, které jsou v evropském zájmu, jako je např. infrastruktura. Skládá se z rady 

guvernérů určujících úvěrovou politiku, ze správní rady rozhodující o poskytnutí úvěru a 

z ředitelství jako exekučního orgánu vedoucího obchody. Dle jednacího řádu má každý 

člen rady guvernérů možnost vyjadřovat se v jednom z úředních jazyků společenství. 

Představenstvo se omezuje na použití angličtiny, francouzštiny a němčiny, zatímco 

ředitelství zvolilo za své pracovní jazyky angličtinu a francouzštinu135. 

 

2.2.1.8 Evropský úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu 
 

Úřad poskytuje služby v oblasti ochranných známek a vzorů. Pracovním jazyky 

jsou angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština. Přihlášení se sice může 

uskutečnit ve všech úředních jazycích EU, avšak přihlašující musí uvést ještě jeden jazyk 

z pracovních jazyků Úřadu, který se použije jako procedurální jazyk v případě námitky, 

pozbytí nároku nebo neplatnosti136.      

 

2.2.1.9 Evropský hospodářský a sociální výbor 
 

Výbor zastupuje jako poradní orgán zaměstnavatele, odbory a jiné zájmové 

skupiny. Protože reprezentuje organizované občanské společnosti členských zemí, je pro 

Výbor důležité dbát na rovnocennost úředních jazyků jako pracovních jazyků. Texty a 

dokumenty se proto předkládají při plenárních zasedání ve všech úředních jazycích a navíc 

se tlumočí. Při neoficiálních setkání se členové omezují na čtyři až pět pracovních jazyků, 

které určí předem předsedající.137  

                                                           
135 WU, H. Das Sprachenregime der Institutionen der Europäischen Union zwischen Grundsatz und 
Effizienz: eine neue Sichtweise in der institutionellen Sprachenfrage Europas. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. s. 72. ISBN  978-3-631-53690-2 
136 Ibid., s. 72 
137 Ibid., s. 74 
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Předchozí nastínění jazykové situace v institucích EU ukazuje, že všechny zkoumané 

orgány řeší jazykovou problematiku v interním každodenním provozu nasazením 

pracovních jazyků. Praxe jazykového užití v jednotlivých institucích byla tak zobrazena, 

aby ukázala význam francouzského jazyka v jednotlivých orgánech. Je zřejmé, že 

francouzština patří ve všech zařízeních, s výjimkou Evropské centrální banky, k pracovním 

jazykům obvykle vedle angličtiny a němčiny. Evropský soudní dvůr používá francouzštinu 

za jediný pracovní jazyk. Je obtížné jednoznačně objasnit důvody pro rozvržení jazyků. 

Určitý vliv má geografická spojitost, jako je zřejmé v případě Evropského úřadu pro 

harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem ve španělském Alicante, který jako jediná instituce 

používá mimo jiné pracovní jazyk španělštinu. Opačným příkladem je Evropská centrální 

banka se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, která má i své domovské internetové stránky 

pouze v angličtině. 

Důvody je proto třeba hledat ve významu současných jazyků: relevantní jsou 

angličtina jako světový jazyk, němčina na základě vysokého počtu mluvčích v EU a 

francouzština z důvodu tradic, jak bylo zmíněno např. v souvislosti se Soudním dvorem. 

Jak se projevují pracovní jazyky v praxi a jakou roli přitom hraje francouzština podle 

názorů „zasvěcenců“, by měly ukázat výsledky některých empirických průzkumů 

k jazykové otázce EU. 
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3 Průzkumy k jazykové situaci v institucích EU 
 

V této kapitole budou představeny ankety, které dokazují existenci interních opatření 

k pracovním jazykům a. Avšak je třeba upozornit na fakt, že bylo realizováno velmi málo 

takových průzkumů a všechny existující průzkumy se vztahují k časovému období raných 

90. let, kdy EU měla devět úředních jazyků. Přesto mohou výsledky poukázat na směr 

v používání jazyků, který naznačuje dnešní situaci. 

Joachim Born a Wilhelm Schütte vedli v rámci projektu „Eurotexty“ pozorování 

pracovních jazyků v každodenním životě EU. Úředníci EU ze všech členských zemí byli 

dotazováni na to, které jazyky používají a které ovládají. Téměř všichni dotazovaní 

považovali angličtinu a francouzštinu za převládající pracovní jazyky. Francouzština byla 

v té době dokonce jazykem, který úředníci ovládali aktivně i pasivně, slovem i písmem 

nejlépe. Dotazovaní považovali za smysluplné a nutné omezení pracovních jazyků pro 

vzájemné dorozumění a efektivitu pracovních procesů. Přiznali ale také, že jednání v cizím 

jazyce vedou k tomu, že ne všechny nuance jsou formulovány, čímž se potvrzují dva pádné 

argumenty v diskuzi o mnohojazyčnosti138. 

Jiná anketa k pracovním jazykům pod vedení Marianny Gehnenové z roku 1991 se 

zaměřila na generální ředitelství Komise. Také zde se potvrdilo, že francouzština 

v písemném i ústním užití tehdy byla jednoznačně nejdůležitějším pracovním jazykem, se 

značným odstupem následovala angličtina. Dialog mezi generálními ředitelstvími a 

komisaři byl veden převážně ve francouzštině. Pouze pokud se jednalo o technologických 

a hospodářských záležitostech, situace se obrátila ve prospěch angličtiny patrně z toho 

důvodu, že angličtina již tehdy byla lingva franka vědy, techniky a hospodářství. Dále se 

ukázalo, že mladší úředníci dávají v jakékoliv komunikaci přednost angličtině před 

francouzštinou. V komunikaci mezi úředníky Komise a představiteli členských států 

ustupoval rovněž francouzský jazyk anglickému, což může být dáno tím, že angličtina v té 

době byla v neanglofonních státech prvním cizím jazykem. Postavení francouzštiny tedy 

záviselo na příležitosti a na zúčastněných osobách139. 

                                                           
138 BORN, J., SCHÜTTE, W. Eurotexte. Textarbeit in einer Institution der EG. Tübingen: Gunter Narr 
VerlagBorn, 1994. s. 212. ISBN 3-8233-5131-1 
139 GEHNEN, M. Die Arbeitssprachen in der Kommission der Europäischen Gemeinschaften. In AMMON, 
U., MATTHEIER K. Sociolinguistica [online]. Berlin, New York: Walter de Gruyter – Max Niemeyer 
Verlag, 1991. s. 54-62. [cit. 2010-12- 13] e-book ISBN 978-3-11-024510-3. Dostupné na WWW: 
<http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/9783110245103.51> 
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Mnohem podrobnější je studie Michaela Schlossmachera, který od roku 1991 provedl 

rozsáhlý průzkum mezi poslanci a úředníky EU. Otázka zněla, do jaké míry se etablovalo 

právnicky neošetřené opatření k pracovním jazykům a které jazyky jsou privilegované. 

Ukázalo se, že francouzština a angličtina byly v době dotazování zdaleka dominujícími 

jazyky a tím potvrdily existenci uspořádání pracovních jazyků. Dále bylo zjištěno, že se 

mezi úředníky různých orgánů EU nacházela francouzština v psané i mluvené podobě 

dalece před angličtinou. Jiné úřední jazyky byly sotva zmíněny. Oproti tomu poslanci 

dávali přednost angličtině v písemné i mluvené podobě. Tentýž poměr byl zjištěn při 

neformálních situacích a interních konferencích nebo zasedáních. Co se týkalo komunikace 

přesahující hranice EU, výrazně vedla v obou skupinách angličtina. Francouzština mohla 

být v té době tedy označena za přední jazyk Evropy, naopak angličtina za jednací jazyk pro 

celosvětové použití140. 

Všechny ankety dokazují, že již v první polovině 90. let existovala opatření 

k pracovním jazykům a že francouzština byla význačným pracovním jazykem EU. Avšak 

průzkumy také ukázaly, že byl francouzský jazyk již v té době postupně vytlačován 

angličtinou, zvláště pak v kontaktech s nečlenskými státy EU. Úředníci EU se stavěli 

pozitivně k oficiálnímu usměrnění pracovních jazyků, poslanci ale většinově odmítli 

zavedení pracovních jazyků, což spočívá ve faktu, že parlament reprezentuje demokratický 

charakter EU, a proto by měl zastávat rovnoprávnost jazyků.     

Protože doposud provedené průzkumy byly provedeny zhruba před patnácti lety, je 

nasnadě ověřit jejich aktuálnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 SCHLOSSMACHER, M. Die Amtssprachen in den Organen der Europäischen Gemeinschaft. In 
AMMON, U., MATTHEIER K. Sociolinguistica [online]. Berlin, New York: Walter de Gruyter – Max 
Niemeyer Verlag, 1994. s. 101-122. [cit. 2010-12- 13] e-book ISBN 978-3-11-024513-4. Dostupné na 
WWW: <http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/9783110245103.51> 
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3.1 Aktuální názory k jazykové problematice v institucích EU 
 

V příloze č. 5 se nachází otevřený a strukturovaný dotazník141, který byl zaslán e-

mailem deseti dotazovaným, z nichž pouze čtyři zaslali zpět vyplněný dotazník. Byli 

vybráni někteří čeští a francouzští poslanci a dále čeští překladatelé pracující na 

překladatelských zakázkách pro orgány EU, neboť právě překladatelé přímo a nejvíce 

zaznamenávají změny v současné jazykové situaci. Odpověděli dva čeští poslanci při EU 

(ČRp1, ČRp2), jeden francouzský poslanec EU (F) a jedna česká překladatelka (ČRpř). 

Z důvodu ochrany osobních dat není možné v rámci této práce uvádět jména 

dotazovaných. Tento průzkum nebo spíše písemný rozhovor si v žádném případě nečiní 

nárok na úplnost nebo jasnou výpovědní hodnotu. Cílem bylo představit současné 

zkušenosti a názory osob, jichž se přímo dotýkají jazyková ustanovení EU v jejich všedním 

životě. Prvních šest otázek se vztahuje na použití jazyků v každodenním životě. V otázce 

na písemnou komunikaci všichni dotazovaní jmenují angličtinu. Odpověď francouzského 

poslance dokazuje ubývající důležitost francouzštiny v Parlamentu. V ústní komunikaci, 

při neformální komunikaci a pro užití jazyka v dokumentech používají čeští poslanci a 

překladatelka nejvíce angličtinu, francouzský poslanec francouzštinu, což dokazuje 

praktickou důležitost nejen angličtiny, ale i francouzštiny. Otázka na situace, kdy mají 

poslanci k dispozici tlumočníka, zrcadlí neoficiální uspořádání zmíněné v předchozí 

kapitole. Na otázku k požadovaným jazykům všichni dotazovaní jmenují jeden nebo více 

z neoficiálních pracovních jazyků. Všichni jmenují na prvním místě angličtinu, na druhém 

nebo třetím místě francouzštinu. Francouzský poslanec udává pouze angličtinu, což se 

může jevit jako rezignace vůči převaze angličtiny.   

Po všeobecných otázkách k použití měla být posouzena konkrétně úloha 

francouzského jazyka jako pracovního jazyka. Dotazovaní odpovídali na otázku 

k postavení francouzštiny různým způsobem. ČRp1 souhlasí, že francouzština patří k sice 

k nejdůležitějším jazykům, ovšem nachází se za angličtinou. Francouzský poslanec 

vyjadřuje politování nad tímto stavem. ČRp2 považuje všechny pracovní jazyky za stejně 

důležité a nemyslí si, že by se francouzština nacházela v nějaké jiné pozici. ČRpř se 

                                                           
141 Otevřený průzkum znamená, že nejsou dány předem žádné možnosti odpovědí, aby dotazovaní nebyli 
ovlivňováni ve svých odpovědích. Strukturovaný průzkum znamená, že stejné znění dotazníku je předloženo 
všem dotazovaným, takže je možné srovnání odpovědí (Metodické pokyny pro zpracování diplomových prací 
[online]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra informačních technologií a technické 
výchovy, září 2007. [cit. 2010-12-27]. Dostupné na WWW: 
<http://it.pedf.cuni.cz/metodika/index.php?kap=6>). 
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vyjadřuje spíše k minulému a budoucímu významu francouzštiny než k jejímu současnému 

postavení. 

K otázce ohledně výhledů francouzštiny do budoucna se názory dotazovaných také 

rozcházejí. ČRp1 zastává názor, že význam francouzštiny bude nadále ustupovat, což 

zdůvodňuje znalostmi cizích jazyků v nejmladších členských státech. Tento názor 

potvrzuje průzkum Eurobarometru 2005: francouzština je pouze na Kypru druhým 

nejčastějším cizím jazykem, v ostatních zemích očividně nehraje důležitou roli jako druhý 

cizí jazyk. Také F zmiňuje souvislost mezi rozšiřováním EU a postavením francouzštiny. 

ČRp2 vychází z opatření ohledně úředních jazyků a jazykovou rozmanitost vnímá jako 

důvod k nevytlačení francouzštiny angličtinou. Zajímavá je odpověď ČRpř, podle níž je 

francouzština stále ještě prvním jazykem administrativy ve třech nejdůležitějších orgánech 

EU. Dále poukazuje na to, že je většina interních dat k dispozici ve francouzštině.  

Poslední otázka se dotýká tématu dalšího vývoje jazykového opatření. Všichni 

dotazovaní se shodují, že opatření týkající se mnohojazyčnosti reprezentují kulturní 

rozmanitost a při dalším rozšíření EU by jazykové opatření mělo být zachováno z důvodů 

jazykové rozmanitosti a identifikace občanů s EU, ovšem ČRp1 nezavrhuje ani cestu 

jednoho společného jazyka. 

Z rozhovorů vyplývá, že současné jazykové opatření s sebou nese jak pozitivní 

aspekty jako zachování kulturní pestrosti a blízkost k občanům, tak i negativní aspekty 

jako časové prodlevy při překladech do třiadvaceti pracovních jazyků. Přesto se všichni 

dotazovaní shodují, že současná ustanovení mají zůstat zachována. Co se týče 

francouzského jazyka, je zřejmé, že má nadále důležité místo mezi pracovními jazyky, ale 

převažujícím komunikačním jazykem je jednoznačně angličtina. Pokud jde o budoucnost 

francouzského jazyka, dotazovaní nejsou v názorech jednotní. Jisté je, že by se to mělo 

upřesnit s dalším rozšířením EU. 

 

 

3.2 Postoj francouzské vlády k zachování francouzštiny jako pracovního 
jazyka EU    

 

Předchozí kapitoly ozřejmily, že má francouzština nadále důležité postavení, 

ačkoliv její vliv v posledních patnácti letech postupně slábne. S rostoucím vlivem 

angličtiny v Americe a v Asii je pro celou frankofonii nezbytné, aby upevňovala 
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francouzštinu uvnitř Evropy. Z toho důvodu se v minulých letech podnikaly různé akce a 

opatření, které se zaměřují na zachování a rozšíření francouzštiny jako evropského 

komunikačního jazyka. 

Jak již bylo zmíněno, v době vstupu Velké Británie k Evropskému společenství 

v roce 1971 se francouzská vláda zasadila o zachování francouzského jazyka jako prvního 

pracovního jazyka Společenství. O osm let později se v Evropském parlamentu vytvořila 

skupina s tímtéž cílem. Maurice Druon, čelen Francouzské akademie, snahy skupiny 

zpětně okomentoval takto:  

 

„Il tendait seulement à faire reconnaître que l’Europe disposait d’une langue analytique, précise et claire, que 

sa diversité et sa rigueur syntaxiques rendaient plus apte qu’aucune aux définitions du droit, donc à la 

rédaction des 

conventions et des traités. C’est le français qui, bien employé, ouvre le moindre champ aux erreurs 

d’interprétations“142 

 
Druon tak obhajuje názor, že Evropa již disponuje jazykem vhodným 

k vypracování listin a smluv. Důvodem má být preciznost a čistota způsobu vyjadřování, 

jak již zmínili Voltaire a de Rivarol. 

V průběhu desetiletí po vstupu Velké Británie byl francouzský jazyk vystaven stále 

silnější konkurenci angličtiny. Proto vyžadovala vláda za Françoise Mitteranda po 

Evropské komisi v roce 1990, aby utlumila rostoucí význam angličtiny: 

 

„Une tendance existe aujourd’hui dans certains services de la Commission, à 

convoquer des réunions qu’en anglais, à diffuser appels d’offres, contrats-types 

ou documents de travail rédigés exclusivement en anglais. De telles pratiques 

ne sont pas admissibles, et la France continuera de s’y opposer“143 

 

Důležitost francouzštiny může být zachována a budována jen tehdy, pokud 

frankofonní pracovníci EU budou v každodenním životě tento jazyk používat. Francouzská 

akademie v roce 1999 vytýkala úředníkům EU chybějící jazykové uvědomění a hájila 

názor, že by vláda měla přikázat úředníkům, aby při práci používali výhradně 

francouzštinu. Tento apel byl vyslyšen a Ministerstvo zahraničních věcí vydalo Guide sur 

                                                           
142 LABRIE, N. La construction linguistique de la communauté Européenne. Paris: Champion, 1993. s. 321. 
ISBN 978-2-85-203269-9  
143 Ibid., s. 250. 
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le français dans les institutions européennes, v němž je mimo jiné vyjmenováno 10 bodů k 

mezinárodnímu dorozumívání v EU. Od francouzských reprezentantů se např. očekává, že 

při zasedáních budou mluvit francouzsky nezávisle na tom, zda je k dispozici 

překladatelská služba. Také je zde zmíněno, že každá okolnost znemožňující použití 

francouzštiny musí být formou zprávy nahlášena Ministerstvu zahraničních věcí. 

Francouzští úředníci a poslanci jsou nabádáni k tomu, aby veškerou písemnou i ústní 

komunikaci, včetně neformálních situací, vedli ve francouzštině a aby sepisovali, popř. 

vyžadovali všechny dokumenty ve francouzštině
144.  Příručka je k nahlédnutí v Příloze č 4.    

Samotné užívání francouzštiny frankofonními pracovníky EU však nestačí. Pokud 

má být francouzština používána jako pracovní jazyk EU, je třeba, aby co možná nejvíce 

úředníků ovládalo tento jazyk. Proto v roce 1996 vzniklo při Alliance française v Bruselu 

Centre Européen de la langue française, jehož hlavním cílem je podpora a koordinace 

výuky francouzského jazyka pro zaměstnance institucí EU145.  

V roce 2002 podepsaly vlády Francie, Lucemburska a Francouzského společenství 

Belgie Plan pluriannuel en faveur du développement de la langue française, dans le 

kontexte pluriculturel et plurilingue des institutions de l’Union européenne. Plán 

podporuje výuku francouzštiny nefrankofonních úředníků institucí EU a diplomatů a 

úředníků z kandidátských zemí a další prohlubování znalostí francouzštiny u frankofonních 

překladatelů a tlumočníků z budoucích členských států. Důležitým cílem je též vývoj 

informačních a komunikačních technologií, např. softwary s terminologickou databází, 

které ulehčí používání francouzštiny jako pracovního jazyka146. 

V posledních desetiletích francouzská vláda usilovala o omezení dominantního 

postavení angličtiny a zároveň posílení pozice vlastního jazyka uvnitř institucí EU, ovšem 

nikdy nezpochybňovala důležitost mnohojazyčnosti v EU a vždy se o ni zasazovala. Tento 

postoj jednoznačně vystihuje bývalý ministerský předseda Jean-Pierre Raffarin, který 

vydal v roce 2003 oběžník určený ministrům a státním sekretářům Francie, aby upevnil 

postavení francouzského jazyka na mezinárodní úrovni jako součást kulturní rozmanitosti: 

 

                                                           
144 Le français dans les institutions européennes [online]. [cit. 2010-12-27]. Dostupné na WWW: 
<http://www.dglflf.culture.gouv.fr/publications/francais_europe.pdf> 
145 Commission communautaire Française: Centre Européen de la langue française [online].  Dernière 
mise à jour :07-05-2008 [cit. 2010-12-27]. Dostupné na WWW: 
<http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/relainter/celf_htm> 
146 Plan pluriannuel d´action pour le français en préparation de l´élargissement de l´Union Européenne 
[online]. Cellule Internet du Parlement. [cit. 2010-12-27]. Dostupné na WWW: 
<http://apf.pcf.be/ROOT/apf/plan_pluriannuel_francais.html> 
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„Le respect du statut de langue officielle et de langue de travail du français dans les organisations 

internationales, particulièrement les institutions européennes, est une condition du maintien de la diversité 

linguistique. Il importe de promouvoir de façon dynamique l'usage de notre langue dans ces enceintes“147 

 
Raffarin tímto žádá, aby byl francouzský jazyk uznán jako úřední a pracovní jazyk 

mezinárodních a evropských institucí a zároveň aby se jeho použití rozšířilo, což je dle 

jeho názoru podmínkou pro zachování jazykové pestrosti. Jak vážně francouzská vláda 

bere ochranářskou politiku v souvislosti se svým jazykem, ukazuje roztržka při vrcholné 

schůzce EU v Bruselu v březnu 2006. Během projevu prezidenta francouzského 

hospodářského spolku Unice, Ernesta-Antoina Seillièreho, opustili francouzský prezident 

Jacques Chirac následovaný ministrem zahraničí Philippem Douste-Blazym a ministrem 

financí Thierrym Bretonem jednací stůl na protest, že jejich krajan přednesl řeč 

v angličtině. Tito tři politici se vrátili až po ukončení projevu. Jean-Claud Trichet, šéf 

Evropské centrální banky a francouzský občan, poté hovořil francouzsky, ačkoliv jinak ve 

své funkci vždy používá angličtinu148. Sebevědomí Francouzů je očividně stále velmi silně 

spojeno s jejich jazykem. Je ale velmi těžké předvídat, do jaké míry budou úspěšné snahy 

francouzské vlády o zachování statusu francouzštiny jako mezinárodního a evropského 

komunikačního jazyka. 

 

3.2.1 Možný vývoj v postavení francouzského jazyka v EU 
 

Francouzský jazyk splňuje i v dnešní době, kdy je vytlačován angličtinou, kritéria, 

která jej řadí mezi světové jazyky. Navíc četné organizace, především institucionální 

frankofonie, pomáhají zachovat význam francouzského jazyka v dnešním globalizovaném 

světě. Přesto je velmi obtížné odhadovat další vývoj postavení francouzského jazyka ve 

sjednocené Evropě. 

Co se týče občanů EU, je podpora vyučování cizím jazykům tím nejlepším 

způsobem, jak udržet a dále prohlubovat význam francouzštiny. Tento cíl sleduje nejen 

francouzská vláda, ale i jazyková politika EU, která podporuje názor, že každý občan EU 

                                                           
147 RAFFARIN, J.-P. Politique du gouvernement français sur l´emploi de la langue française [online]. Paris, 
14-02-2003. [cit. 2010-12-27]. Dostupné na WWW: 
<http://www.mef.qc.ca/politique_du_gouvernement_francais_langue_francaise.htm> 
148 Langues : Jacques Chirac ne veut pas entendre parler anglais [online]. Fenêtre sur l´Europe, 24-03-2006. 
[cit. 2010-12-27]. Dostupné na WWW: 
<http://www.fenetreeurope.com/php/page.php?section=actu&id=5544>  
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by měl být schopen vedle své mateřštiny ovládat ještě dva cizí jazyky. EU odůvodňuje 

nutnost mnohojazyčnosti celosvětovou globalizací, Rada Evropy podporuje jazykovou 

rozmanitost z důvodů zajištění míru. V případě, kdy se požaduje pouze jeden cizí jazyk, 

bývá nejčastěji v celé Evropě volena angličtina. Přechod vzdělávacích systémů členských 

zemí na povinnou výuku dvou cizích jazyků je pro francouzský jazyk příležitostí, jak si 

zajistit postavení druhého, resp. třetího cizího jazyka. 

Páté rozšíření EU v roce 2004 bylo významné pro němčinu jako cizí jazyk, šesté 

rozšíření EU v roce 2007 přineslo lehký vzestup naopak francouzštině
149. Bulharsko i 

Rumunsko jsou členskými státy Organisation Internationale de la Francophonie, z čehož 

plyne vysoká podpora francouzštiny při výuce cizích jazyků.  

Teoretické vzdělávání však nestačí, pokud není možnost praktického použití 

jazyka. Proto je třeba mnohojazyčnosti přizpůsobit nejen vzdělávací systémy, ale zároveň 

ji realizovat v každodenním životě občanů EU jako např. v médiích nebo studijní mobilitě. 

Stejně jako je výzvou pro francouzskou jazykovou politiku převaha angličtiny 

v běžném životě nejen Evropanů, i před evropskou jazykovou politikou stojí nové úkoly, 

které souvisí s dalším rozšiřováním EU a s novými úředními jazyky. V EU je 

mnohojazyčnost zakotvená v ústavě a stejně tak patří podpora mnohojazyčnosti jako 

nositeli kulturní rozmanitosti a identitu podporujícího prostředku k zásadním cílům EU. 

Jednojazyčné řešení uvnitř EU je nemyslitelné, a tudíž je jedním z úkolů jazykové politiky 

zabránit převaze jednoho jazyka. Při komunikaci institucí s občany musí být 

bezpodmínečně současné jazykové opatření zachováno, protože jedině tak může být 

zajištěno rovné zacházení, srozumitelnost a průhlednost jednání EU. Také oficiální 

zasedání a setkání zástupců členských států by měla být nadále vedena v mateřských 

jazycích zúčastněných z důvodů srozumitelnosti a lepší schopnosti vyjadřování. Na 

pracovní úrovni v interním každodenním životě úředníků a pracovníků by se naopak mělo 

vzít v úvahu oficiální uspořádání pracovních jazyků. Tento model se zdá být jedinou 

                                                           
149 Truchot rozlišuje ve střední a východní Evropě dvě velmi rozdílná území co se týče šíření francouzského 
jazyka. První oblast tvoří země vzešlé z Osmanské říše. Zde francouzština stále zastává důležité postavení ve 
výuce cizích jazyků. Kořeny lze sledovat do doby, kdy se tyto země začaly stávat nezávislými, kdy elity 
těchto národů navazovaly vztahy se Západem a zprostředkovávaly hodnoty západního světa právě pomocí 
francouzského jazyka, který byl v 19. století jazykem vzdělání a kultury. Ještě v roce 2002 se francouzštinu 
učilo 87% školáků na základních a středních školách v Rumunsku, 60% v Moldavsku, 70% v Makedonii a 
50% v Albánii. Druhou oblast tvoří země vzešlé z Rakouska -Uherska a baltské státy, kde je historicky 
zakořeněná němčina a kde se francouzštině učí v průměru pouze 3% školáků základních a středních škol 
(TRUCHOT, C. Le français en Europe au debut du XXIe siècle. In AMMON, U., MATTHEIER K. 
Sociolinguistica. Berlin, New York: Walter de Gruyter – Max Niemeyer Verlag, 2007. s. 138-150. ISBN: 
978-3-484-60490-2). 
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alternativou, která je v souladu s hlavními principy demokracie a kulturní rozmanitosti a 

zároveň bere zřetel na efektivitu a praktičnost v interním chodu. 
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Závěr 
 

V mysli Evropanů francouzština vystupuje jako důležitá součást evropského 

kulturního dědictví i jako svědek klíčových historických událostí. Ve francouzštině jsou 

psána stěžejní díla evropské demokracie; za vše hovoří jména jako Voltaire, Rousseau či 

Montesquieu. V pouhých třech slovech hesla Francouzské revoluce, liberté, égalité, 

fraternité, se ukrývají demokratické principy i ostatních evropských zemí. Byl to 

francouzský dvůr, jenž určoval módní tóny na šlechtických dvorech v celé Evropě. Nelze 

se tedy divit, že francouzština postupně vytlačila rigidní latinu, a stala se jazykem 

duchovní elity i diplomacie.   

Jedním z cílů práce bylo zhodnotit pozici francouzštiny coby světového jazyka. V 

současné situaci nemůže měřit síly s řečí globalizace, angličtinou, jako ostatně žádný jiný 

ze světových jazyků. S rozvojem komunikačních technologií se pozice angličtiny ještě 

posílila a v budoucnu nelze předpokládat, že by se vývoj zvrátil. Přesto je pozice 

francouzského jazyka silná - více než 220 milionů lidí hovoří francouzsky. Nejedná se o 

tak frekventovaný jazyk, jakým je angličtina, španělština či arabština, nicméně 

ekonomická síla francouzsky mluvících zemí je nezanedbatelná. Atraktivní jazyk je 

zastoupen ve většině státních vzdělávacích systémů; a to nejen proto, že zastává ve 32 

zemích pozici úředního jazyka. Bývalé francouzské kolonie, přestože v minulosti usilovaly 

o nezávislost, dnes nechtějí zpřetrhat tradiční vazby s Francií. Obyvatele těchto mnohdy 

ekonomicky slabých států může vést ke studiu francouzštiny pragmatická touha prosadit se 

v Evropě, ale také pouhá nostalgie po dobách minulých. 

Láska ke svému jazyku je pro francouzský národ příznačná. Možná se některým 

občanům jiných evropských států zdá, že politika obrany jazyka je poněkud nabubřelá. Lze 

však obdivovat hrdost a lásku, kterou Francouzi své řeči věnují. Ochrana kulturního života 

i filmového průmyslu přináší své výsledky a francouzský národ tak každoročně dostává 

několik kvalitních domácích děl. To, že se zákony na ochranu jazyka týkají především 

politické reprezentace, je kompromisem mezi svobodou slova a národním uvědoměním.   

Role francouzštiny na poli Evropské unie se dá pojmout dvojím způsobem. Zaprvé, 

jedná se o jeden z jazyků tvořící součást unijní politiky multikulturalismu a 

mnohojazyčnosti. Stávající model této jazykové politiky s sebou přináší mnoho problémů. 

Vzhledem k rostoucímu počtu členů rostou i náklady na překladatelské služby. A je jisté, 
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že s prostředky na tlumočnické náklady by mělo být nakládáno lépe. Nicméně unifikace 

jazyka by nepodpořila formování evropské kultury a identity. Díky překladatelským 

službám je chod EU zpřístupněn všem občanům členských zemí bez výjimky. Dále roste 

atraktivita jiných jazyků, vytváří se nová pracovní místa.  

Pokud by unie potírala národní identitu svých úřednických a politických 

reprezentantů, ztratila by loajalitu i řadových občanů EU. V případě zavedení pracovních 

jazyků by došlo ke znevýhodnění politických představitelů některých zemí, což by mezi 

členy vneslo pocit nerovného postavení. Žádná z nabízených dvou alternativ pro stávající 

unijní jazykovou politiku není ideální. Model vůdčích jazyků by popřel demokratické 

principy EU. A používání umělého jazyka, např. esperanta, by zřejmě také nepřineslo lepší 

výsledky. Esperanto je neutrálním jazykem, a díky slovní zásobě přejaté především z latiny 

by byly zvýhodněny románské jazykové skupiny. Navíc, od svého vzniku nebylo schopné 

své kvality prokázat. Umělou slovní zásobou by úředníci EU nemohli vyjádřit veškeré 

myšlenkové pochody, jejich řeč by se stala příliš strohou. Neméně důležitým je i fakt, že 

by model vůdčích jazyků znamenal pouze vyšší náklady na tlumočení pro národní státy.  

Druhý nabízený model selektivní multilingvality usnadňuje komunikaci zavedením 

tzv. pracovních jazyků. Úsporným a poměrně logickým a kompromisním řešením je 

zmíněný systém receptivní mnohojazyčnosti. Příklad Rady Evropy, ve které francouzština 

s angličtinou představují dva úřední jazyky, se zdá praktičtější, je však třeba brát v úvahu, 

že Rada Evropy neusiluje o posilování identity členských států, ani neřeší tak různorodá 

témata jako EU, u kterých se vyplatí dbát na bohatost jazykových prostředků. Stávající 

řešení uvnitř Evropské unie se tak dá považovat za jedno z těch nejrozumnější. 

Samozřejmě platí, že je třeba dbát na výuku cizích jazyků jak u úředníků EU, tak u 

řadových občanů.  

Jaké postavení v rámci Evropské unie zaujímá konkrétně francouzština? V dějinách 

evropské integrace francouzština sehrála nezpochybnitelnou úlohu. Společně s Německem 

uvnitř Evropské unie utváří Francie silný hlas, protiváhu anglofonnímu světu. Jak bylo 

poukázáno na příkladech jednotlivých institucí v rámci EU, francouzština zaujímá určité 

výsadní postavení. Přestože mladší úředníci dávají postupně přednost angličtině, je 

francouzština hojně používána jako pracovní a komunikativní jazyk. Tomu přispívá určitě i 

fakt, že sídelní město Unie náleží k frankofonní části Belgie, a v úřednickém aparátu 

pracuje mnoho francouzsky hovořících občanů. Angličtinu však podporuje fakt, že se 

jedná o jazyk, který je užíván při komunikaci s nečlenskými státy EU.  
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Francouzská vláda se snaží, aby se její národní jazyk nenechal angličtinou vytlačit. 

To, že nabádá své úředníky, aby používali francouzštinu v oficiální i neoficiální 

komunikaci, vyznívá neobvykle, uvážíme-li, jak snadno se úředníci a politici ostatních 

států podrobují diktátu angličtiny. Francouzi však podporují výuku i pro cizince. Je 

otázkou, na kolik jsou tato opatření prováděna proto, aby nedošlo k omezení 

mnohojazyčnosti, anebo aby chránili pouze jeden konkrétní jazyk. V práci však bylo 

zdůrazněno, že Francie nikdy nezamýšlela omezit jiné národní jazyky členských států. 

Trochu sporné se zdá protlačování francouzštiny do předních světových institucí, kde 

jednoznačně vládne angličtina, případně jazyky disponující největším počtem mluvčích. Je 

možné, že se jedná o snahu udržovat Francii v podvědomí světa jako jednu z vrcholných 

mocností. Co se však týče půdy Evropské unie, kroky směřující k ochraně francouzštiny 

lze vnímat jednoznačně pozitivně, neboť především brání multikulturní ráz Evropské unie 

a činí z ní svébytnou, demokratickou instituci. Ve světě plném globalizačním trendů je 

důležité uchovat si specifické rysy evropské kultury. 
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Résumé 
 

Ce mémoire intitulé Le français, langue universelle, et son importance actuelle              

dans l´Union européenne se donne pour tâche d´analyser la position de la langue française 

dans le monde, dans l´Union européenne (UE), dans les institutions de l´Union européenne 

et le rôle de la langue dans la formation du patriotisme français.  

L´intention de l’auteur a été d´étudier et de démontrer comment la langue française 

est devenue la langue universelle et diplomatique et pourquoi elle a partiellement perdu 

cette position plus tard. De plus, on a analysé la situation actuelle et le prestige du français 

dans les pays de l´Union Européenne et dans les institutions les plus importantes de 

l´Union européenne. On a présenté la politique linguistique française et les institutions 

protégeant la langue française qui luttent pour le maintien de son influence et de la 

situation privilégiée du français comme langue officielle et procédurale dans les 

institutions internationales. 

 Pour mieux comprendre l´influence du français au niveau européen, il faut d´abord 

expliquer la position de la langue française dans le monde. La première partie de ce 

mémoire s´intéresse à l´explication de la notion « langue universelle ». Le français remplit 

tous les critères d´une langue universelle : il est parlé par un grand nombre de locuteurs 

(220 – 250 millions de francophones dans le monde), il appartient aux langues maternelles 

et/ou officielles de 32 États membres de l´Organisation Internationale de la Francophonie, 

il est répandu sur cinq continents et il est enseigné comme langue étrangère dans la 

majorité des systèmes éducatifs.  

En se concentrant sur le contexte historique, c’est-à-dire sur l´évolution historique 

et culturelle de la langue française, on peut mieux expliquer la situation contemporaine du 

français et la progression de la langue anglaise. En France, à partir du 16ième siècle, le 

français remplace progressivement le latin, la langue liturgique et la langue de la justice, et 

il devient la langue nationale. C´est le roi François I qui a signé l´Ordonnance de Villers-

Cotterêts en 1539 et qui a établi le français comme la langue de la justice et de 

l´administration. Grâce à une politique étrangère bien menée et grâce aux 

réussitesmilitaires et coloniales, la France devient la puissance dominante en Europe et le 

français s´établit comme la langue principale de la diplomatie européenne. 

L´épanouissement culturel, surtout sous le règne du roi Louis XIV, soutient beaucoup le 
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prestige de la langue française. La culture, la langue et le mode de vie à la Cour deviennent 

un modèle pour le reste de l´Europe. Les philosophes et écrivains français comme Voltaire, 

Rivarol ou Rousseau prisent le génie de la langue française qui consiste dans la clarté de la 

langue. Dès la Révolution Française, le français est considéré comme la langue de la liberté 

et de la nation unifiée. Les échecs des guerres napoléoniennes, le perte de certains 

territoires, la décolonisation ultérieureet l´essor économique de l´Angleterre et des pays 

anglophones marquent l´affaiblissement de l´influence du français et le début de la 

domination de l´anglais dans la sphère de l´industrie, de la science et du commerce. 

Graduellement, la langue anglaise pénètre avec la globalisation dans presque tous les 

domaines où le français avait une position privilégiée et elle le remplace ou au moins 

coexiste avec le français. Après la Seconde Guerre Mondiale, l´anglais est utilisé comme  

langue officielle ou procédurale dans toutes les institutions internationales et il devientla 

langue véhiculaire universelle, dite lingua franca. Pourtant le français reste important 

encore après la fin de sa belle époque comme la langue maternelle, étrangère et officielle 

dans de nombreux pays. 

Le français représente un symbole de la fierté nationale et du patrimoine culturel. 

Cette forte conscience linguistique, prenant sa source dans l´importance du français comme 

une langue internationale et diplomatique, mène au refus de la pénétration des éléments 

étrangers dans la langue et à la protection du français. Le soin de la langue nationale est au 

centre d´intérêt de nombreuses organisations et d’institutions qui assurent ce soin. La 

politique linguistique française veille à la pureté da la langue française et à son maintien 

comme la langue universelle. Plusieurs lois sur la protection de la langue nationale sont 

entrées en vigueur. La première loi linguistique est l´Ordonnance de Villers-Cotterêts qui 

impose le français comme la langue nationale. En 1635, l´Académie française est fondée et 

veille aux normes linguistiques en élaborant son dictionnaire qui fixe l´usage de la langue. 

Après la Révolution Française, la langue nationale est le moyen de l´unification de la 

nation française. Ce procédé cause l´étouffement des langues régionales. Une autre loi 

importante, la Loi Bas-Lauriol, publiée en 1975, souligne une élimination de l´influence 

des langues étrangères. Selon la Loi Bas-Lauriol, il faututiliser le français dans l'affichage 

public et la publicité commerciale. La loi interdit l'utilisation de tout terme ou expression 

étrangère. En 1994, la Loi Bas-Lauriol est remplacée par la Loi Toubon qui est plus 

rigoureuse et qui réglemente l´utilisation de la langue française dans l´administration, 

l´enseignement, la sphère économique et dans la science.  Une autre loi de 1996 oblige les 
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stations de radio à diffuser 40% d’oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs 

et artistes français ou francophones. Quant aux langues regionales, le breton, le basque, le 

corse, le catalan, l´occitan, le flamand et l ´alsacien, elles sont protégées comme patrimoine 

de la France par la Loi Deixonne, mais il faut dire que le français est mentionné comme 

l´unique langue officielle de la France dans le deuxième paragraphe de la Constitution 

française. De plus, le Conseil Constitutionnel n´a pas ratifié La Charte européenne des 

langues régionales ou minoritaires. 

Dans le cadre de ce mémoire, on aborde aussi la conception de la francophonie. Le 

premier sens du terme « francophonie » signifie la communauté des gens qui parlent le 

français quotidiennement. Le deuxième sens du mot, avec la première lettre 

majuscule « Francophonie », représente la collectivité des pays, des institutions ou des 

territoires francophones. L´Alliance Française, fondée en 1883, a pour but de veiller à la 

langue et culture française et de soutenir des intérêts politiques et culturels de la France à 

l´étranger. Dans les années 60 du vingtième siècle, sur le fond de la décolonisation, un 

grand nombre d´organisations sont néées pour renforcer les relations entre la France et ses 

colonies ou ses anciennescolonies. Parmi les organisations francophones les plus 

importantes, il faut nommer l´Agence de coopération culturelle ou l´Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF). L´OIF regroupe 75 Etats et gouvernements dont 

19 ont le statutd´observateurs. Les membres de L´OIF sont aussi les pays qui ne sont pas 

francophones – c´est la raison pour laquelle l´OIF est souvent critiquée : ces pays divisent 

la cohérence francophone. La Francophonie institutionnelle défend la diversité culturelle, 

parce qu´elle réunit les pays avec des religions diverses et des cultures différentes. 

La deuxième partie de ce mémoire se consacre au rôle de la langue française dans 

l´Union européenne (UE). En Europe, le français est la 3ième langue la plus répandue. 

D´après l´enquête Européens et les langues réalisée par la Commission européenne en 

2005, le français est la 4ième langue maternelle et la 2ième langue étrangère la plus répandue 

dans l´UE.    Le français jouit d´une position particulière dans les institutions de l´ Union 

européenne grâce à son rôle dans le processus de l´intégration européenne. Il est la langue 

véhiculaire de l´UE dans laquelle les lois, les proclamations, les contracts commerciaux et 

les documents politiques sont rédigés. 

La politique linguistique de l´ UE respecte la diversité culturelle et le 

multilinguisme européen d´après la devise de l´Union Européenne « Unité dans la 

diversité ». Aujourd´hui, l´UE compte 23 langues officielles et de travail et toutes les 
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langues sont égales en droit. Toutes les langues officielles sont aussi les langues de travail. 

Le statut de la langue de travail n ´est pas officiel à l'exception de la Commission 

européenne qui utilise l ´anglais, le français et l ´allemand comme langues de travail. Dans 

le contexte de l´UE, la langue officielle a une fonction administrative : elle est utilisée au 

cours des séances du Parlement, pour rédiger les textes officielset pour communiquer avec 

les citoyens. La langue de travail sert à la communication interne d´une institution de 

L´UE. Depuis 1958 tous les décrets de la Communauté économique européenne sont édités 

dans les langues officielles de tous les pays de la Communauté. Chaque citoyen de la 

Communauté européenne a droit à communiquer et à recevoir des informations dans sa 

langue maternelle – si elle appartient aux langues officielles de l´UE.  

La politique linguistique et le multilinguisme de l´UE éveille des discussions 

concernant les performances économiques et la mise en pratique des mesures linguistiques. 

L´Union européenne dispose du plus grand nombre de traducteurs et d´interprètes dans le 

monde. Le Service de Traduction assure la traduction de 2 millions pages de documents 

chaque année ce qui coûte 300 millions € annuellement. Chaque interprète ne doit 

interpréter que dans sa langue maternelle. Il est donc souvent relevé que les dépenses sont 

exorbitantes et que l´on pourrait appliquer les moyens financiers plus efficacement.  

Quant à la mise en pratique, il arrive parfois qu´il n´est pas possible de traduire 

certaines expressions dans toutes les langues sans en changer le sens, ce qui peut causer 

des malentendus. De plus, en parlant une langue étrangère, on ne peut pas exprimer toutes 

les idées si précisément comme dans la langue maternelle. Il y a encore la problématique 

des langues-relais : un interpète écoute et traduit l´énoncé d´un autre interprète, ce qui 

cause des temporisations. 

Pour l´Union européenne, l´identité européenne est une expression importante. 

L´utilisation des langues maternelles soutient le processus de l´identification des citoyens 

aux idées européennes. C´est la raison pour laquelle l´UE souligne le multilinguisme et la 

diversité culturelle. Cette problématique est liée à la pensée de démocratie. La réduction 

des langues officielles ne correspond pas avec le caractère démocratique de l´UE. Une 

réduction des langues désavantagerait des pays et ses citoyens parce qu´ils n´auraient pas 

d´accès aux informations dans leur langue maternelle.  

Ce mémoire fait aussi mention des alternatives possibles aux réglementation 

linguistiques. Deux alternatives principales sont décrites : le monolinguisme et le 

multilinguisme sélectif. Le modèle du monolinguisme propose l´utilisation d´une langue 
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principale qui est répandue et facile à apprendre. Sauf l´anglais, langue vivante, on 

réfléchit à l´espéranto, langue artificielle. Cette langue artificielle n´est pas convenable  

pour exprimer toutes les idées humaines et le choix d´une langue vivante étoufferait le 

principe de la démocratie européenne. Le modèle du plurilinguisme sélectif, fonctionnant 

au Conceil de l´Europe, est fondé sur la réduction des langues de travail, ce qui s´oppose à 

la pensée démocratique de l´UE.  

La partie suivante de ce mémoire se concentre sur les mesures linguistiques et la 

position du français dans les institutions les plus importantes de l´UE :la Commission 

européenne, Le parlement européen, Le Conseil de l´Union européenne, la Cour des 

comptes européenne, la Cour de la justice européenne, la Banque centrale européenne, la 

Banque Européenne d´Investissement,  l´Office de l´harmonisation dans le marché 

intérieur et le Commité économique et social européen. 

Il est évident que la réalité linguistique dans les institutions européennes ne 

correspond pas constamment aux réglementations officielles, ce qui résulte des enquêtes 

réalisées au début des années 90. Toutes les enquêtes se concentrent à l´utilisation des 

langues de travail et elles montrent encore la forte position du français qui était la langue 

préférée dans la communication des fonctionnaires. De plus, les fonctionnaires étaient pour 

une réglementation officielle des langues de travail. Les résultats des enquêtes confirment 

l´importance de la politique linguistique européenne. 

Pour vérifier l´utilisation actuelle du français dans la vie quotidienne des 

fonctionnaires, l´auteur de ce mémoire a appliqué un questionnaire examinant les opinions 

sur les réglementations linguistiques. Malheureusement, on ne dispose que de trois énoncés 

des députés et de l´opinion d´une traductrice.  En tous cas, toutes les réponses affirment la 

domination de la langue anglaise dans tous les domaines de la communication mais elle ne 

contestent pas la position significative du français. De plus, des fonctionnaires s´accordent 

que les mesures linguistiques sont raisonnables, qu´elles représentent la diversité culturelle 

européenne et qu´elles devraient être maintenues en raison de la variété linguistique et de 

l´identification des citoyens à l´Union européenne. 

Dans le processus de l´intégration européenne, le français joue un rôle important et 

particulier provenant de sa longue tradition d´une langue de la diplomatie européenne. En 

1958 on a proposé de n´utiliser que le français comme la langue officielle.  Cette 

proposition a été refusée, surtout en Belgique par la minorité flamande. Le français a tenu 

une forte position encore après l´entrée de la Grande Bretagne dans la Communauté 
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européenne. Le président français Georges Pompidou a intercédé en faveur du français en 

sorte que tous les fonctionnaires anglais parlaient français dans les institutions de la 

Communauté. Quoique la situation se soit tournée en faveur de la langue anglaise, le 

gouvernement français défend le rôle de la langue française dans les institutions de l´UE. 

L´Académie française exhorte les fonctionnaires français pour qu´ils n´utilisent que le 

français pendant leur travail. Le Ministère des Affaires étrangères a publié le Guide sur le 

français dans les institutions européennes qui ordonne aux fonctionnaires, entre autres, 

d´utiliser le français au cours de toutes les sessions. En 1996, le Centre Européen de la 

langue française a été fondé et il soutient l´enseignement du français aux fonctionnaires de 

l´UE. Les gouvernements de la France, du Luxembourg et de la Belgique ont signé le Plan 

pluriannuel en faveur du développement de la langue française, plan qui, dans le contexte 

pluriculturel et plurilingue des institutions de l’Union européenne, s´occupe aussi de 

l´enseignement du français et du développement des softwares avec une base de données 

terminologique qui facilite l´utilisation du français comme la langue de travail.  

Le français reste, grâce à son importance historique, grâce au soutien immense du 

gouvernement français et des institutions de la francophonie, une des langues les plus 

éminentes dans le monde. La langue française représente toujours un contrepoids à l´égard 

de l´influence anglaise et à l´égard de l´américanisation de l´Europe. Il faut renforcer la 

position de la langue française au niveau international pour sauvegarder la diversité 

culturelle et linguistique déclarée par l´Union européenne. Cette effort de la sphère 

politique et académique est soutenu par la fierté des Français pour leur la langue 

maternelle. Tous ces aspects éveillent l´intérêt des étrangers pour la France, son histoire, sa  

culture et sa langue. 
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