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Oponentský posudek na diplomovou práci 
Mgr. Martiny Fra ňkové: „Právo na užívání menšinových jazyků v evropském právu“. 

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. 2013,91 s. 
 
 

 
Diplomová práce Mgr. Martiny Fraňkové: „Právo na užívání menšinových jazyků v evropském 
právu“ má 91 stran hodnoceného textu, kromě obsahu se skládá z úvodu, dvou základních částí, 
které jsou dále vnitřně členěny, závěru, seznamu zkratek, pramenů a literatury a resumé. 
 
Po formální stránce diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na práce tohoto 
druhu . Autorka osvědčila schopnost zpracovat rozsáhlou domácí i zahraniční literaturu, dovede 
správně citovat a pracovat s poznámkovým aparátem a srozumitelně prezentuje své poznatky a 
závěry. Práce má velmi dobrou úroveň i ze stylistického a jazykového hlediska.  
 
Pokud jde o zvolené téma, je nutno zdůraznit, že autorka si zvolila problematiku u nás v oblasti 
právní vědy dosud ne příliš zpracovanou, nadto s velkým potenciálem pro prezentaci aktuálních 
otázek problematiky postavení (nejen) národnostních menšin v Evropě.  
 
Obsahově autorka téma rozdělila na dvě základní části. V první nejprve pojednává o vývoji 
úprav menšinových práv a zabývá se pojmy menšina, jazyk, jazyková politika a jazykové právo. 
Jádrem této části jsou pak kapitoly věnované jednotlivým jazykovým právům, jejich charakteru a 
členění podle míry svobody jednotlivce při volbě jazyka z hlediska realizace konkrétního práva a 
zárukám těchto práv poskytovaných především mezinárodními úmluvami RE a EU.  
 
Ve druhé části práce se autorka zaměřuje na analýzu prostředků ochrany menšinových jazyků 
v evropském právu, přičemž pod pojem evropské právo zahrnuje jak právo EU, tak i mezinárodní 
úmluvy přijaté v rámci RE a EU.  
 
Autorka vybrané téma zpracovala přehledně a pečlivě, kdy vedle kvalitního přehledu jazykových 
práv a prostředků jejich ochrany se jí podařilo zachytit i složitost procesu ochrany jazykových 
práv menšin a problematické otázky, provázející právní ochranu i jazykovou politiku (jako např. 
role a aktivita státu v ochraně práv menšin, otázka pojmu menšina, resp. subjektu menšinových 
práv a pojmu jazyka ve smyslu menšinového jazyka, charakter jazykových práv jako 
individuálních či kolektivních a další…). Rovněž vystihla i rozdíly v přístupu k ochraně 
jazykových práv menšin v jednotlivých základních úmluvách – Úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod a možnosti soudního přezkumu jejího dodržování či specifickou koncepci 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. 
 
Jak již vyplývá z výše uvedeného, práci hodnotím po obsahové i formální stránce jako velmi 
kvalitní, v níž se autorce podařilo zpracovat jak základní vývoj a podstatnou charakteristiku 
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problematiky ochrany menšinových jazyků, tak i významné otázky, které tuto oblast provázejí. 
K práci bych měla jen doporučení, týkající se právě rozboru aktuálních problémů, s nimiž se lze 
setkat při aplikaci některých prostředků ochrany menšinových práv. Přestože autorka jednotlivé 
problémy správně charakterizuje, práci by učinilo ještě zajímavější, pokud by autorka některou 
konkrétní otázku podrobila hlubší analýze. Mezi takovou otázku by mohla patřit např. 
problematika vztahu státního občanství – pojem menšina – ochrana menšinových práv dle 
příslušného dokumentu. Tento vztah je m. j. v současné době jedním ze zásadních otázek, 
řešených v rámci aplikace Rámcové úmluvy a tento fakt se výrazně projevuje i ve výsledcích 
monitorovacího procesu. Jinou takovou oblastí, která by problematiku učinila plastičtější, by bylo 
např. zamyšlení se nad „lokálními“ problémy při realizaci některých menšinových práv, např. 
práva na názvy a topografická označení v menšinovém jazyce ve vztahu ke konkrétním 
menšinám (např. srbská menšina v Chorvatsku, německá menšina u nás apod.) Tato má 
připomínka je však spíše než výtkou doporučením a námětem k diskusi v rámci ústní obhajoby 
diplomové práce.  
 
Závěrem konstatuji, že předložená práce je originální svým námětem, je založena na zpracování 
pramenů našich i zahraničních, které autorka samostatně vyhodnotila. Diplomová práce Mgr. 
Martiny Fraňkové po teoretické i praktické stránce prokazuje způsobilost samostatně zpracovat 
odbornou literaturu, velmi kvalitně analyzovat zásadní otázky tématu a dospět k zobecňujícím 
závěrům, které mohou být i podkladem pro další výzkum zpracovávané problematiky. 
 
Vzhledem k uvedenému doporučuji posuzovanou diplomovou práci k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 13. 9. 2013 
 
 
 
doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. 
 


