
Hodnocení diplomové práce Mgr. Martiny Fraňkové na téma 

Právo na užívání menšinových jazyků v evropském právu 

 

Ve své diplomové práci se autorka věnovala přesně vymezenému tématu, které je 

zaměřeno na jeden z klíčových aspektů evropského menšinového práva. Autorka nabídla 

komplexní pohled na širší dimenze problematiky menšinových jazyků v dokumentech Rady 

Evropy a v právu Evropské unie. Studie pojednává o teoretických a praktických problémech, 

které jsou nepochybně vhodným tématem diplomové práce na právnické fakultě. 

Formální aspekty 

Práce obsahuje 71 stran čistého textu. Práce je vybavena nadstandardně rozsáhlým 

seznamem použité literatury v anglickém, německém a českém jazyce. Výběr literatury 

odpovídá hlavnímu zaměření studie a umožnuje kritickou reflexi práva menšinových jazyků 

ve světle relevantní domácí a zahraniční odborné literatury. Autorka vhodným způsobem 

těžila z poznatků získaných během studijního pobytu v Rakousku, kde se věnovala otázkám 

ochrany lidských práv a ochrany menšin.   

Práce se sekundární literaturou a s poznámkami pod čarou je velmi solidní. Připojen 

byl také seznam použitých zkratek, který ulehčuje orientaci v textu.  

Práce je čtivá a psaná odborným jazykem. Z formálního hlediska diplomová práce 

jednoznačně splňuje kritéria kladená na tento druh vědecké studie.  

 

Obsah 

Kromě úvodu a závěru autorka členila svoji práci na dvě stěžejní části. Systematika je 

vyvážená a odpovídá struktuře analyzovaného problému.  

V úvodu autorka vymezila cíle své práce. Na začátku studie stojí otázky týkající se 

jazykové rozmanitosti Evropy, činnosti mezinárodních organizací na poli menšinových práv a 

existence právního rámce pro ochranu menšinových jazyků. 

V první části představila autorka právní úpravu menšinových jazyků jako součást 

komplexní ochrany menšin a nastínila řadu teoretických problémů, které jsou charakteristické 

pro mezinárodní a národní ochranu menšin, jako jsou např. definice národnostní menšiny, 

povaha menšinových práv jako práv jednotlivců či kolektivních práv nebo konkrétní katalog 

práv příslušníků menšin. Stručná analýza katalogu práv ukázala dominantní postavení 

jazykových práv v rámci celého souboru.  



V druhé části vymezila autorka jazyková práva z pohledu Rady Evropy a Evropské 

unie. Výstižně autorka charakterizovala jednotlivé nástroje Rady Evropy a jejich případné 

výhody a nevýhody. Autorka dále upozornila na omezený vliv práva EU na postavení 

menšinových jazyků v Evropě. Určitou zajímavou perspektivu spatřila autorka v ustanovení 

čl. 22 Listiny základních práv EU, které mimo jiné vyzdvihuje význam jazykové rozmanitosti 

jako lidskoprávního principu.   

 

Celkové hodnocení 

Diplomantka předložila velmi kvalitní studii, která jak z formálního hlediska, tak i 

obsahově splňuje kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. V celé řadě 

aspektů běžné standardy převyšuje. Lze vyzdvihnout angažovaný a autentický vědecký zájem 

autorky. Cíle práce lze považovat za splněné. 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „výborně“. V rámci 

ústní obhajoby by se mohla diplomantka vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. Poměrně málo pozornosti věnovala autorka vymezení pojmu menšiny v kontextu čl. 27 

MPOPP, a to konkrétně v obecném komentáři Výboru pro lidská práva. Autorka práce sice 

zcela legitimním způsobem zaměřila svoji práci na status tradičních menšinových jazyků 

v Evropě a ponechala stranou roli „nových“ menšinových jazyků, které užívají 

přistěhovalecké komunity. Autorka se však mohla vyjádřit k otázce, zda jsou tyto jazyky 

součástí kulturní rozmanitosti Evropy. Je případné zvýhodňování tradičních menšinových 

jazyků na úkor jazyků migrantů v souladu se závazky podle čl. 27 MPOPP? 

2. Jak vnímá autorka postavení menšinových jazyků na zámořských územích (ve Francouzské 

Polynésii) ve světle případu Levy-Birk? Jakou roli hraje volba (menšinového) jazyka 

v soukromé a veřejné sféře? 

3. Autorka správně upozornila na to, že SDEU v případech Bickel a Franz dovodil, že 

rozšíření zvláštního jazykového režimu na další občany členských států EU nebude spojeno s 

vyššími náklady a neohrozí ochranu místní etno-kulturní menšiny. Je poskytování ochrany 

jazykových menšin skutečně „zadarmo“?  

 

V Praze dne 16. září 2013 
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