
ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zabývá problematikou práv národnostních menšin a jejich 

aplikace v meziválečném Československu. Cílem diplomové práce je analyzovat tuto otázku v 

jednom konkrétním regionu. Za tímto účelem jsem si vybral jazykový ostrov uprostřed 

českojazyčného osídlení. Cílem mé práce bylo poskytnout pohled na danou problematiku ze 

všech možných úhlů. Na dotyčném jazykovém ostrově by se proto měla nacházet „menšina 

v menšině“, tedy mluvčí okolního většinového jazyka, který dotyčný ostrov obklopuje. 

Za vhodného kandidáta na příslušný objekt zkoumání pokládám německojazyčnou 

enklávu uprostřed souvislého českého osídlení. Nebo region významné české menšiny 

uprostřed německy mluvícím prostředí. Jako nejlepší možnost jsem nakonec zvolil tzv. 

Wischauer Sprachinsel, německojazyčnou oblast uprostřed osídlení s česky mluvící většinou. 

V tomto regionu se od 19. století začal zvyšovat podíl česky mluvící populace, a tak vznikla 

pro tehdejší české země typická matrjoška sestávající z menšiny v menšině. Nicméně, za 

účelem lepšího vysvětlení sledovaného problému jsem se rozhodl porovnat situaci ve 

Vyškovském jazykovém ostrově s jiným bolavým místem etnografické mapy českých zemí. 

Ideální kandidát byl litvínovský region v Sudetech, který z etnického hlediska představoval 

zrcadlový opak vyškovské enklávy.

Ve své práci jsem zpočátku nastínil výchozí podmínky, do nichž vstupovalo nově 

vytvořené Československo. K tomu bylo třeba rozebrat menšinovou politiku bývalé 

habsburské monarchie v Zemích Koruny české. Pak jsem nastínil mezinárodní závazky v 

oblasti ochrany menšin, které Československo přijalo se Saint-Germainskou dohodu a 

inkorporovalo je do konkrétních ustanovení Ústavy. Také jsem popsal konkrétní zákony 

dotýkající se této oblasti přijaté československým národním shromážděním, jakož i prováděcí 

nařízení přijaté vládou. Pokusil jsem se touto cestou odpovědět, zda a jakým způsobem ČSR 

uplatňovala tyto závazky přijaté do vnitrostátního práva. Pak jsem nastínil použitelnost práv 

menšin v praxi v konkrétním příkladu vyškovského jazykového ostrova. Tento příklad jsem 

porovnal s podobnou jazykovou enklávou na Litvínovsku, která čelila podobným, ale 

v konkrétních detailech zcela opačným problémům.




