
Abstrakt 

Cílem této práce je zmapování okolností a pozadí vývoje hnutí English-Only ve 

Spojených státech amerických (USA), které prosazuje uzákonění angličtiny jako úředního 

jazyka na celostátní (federální) úrovni, vyhodnocení jejich role v současné jazykové politice 

ve Spojených státech, kde cca polovina států Unie nemá angličtinu ústavně zakotvenu jako 

úřední jazyk, a potvrzení či vyvrácení teze, že hnutí English-Only je ve skutečnosti pravicové 

konzervativní hnutí a vlivná zájmová iniciativa praktikující takzvaný jazykový imperialismus. 

Tato práce analyzuje jazykovou politiku v pěti státech Unie a rozšiřuje téma o jazykovou 

mapu New York City jako historické brány pro imigraci do Spojených států amerických. 

Jejím cílem je rovněž analýza současné jazykové politiky ve světle novely imigračního 

zákona v situaci, kdy má Republikánská strana v obou komorách Kongresu většinu. Jedním 

z klíčových záměrů této práce je pak představit existenci, nástroje a úspěchy, případně 

neúspěchy obou forem těchto hnutí české odborné veřejnosti zabývající se jazykovou 

politikou.  

První část práce nastiňuje klíčové definice, zdroje a použité metody výzkumu a 

poskytuje náhled na podstatu amerických kulturních hodnot a identity. Druhá část se zabývá 

okolnostmi rozšíření angličtiny ve Spojených státech a vysvětluje pozadí současných 

problémů jazykové politiky. Třetí část je věnována historii vzniku, struktuře a činnosti 

klíčových hnutí za prosazení angličtiny jako jediného úředního jazyka, včetně opozičních 

hnutí prosazujících naopak jazykovou toleranci ve vztahu k menšinám, přístupu většinové 

společnosti, politických stran, občanských iniciativ a menšin vůči těmto hnutím, dopadu jejich 

činnosti na rovné šance ve vzdělávání menšin a tlaku na národní identitu a soudržnost 

společnosti. Čtvrtá část se pak zaměřuje na jazykovou politiku v pěti amerických státech 

s početnou hispánskou minoritou a na možnosti, které minoritám poskytují, a rovněž přidává 

samostatnou kapitolu věnující se historické a současné jazykové mapě New York City jako 

tradiční brány pro imigraci a tudíž i jazykově značně heterogenního prostoru. Pátá část pak 

shrnuje poznatky a závěry a potvrzuje či vyvrací výchozí tezi o (ne)přítomnosti jazykového 

imperialismu.  

Pro účely této práce byly využity dvě výzkumné metody: 1) metoda historická, která 

sleduje vývoj hnutí od jeho počátku do současnosti; a 2) metoda srovnávací zaměřená na 

činnost obou  hnutí a jejich dopad na jazykovou politiku zkoumaných subjektů. 
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