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Abstrakt 

Tato práce se zabývá postavením irského jazyka jako menšinového jazyka v Severním 

Irsku a postojem Velké Británie k tomuto jazyku. Popisuje postavení irštiny od vzniku 

Severního Irska, její historii přes celé 20. století, až po její současnou situaci v rámci 

Severního Irska a Velké Británie. Irština je na území Severního Irska považována za 

menšinový jazyk. Prvního oficiálního uznání se jí dostalo až v rámci Velkopáteční dohody 

v roce 1998. Následovalo přijetí dalších smluv a strategií, mezi něž patří například 

Evropská charta pro regionální a menšinové jazyky. V bakalářské práci jsou jednotlivé 

smlouvy rozebrány, nastíněny dopady přijetí a zavedení těchto opatření, popsány podpůrné 

programy, které se snaží irštinu na tomto území posunout dál a učinit ji funkčním jazykem, 

a i problémy, které naopak brání v rozvoji irštiny. Dále je zde pro srovnání uvedeno 

postavení irštiny na území Irské republiky, kde je tento jazyka podle Ústavy prvním 

úředním jazykem, ale v praxi tomu stále není.   

Abstract 

This thesis deals with the development and status of the Irish language in Northern Ireland 

and with the support and attitude of the UK to this language. It describes the position of 

Irish since the birth of Northern Ireland, its history throughout the 20th century, and its 

current situation within the Northern Ireland and United Kingdom. Irish considered a 

minority language in the territory of Northern Ireland. The first official recognition Irish 

received in 1998 under the Good Friday Agreement. It followed the adoption of other 

treaties and strategies, such as the European Charter for Regional and Minority Languages. 

In the bachelor thesis, the individual contracts analyzed, outlined the implications of the 

adoption and implementation of these measures, and described support programs that try to 

move the Irish into this territory and make it a functional language and problems that 

impede the development of Irish. In addition, the status of Irish in the territory of the 

Republic of Ireland, where this language is the first official language according to the 

Constitution, is in contrast, but in practice, it is still not. 
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Úvod 

Řada jazyků se ocitá ve velkém ohrožení, zejména kvůli globalizaci, která ovlivňuje sféru 

jazyka. Pakliže se jazyk nebude předávat z generace na generaci jako mateřský, je velká 

pravděpodobnost, že zanikne. Pro mnoho jazyků může být také velkým problémem 

celosvětové užívání angličtiny, španělštiny či dalších jazyků, jenž jsou používány jako hlavní 

jazyky v oblastech obchodu nebo veřejné správy.  

Irština byla označena v Atlasu světových ohrožených jazyků publikovaný v rámci organizace 

UNESCO jako velmi ohrožený jazyk. Podle předpokladů mnoha odborníků měla být dávno 

mrtvým jazykem. Irská vláda si je vědoma toho, že klíčem k obnovení irštiny a posílení jejich 

základů, je dostupnost materiálů v irském jazyce, zejména v oblasti vzdělávání, přizpůsobení 

se novým způsobům médií a stylu komunikace a především změna negativního postoje 

v užívání irštiny (Government of Ireland, 2010).  

Problematikou jazyků se zabýval Michael Krauss, který rozdělil jazyky do tří skupin, a to na 

umírající, ohrožené a na jazyky, které jsou v bezpečí. Mezi jazyky umírající, řadíme ty, které 

se děti neučí jako mateřské a jsou odsouzeny k zániku. Ve skupině ohrožených jazyků 

najdeme ty, již se děti učí jako mateřské, ale za současné situace můžeme předpokládat, že 

v příštím století tomu už tak nebude. Irština podle této klasifikace patří do skupiny jazyků 

ohrožených (Krauss, 2012, s. 6).  

Tématem této bakalářské práce je postavení irštiny jako minoritního jazyka v Severním Irsku, 

který je součástí Velké Británie. V současné době ji podle sčítání z roku 2011 hovoří přibližně 

180 800 mluvčích, tedy 11% obyvatel (Northern Ireland Statistics and Rerearch Agency, 

c2018). Zároveň je v bakalářské práci pro srovnání uvedeno postavení irštiny v Irské 

republice, kde irštinou hovoří podle centrální statistického úřadu 1 761 000 obyvatel (Central 

Statistics Office, c2018).  Bakalářská práce si klade za cíl zjistit jaké je postavení irštiny 

v Severním Irsku a v rámci Velké Británie, jak a proč se tento jazyk uchoval a jaký je jeho 

potenciál. Zároveň je cílem práce porovnat Severní Irsko s Irskou republikou, kdo je na tom 

v postavení irštiny lépe a kdo hůře a vysvětlit postup proč tomu tak je.  

První kapitola se zabývá postavením jazyků obecně, vymezuje pojem minoritní jazyk, jazyk 

ve společnosti či jazyk ve spojení s národem. Druhá kapitola vymezuje postoj Britské vlády k 

irštině v Severním Irsku, přijetí nejrůznějších dohod či zákonů, včetně podepsání Evropské 
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charty regionálních či menšinových jazyků. Poslední kapitola se zabývá rozšiřování irského 

jazyka mezi obyvatele Severního Irska, podpůrnými programy a i tím, co naopak brání rozvoji 

jazyka. V závěru poslední kapitoly je také popsáno postavení irštiny mimo Severní Irsko, 

konkrétně v Irské republice. 

Při psaní této práce byly využívány především anglicky psané zdroje, zejména různé 

dokumenty či smlouvy, například Belfastskou dohodu či dohodu se St. Andrews. Dále zde 

byly čerpány informace z dokumentu zaměřený na irský jazyk od Merike Darmody a Tanii 

Daly Attitudes towards the Irish Language on the Island of Ireland, který zkoumá postavení 

irštiny na celém ostrově. Tento dokument je v práci důležitý pro porovnání Severního Irska a 

Irské republiky, obsahuje zejména obecné informace o státech, přehled důležitých smluv 

týkajících se irského jazyka a údaje zaměřené na vzdělávání v irštině. Dalším důležitým 

zdrojem, který je v bakalářské práci využit, je kniha Death of the Irish language: A qualified 

obituary od Rega Hindley. V knize je popsáno postavení irštiny v 18. a 19. století, její pád a 

následná revitalizace. Také je zde zmíněna irština jako minoritní jazyk, což je společně 

s revitalizací jazyka důležitým informačním zdrojem pro bakalářskou práci. Dalším 

významným zdrojem, který se zabývá touto problematikou je kniha od Johna Edwardse 

Minority Languages and Group Identity, jež se snaží vysvětlit příčiny úpadku jazyka, jeho 

zachování a oživení.  V neposlední řadě je zde potřeba také zmínit dokument od Sarah 

McMonagle Deliberating the Irish language in Northern Ireland: from Conflict to 

multiculturalism či dokument od M. Nic Craith Irish Speakers in Northern Ireland, and the 

Good Friday Agreement, jež se oba zabývají vývojem irského jazyka v Severním Irsku 

v průběhu 20. století a počátku 21. století. Jsou zde zmíněny jednotlivé smlouvy, které jsou 

důležité pro rozvoj jazyka ve společnosti, sčítání lidu a sním související kategorie, která se 

týká používání irštiny, na níž vidíme rozdíly mezi jednotlivými léty. Všechny tyto informace 

byly důležité pro zpracování této práce a k dosažení stanoveného cíle.   
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1 Teoretická část 

V roce 1922 došlo k založení Irského svobodného státu a k Severním Irsku a irština byla 

jedním ze zásadních prvků, které vedly k této události. Následně byla irština na území Irské 

republiky uznána jako národní a zároveň první úřední jazyk. Od té doby se postavení irštiny 

na obou územích různě vyvíjelo. Dnes je irština jazykem, kterým se mluví jak společně s 

angličtinou na území Irské republiky, tak v Severním Irsku. V Irské republice je podle článku 

8. z Ústavy Irské republiky irština oficiálním úředním jazykem, zatímco angličtina druhým 

úředním jazykem. Naopak v Severním Irsku je irština považována za menšinový jazyk 

v rámci Velké Británie. Irština je dále také jedním z úředních jazyků Evropské Unie 

(Darmody, Daly, 2015, s. 7). Tato část je zaměřena na teorii jazyka obecně, aby mohlo být 

lépe pochopeno postavení irštiny zejména v Severním Irsku. Nejprve je zde vymezen pojem 

menšinový jazyk, protože se týká hlavního postavení irštiny na území Severního Irska v rámci 

Velké Británie. Jak menšinový jazyk vzniká a jakým způsobem ho můžeme vymezit. Dále je 

tady popsán vztah jazyka a národa, který je velmi důležitý pro život a rozvoj jazyka, tedy i 

irštiny.  

1.1 Menšinový jazyk 

Jazyk jako takový obecně popisujeme podle jeho roztřídění do takzvaných funkčních domén, 

kde sociální a politická prestiž jazyka vymezuje sféru veřejnou, kam patří například obchodní 

vztahy, média či vzdělávání, a sféru soukromou, do které řadíme například domácnost. 

K veřejné sféře patří vyšší společenská prestiž. Lingvistické menšiny jsou v mnoha případech 

poznamenány tím, že využívají svůj jazyk jen ve sféře soukromé a ke komunikaci ve veřejné 

sféře používají jazyk hlavní skupiny (Wardhaugh, 1987).  

Působením více faktorů, zejména politických, společenských nebo ekonomických, se mluvčí 

určité komunity mohou dostat do izolace. To znamená, že žijí ve společnosti, státě, kde 

značná část obyvatel hovoří odlišným jazykem. Aby nebyli ze společnosti vyloučeni zcela a 

mohli se nadále podílet na jejím chodu, musí hlavním jazykem společnosti hovořit především 

na místě svého pracoviště. Jestliže tomu tak není, dochází k tomu, že se mateřským jazykem 

hovoří spíše v rodinném prostředí a jazyk této skupiny, je pak považován za méně prestižní. 

Naopak umět hlavní jazyk1, tedy jazyk, kterým na území daného státu či společnosti převážně 

                                                           
1 Úřední či státní jazyk, kterým se na území určitého státu nejvíce hovoří 
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komunikuje, plynně používat, je nutnost pro úspěšné uplatnění ve společnosti (Murchadha, 

2015). 

V bilingvních jazykových komunitách působí na jazykový kontakt vztah mezi menšinovým a 

hlavním jazykem. Za menšinový jazyk se označuje ten, jehož mluvčí jsou v definované 

oblasti ve společnosti v demografické menšině. Dalším znakem menšinového jazyka je 

sociopolitický ukazatel. Za menšinový jazyk je považován ten, jenž je tak vnímán společností 

daného státu. Platí to především v případě, že mluvčí tohoto jazyka, považují jeho další 

přežívání za ohrožené (Murchadha, 2015). 

Podle Allardta (Allardt, 1984, s. 201) můžeme menšinové jazyky určit na základě etno - 

sociálních ukazatelů, přičemž musí být naplněna určitá kritéria. Zaprvé mluvčí menšinového 

jazyka sám přijímá za své další členy komunity menšinového jazyka. Zadruhé mají společný 

původ, typická jazyková, kulturní a historická specifika svázaná s jazykem. Za třetí 

společenské a jazykové vzájemné působení mezi samostatnými jazykovými skupinami 

probíhá v daném státě takovým způsobem, že jedna z nich je vnímána v pozici menšinového 

jazyka. 

1.2 Jazyk a národ 

Jazyk se často spojuje s národem a je považován za znak jeho identity. Jazyk je vlastně 

odrazem národa a jeho poznávání je tím nejlepším způsobem, jak konkrétní národ poznat. 

Pokud porozumíme vztahu jazyka a národní identity právě takto, vytváříme z jazyka obranu 

hodnot, které jazyková komunita převádí z generace na generaci (Suleiman, 2003, s. 27). 

Ochranu jazyka také můžeme chápat jako nedílnou součást lidských práv jedince a komunity, 

do které patří. Nicméně pouhé formální uznání tohoto práva nestačí k životu jazyka, hlavní je 

ekonomický, politický a kulturní faktor, kterým se komunita vystavuje a který může vést 

v nejhorším případě i k zániku komunity (Kymlicka, 1995). Důležité je se soustředit na to, jak 

minoritní národní skupina využívá jazyk k ustálení nebo posílení jejich celkové identity. 

Takto pracují i majoritní skupiny, které naopak využívají hlavní jazyk k vytvoření národní 

jednoty. Výsledkem je tlak, jenž pramení z rozdílných zájmů jednotlivých národních skupin 

(Suleiman, 2003, s. 29). 

To zda by měl být jazyk menšinových skupiny politicky a institucionálně podporován nebo 

ne, závisí na ideologii konkrétního státu. Tato otázka hraje důležitou roli zejména 



 

 

6 

 

v případech, kdy hlavní jazyk se používá jako nástroj při budování států, či slouží jako 

prostředek pro politickou moc a šíření myšlenek. Dále pokud se do šíření hlavního jazyka 

činně zapojují veřejné instituce, či mezi politickou a kulturní elitou je rozšířen názor, že 

horlivá tolerance k menšinovým jazykům by mohla mít za následek narušení národní jednoty 

(Safran, 1992, s. 398). 

2 Postoj Velké Británie k irštině v Severním Irsku 

Navzdory mnoha politických změn na území Severního Irska, zejména připojení tohoto státu 

k Velké Británii, irština nadále přežívá jako živý jazyk2. V posledních desetiletích byl 

obnoven zájem o tento jazyk obzvláště v oblasti irského středoškolského vzdělávacího 

systému. Tato kapitola se zabývá historií irského jazyka a jejím vývojem od vzniku Severního 

Irska v rámci Velké Británie. Součástí této kapitoly je vyčlenění několik důležitých momentů, 

které se týkaly rozvoje irského jazyk, to znamená přijetí různých dohod a smluv, které mají 

napomáhat irštině začlenit se více do společnosti na území Severního Irska. Severní Irsko je 

součástí Spojeného království, proto je důležité, aby se na rozvoji irštiny podílela Velká 

Británie jako taková.  

2.1 Severní Irsko 

Severní Irsko, samosprávná britská provincie, vznikla na celkem šesti územních historických 

hrabství Ulsteru. Základem vzniku byl zákon o irské vládě Government of Ireland Act z roku 

1920, kterým Britové udělili autonomii jak severu, tak jihu. Tehdejší Dáil zákon 

nerespektoval, nicméně premiér James Craig v čele s unionisty zákon přijal. Na základě toho 

vznikl malý samosprávný celek, kde protestanti nad katolíky měli převahu v poměru 2:1. 

Menšina od počátku nechtěla rozdělení ostrova uznat a připojila se k Dublinu. Protestanti mají 

na území Severního Irska stále převahu (Frank, 2006, s. 112). 

V Severním Irsku je postavení irštiny složitější než v Irské republice. V průběhu století se 

měnila politická situace, a tím se měnilo i postavení irštiny. Postoje k irskému jazyku se 

odrážejí od vztahů mezi protestantskými a katolickými komunitami. Oproti Irské republice 

zde neexistuje žádná oficiální oblast Gaeltach3, kde by se irsky hovořilo. Oživení jazyka zde 

probíhalo složitým procesem, byly zde vidět různé politické názory a různorodé způsoby 

                                                           
2 živý jazyk je jazyk, který má rodilého mluvčího (Ethnologue Langues of the World, c2018) 
3 Gaeltacht jsou oblasti v Irské republice, kde irština převládá jako mateřský jazyk místních obyvatel. Tyto 
oblasti jsou uznány vládou Irské republiky (Údarás na Gaeltachta, c2018). 
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revitalizace. Na základě Velkopáteční dohody z roku 1998 zde byla irština oficiálně uznána 

jako menšinový jazyk Severního Irska. (Walsh, 2001, s 54.) Irština jde zde také chráněná 

Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků (Darmody, Daly, 2015, s. 25). 

2.2 Historie irštiny v Severním Irsku 

Zákon o Unii z roku 1800 vytvořil z Irska další součást Velké Británie. Proces centralizace, 

který zde pak následoval, měl za následek drastické snížení používání irského jazyka na 

veřejnosti. 19. století se poté neslo v heslu jeden národ – jeden jazyk – jeden stát. V roce 1915 

Gaelská liga přijala návrh na podporu irštiny jako jazyka Irska. To představovalo důležitý 

milník v přidání irštiny do republikánského programu a naopak to vstoupilo do opozice vůči 

Unii (McMonagle, 2010, s. 254). 

Kvůli zvyšujícímu se tlaku Irský nacionalistů v boji za domácí práva, vláda nakonec zákonem 

z roku 1920 rozdělila ostrov v roce 1921 na dvě části: na Irský svobodný stát a Severní Irsko. 

Šest okrsků v severní části ostrova zůstalo připojeno k Velké Británii, zbylých 26 okrsků 

vytvořilo Irský svobodný stát. Oficiální postoj k irštině radikálně rozdělil společnost na dvě 

skupiny. Irský svobodný stát a později Irská republika vytvořila irštině právní status a irština 

se stala prvním úředním jazykem. V Severním Irsku byl proces o poznání složitější 

(McMonagle – McDermott, 2013, s. 248). 

Po rozdělení bylo Severní Irsko až do roku 1972 pod vládou unionistů, kteří se řídili přímými 

pravidly z Westminsteru. Především z toho důvodu, že v zemi vládly četné sociální a politické 

nepokoje. Britský stát vykazoval antipatii vůči irštině a snažil se ji vyloučit z veřejného života 

(McMonagle, 2010, s. 255). To dokazuje i prohlášení Viscounta Craigavona (premiér 

Severního Irska v roce 1936): „K čemu je tady, v této rušné části říše, vyučování našich dětí 

irskému jazyku? Není viděno, že by chlapci, kteří se učí irštině, byli lepšími občany.“ 

Následkem toho došlo k vymizení irštiny z veřejného života (Maguire, 1991, s. 11). 

Vymizení irského jazyka z veřejného života znamená, že až do roku 1991 nemáme žádná 

oficiální data o tomto jazyce, neboť nedošlo k jejich shromažďování. Poslední rodilí mluvčí 

byli zaznamenáni v 50. letech 20. století. Nicméně během 20. století se irština stala důležitým 

znakem republikánů a vlastenců, kteří nadále zůstávali v rozporu se spojením Severního Irska 

a Velké Británie. Následkem toho pak vzniklo irské jazykové hnutí (Mc Monagle, 2010, s. 

255). 
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Impuls pro oživení irského jazyka v Severním Irsku má odlišné kořeny a důvody než v Irské 

republice. Na rozdíl od Irské republiky region Severního Irska zažíval násilnické konflikty po 

celá desetiletí. Tyto konflikty jsou obecně charakterizovány rozdíly národních příslušností 

mezi „dvěma tradicemi“. Do první skupiny zařazujeme katolíky, nacionalisty a republikány, 

do druhé skupiny pak řadíme loajalisty, protestanty a unionisty, kteří přislíbili věrnost Irsku a 

Británii navzájem. Konflikty jsou ideologické a oddělují sociální strukturu, jako je vzdělávání 

či otázka bydlení. Vypuknutí a následné vyvrcholení násilného konfliktu posílily 

antagonismus, podezírání a celkově nedůvěru (Pritchard, 2010, s. 71). Nelze předpokládat, že 

všichni katolíci se zároveň prohlašují za nacionalisty, nicméně 80% z nich si přeje připojení 

Severního Irska k Irské republice. Rovnost pro obě skupiny a otázka mocenských vztahů jsou 

většinou hlavním bodem diskuzí, jež se týkají konfliktu v Severním Irsku a jazykové otázky 

(McGarry a O’Leary, 1993, s. 44). 

Konflikt v Severním Irsku byl řízen politikou identit, což znamená, že se něčí kultura stává 

prvořadou. Navíc proces identifikace v Severním Irsku má v sobě skrytou dvojí povahu, 

otázka kdo jste, zároveň znamená, proti komu jste či nejste. Irština jako taková, je spojována 

s nacionalistickou a republikánskou identitou. Nicméně vzhledem k tomu, že politická 

polarizace nepřihlížela historickému spojení protestantismu s irštinou, současní protestanté 

odmítají předsudky z minulosti, které vyplývají z kulturního konfliktu (Mc Monagle, 2010, s. 

256).  

Přes velké nepřátelství Britského státu, se irštinu snažili ve veřejném životě udržovat někteří 

obyvatelé Severního Irska. V roce 1971 skupina rodičů stála u zrodu „Bunscoil Phobal 

Feirste“, což byla první irská střední škola. Počáteční iniciativu podporovali lidé pouze 

v rámci komunity. Přesto se podpora stala hlavním tématem zachování irské národní identity. 

Na druhou stranu, to zejména někteří unionisté viděli jako ukazatel kulturního nesouhlasu a 

rozporu. Trnem v oku byla především výstavba pouličního značení v irštině, která působila 

kontroverzně přes řadu let (Craith, 1999, s. 498 - 499 ). 

Některé pozitivní změny se začaly objevovat s počátkem 80. let 20. století, kdy se začalo 

uvolňovat napětí mezi zástupci britských a irských státníků. Celkově začala být projevována 

snaha, řešit konflikty mezi jednotlivými skupinami mírovou cestou. Například došlo k zrušení 

zákazu o vysílání v médiích v irském jazyce, a naopak došlo k poskytnutí více financí na irské 
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středoškolské vzdělávání. V srpnu 1988 Britská vláda poprvé publikovala předběžnou zprávu 

o průzkumu irského jazyka na území Severního Irska. Bylo to vůbec poprvé, kdy vláda Velké 

Británie sestavila nějaké statistické informace, které byly zaměřeny na irské mluvčí. Ve 

správě uvedli, že stát stále více přijímá jazyk, jako relevantní aspekt provincie. V roce 1991 

došlo pak k zařazení otázky týkající se irštiny do sčítání lidu formálně a byly zveřejněny 

informace o rozsahu jazykové komunity. Další pozitivní krok nastal v devadesátých letech 20. 

století, kdy irština společně s Ulster skotštinou4 dosáhly statutu menšinového jazyka, v rámci 

Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, která byla ratifikována Velkou Británií 

v roce 2001 (Pritchard, 2010, s. 73). 

Podle sčítání v roce 1991 se 22% katolického obyvatelstva identifikovalo jako irští mluvčí. 

Dokonce někteří nacionalisté, kteří irsky nehovoří, si podle tohoto sčítání, nárokovali irštinu 

jako svůj mateřský jazyk. Podle sčítání lidu a toho, co prohlašovali irští mluvčí, je jasné, že 

irská jazyková komunita má různou strukturu složení. Bohužel toto sčítání také prokázalo 

fakt, že většina jednotlivců neumí irsky mluvit, číst nebo psát. Nejvíce překvapivým faktem 

bylo zjištění, že typičtí mluvčí irským jazykem jsou velmi dobře vzdělaní. Sčítání také 

zahrnovalo otázku na náboženskou příslušnost s jazykovými dovednostmi (McMonagle - 

McDermott, 2013, s. 250). 

 Otázka na irštinu byla důležitá i proto, že byla v dotazníku uvedena poprvé od roku 1901. 

V době ustanovení Severního Irska byly otázky zaměřeny na irský jazyk formálně odstraněny. 

Nicméně i přes předchozí sčítání lidu, které proběhlo v roce 1901, tento jazyk stále přežíval 

mezi 5% obyvatel a irští mluvčí, tak vytvořili jazykovou komunitu. Znovu opakující se 

kampaň za irštinu v průběhu desetiletí byla úspěšná a vedla k opětovnému zavedení této 

otázky do dotazníku. I přesto, že data ze sčítání lidu nemohou být považovány za přesný 

indikátor schopnost lidí umět irštinu a používat ji, můžeme z toho vyvodit pozitivní postoj 

obyvatel vůči tomuto jazyku (McMonagle - McDermott, 2013, s. 251). 

Další sčítání v roce 2001 v Severním Irsku ukázalo, že z celkového počtu 1 698 000 má 

nějaké znalosti irštiny 10% obyvatel. V roce 2011 se pak podle dalšího sčítání celkový počet 

obyvatel se znalostí irštiny zvedl na 11% procent (Northern Ireland Statistic and Research 

Agency, c2018).  

                                                           
4 Jazyk používají potomci skotských osadníků na pobřeží Severního Irska 



 

 

10 

 

2.3 Belfastská dohoda – Good Friday Agreement 

Belfastská dohoda byla podepsána 10. dubna 1998. Dohoda vstoupila v platnost 2. prosince 

1999 a uznává v Severním Irsku jazykovou různorodost. Na základě této dohody musí všichni 

její účastnicí uznávat důležitost respektu, porozumění, tolerance ve vztahu k jazykové 

odlišnosti. Dohoda se celkově snaží zlepšit postavení irského jazyka. Prohlášení Belfastské 

dohody zahrnuje Severní Irsko s irštinou, jakožto jazykem, který je součástí kulturního 

bohatství irských ostrovů. Tato klauzule byla do dohody zahrnuta z toho důvodu, že irština 

hraje významnou roli v politické identitě (Craith, 1999, s. 499 - 500). 

Požadování respektování jazykové odlišnosti může být vnímáno jako druh řešení konfliktu. 

Ulster skotština má výjimku v kulturních rozdílech od dob mírového procesu, který je často 

prezentován jako kulturní odezva unionistů nacionalistům. Spolu s jazykem etnických 

komunit byla Ulster skotština přidána do Dohody na příkaz vedení Ulsterské unionistické 

strany, za účelem oslabit pozici irštiny. Nicméně na základě tohoto papíru se v politických 

diskuzích ukázalo, že postavení Ulster skotštiny nemá stejný rozsah jako irština (McMonagle 

- McDermott, 2013, s. 252). 

 Belfastská dohoda souvisí s identitou a zvyšuje povědomí o rozdílnosti mezi dvěma 

tradicemi. „The Race Relations Order (1997) a Section 75“ Severoirského zákona z roku 

1998 zakazuje rasismus a diskriminaci, proto je začlenění spojení „jazyky různých etnických 

komunit“ v Dohodě velmi důležité. V roce 2001 pak sčítání lidu poprvé obsahovalo otázku na 

příslušnost k etnicitě. Tato otázka je také velmi důležitá k oficiálnímu uznání odlišnosti mimo 

původní dvě tradice (McMonagle - McDermott, 2013, s. 252 - 253). 

Jednání k přijetí Belfastské dohody trvaly přes dva roky a zahrnovaly zástupce jak ze stran 

unionistů, tak i nacionalistů. Několik účastníků dokonce schválilo násilí, jako metodu 

k dosažení jejich cílů. Některé strany, například Demokratická unionistická strana, se odmítly 

účastnit na tom to mírovém procesu. Výsledkem těchto rozhovorů je Velkopáteční dohoda 

(Good Friday Agreeement) (McMonagle, 2010, s. 256). 

I když dohoda podporuje respekt, toleranci a porozumění pro irský jazyk, stále ji neposkytuje 

žádný oficiální právní status. Mnoho organizací nebylo po uzavření Dohody s výsledkem 
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spokojeno a s celkovým postavením jazyka v občanských právech. Údaras na Gaeltachta5, 

požadovala plné právo pro Irské mluvčí a plnou státní podporu pro tento jazyk. Požadovala 

uznání irštiny jako oficiálního pracovního jazyka provincie a chtěla irštinu umístit na stejnou 

úroveň společně s angličtinou. Equality, Belfastská organizace zase navrhovala uznání irštiny, 

jako druhého jazyka Spojeného Království. Nicméně ani jednoho nebylo touto Dohodou 

dosaženo (McMonagle, 2010, s. 257). 

Lidé, kteří hovoří irštinou, považují za občanské právo a projev svobody vyjádřit se pro jednu 

národnost a etnickou identitu. Nedostatečné uznání jazyka může znamenat omezení kulturních 

práv neustále se narůstající menšiny.  

Naopak Conradh na Gaeilge6, připomíná pozici irštiny v Irské republice, kde má tento jazyk 

sice oficiální postavení prvního úředního jazyka, nicméně irština ani zde stále nepronikla do 

struktury státu. Je tedy nepravděpodobné, že uznání irštiny v Severním Irsku, jako národního 

jazyka, by mělo takový dopad, jak si někteří myslí a prosazují (McMonagle, 2010, s. 259). 

Belfastská dohoda je považována za historický úspěch, především poskytnutím právního 

rámce. I když má nějaké nedostatky, snaží se o vzájemné uznaní rozdílných komunit. Na 

základě této dohody se odvíjel i další vztah britské vlády k irštině v Severním Irsku.  

Britská vláda po přijetí této Dohody přislíbila konání akcí na podporu jazyka, usnadnění a 

povzbuzení používání irštiny nejen v řeči, ale i v psané podobě, a to jak ve veřejné, tak 

v soukromé sféře života. Dále zastala prohlášení, že se bude snažit odstranit omezení, které by 

mohlo pracovat proti vývoji jazyka. Dokonce tato jazyková klauzule udělila poprvé v historii 

Britského státu oficiální uznání irštiny a stanovení zákonných povinností Britské vlády 

k jejímu rozvoji (Pitchard, 2010, s. 75). 

 V roce 2003 britská vláda společně s irskou vydaly prohlášení. Obě vlády společně uvedly, 

že mají v plánu dodělat a rozšířit závazky, které poskytla irštině Belfastská dohoda z roku 

1998. Britská vláda dále uvedla, že hodlá pokračovat v plnění všech závazků v rámci 

programu Dohody týkající se irského jazyka. Zejména ve vztahu k televiznímu vysílání 

                                                           
5 Organizace, která se snaží zachovat a posílit irský jazyk. Byla založena v roce 1980 a je zodpovědná za 
hospodářský, sociální a kulturní rozvoj Gaeltachtu. Jejím hlavním cílem je udržet irštinu jako hlavním jazykem 
Gaeltachtu a zajistit její předávání dalším generacím. Podporuje širokou škálu iniciativ, například jazykové či 
kulturní činnost, včetně vytváření pracovních míst (Conradh na Gaeilge, c2018). 
6 Irské jazykové centrum 
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britská vláda chtěla podniknout všechny nezbytné kroky pro usnadnění a zajištění potřebného 

zařízení (McMonagle, 2010, s. 258 - 259). 

Belfastská dohoda byla po St. Andrewské dohodě doplněna zákonem, který říká, že výkonný 

výbor musí vytvořit a přijmout strategii, která stanoví, jakým způsobem bude posílen a 

ochráněn irský jazyk.  

2.4 St Andrew’s Agreement 

V roce 2006 dvě vlády, vláda Velké Británie a Irské republiky a správa Severního Irska 

dosáhly sdílení moci pomocí balíčku v St’s Andrew’s Agreement, která znamenala obnovení 

přenesení pravomocí. Celý zákon zní: The St’s Andrew‘s Agreement, Language Rights and 

the Irish Language Act a byl podepsán ve skotském městě St. Andrews. Na smlouvě se kromě 

britské a irské vlády, také prvně dohodly i hlavní severoirské politické strany, DUP7, UUP8, 

Sinn Féin a SDLP9. Tato dohoda byla označována za Belfastskou dohodu pro pomalejší a 

přinesla omezené novinky v severoirských vládních kruzích. Tato dohoda měla mimo jiné za 

cíl posílit a ochránit vývoj irského jazyka (McMonagle, 2010, s. 258). 

Zavedení této dohody, také znamenalo podporu a vývoj pro dědictví a kulturu. Migrantské 

jazyky v této dohodě nebyly zmíněny. Slib tohoto zákona byl důležitým krokem pro irštinu. 

Nabídl ji totiž právní postavení, které v sobě Dohoda z roku 1998 neobsahovala. Dohoda také 

obsahovala slib jazykového zákona. Oficiální jazykový zákon, který byl zaveden v Irské 

republice, posiluje postavení irštiny na veřejnosti, čímž zdůrazňuje velké rozdíly v zacházení 

s celou ostrovní jazykovou komunitou. Nový jazykový zákon v Irsku byl označován za 

důležitý krok k ochraně pozice irského jazyka ve vztahu k Velké Británii. POBAL, 

zastřešující organizace pro irskou jazykovou komunitu v Severním Irsku, začala prosazovat 

přístup založený na právech k navrhovaným právním předpisům. Věřila, že irský jazykový 

zákon pro Severní Irsko, je dalším důležitým mezníkem pro vládu Velké Británie právě ve 

vztahu k tomuto jazyku (NILS, c2017). 

Přijetí St. Andrewské dohody je také viděno, jako přijmutí minoritních jazykových práv a také 

jako důkaz státní politické dospělosti a otevřenosti rozdílům. Politická odpovědnost nenabízí 

pouze uznání autonomie a minoritních jazyků, ale také odstranění a odmítnutí diskriminace. 
                                                           
7 Democratic Unionist Party 
8 Ulster Unionist Party 
9 Social Democratic and Labour Party 
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Právní diskurz získal na síle a vyvýšenosti a vycházel z pojmů spravedlnost, rovnost a 

znalectví. V roce 2010 komisař z expertů Evropské charty regionálních a menšinových jazyků 

zdůraznil, že je potřeba zavést pro irštinu ochranu zákonem směrem k rozsáhlejší irské 

jazykové politice (McMonagle, McDermott, 2013, s. 255). 

Přestože byl zákon o irském jazyce přislíben v dohodě St Andrew v roce 2006, nic se 

nezměnilo a zákon stále nebyl vytvořen, natož přijat. Tento jazyk je důležitý nejen pro 

menšinu obyvatel, kteří mluví irsky jako lidová rodina, ale i pro širší nacionalistické 

společenství, jež ho má jako symbol identity. Na druhou stranu zde stále existují strany, které 

nechtějí tolerovat a akceptovat irštinu jako relevantní jazyk a tak se otázka jazyka v Severním 

Irsku stala častějším a kontroverznějším předmětem. 

2.5 Evropská charta regionálních a menšinových jazyků  

Dalším z důležitých dokumentů, který se týká irštiny v Severním Irsku a byl přijat vládou 

Velké Británie, je Evropská charta pro regionální a menšinové jazyky10. Evropská charta pro 

regionální a menšinové jazyky byla přijata v roce 1992 jako podpora historických a 

regionálních jazyků v Evropě. Je to mezinárodní konvence, jejímž cílem je chránit a 

propagovat regionální a menšinové jazyky. Charta nestanovuje žádná individuální ani 

kolektivní práva pro řečníky regionálních či menšinových jazyků, jelikož její prvořadý účel je 

kulturní. Charta je určena na ochranu a podporu těchto jazyků, jako ohroženého aspektu 

evropského kulturního dědictví (Evropská charta pro regionální a menšinové jazyky). 

 V roce 2001 Velká Británie ratifikovala Evropskou chartu pro regionální a menšinové 

jazyky, čímž došlo k uznání irštiny jako menšinového jazyka v Severním Irsku, za kterou 

musel Westminster převzít plnou zodpovědnost. Vláda Spojeného království podepsala tuto 

listinu 2. března 2000 a ratifikovala ji 27. března 2001. Listina poté nabyla účinnosti 1. 

července 2001. Tento dokument je závazný pro všechny ratifikační státy a má tedy dopad na 

všechny odbory v Severním Irsku, přidružené orgány a odbory Whitehall působící také na 

tom to území. V rámci Velké Británie se listina vztahuje na irštinu a skotštinu, ale nezahrnuje 

znakové jazyky ani jazyky menšinových etnických komunit. Vláda spojeného království musí 

                                                           
10 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků je smlouva Rady Evropy a zavazuje se k ochraně 
menšinových jazyků na úrovni Evropy. Byla přijata 5. 11. 1992 ve Štrasburku s účinností od 1. 3. 1998, po 
ratifikaci prvních pěti zemí – Finska, Chorvatska, Maďarska, Nizozemska a Norska. V současné době existuje 
přibližně 60 menšinových jazyků (Evropská charta regionálních či menšinových jazyků).  
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pravidelně předkládat zprávy z Výboru odborníků Rady Evropy (COMEX), který podává 

zprávu o dodržování vyplývajících z Charty ze strany jednotlivých států (McMonagle, 2010, 

s. 266). 

Listina podporuje multikulturní přístup k jazykům, které chrání. Vytváří společné jádro zásad 

uvedených ve druhé části dokumentu, které se používají u všech regionálních či menšinových 

jazyků. Část třetí listiny obsahuje řadu zvláštních ustanovení týkajících se těchto jazyků 

v různých oblastech života společnosti. Podle této části, mají individuální státy více volnosti 

v některých mezích, které z těchto ustanovení použijí u každého z mluvených jazyků. Vláda 

Spojeného království uznala ochranu a podporu irského jazyka podle článku III. Dále se podle 

článku 36 zavázala k možnosti používat irštinu ve vzdělávání, médiích, povolit ji v soudních a 

správních řízení, v ekonomických, společenských a kulturních aktivitách. Současně také má 

docházet k finanční podpoře institucí, jež irštinu používají. Celkově má dohoda usnadnit a 

podpořit používání jazyka nejen v řeči, ale i v písemné formě, podpořit irštinu jak ve 

veřejném, tak i v soukromém sektoru života (Evropská charta pro regionální a menšinové 

jazyky). 

Pokrok v provádění a dodržování zásad podle Charty měří každé tři roky výbor odborníků. 

V rámci Charty také funguje Meziresortní implementační skupina, která se snaží pomoci 

veřejné správě v Severním Irsku splnit závazky vyplývající z Charty. Od července 2001 

zveřejňuje předběžné pokyny pro plnění závazků vlády Spojeného království, týkající se 

zejména státních zaměstnanců při jednání s irskými občany (Government of United Kingtom, 

c2017). 
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3 Irský jazyk v praxi  

V této kapitole jsou rozebrány důležité složky pro rozvoj irského jazyka v Severním Irsku. 

Zaprvé organizace, které se irštinou na území Severního Irska zabývají a jsou důležité pro její 

rozvoj. Na území Severního Irska jich najdeme několik. Například organizace Líofa se snaží 

přimět co nejvíc lidí ke zlepšení jejich znalostí irštiny, podporují studenty v učení irského 

jazyka. Organizace byla založena v roce 2011 a můžete se v rámci ní například účastnit 

letního kurzu v irském jazyce v Donegalu (Líofa, c2018). Další důležitou organizací je 

organizace POBAL, která byla založena v roce 1998 a snaží se obhajovat a podporovat 

iniciativy týkající se irského jazyka, jako je například práce na zákonu o irském jazyce 

v Severním Irsku (pobal, c2018). Třetí zmíněnou organizací je Foras na Gaeilge, která se 

snaží podpořit rozvoj irštiny jak na území Severního Irska, tak i v rámci Irské republiky. Tato 

organizace mi přijde pro podporu irštiny na území Severního Irska zásadní, a proto se ji 

věnuji více v podkapitole.  

 Za druhé je v rozvoji irštiny na území Severního Irska důležitý přístup vládní aktérů, kteří 

vytvářejí jednotlivé jazykové strategie. Na území Severního Irska byly vytvořeny konkrétně 

dvě strategie, první je Jazyková strategie pro budoucnost (Language for the Future – 

Northern Ireland Languages startegy), která byla přijata v roce 2006 ministryní za britskou 

Labouristickou stranu Mariou Eagle. Druhá strategie je Strategie pro zlepšení a ochranu 

vývoje irštiny (Strategy to Enhance and Protect the Development of the Irish Language 2015 

– 2035), která byla přijata v roce 2015 ministryní za Sinn Féin Carál Ní Chuilín. Obě strategie 

a jejich uplatnění jsou podrobně rozepsány v následujících podkapitolách.  

Na konci této kapitoly je pro srovnání popsáno postavení irštiny v Irské republice, kde je na 

rozdíl od Severního Irska, irština oficiálním úředním jazykem.  

3.1 Foras na Gaeilge 

Organizace Foras na Gaeilge byla založena 2. prosince 1999 a byla pověřena podporou 

irského jazyka na celém ostrově. Ve Velkopáteční dohodě bylo ustanoveno, že bude vytvořen 

implementační orgán na podporu irštiny a skotštiny. Pod záštitou tohoto orgánu funguje právě 

organizace Foras na Gaeilge, která se snaží usnadnit a povzbudit mluvenou i psanou irštinu ve 

veřejném a soukromém prostoru nejen na území Irské republiky, ale i v Severním Irsku. 



 

 

16 

 

Poskytuje poradenství správním orgánům, veřejným orgánům a dalším skupinám soukromého 

a dobrovolného sektoru, které se týkají irského jazyka (Foras na Gaeilge, c2017). 

Mezi funkce této organizace patří podpora irského jazyka jak v řeči, tak v psané formě i 

v souvislosti s částí III: Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, poradenství pro 

administrativu, pomoc podpůrným projektům a orgánům a skupinám podporujících irský 

jazyk. Provádění výzkumů, propagačních kampaní, podpora médií, vývoj terminologie a 

slovníků. Samozřejmě i podpora irského vzdělávacího systému a samotná výuka irštiny 

(Foras na Gaeilge, c2017). 

V roce 2013 s účinností od 17. ledna 2014 byla organizace rozdělena na 6 hlavních 

organizací, které převzaly odpovědnost za hlavní náplně práce v jednotlivých oblastech. 

Skupiny mají za úkol koordinovat a reorganizovat práci 19 irských jazykových organizací, 

které každý rok Foras na Gaeilge financuje, aby podpořily rozvoj irštiny v celém Irsku (Foras 

na Gaeilge, c2017). 

3.2 Jazyková Strategie pro budoucnost – Language for the Future – Northern 

Ireland Languages strategy 

Language for the Future – Northern Ireland Languages startegy (NILS) je jazyková strategie, 

která se zaměřuje na význam jazykového vzdělávání a potřebu zlepšit výuku jazyků nejen na 

středních školách, ale i na univerzitách. Dále zastává názor, že jazyky jsou kromě 

vzdělávacího důvodu, také velmi důležité i pro hospodářské, sociální a komunitní sféry 

(McMonagle, 2010, s. 258).  

3.2.1 Historie a cíle Strategie pro budoucnost 

Na počátku Strategie je Centrum pro jazyky, lingvistiku a oblastní studium ve spolupráci 

s vysokoškolskou akademií a univerzitou Rady moderních jazyků (UCML), která se rovněž 

zaměřuje na zviditelňování jazyka a jeho výuku na univerzitách a vysokých školách. 

Hlavními řediteli Strategie byli profesor John Gillespie z Ulsterské univerzity a profesor 

David Johnston z Královské univerzity Belfastu. Ti společně tvořili jádro pod záštitou Subject 

Centre pro jazyky, lingvistiku a oblast studií. Uznání, že je potřeba začít řešit jazykovou 

situaci v Severním Irsku, dalo věci do pohybu. Na severu se irský výbor UCML začal 

zaměřovat na rozvoj jazyků ve Strategii pro Severní Irsko. V roce 2005 pak došlo k zřízení 
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pobočky Subject Centre, jejíž hlavním cílem bylo vytvoření jazykové strategie (Department 

for comunities, 2011, s. 2). 

Cílem Strategie bylo vytvoření plánu, které by sdílelo spolu se vzdělávacím oddělením. 

Krátce po zahájení plánů se v Centru započala velká diskuze, jejímž výsledkem bylo to, že 

v červnu 2006 bylo středisko pověřeno úkolem vytvoření Strategie. Uvedení Strategie do 

provozu bylo formálně oznámeno na recepci ve Stormontu 12. prosince 2006 tehdejší 

ministryní Maria Eagle za britskou Labouristickou stranu (McMonagle, 2010, s. 259). 

Důležitými podmínkami Strategie bylo vytvořit plány jazyků, které odrážejí široké hodnocení 

potřeb a poskytují nezkreslené akční plány na podporu zavádění jazykového vzdělávání na 

všech úrovních výuky. Současně byl brán ohled na aktuální vývoj myšlení a různé strategie 

v Anglii, Walesu a Skotsku, přičemž zároveň uznávali svůj vlastní odlišný kontext. Součástí 

dohody bylo, že Centrum bude veškerá svoje rozhodnutí konzultovat se všemi zúčastněnými 

stranami a klíčovými zájmovými skupinami, aby zajistilo co největší rozšíření a podporu. 

Centrum také dalo možnost veřejnosti vyjádřit se k rozsahu a ambicím Strategie a také 

k jejímu vývoji (McMonagle, 2010, s. 259). 

3.2.2 Rozsah Strategie pro budoucnost 

Strategie se zaměřuje na potřebu jazykového vzdělávání a potřebu vylepšit výuku jazyků na 

školách. Dále se zaměřuje na rozšíření irštiny mezi širokou veřejnost, uznává, že jazyky jsou 

důležité i pro ekonomické nebo sociální důvody (Department for comunities, 2011). 

Konkrétní jazyková Strategie je komplexní v tom, že zkoumá všechny aspekty v jazycích 

provincie a způsoby, jakými lze nejlépe zajistit rozvoj našich jazykových dovedností. 

Hlavním motorem této Strategie je ministerstvo školství, jehož doporučení má významný vliv 

na zaměstnanost či vzdělávání, ministerstvo kultury, umění a volného času a odbor podnikání, 

obchodu a investic (Department for comunities, 2011, s. 4). 

S rozvojem této Strategie v Severním Irsku velmi souhlasilo 61% obyvatel, souhlasilo 31% 

obyvatel, 6%obyvatel nevědělo a pouze 1% s ní nesouhlasilo. (Department for comunities, 

2011, s. 7) 
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3.2.3 Klíčové cíle Strategie pro budoucnost 

Hlavním cílem Strategie je podporovat jazyky jako klíčovou dovednost pro hodnotný život. 

Další účel Strategie je podporování jazyků ve vzdělávání, rozšiřování rozsahu příslušných 

jazykových kvalifikacích, povzbuzování k většímu globálnímu povědomí o irštině, zlepšení 

jazykových znalostí, zejména mezi dětmi a mladými lidmi. V neposlední řadě si klade za cíl 

podporování v komunikaci a vzájemnému porozumění mezi členy různých kulturních 

prostředí (Department for comunities, 2011, s. 5). 

Dokument je rozdělen do tří částí, které odrážejí různé aspekty jazyků. Zaprvé se jedná o 

skupinu: Jazyky pro život – přihlížení k jazykům jako klíčovým dovednostem v kontextu 

s jejich poskytováním v rámci vzdělávacího sektoru. Za druhé: Jazyky pro prosperitu – 

nastínění doporučení pro jazyky vyskytující se v rámci podnikatelského sektoru. Za třetí: 

Jazyky pro porozumění – zkoumání jak komunikaci a vzájemné porozumění mohou 

podporovat členové různých kulturních prostředí. Každá sekce je barevně kódována a 

strukturovaně vymezena strategickým cílům (Department for comunities, 2011). 

První oddělení si klade za cíl provést změnu postojů k jazykům a mezikulturním 

dovednostem, tak, aby byly vnímány jako relevantní a dosažitelné. Zmiňuje zde hodnoty 

jazyka napříč jeho okolnostem, ekonomické výhody jazyka a také sociální a osobní výhody. 

V rámci této sekce existuje mnoho organizací, agentur a sdružení, které jsou zapojeny do 

povzbuzování jazyků. Účastníci věří, že je to nesmírně důležité z toho důvodu, aby byla lepší 

možnost zapojit jazyk do poskytování informací, poradenství, výzkumu a vývoje. 

Dále si klade za cíl z pohledu vzdělávacího sektoru, zajistit potřebu větší angažovanosti 

jazykového vzdělávání. Rozšířit škálu nabízených jazyků ve formální podobě vzdělávání a 

zlepšit efektivitu oslovení jazyků. Dále chce vnímat genderové a umělecké předsudky při 

výuce jazyků.  

Žáci by měli mít možnost studovat nejméně ve dvou jazycích, jak v mateřském, tak i v jiném 

jazyce, než je angličtina. Více než polovina respondentů odpověděla, že by jazykové 

vzdělávání mělo započít již při základním stupni vzdělávání. V této sekci je rozebráno 

vzdělávání jazyka na různých stupních, dále jsou tu zmíněné speciální jazykové školy a také 

případ jazyka v budoucnosti. Žák by měl vědět jak se naučit novým jazykům, měl by mít 
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důvěru a motivaci k tomu učit se nový jazyk a také více příležitostí, jak ho využít. Vzdělávací 

sekci je v rámci Strategie věnována největší část (Department for comunities, 2011, s. 9-38). 

Ve druhé kategorii si Strategie klade za cíl zlepšit jazykové a mezikulturní dovednosti v celé 

populaci. Téměř 90% respondentů souhlasilo s tím, že jazyky jsou pro ekonomický blahobyt 

klíčové. Vize této sekce jsou informované vícejazyčné společnosti, v nichž pokroky a úspěchy 

jednotlivců i organizací neomezují nedostatečné jazykové schopnosti ostatních. Širší jazyková 

kompetence je rysem vysoce úspěšné ekonomiky v Evropě. Severní Irsko je velmi bohaté na 

jazykové povědomí. Irové mají možnost stavět na tom, a uplatnit širokou jazykovou 

kompetenci jako měnu jejich obchodního a ekonomického života. Vytyčeným cílem výkonné 

hospodářské strategie je zlepšit konkurenci schopnost ekonomiky v Severním Irsku, zvýšení 

zaměstnanosti a bohatství, budování většího a exportu schopného soukromého sektoru. Chtějí 

stimulovat inovace, výzkum a vývoj s kreativitou. Umožnit firmám Severního Irska účinně 

konkurovat ve světové ekonomice a podporovat růst podniků, podporovat pracovní příležitosti 

a poskytovat školení a rekvalifikaci těm, kteří o to stojí. 

Při prosazování této časti Strategie, se Severní Irsko snaží prosazovat své zájmy v rámci 

Evropské unie a zároveň chce zvýšit pozitivní profil v celé Evropě. Dále chce zvyšovat 

povědomí a podporovat účast v evropských záležitostech a neustále ujišťovat o významu 

jazykové kompetence. V této části se mimo jiné zabývá obchodem, turismem, mezinárodní 

spoluprací a informacemi (Department for comunities, 2011, s. 39-54). 

Třetí sekcí je jazyk pro porozumění. Hlavní vizí této části je rozvoj společnosti, kde je 

kulturní a jazyková rozmanitost oslavována a těší se otevřené, stabilní a udržitelné 

společnosti, ve které všechny naše jazyky, domorodé i ty nově příchozí, mají stejnou 

příležitost.  

Strategický rámec je opět založen na souboru základních principů. Jazyková a kulturní 

rozmanitost jsou bohaté sociální a ekonomické aktivity, již má každý právo se účastnit a 

užívat si je. Jazyková politika musí fungovat v rámci stávajících právních předpisů a stavět na 

nich, plus musí zachovávat zásady rovnosti příležitostí a zásady lidských práv. Všechny 

formy jazykové intolerance a kulturní diskriminace jsou odporné a nepřijatelné 

v demokratické společnosti. Ochrana a podpora kulturní rozmanitosti předpokládá a uznává 

stejné důstojnosti všech jazyků, včetně domorodých menšinových jazyků, znakových jazyků a 



 

 

20 

 

jazyků migrantských společností. Vzhledem k tomu, že kultura je základem lidského pokroku, 

ekonomické a kulturní aspekty společenského vývoje jsou daleko od toho, aby byly odlišné, 

vzájemně závislé či doplňované (Department for comunities, 2011, s. 55-64).  

3.3 Strategie pro zlepšení a ochranu vývoje irštiny – Strategy to Enhance and 

Protect the Development of the Irish Language 2015 - 2035 

Další strategií, která byla vytvořena, je Strategie k posílení a ochraně vývoje irštiny, Strategy 

to Enhance and Protect the Development of the Irish Language 2015 – 2035. Strategie začala 

být odborníky projednávaná v roce 2012, v lednu 2015 ji pak oficiálně vydala ministryně 

kultury, umění a volného času za stranu Sinn Féin Carál Ní Chuilín.  Tato Strategie podporuje 

irštinu pozitivním progresivním způsobem a snaží se o rozpad bariér a negativním předsudků, 

kterými je tento jazyk obklopen. Cílem vytvořeného plánu je přiblížit irštinu všem, kteří se ji 

chtějí naučit a aktivně používat. Předkládá dlouhodobou vizi o tom, co je potřeba řešit, 

zlepšit, chránit a rozvíjet. Zaměřuje se na jazyk pro celou komunitu, na jeho učení, užívání, 

postavení a respektu. Strategie uznává důležitost ochrany a vývoje irského jazyka. Což by 

podle ní mělo být vidět v kontextu závazků přijatých v roce 2006 dohodou ze St. Andrew či 

Belfastskou dohodnou z roku 1998. Ve Strategii je také přímo řešen plán výkonného výboru 

vlády z let 2011 – 2015, který obsahuje vývoj a strategii pro irský jazyk, jako klíčový 

parametr v rámci programu Budování silné a sdílené obce (Department of Culture, Arts, and 

Leisure, 2015). 

Plán Strategie je zaměřen na zlepšení a ochranu vývoje irštiny na dobu 20 let, s ohledem na 

potřeby irského jazykového společenství a mezinárodní osvědčené postupy.  

3.3.1 Klíčové cíle Strategie pro zlepšení a ochranu vývoje irštiny 

Mezi klíčové cíle patří podporovat kvalitu a udržet výuku irského jazyka nejen na školách. 

Vylepšit a chránit status irštiny. Udržovat a poskytovat kvalitní irský jazyk médiím a 

komunitám. Propagovat irštinu takovým způsobem, který by přispíval k budování silné a 

sdílené komunity. Ve Strategii je vymezeno jakým způsobem se bude dosahovat jednotlivých 

cílů. 

Strategie si klade za úkol zvýšit počet těch, kteří se učí irsky v anglickém středoškolském 

vzdělávání a také zvýšit počet těch, kteří se učí irsky mimo formální vzdělávání. Dále chtějí 
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splnit závazky vůči irštině, které byly zavedeny Evropskou chartou pro menšinové a 

regionální jazyky. Zvýšit viditelnost irských médií. Zdůraznit povědomí o hospodářské a 

sociální oblasti sociální hodnotou irského jazyka. Zajistit právní ochranu pro irštinu. Rozvíjet 

kvalitu místní jazykové komunity, jazykových plánů a iniciativ. Poskytovat příležitosti 

k využití irštiny mezi širší škálou lidí, nejen mezi rodinami. Celkově podpořit a navýšit počet 

denních mluvčí tímto jazykem. Zvyšovat pozitivní postoj k irštině jako jazyku celé komunity, 

také navýšit pozitivní postoj vůči irštině v protestantské a unionistické komunitě (Department 

of Culture, Arts, and Leisure, 2015, s. 3. - 4.).  

3.3.2 Rozdělení Strategie pro zlepšení a ochranu vývoje irštiny 

Jazyková Strategie byla rozdělena na sedm klíčových oblastí činnosti, které jsou prospěšné 

pro rozvoj irštiny. Mezi tyto oblasti patří vzdělávání, předávání irštiny v rámci rodiny, irská 

jazyková komunita, veřejné služby, média a technologie, legislativa a postavení irského 

jazyka v rámci ekonomiky (Department of Culture, Arts, and Leisure, 2015, s. 4). 

Na vývoji této Strategie se podílejí ministerstva ve spolupráci s klíčovými zúčastněnými 

stranami, které jsou pro rozvoj irštiny nezbytné. Budoucnost irského jazyka závisí na řadě 

pozitivních rozhodnutí, proto je cílem vytvořit příležitost pro všechny, kteří chtějí k této 

budoucnosti nějakým způsobem přispět.  

Na průzkumu, který v plánu můžeme vidět, je ukázána nekritičtější situace u dětí a mladých 

lidí ve vztahu k irštině, a je zde proto potřeba posílit a ochránit rozvoj tohoto jazyka. Proto je 

také největší část Strategie zaměřena na výuku a školství. Další část Strategie je zaměřená na 

kulturu, ekonomiku i legislativu. Jednotlivé body jsou zde podrobně rozepsané. Posledním 

bodem Strategie je aplikování její náplně v praxi na úrovni vzdělávání, rodiny, ve veřejném 

sektoru či v médiích.  

Celkovým cílem je vytvořit kulturu, kde se regionální a menšinové jazyky mohou nacházet 

vedle sebe navzájem s většinovým jazykem státu. K rozvoji může také přispět úmluva 

UNESCA pro Ochranu nehmotného majetku kulturního dědictví. Dále chce jednotlivými 

body chránit stav a viditelnost irského jazyka, podpořit komplexní viditelnost irštiny na všech 

mediálních platformách, zlepšit příležitosti pro podniky, které poskytují služby 

prostřednictvím irštiny (Department of Culture, Arts, and Leisure, 2015, s. 5 – 40). 
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3.3.3 Zhodnocení Strategie pro zlepšení a ochranu vývoje irštiny 

V roce 2016 vydala ministryně kultury, umění a volného času Carál Ní Chuilín zprávu, ve 

které hodnotí první rok po zavedení Strategie. Například irské rádio Fáilte začalo více šířit 

informace a pozitivní podporu irského jazyka pro širší společnost. Poprvé se na Severu Irska 

konal Irský festival jazyků a kultur. Dalším pozitivním krokem bylo spuštění Líofa Book 

Club, který poskytuje více materiálů a souborů s knihami v irštině a podporuje tak žáky při 

učení. Započala se také inovace irského jazykového i-book. Mezi další kroky můžeme zařadit 

uskutečnění konference, jejímž tématem byl dvojjazyčný přístup v radách. Což je příležitost 

pro úřady prokázat, že s irštinou zacházejí s tolerancí a s pochopením. Také se uskutečnila 

veřejná konzultace, která se týkala zákona o irském jazyce. Výsledkem bylo přes 13 000 

odpovědí, z nichž většina vyjádřila svou podporu pro tento zákon (Department of Culture, 

Arts and Leisure, 2016, s. 12 – 126). 

3.4 Problémy v rozvoji irského jazyka na území Severního Irska 

Irština a politická situace v Severním Irsku jsou dva aspekty, které jsou velmi propojené. 

Jedním z hlavních témat rozhovorů je to, zda je potřeba irský jazykový zákon pro Severní 

Irsko. Problematika, která je spojena s rozdělením společnosti kvůli národní identitě, rozdělila 

politické strany, které čerpají podporu buď od nacionalistické či unionistické komunity. 

Strana DUP a Ulsterská unijní strana, které se řadí k unionistům, se tento zákon zdráhají 

podporovat. Naopak nacionalistické strany, kam patří Sinn Féin nebo Sociální demokratická a 

labouristická strana tradičně tento zákon podporují (CBC news, c20107). 

Rozhodnutí používat irštinu v Severním Irsku bylo označeno, jako kulturní zbraň, kterou 

používají nacionalisté a která zhoršuje rozdělení společnosti. Někteří ji považují za 

nesmyslnou menšinovou řeč. Ti, kteří irštinou hovoří, nedostatek podpory a uchování jazyka 

pro nové generace považují za politický aspekt a jsou přesvědčeni, že je tento jazyk 

zanedbáván (Theconversation, c2017). 

Britská vláda v St. Andrews dohodě z roku 2006 slíbila zavedení jazykového zákona o irštině 

v Severním Irsku, nicméně legislativa, která v roce 2007 dala právní účinek, se o tom již 

nezmiňovala. Jazyková legislativa byla následně přenesena na shromáždění Severního Irska. 

V roce 2016, rozhodl ministr Pual Givan, za stranu DUP, že odejme finanční prostředky 
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z programu Líofa studentům irštiny. To to vedlo k veřejnému pozdvižení a výtržnostem, že 

ministr nakonec své rozhodnutí odvolal (BBC news, c2017). 

Zavedení jazykového zákona o irštině by znamenalo, že Severní Irsko nebude nadále 

porušovat vnitrostátní a mezinárodní dohody o jazykových právech, také že se v názoru na 

jazyk nebudou moci střídat osobní preference jednotlivých ministrů. Zákon o irštiny by byl 

rovněž výhodou v přenosu irštiny na mladé generace tím, že by se například v jednání 

s veřejnými orgány a místní samosprávou, umožnilo používat jazyk v co největší možné šíři 

(BBC News, c2017). 

Dalším problémem je podle Liam Ó Flannagáin11 financování irštiny. Od podpisu 

Velkopáteční dohody má irština relativně lepší podmínky a má k dispozici více finančních 

prostředků, ale přístup k nim je nejistý. Podpora závisí na tom, která politická strana je zrovna 

u moci na ministerské úrovni nebo na úrovni místní rady v daném okrese (CBC, c2018). 

Podle některých politiků zůstává podpora irského jazyka velmi sporná. Někteří naznačují, že 

by se mělo zvážit používání irštiny u soudů v Severním Irsku. Podle Rady Evropy je aktivní 

zákaz používání irštiny u soudu omezující (Theguardian, c2017). 

Některé politické strany či političtí příslušníci zastávají názor, že je Severní Irsko mono 

lingvistické a není proto potřeba vyžadovat druhý oficiální jazyk. Není proto důležité irštině 

přidělit status úředního jazyka. Podle nich by jazykový zákon v praxi nefungoval, protože 

vyžaduje dvojjazyčnou společnost, která v Severním Irsku neexistuje. Unionisté nakonec 

rozhodli, že přijmou právní podporu pro irštinu, pokud bude obsahovat ochranu i pro britskou 

kulturu a skotštinu (Theconversation, c2017). 

Další problém, který se týká zlepšení postavení irštiny na území Severního Irska, je popsán ve 

zprávě vydané Ultachtem12 a týká se nedostatečného rozvoje Strategie pro zlepšení a ochranu 

vývoje irštiny. Podle této zprávy Strategie dostatečně neodráží principy mezi komunitami. 

Podle nich dokument neobsahuje dostatečnou analýzu politického, sociálního nebo 

jazykového kontextu, v nichž se Strategie musí uskutečnit. Ve zprávě vydané Ultachtem 

                                                           
11 Spoluzakladatel Carn, organizace, která nabízí velký výběr aktivit na venkově Carntogher, spojené například i 
s irštinou 
12 Společnost ULTACHT TRUST byla založena v roce 1990. Usiluje o rozvíjení pozitivního vztahu k irštině 
prostřednictvím různých komunit a dobrovolníků. Zaměřuje se jak na území Severního Irska, tak i na Irskou 
republiku (ultacht, c2018). 
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odborníci zastávají názor, že podpora irského jazyka neprobíhá dostatečně na mezistátní 

úrovni. Podpora irštiny by měla probíhat takovým způsobem, aby přispěla k silné a sdílené 

komunitě a udržovala rozvoj irských jazykových sítí a společenství. Někteří zastávají názor, 

že se Strategie nesnaží dostatečně snížit negativní předsudky o irštině a dosáhnout uznání od 

významného sboru lidí, jako jsou například vládní představitelé či zástupci unijních stran, a 

přesvědčit je, že jazyk je důležitým prvkem společného dědictví celé komunity Severního 

Irska (Mac Póilin, 2012, s. 4-72). 

3.5 Irština v Irské republice 

Jak již bylo zmíněno, irština je v Irské republice oficiálně prvním úředním jazykem, nicméně 

angličtina tvoří hlavní jazyk pro většinu obyvatel tohoto státu. Irštinou se nejvíce mluví 

v oblasti Gaeltachtu, kde je irský jazyk stále hlavním jazykem většiny zdejšího obyvatelstva 

(O’Laoire, 2005). V této podkapitole je pro srovnání se Severním Irskem uvedeno postavení 

irštiny v Irské republice, shrnutí její historie od vzniku Irské republiky a přístup irské vlády 

k tomuto jazyku. Irská vláda usiluje o ochranu a podporu tohoto jazyka, podobně jako 

v Severním Irsku zde byla vytvořena jazyková strategie a dokonce zde existuje Oficiální 

jazykový zákon. Nicméně i přes úsilí státu má angličtina stále velikou převahu.  

3.5.1 Historie irštiny v Irské republice 

Samostatné Irsko vzniká v roce 1922 na základě Britsko – Irské dohody (Anglo – Irish Treaty) 

z 6. prosince 1921, kdy byl vyhlášen Nezávislý Irský stát. V roce 1937 přijímá irský 

parlament Dáil novou ústavu, kterou prosadil jeden z hlavních osobností irské politiky 20. 

století Éamon de Valera. Ze Svobodného státu se země přejmenovala na Irsko a hlavou státu 

se stává prezident (Šlosarčík, 2007, s. 31 – 32). Ústava rovněž ustanovila irštinu prvním 

jazykem republiky a angličtinu odsunula na druhé místo. Toto ustanovení je platné do dnešní 

doby. V roce 1949, po Druhé světové válce, se z Irska stala oficiálně republika a veškeré 

spojení s Velkou Británií bylo zpřetrháno (Frank, 2006, s. 101 – 105).  

Irština na počátku 20. století, po rozdělení ostrova, byla v Irské republice považována spíše za 

jazyk nadšenců, kteří se jej snažili udržet na živu. Nejdůležitější dokumentem pro irský jazyk 

byla v té době listina od Douglase Hyda, zakladatele Gaelic League, v letech 1938 – 1945 

prvním prezidentem Irska, The necessity of for De-Anglicisin Ireland“. Hyde poukazoval na 

celkový úpadek jazyka a poznamenává, že ještě v roce 1889 mluvilo irsky okolo 4 miliónů 
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lidí. Přestože se irština stala oficiálně prvním úředním jazykem, počet lidí, kteří tímto 

jazykem hovořili, dramaticky klesl (Edwards, 2010, s. 111). 

Proces oživování irštiny tedy v Irské republice začíná ve 20. století a souvisí se vznikem 

samostatného Irska. V této době se rozrůstaly různé publikace a narůstal tisk, čímž se 

standardizovala forma psaného jazyka. Od roku 1928 se irština stávala také povinným 

předmětem na školách. Do roku 1974 také platilo ustanovení, že ti, co žádali o práci ve 

veřejném sektoru, museli prokázat schopnost používat irštinu. Od roku 1993 je ustanoveno, že 

všechny vládní dokumenty musí být kromě angličtiny také vydávány v irském jazyce 

(Hindley, 1991). Po roce 1975 začala vláda mnohem více podporovat irský jazyk. Na rozdíl 

od severního Irska byl zde vydán zákon The Official Languages Act či 20 Years Strategy for 

Irish Language. 

3.5.2 Současný stav irštiny a postoj irské vlády 

 V roce 2003 irská vláda přijala zákon The Official Languages Act, jehož cílem bylo zlepšení 

kvantity a kvality poskytovaných služeb v irštině. Na základě tohoto zákona máte právo na 

obdržení odpovědi v irštině na veškerou korespondenci, která byla v irském jazyce odeslána. 

Dále máte nárok na určité dokumenty a informace taktéž v irštině. Tyto aspekty poskytují 

ochranu irského jazyka v legislativě (The Official language Act, 2003). 

Podle statistických průzkumů je v Irské republice 1 774 437 irských mluvčích, což činí 10% 

irské populace. Nicméně z celého čísla používá irštinu pouze 77 000 Irů každý den a z toho 

72 000 se označuje za rodilé mluvčí. Zbytek pak zahrnuje širokou škálu mluvčích, od těch, co 

umí v irském jazyce říci pár slov, až po ty, co hovoří plynně. Avšak počet mluvčích neustále 

stoupá. Podle průzkumu z roku 2006 hovořilo irštinou 1 656 790 obyvatel (Census, 2010). 

Snaha o oživení irského jazyka probíhá po celém území Irské republiky, a to nejen 

v oblastech Gaeltachtu. Od roku 2003 je povinností úředníků státní správy tento jazyk plynně 

ovládat. Přesto ho řada z nich neumí, protože irština není tak vyžadována, jak by měla dle 

zákona být. Irská vláda se tento problém snaží řešit v rámci jazykového plánu, který vznikl 

v roce 2010 a byl naplánován na 20 let. V roce 2015 proběhl jeho zhodnocení po pěti letech, 

kterého se veřejně mohli účastnit i občané. Irština se také povinně vyučuje na veřejných 

základních a středních školách, takže se každý minimálně 13 let tento jazyk učí. Problém 
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nastává v nedostatku kvalifikovaných učitelů a špatných metodách výuky. Všem těmto 

problémům se věnuje jazykový plán (Government od Ireland, c2016). 

V rámci irské vlády irštinu nejvíce podporují Ministerstvo vzdělávání a dovedností a 

Ministerstvo pro regionální rozvoj, venkov, umění a Gaeltacht (Government of Ireland, 

c2017). Jak již bylo zmíněno, v Irsku platí od roku 2003 zákon The Official Language Act, 

který vymezuje určité závazky vládě. Tento zákon vyjádřil ustanovení irštiny jako prvního 

úředního jazyka a vedl k založení úřadu jazykového komisaře (Coimisinéir Teanga). Úřad má 

za úkol chránit příslušná jazyková práva irských a anglických mluvčích v Irsku. Komisař je 

do úřadu jmenován prezidentem (The Official Language Act, 2003).   
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Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit jaké je postavení irštiny v Severním Irsku a 

v rámci Velké Británie, jak a proč se tento jazyk uchoval a jaký je jeho potenciál. Zároveň 

bylo cílem práce porovnat Severní Irsko s Irskou republikou, kdo je na tom v postavení irštiny 

lépe a kdo hůře.  

Vývoj irštiny v Severním Irsku během 20. století prošel mnoho změnami. Celkově byla a je 

irština v Severním Irsku spojována s národní identitou a to je taky důvod proč zde tento jazyk 

stále přežívá a proč se obyvatelé Severního Irska snaží o jeho revitalizaci. V roce 1921, po 

rozdělení Irska na dvě části, došlo i k prolomení vztahů k irskému jazyku zejména ze strany 

těch lidí, kteří nechtěli zůstat součástí Velké Británie, ale chtěli se připojit k Irské republice. 

Irský jazyk se začal ukazovat jako významný ukazatel národního uvědomění.  

První oficiální uznání, které v Severním Irsku irština obdržela, bylo v roce 1998 přijetím 

Velkopáteční dohody. Tato dohoda oficiálně požaduje respektování jazykové odlišnosti. 

Nicméně Velkopáteční dohoda neposkytla irštině žádný oficiální právní status. 

Dalším významným krokem ve vývoji irštiny bylo přijetí Evropské charty pro regionální a 

menšinové jazyky Britskou vládou. Podepsáním této Charty došlo k oficiálnímu uznání irštiny 

jako menšinového jazyka a vláda Spojeného Království za něj musela převzít plnou 

zodpovědnost. Byl jí udělen stejný stupeň ochrany jako velštině a skotštině. Westminster se 

zavázal k řadě pravidel, které se týkají vzdělávání, překladů či podpory kulturních akcí.  

Další dohoda, která byla na tomto území přijata a měla za cíl chránit a posílit pozici irského 

jazyka byla podepsána ve skotském městě St. Andrews. V této dohodě byl Severnímu Irsku 

přislíben irský jazykový zákon, který by irštině udělil právní status, nicméně ani 11 let od 

přijetí této dohody oproti Irské republice, nebyl tento zákon zaveden.  

Během prvních deseti let byly v Severním Irsku postupně vytvořeny dvě jazykové strategie. 

Obě strategie si kladou za cíl zlepšit postavení irštiny ve Společnosti, zajistit kvalitní výuku 

jazyka, zvýšit povědomí o irštině ve veřejném sektoru a vyzdvihnout kvality tohoto jazyka. 

Irština se začala dostávat do širšího povědomí lidí.  

Z téměř úplného vymizení, které ji hrozilo na počátku 20, století, se stala menšinovým 

jazykem Spojeného království, národní přesvědčení je zde natolik silné, že dokázalo irštinu, 
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alespoň trochu ukotvit v právním systému Velké Británie. V průběhu 21. století se začíná 

usilovat o zavedení právních předpisů, které by zaručily irštině stejný status jako má 

angličtina. Nicméně přes všechna úsilí, která jsou pro tento jazyk vytvářena, je stále kam se 

posouvat. Otázka používání irštiny v praktickém životě a zavedení irského jazykového zákona 

pro Severní Irsko je pořád velmi intenzivní. Irštinu stále není možné používat u soudu, ve 

státních orgánech, u policie, dále se není možné plně vzdělávat v irském jazyce a taktéž chybí, 

dvojjazyčné značení na veřejných budovách a dopravních značkách. Nicméně další posun ve 

vývoji irského jazyka v Severním Irsku závisí především na aktuálním rozložení politických 

sil.  

Oproti tomu irština v Irské republice má lepší právní postavení, ale daleko slabší tlak obyvatel 

na zlepšení pozice tohoto jazyka v praktickém životě. Oficiálním úředním jazykem se zde 

stala již v roce 1937. Nicméně tím, že v roce 1949 došlo k ustanovení Irské republiky a 

přetrhání vazeb k Velké Británii, obyvatelé ztratily potřebu většího národního cítění k tomuto 

jazyku. Vláda se zde sice jazyk snaží formálně podporovat, ale nemá to takový dopad jako 

v Severním Irsku, protože obyvatelé Irské republiky nemají potřebu bojovat za svojí 

národnost.  

Na rozdíl od Severního Irska zde existuje Oficiální jazykový zákon z roku 2003, který ukládá 

formálně povinnost úředníkům irštinu umět a používat ji, nicméně v praxi to není 

vyžadována, tudíž ho řada z nich stejně neumí. Taktéž zde není irština považována za 

menšinový jazyk, i když je zde v menšině, tudíž nespadá na území Irské republiky pod 

ochranu Evropské charty pro regionální či menšinové jazyky. Vláda zde během 21. století 

vytvořila jednu strategii pro irský jazyk, kde se primárně zaměřuje na zlepšení výuky irského 

jazyka na školách. Oproti Severnímu Irsku je v Irské republice irština povinným předmětem 

na základních a středních školách, ale její výuka je spojena s nedostatkem kvalifikovaných 

učitelů. Dalším problémem je propojení irštiny s praktickým životem, žáci většinou irštinu po 

střední škole přestanou používat a upadne u nich v zapomnění.  

Závěrem lze říci, že postavení irštiny je na tom lépe na území Severního Irska, právě pro 

snahu obyvatel tento jazyk znovu pozvednout a bojovat za svoji národní identitu. Důkazem je 

i řada smluv a dokumentů přijatých během 21. století, vznik mnoha organizací na podporu 

tohoto jazyka a vytvoření jazykových strategií na území Severního Irska. 
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Institut politologických studií  

Projekt bakalářské práce  

Zdůvodnění výběru práce  

Irština je jazyk, kterým se mluví v Irské republice a v Severním Irsku. Počet mluvících irštinou se 

pohybuje okolo 450 000 obyvatel, přesto získala status národního a úředního jazyka a od roku 2007 

patří mezi jazyky Evropské unie. V současné době se irská vláda pokouší pozvednout její úroveň na 

základě různých programů. Toto téma jsem si vybrala, protože si myslím, že je důležité podporovat 

původní jazyky, v rámci multikulturalismu by neměl převládat pouze jeden jazyk, neboť integrace 

menšin nutně neznamená definitivní odklon od jejich kořenů, jazyka a zvyků nevyjímaje.  

Předpokládaný cíl  

Cílem práce je zjistit jaké postavení má Irština v současném Irsku na základě dostupných zdrojů. Jaké 

jsou podpůrné programy pro tento jazyk. Co vedlo k přijetí Irštiny jako jazyku Evropské unie.  

Metodologie práce  

Při zpracování této práce bude použita metoda kvantitativní. Kvantitativní metoda bude použita v 

teoretické části bakalářské práce sběrem informací. Sběr proběhne v podobě studia literárních a 

internetových zdrojů, které se týkají Irska, irské historie, obyvatel a území zvaného Gaeltacht. Tuto 

metodu také použiji při získávání informací o irštině jako jazyku Evropské unie. Při své práci budu 

využívat především anglicky psané zdroje zaměřené k tématu.  

Základní charakteristika tématu  

Irština je jazyk keltské větve indoevropské jazykové rodiny. Mluví se s ní v Irské republice a 

Severním Irsku jako menšinovým jazykem, který má ale status národního a úředního jazyka Irska. 

Dříve byla irština hlavním jazykem, ale různými historickými okolnostmi se dostala do pozadí a byla 

nahrazena angličtinou. Obyvatelé, kteří mluví irštinou, jsou převážně shromážděny v oblastech 

zvaných Gaeltacht. V dnešní době mluví irštinou zhruba 6% obyvatel. Irská vláda se pokouší o 

pozvednutí úrovně irštiny na základě různých programů. V Irsku je irština povinným předmětem 

státních maturit, ale vzhledem k tomu, že mnoho studentů má pocit, že je do irštiny tlačeno, tak ji po 

složení maturity přestává používat. 13. června 2005 se irština stala úředním jazykem Evropské unie, 

s účinností od roku 2007.  
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Předpokládaná struktura práce  

1. Úvod  

2. Základní fakta o Irsku  

3. Irština  
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3.2. Současné postavení Irštiny  

3. 3. Programy na podporu Irštiny 


