Od jazyka zemského k jazyku evropskému
(vývoj českého jazyka v letech 1918 – 2018)
Přednáška bude věnována stému výročí vzniku samostatného československého (českého) státu a
soustředí se na sto let vývoje českého jazyka a české kultury.
Do 20. století vstupovala čeština jako jeden ze zemských jazyků (druhým byla němčina) v českých
zemích, které byly součástí Předlitavska. Vznik samostatné republiky významně změnil postavení češtiny.
Na základě jazykového zákona z r. 1920 se čeština, resp. jazyk československý, stala úředním jazykem.
V době druhé světové války se stala vedle němčiny druhým úředním jazykem protektorátu.
Československý parlament po druhé světové válce (a po roce 1993 ani český parlament) nikdy nový
jazykový zákon nepřijal. Od roku 2004 je čeština též úředním jazykem Evropské unie.
Protože je jazyk nedílnou součástí národní kultury, bude při přednášce vnější vývoj českého jazyka
interpretován v rámci vývoje české a československé kultury.
Přednáška se uskuteční 13. 8. 2018.
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