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Předání Řádu akademických palem 

Projev Velvyslance 

 

Vážený pane primátore města České Budějovice, Vážený pane 

rektore Jihočeské univerzity, Vážený pane děkane Filozofické 

fakulty, Vážený pane předsedo sdružení Gallica, Vážené dámy a 

pánové, 

 

Sešli jsme se dnes v tomto krásném sále na českobudějovické 

radnici, abychom ocenili akademickou a profesní kariéru pana 

Ondřeje Peška. Francie mu dnes vyjadřuje vděk za šíření našeho 

jazyka a francouzského literárního dědictví v České republice.  

Vážený pane Pešku, rád bych nyní zmínil několik z řady 

důvodů, které vedly Francii k tomu, že se Vás rozhodla jmenovat 

rytířem Řádu akademických palem. 

Zaprvé je to Váš výzkum francouzského jazyka. 

Ke specializaci na francouzštinu a latinu Vás přivedla Vaše 

první vyučující francouzštiny na gymnáziu v Klatovech paní 

Macháčková. Po studiu na Pedagogické fakultě v Českých 

Budějovicích a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně jste úspěšně obhájil doktorskou práci v oboru románské 

lingvistiky s francouzským názvem: Enrichissement du lexique de 
l'ancien français: les emprunts au latin dans l'œuvre de Jean de 
Meung. Jeho překlad do češtiny ovšem nechám raději na vás.  
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Díky vašemu výzkumu a precizní znalosti středověké 

francouzštiny jste tedy mohl akademické prostředí a české studenty 

seznámit s jedním z nejkrásnějších francouzských středověkých 

textů: s Románem o růži. Vaše práce v roce dva tisíce pět získala 

Cenu Gallica za nejlepší doktorskou práci obhájenou na českých 

univerzitách.  

Zadruhé bych vyzdvihl Vaše neúnavné nasazení při šíření 

francouzského jazyka prostřednictvím sdružení Gallica, kterému 

jste předsedal od roku dva tisíce šest do roku dva tisíce deset. Jeho 

současný předseda, docent Aleš Pohorský, je tu dnes s námi. 

Rád bych připomněl, že také díky vám byla práce sdružení 

Gallica v roce 2011 oficiálně oceněna Francouzskou akademií, která 

mu předala cenu za šíření francouzského jazyka a literatury.  

 

Opusťme teď na okamžik univerzitní půdu, abychom 

pžipomenuli Vaše aktivity v Českých Budějovicích, kterým se 

věnujete již od studentských let.  

Nejprve jste se zapojil do činnosti Francouzsko-českého 

klubu a v roce dva tisíce čtyři jste se významně zasadil o jeho 

přeměnu na Francouzskou alianci Jižní Čechy. Od jejího vzniku až 

do roku dva tisíce deset jste byl také jejím prvním předsedou. Rád 

bych zde ocenil dynamický přístup současných pracovníků 

jihočeské Aliance a kvalitu jejich vztahů s místními institucemi, 

zejména s magistrátem města. Vážený pane primátore, rád bych 

Vám osobně poděkoval za Vaši podporu. 

Dále bych připomněl také to, že pan Pešek posílil vzájemná 

pouta mezi našimi zeměmi prostřednictvím partnerství Českých 

Budějovic s městem Lorient. Spolupráce mezi českými a 
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francouzskými městy a regiony hraje dle mého názoru zcela zásadní 

roli ve vztazích mezi našimi zeměmi. 

 

Závěrem bych zdůraznil jak význam Vaší výzkumné práce, o němž 

svědčí množství Vašich publikací, tak také Vaše pedagogické 

kvality. Zájem o studenty je ústředním bodem Vaší pedagogické 

činnosti, stejně tak jako snaha o rozvíjení meziuniverzitních vztahů 

na evropské úrovni. Toto úsilí dokládá například zavedení 

magisterského oboru s dvojím diplomem ve spolupráci s Université 

Paris Descartes. 

Rád bych také zdůraznil kvalitu spolupráce, kterou jste 

navázal s pracovníky Francouzského institutu v Praze zabývajícími 

se podporou francouzštiny v univerzitním prostředí.  

Jako zástupce nové generace odborníků na francouzský 

jazyk, kteří začali působit po sametové revoluci, jste příkladem pro 

mladé lidi, se kterými jste v každodenním kontaktu. Vaše činnost je 

důkazem pravdivosti slov, která pronáší don Rodrigo v Cidovi 
Pierra Corneille: « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, 
la valeur n’atteint pas le nombre des années. » Dovolím si 

poznamenat, že jste nedávno oslavil osmatřicáté narozeniny. 

 

Vážený pane Ondřeji Pešku, za Vaše jedinečné úsilí o šíření 

francouzského jazyka a nasazení při výkonu funkce předsedy 

Francouzské aliance Jižní Čechy, za Vaše zásadní přispění k 

současnému výzkumu a pedagogické působení usilující o výchovu 

generací studentů, kteří budou otevření románským jazykům, Vám 

ve jménu Ministerstva školství a z moci svého úřadu předávám 

insignie rytíře Řádu akademických palem. 


