
Předání Řádu akademických palem v hodnosti Rytíře 

 

úterý 17. června 2014, 17.00 hod. 

Buquoyský palác, Francouzské velvyslanectví v Praze 

 

 

Vážená paní Heleno Dlesková,  

Vážená paní Soňo Samková, 

Vážené dámy a vážení pánové, 

 

je pro mě nesmírným potěšením moci Vás obě společně s Vašimi přáteli, kteří tvoří 

většinu přítomných, a blízkými přivítat v prostorách Buquoyského paláce, který je již více než 

devět desetiletí symbolickým místem harmonických česko-francouzských vztahů. Má vlast by 

Vám ráda vyjádřila svůj vděk za Vaši celoživotní práci, a tudíž se rozhodla ocenit Vás Řádem 

akademických palem. Francouzská republika by Vám tímto chtěla poděkovat za Vaše 

neúnavné nasazení nejen ve službách vědění, vzdělávání a frankofonie, ale především, a to 

bych rád zdůraznil, v rámci propagace francouzského jazyka a utužení sítě vazeb, jež se Vám 

za téměř tři desetiletí Vašeho působení podařilo mezi našimi zeměmi navázat. 

 

 

A nyní mi dovolte, abych promluvil ke každé z Vás 

 

 

Vážená paní Dlesková, 

 

Po promoci na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1977 jste 

vyučovala na základních školách a současně působila též ve Výzkumném ústavu 

pedagogickém v Praze. Patřila jste k oné hrstce učitelů francouzštiny, kteří se po Sametové 

revoluci aktivně pustili do nejrůznějších projektů a akcí na podporu, šíření a propagaci 

francouzštiny v tehdejším Československu a posléze v České republice.  



Rád bych při této příležitosti zdůraznil, že v letech 2007 až 2013 jste zastávala post 

předsedkyně sdružení učitelů francouzštiny v České republice, za což Vám chceme dnes večer 

též upřímně poděkovat. Po celou tuto dobu jste se v pedagogických kruzích výrazně 

zasazovala o větší profesionalizaci českých učitelů a snažila jste se v širší míře prosadit další 

vzdělávání zdejších vyučujících. Všichni ti, kteří jsou zde s námi, ale i ti, kteří se 

s politováním omluvili, že se dnešní oslavy nemohou zúčastnit, by Vám to zajisté řekli 

mnohem lépe, nežli já, přesto však: důraz, jaký jste kladla na vzdělávání byl v daném 

kontinuálně se vyvíjejícím sociálně-pedagogickém kontextu, kde se nároky žáků a jejich 

rodičů velmi rychle měnily, naprosto zásadní.  

 V úzké spolupráci s jazykovým oddělením Francouzského institutu v Praze jste se déle 

než dvě desetiletí podílela na aktivitách zaměřených na další vzdělávání učitelů francouzštiny 

a na propagaci francouzského jazyka na školách v České republice. Máme-li uvést jednu 

konkrétní akci, pak je na místě vyzdvihnout Vaši úlohu, a samozřejmě též členů sdružení, 

jehož činnost jste koordinovala, v rámci organizace Evropského kongresu Mezinárodní 

federace učitelů francouzštiny – FIPF, který se uskutečnil v září 2011 v Praze. Akce se konala 

pod záštitou tehdejšího českého premiéra a zahájil ji prezident Francouzského institutu p. 

Xavier Darcos. Poprvé za celou dobu pořádání kongresu se v Praze, dvacet let po pádu 

berlínské zdi, sešli učitelé francouzštiny z celého starého kontinentu od Portugalska až po 

Kavkaz. Díky Vašim organizačním a vyjednávacím schopnostem, ale též zásluhou důvěry, již 

jste vložila do svých spolupracovníků, jste velice významně přispěla k úspěchu tohoto 

ojedinělého setkání a tím i ke zviditelnění Vaší činnosti.  

 Vyznamenání, jež Vám dnes udělujeme, je hmatatelným důkazem vděku ze strany 

Francouzského velvyslanectví v České republice a obecněji francouzského ministerstva 

školství všem učitelům francouzštiny, kteří svou každodenní činností přispívají k šíření 

francouzského jazyka. Vážené dámy a vážení páni učitelé, frankofonie spočívá především na 

vašich bedrech. U příležitosti předávání ocenění vítězům gastronomické soutěže z celé České 

republiky jsem měl minulý pátek možnost společně s Vaší následovnicí v čele Sdružení 

učitelů francouzštiny, kterou tímto zdravím, konstatovat, jak zásadní význam má tato práce 

šiřitele a zprostředkovatele cizího jazyka. 

 

 

 



Vážená paní Samková, 

 

váš zájem o cizí jazyky a o sport Vás nejprve zavedly na Pedagogickou fakultu 

Univerzity Karlovy v Praze, kde jste vystudovala ruský jazyk a tělesnou výchovu. Až teprve 

po Sametové revoluci se Vám dostala možnost vystudovat francouzštinu. Studia to nebyla 

právě lehká, neboť jste měla tři malé děti. Avšak díky podpoře Vaší rodiny, která je dnes zde 

s námi a již tímto zdravím, jste zdárně překonala všechny překážky, dostudovala a nakonec 

jste francouzštinu dlouhé roky vyučovala.  

 

V roce 2004 jste přešla na Pražský inspektorát České školní inspekce a stala jste se 

školní inspektorkou. Zde jste vedla sekci středních škol a plánování inspekční činnosti ve 

středních školách. 

 

 V uvedeném profesním prostředí jste obzvláště přispěla k upevnění pedagogických 

vazeb mezi našimi zeměmi, a to především díky vztahům s francouzskou školní inspekcí, jež 

se Vám podařilo navázat. Usilovně jste pracovala a významně jste se podílela zvláště na 

zavedení národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání, tedy na problematice, 

která značně překračuje oblast pedagogiky a jež vyvolala značně protichůdné reakce 

v nejrůznějších sférách, včetně četných politických kontroverzí. Jedno je však jisté, je to 

z velké části Vaší zásluhou, že činnost česko-francouzské pracovní skupiny vyvrcholila 

v květnu 2012 podpisem Dohody o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Francouzským 

velvyslanectvím v České republice a Českou školní inspekcí. 

 

Dovolte mi při této příležitosti zmínit jeden konkrétní příklad výsledku Vaší práce a 

česko-francouzské spolupráce. Právě skončila akce nazvaná „Týden française“, jejímž cílem 

bylo blíže českou veřejnost obeznámit s aktivitami francouzských subjektů v České republice, 

a to nejen poboček francouzských společností, ale i center kulturního života a jazykového 

vzdělávání. Program francouzského týdne zahájila dne 2. června událost, jež spojovala jak 

ekonomickou, tak kulturní sféru. Jednalo se o česko-francouzskou módní přehlídku, na níž 

představili své kreace studenti Vyšší odborné školy oděvního návrhářství v Praze a střední 

průmyslové školy oděvní Les Coteaux v Cannes. Tato módní přehlídka mohla spatřit světlo 

světa a být zahajovací akcí francouzského týdne právě díky aktivní spolupráci mezi 

francouzskou školní inspekcí v Nice a Českou školní inspekcí v Praze. Ostatně, osobně jste 



byla na zmíněné akci přítomna. Jsme Vám nesmírně vděčni za Vaše nezměrné úsilí a 

neúnavné nasazení, jež, jak jsme sami viděli, vyústily v konkrétní podnik.  

  

Na závěr bych rád uvedl, že od září minulého roku jste nastoupila na Gymnázium 

Christiana Dopplera v Praze, kde vyučujete francouzský jazyk. Tato škola letos v dubnu 

podala grantovou žádost na Národní agenturu Erasmus+ o realizaci projektu na téma ekologie 

s francouzskou partnerskou školou lycée du Val d’Argens v Le Muy. Ve svém úsilí jste tedy 

rozhodně nepolevila a neustále pokračujete v navazování vazeb s Francií a s francouzským 

vzdělávacím systémem.  

 

 

Vážené dámy, 

 

z výčtu všech výše uvedených důvodů jsme chtěli ocenit Vaši celoživotní práci a úsilí 

a vyjádřit Vám tímto náš vděk. Již několik desetiletí slouží Vaše neúnavné nasazení ve 

službách francouzského jazyka a obecně Vaše snaha o lepší vzájemné poznávání našich 

občanských společností svým způsobem jako nesmírně plodná, inteligentní a životaschopná 

zásobárna, která neúnavně vyživuje vazby mezi Českou republikou a Francií. Ať se již jedná 

o oblast výuky francouzského jazyka a literatury či pedagogiky, skvěle fungující vztahy jsou 

pro nás zdrojem nesmírného uspokojení a tudíž je nám velkým potěšením moci Vás za Vaši 

práci ocenit a vyznamenat.  

 

Vážená paní Heleno Dlesková, za Váš přínos k posílení česko-francouzských vztahů 

Vás jménem francouzského ministra školství a z titulu pravomocí, jež mi byly svěřeny, jmenuji 

Rytířem Řádu akademických palem. 

 

Vážená paní Soňo Samková, za Váš přínos k posílení česko-francouzských vztahů Vás 

jménem francouzského ministra školství a z titulu pravomocí, jež mi byly svěřeny, jmenuji 

Rytířem Řádu akademických palem. 

 


