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Posudek vedoucího bakalářské práce Simony Kloučkové 

Norský znakový jazyk – historie a současnost 

Simona Kloučková ve své bakalářské práci uplatnila znalosti nabyté v rámci svého 

studia dvou oborů: Čeština v komunikaci neslyšících a Norská studia. Svého pobytu v norském 

Bergenu, kde práci psala, využila nejen k získání původních tištěných a elektronických zdrojů, 

ale také ke konzultacím s několika norskými odborníky. Přináší tak kompilaci poznatků, které 

by byly běžnému českému čtenáři, neovládajícímu norštinu, nedostupné.  

Autorka se v práci pokusila zachytit nejdůležitější momenty z historie i současnosti 

norského znakového jazyka. Využila k tomu značné množství zdrojů (seznam literatury čítá 

sedm stran), které ve své kompilační práci náležitě cituje. Na tomto místě musím ocenit, že 

autorka z původně velmi neuspořádaného množství různých výpisků a poznámek dokázala 

vytvořit poměrně kompaktní a plynulý odborný  text se všemi náležitostmi, uspořádaný do 

logicky navazujících kapitol (ačkoliv někdy by jistě bylo možné zvolit i trochu jiné uspořádání, 

autorka se držela své koncepce rozdělení práce na dvě části, kdy druhá část se věnuje 

současnému stavu, respektive 21. století). Místy bych ocenila větší autorský přínos, více 

vlastních komentářů a lepší propojení některých parafrázovaných částí.  

Práce přináší mnoho zajímavých informací a momentů, pro čtenáře, který má jen 

povšechnou představu o skandinávském přístupu (většinou o tom švédském) ke znakovému 

jazyku, neslyšícím a jejich vzdělávání, může být mnoho věcí překvapivých. Některá témata by 

jistě bylo možné rozpracovat do větších detailů, avšak práce je koncipovaná jako přehledová 

a v této podobě je dostatečně rozsáhlá a zahrnuje všechna relevantní témata vztahující se 

k norskému znakovému jazyku v 19.–21. století (vymezená v zadání). V průběhu psaní práce 

jsme řešily mnoho jednotlivostí, autorka se snažila reflektovat všechny mé připomínky a 

dotazy, najít k nim adekvátní odpovědi a začlenit je do textu. Ačkoliv práce není pojatá jako 

srovnávací a soustředí se výhradně na oblast Norska, ráda bych se zeptala, zda je možné najít 

nějaké paralely (či naopak rozdíly) mezi vývojem v Norsku a v České republice? 

Celkově práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené, závažné pravopisné a 

stylistické nedostatky byly v průběhu jejího psaní postupně odstraněny. Autorka prokázala, že 

je schopna pracovat s cizojazyčnou literaturou a zdroji a sestavit odborný text se všemi 

náležitostmi. Forma i obsah je tedy zcela odpovídající a práce může být dobrým podkladem 

k obhajobě.  

Návrh hodnocení: VÝBORNĚ 

9. 6. 2021 

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 


