
Oponentský posudek bakalářské práce Simony Kloučkové 

Norský znakový jazyk – historie a současnost 

Bakalářská práce Simony Kloučkové je jednou z prací, která je poctivě zpracována a zároveň je dobře 

využitelná pro získání všeobecného pohledu na historii i současné postavení norského znakového 

jazyka. Velmi oceňuji jednoduše a jasně zpracovaný chronologický přehled hlavních historických 

událostí spojených s norskou komunitou neslyšících a jejich jazykem.  

Autorka práce dokázala, že umí velmi efektivně pracovat se zdroji nejrůznějších forem a datací. V 

případě využití norsky psaných zdrojů nelze jinak než autorce práce důvěřovat, nicméně na základě 

způsobu využití zdrojů nám jazykově dostupných, ji důvěřujeme velmi ochotně. 

Práce nám přináší mnoho zajímavých podnětů k zamyšlení. V případě Norska hovoříme o polovinu 

menší většinové populaci než v případě České republiky, v případě počtu členů komunity neslyšících 

se jedná o 4 - 5 tisíc osob.   

Nutno dodat, že v některých místech práce se nedočítáme pro nás povzbudivé informace, a to např. 

hned v úvodní kapitole na str. 9, kde je uvedeno, že v Norsku je výuka norštiny obecně považována 

za důležitější než podpora výuky ve vlastním menšinovém jazyce. I z tohoto důvodu byly na začátku 

20. století plošně zrušeny státní speciální školy pro sluchově postižené, zakládané již od roku 1825. 

Většina neslyšících dětí dnes navštěvuje běžné školy. 

Jako paradox vnímám události z roku 1997, který se stal důležitým milníkem pro neslyšící - byli 

akceptováni jako jazyková a kulturní menšina, která měla být vzdělávána na stejné úrovni a ve 

stejných předmětech jako slyšící vrstevníci. Norsko bylo první zemí na světě, kde bylo uzákoněno 

vzdělávání v národním znakovém jazyce a vytvořen vlastní předmět znakového jazyka na základních 

a později středních školách. 

Jazyková situace norských neslyšících může být cennou inspirací pro zřizovatele škol pro děti se 

sluchovým postižením u nás. Vnímám jako zbytečné, že se norské úřady musí snažit zrušené 

„speciální“ školy jako centra předávání jazyka a kultury neslyšících kompenzovat nabídkou Státní 

speciálně pedagogické služby, dříve zodpovědné za státní speciální školy, kde kromě poradenství a 

výuky NTS pro učitele, nabízí tzv. částečnou výuku. Částečná výuka je definována jako alternativní 

výukové prostředí, kde se žáci v rámci skupinové výuky mohou setkávat s neslyšícími vrstevníky z 

jiných škol. V týdnech, kdy neprobíhá částečná výuka, mají žáci možnost účastnit se online výuky v 

předmětu norský znakový jazyk, kde mohou trénovat své jazykové schopnosti. 

Na druhou stranu se zdá být norský systém vzdělávání neslyšících v mnohém sofistikovanější a 

promyšlenější než systém český např. na str. 40 se dočítáme, že v roce 2011 vzniklo při Språkrådet 

nové oddělení Znakový jazyk, ve kterém je zaměstnán jazykový poradce pro otázky NTS. Úkolem 

tohoto oddělení bylo a je podpořit status NTS. Mezi hlavní úlohy oddělení patří: odpovídat na otázky 

o NTS, spolupracovat s příbuznými obory a organizacemi, informovat o používání NTS v různých 

souvislostech a informovat o vzdělávání v NTS a jazykových právech neslyšících. Velkou inspirací 

může být také rok 1991, ve kterém byl založen Historický spolek norských neslyšících. 

Dále mě zaujala informace o tom, že v Norsku původně používali dvouruční prstovou abecedu příp. 

odkaz na Andrease Christiana Mollera, který je označován prvním neslyšícím učitelem neslyšících v 

Norsku, potažmo v celé Skandinávii (zároveň je také zakladatelem školy a institutu pro neslyšící v 

Norsku). Z toho vyplývá, že se s neslyšícími učiteli ve výuce počítá déle než v historii vzdělávání 

českých neslyšících. 



Na druhou stranu se jeví, že máme s norským prostředím mnoho společných problémů. Jedním z 

nich je fakt, že mnoho univerzit a vysokých škol stále vykazují nedostatek učitelů znakového jazyka. 

Na rozdíl od českého prostředí je však zřejmá snaha tento problém systematicky řešit. 

Napadá mě dále několik otázek, předem děkuji za jejich stručné a věcné zodpovězení: 

1. Na několika místech v práci kol. Kloučková zmiňuje „komisi“ („Komisí“ na str. 19, “Komisí pro 

znakový jazyk” a “Akční komisí pro znakový jazyk“ na str. 36). O jakou komisi se vždy přesně 

jedná? Z jakých členů byla složená? Kdo ji ustanovil?  Jedná se o komisi, která je 

respektovaná komunitou neslyšících?  Děkuji za vyjasnění. 

2. Kdo pořádal Severský kongres neslyšících? Dozvídáme se, že proběhl v roce 1907, ale 

celonárodní Norská asociace neslyšících byla založena až 1918. (str. 20 + pozn. pod čárou 26) 

3. Situace kolem vytvoření slovníku skandinávských znakových jazyků je podle mého v práci 

vysvětlena poněkud nejasně. Na str. 23 se dočteme, že „Plánovaný slovník NTS, tedy přesněji 

řečeno slovník skandinávských znakových jazyků nebyl nikdy dokončen a komise byla v roce 

1968 rozpuštěna“. Na str. 24 je však dále uvedeno, že „Slovník ke společnému 

skandinávskému znakovému jazyku byl dokončen v roce 1967 a obsahoval 2000 znaků.“ 

Mohu požádat o dovysvětlení souvislostí?   

4. Na str. 50 se uvádí, že „Většina žáků navštěvuje běžné školy. Žáci základních škol mají podle 

školského zákona právo na výuku přímo v NTS s učitelem se znalostí NTS na úrovni rodilého 

mluvčího, nemají ale nárok na tlumočníka“.  Je tedy praxe taková, že tito žáci jsou v běžných 

školách bez jakékoliv další podpory, tj. nemají nárok např. na „osobního asistenta“? 

Práce je po obsahové i formální stránce velmi zdařilá. Při čtení narážíme jen na drobné překlepy př. 

„Oborníky“ (str. 8), „svůj mateřských jazyk“ (str. 41), které však nijak nebrání porozumění. 

Z pohledu čtenáře bych pro lepší orientaci v textu také doporučila vyměnit umístění obrázků č. 4 a 5. 

Závěr:   

Bakalářská práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a může být podkladem k obhajobě. 

Práci hodnotím stupněm výborně. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby.  

  

14. června 2021  

  

Mgr. Radka Nováková 

Ústav jazyků a komunikace neslyšících 

 

 

 

 


