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Předložená diplomová práce mapuje jazykovou politiku v Norsku od roku 1814 až do 
současnosti. Práce si klade za cíl nastínit, jakými fázemi psaná norština v tomto období 
procházela a jakou roli při tom sehrála vnitropolitická situace. 
 
 V úvodních kapitolách autorka přehledně nastiňuje časová období, kterými se bude 
v práci podrobněji zabývat. Práce je ohraničena rokem 1814, kdy se Norsko vymanilo 
z dlouholeté dánské nadvlády, což mělo vedle politických také jazykové důsledky. Dále 
autorka představuje metodologii, podle které postupovala. S odkazem na specifickou a 
poměrně složitou jazykovou situaci v Norsku se rozhodla zaměřit především na psanou 
norštinu (tedy formy bokmål, nynorsk a samnorsk). Norské dialekty, jinými slovy jazyk 
mluvený, ale ani jazyky národnostních menšin na norském území předmětem výzkumu 
nejsou. Podstatnou část úvodních kapitol tvoří analýza použitých pramenů a sekundární 
literatury. Autorka neopomněla uvést ani definice základních termínů, se kterými dále 
pracuje. 
 Hlavní část práce začíná stručným popisem událostí před rokem 1814, které měly 
přímý vliv na jazykovou situaci v Norsku. Autorka osvětluje příčiny dominantního postavení 
dánštiny v tomto období a dále poukazuje na předpoklady, které vedly k boji o nový norský 
jazyk. K tomu neodmyslitelně patří vznik a vývoj dvou psaných forem norštiny (bokmålu a 
nynorsku), které autorka stručně, ale zároveň výstižně uvádí. Celková jazyková situace 
v tomto období je nahlížena v přímých souvislostech s vnitropolitickou situací. V roce 1884 
byl v Norsku zaveden parlamentarismus a s tím také souvisí vznik dvou hlavních politických 
stran – Venstre (podporovala obě jazykové formy) a Høyre (upřednostňovala výhradně 
riksmål, pozdější bokmål). Když strana Venstre v roce 1884 zvítězila ve volbách, dočkal se 
také nynorsk svého uznání a v roce 1885 byl zrovnoprávněn s bokmålem. Počátek 20. století 
se nesl hlavně ve znamení definitivního odklonu od dánštiny a postupným začleňováním 
nových norských prvků do jazyka. To se povedlo v reformách bokmålu v roce 1907, 
respektive 1917. Ve dvacátých letech se jazykový boj dostává do zcela nové fáze. Norská 
společnost se již nepolarizuje pouze v rámci dvou jazykových forem (tedy zastánci bokmålu 
proti příznivcům nynorsku), ale uvnitř obou táborů vznikají různé skupiny s odlišnými názory 
na to, jak má která forma vlastně vypadat. Na konci dvacátých a na počátku třicátých let se 
jazyková situace nadále komplikuje. Zásluhu na tom nese zejména vzrůstající vliv politické 
strany Arbeidepartiet a její snahy o jeden společný norský jazyk zvaný samnorsk. Mělo se 
jednat o jakési sloučení obou stávajících forem. Toto sloučení mělo být výsledkem několika 
jazykových reforem, které mají obě jazykové formy postupně sbližovat. Krokem k jednomu 
společnému jazyku byla reforma z roku 1938, která však měla spoustu odpůrců jak u 
obyvatel podporujících bokmål (přesněji řečeno jeho konzervativní formu riksmål), tak u 
zastánců nynorsku (těm zase vadil fakt, že se tato jazyková forma již příliš vzdálila té, kterou 
vytvořil I. Aasen). Autorka stručně nastiňuje výsledky této reformy a především se zabývá 
důsledky, které přinesla. Poukazuje také na fakt, že tato reforma se v praxi projevila až po 
druhé světové válce, zejména v 50. letech, kdy se jazykový boj ještě více přiostřuje. Konají se 
nejrůznější protestní akce, demonstrace a pochody proti samnorsku, které vrcholily 
hromadným pálením učebnic psaných touto formou. Silný odpor obyvatel (zejména příznivců 
konzervativního bokmålu) a nesouhlas s politikou sbližování vedl k tomu, že se od myšlenky 



jednoho společného psaného jazyka nakonec upustilo a obě formy tak měly podléhat pouze 
přirozenému vývoji. Na ten má dohlížet Vogt-komité, jehož hlavním úkolem bylo urovnat 
jazykové spory a vytvořit tak atmosféru vzájemného respektu. Tím také v Norsku končí 
období aktivní jazykové politiky. Iniciativu v oblasti jazykových otázek přebírají nejrůznější 
spolky a jazyková sdružení.  
 Podle autorky lze jazykový vývoj v Norsku vedle jazykových reforem nahlížet také 
z hlediska jazykových institucí, které v té době působily. Kromě již zmíněné Vogt-komité 
patří mezi nejdůležitější instituce Jazyková rada (Norsk språkråd, dřívější Norsk 
språknemnd). Autorka podrobně uvádí, kterými změnami Norská rada prošla a také jaká je 
její současná role v norské společnosti.   
 Autorka dále nastiňuje současnou situaci obou jazykových forem. Snaží se zmapovat 
jejich užívaní v tisku a veřejnoprávních sdělovacích prostředcích. Svá tvrzení dokumentuje 
několika názornými tabulkami a přehlednými grafy. Poukazuje také na fakt, že bokmål 
v písemném projevu volí stále více Norů (v současnosti již téměř 90 %) a tato forma se tak 
stává značně dominantní. 
 V závěrečné kapitole jsou pak všechny hlavní jazykové a politické mezníky stručně 
shrnuty. Diplomová práce obsahuje také velké množství příloh (tabulky, průzkumy veřejného 
mínění, principy jazykových reforem apod.), kterými autorka svůj výklad doplňuje a podává 
tak ucelenější obraz zkoumané problematiky. 
 
Poznámky k jednotlivostem: 
1. Na stranách 9 - 10 hovoří autorka o jazykové politice v Norsku jako o tématu zevrubně 

prozkoumaném a velmi často zpracovávaném (to ostatně dokládá i množství dostupné 
sekundární literatury). V čem tedy autorka shledává hlavní přínos své práce? 

2. Co si autorka myslí o vlivu angličtiny na norštinu? Představuje angličtina hrozbu? Je třeba 
s ní nějak bojovat? 

3. Jak vidí autorka budoucnost nynorsku s ohledem na data v tabulkách uvedených v kapitole 
3.5.1? 

4. Mohl by mít vstup Norska do EU nějaké jazykové důsledky? 
5. Proč se autorka rozhodla neskloňovat některá cizí slova jako např. bokmål, riksmål apod.? 

(Některé věty tak zní poněkud kostrbatě, srov. např. na str. 36  Své aktivity prezentovali na 
stránkách novin Den 17de Mai, psaných landsmål.)        

 
Závěr: 
Diplomová práce PhDr. Ivy Doušové je detailní, systematická studie, která zachycuje 
jazykový vývoj v Norsku na pozadí politických událostí. Práce svědčí nejen o dobrých 
jazykových znalostech autorky, ale také o její dobré orientaci v oblasti politologie a 
sociologie. Jak vyplývá z výše uvedeného, práce splňuje, svým rozsahem dokonce převyšuje 
požadavky na diplomové práce kladené. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně 
hodnotím jako výbornou. 
 
 
 
 
 
 
V Praze 1. září 2011                                                                                        Mgr. Pavel Dubec  


