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Autorka je absolventkou oboru politologie a problematice Skandinávie, zejména pak 

skandinávské politiky a spolupráce se zevrubně věnovala v předchozím magisterském studiu. 

Snad právě proto si zvolila téma, které s politikou v norských poměrech úzce souvisí. 

V úvodní kapitole autorka zevrubně popisuje metodologický přístup, dostupnou 

sekundární literaturu k tématu a používanou terminologii. V hlavní části nejprve nastiňuje 

příčiny absence psané norštiny po zrušení unie s Dánskem a východiska a vznik dvou forem 

psané norštiny. Po vzniku politických stran došlo ke zpolitizování jazykové otázky, což 

autorka dokládá přístupy jednotlivých stran a uskupení k této problematice a konkrétními 

oficiálními kroky pro zajištění rovnoprávného postavení obou forem. Pozornost je dále 

zaměřena na jazykovou politiku ve 20. a 21. století, kdy autorka používá dva popisy: čistě 

chronologický a popis z pohledu oficiálních jazykových institucí, kterým politické strany 

přenechaly iniciativu ve směřování vývoje norštiny. Autorka také detailně popisuje současnou 

jazykovou situaci. Součástí práce jsou přílohy dokládající mj. zásadní prvky pravopisných 

reforem. 

 

Připomínky a otázky: 

- Na str. 14 autorka definuje pojem jazyková politika. Z prvního odstavce vyplývá, 

že autorka spojuje jazykovou politiku s politikou v původním slova smyslu, tedy 

zjednodušeně řečeno s politikou stran. O jazykové politice však můžeme do určité 

míry mluvit např. i v souvislosti se středověkem. K tomu se váže i otázka, kdo byli 

poslanci parlamentu do vzniku politických stran. 

- Na str. 14 se uvádí, že obavy z vlivu švédštiny skončily ve 40. letech 19. století. 

Proč zrovna v této době? 

- V práci se několikrát zmiňuje silná pozice sedláků a fakt, že tvořili „značné 

procento“ populace (str. 20). Otázka je nasnadě – jak velkou část obyvatelstva 

tvořili v 19., resp. 20. století? 

- Úsměvné je tvrzení na str. 55: „Knih byl dostatek, a tak se i další školy postupně 

přikláněly k radikálnímu bokmål.“ (Knihami se myslí učebnice v radikálním 

bokmålu.) 

- Na str. 64 autorka naznačuje souvislost mezi příklonem k nynorsku a odmítnutím 

vstupu Norska do EU. Má přímé doklady, že byl nynorsk použit jako nástroj 

v politickém boji před referendy? 

- Na str. 65 se zmiňuje nařízení, že se ve veřejnoprávním rozhlasu a televizi musí 

nynorsk používat v min. 25 % příspěvků, přičemž tohoto podílu nebylo nikdy 

dosaženo (viz také tabulka na str. 84). Ačkoliv nemůžeme psát rovnítko mezi 

nynorskem a dialekty, je stoupající procento příspěvků v dialektech vskutku 

markantní a svědčí o rozvolněné a stále liberálnější jazykové politice. Tento podíl 

by byl ještě výrazně vyšší, kdyby pro nejlidnatější část Norska nebyl příznačný 

bokmål. 

- Vím, že studentka v přípravné fázi zvažovala, zda formy psané norštiny bude 

skloňovat, či ne. Proč se rozhodla pro neskloňování? (Toto není výtka.) 

 



Práce je přehledná, což ještě podtrhují tabulky a grafy. Velice zřídka se vyskytují 

překlepy a technické problémy (odsazení textu v několika kapitolách). Autorka se dopouští 

některých stylistických neobratností, např. „Rozpuštění unie se Švédskem umožnilo zaujmout 

nové postoje k mnoha věcem.“ (str. 38), „Výbor ovšem pracoval pomalu, příliš se 

nescházel…“ (str. 44), „Jednalo se o doporučení říkat číslovky nad dvacet…“ (str. 60). 

Chybné je časté používání termínů jazyky či řeči ve významu psané formy norštiny, např. na 

str. 31 „…zkouška ve druhé řeči…“ nebo na str. 35 „…školské komise mohou samy 

rozhodovat o tom, v jakém jazyce bude na konkrétní škole vedeno vyučování…“ nebo na str. 

85 „…jako administrativní řeč zvolen nynorsk, …“. 

 

Práce je přínosná z mnoha hledisek. Podává přehledný obrázek o vývoji norštiny až do 

dnešních dnů (navíc ve čtivé podobě) a je bezesporu využitelná např. ve výuce studentů 

norštiny. Práce je srozumitelná i nenorštinářům, i když autorka nepřekládá norské citáty, což 

ovšem podle instrukcí katedry nemusí. Práce je tudíž prvním uceleným dílem o tomto tématu 

v češtině, navíc s řadou příloh přehledně popisujících např. jednotlivé reformy. Vyzdvihnout 

bych chtěla i kapitoly o dnešní situaci norštiny podpořené přehlednými tabulkami. Dalším 

přínosem práce je propojení jazykové situace s postoji a motivacemi politických stran. 

Autorka uvádí velké množství tištěných i internetových zdrojů a sama se velice dobře 

v tomto kvantu informací dobře orientuje. Pochvalu zaslouží tedy nejen za shromáždění a 

nastudování literatury, ale i za její odpovědné a nikoliv otrocké zpracování. Řazení informací 

je logické a přehledné, práce je koherentní. 

 

Po obsahové i formální stránce práce splňuje nároky kladené na závěrečnou práci na 

vysoké škole, proto ji s radostí doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

 

 

 

V Praze 1. září 2011      PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D. 
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