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Předložená diplomová práce zkoumá současný stav norského spisovného jazyka, především 
tedy formy zvané bokmål, na pozadí pravopisných reforem. Práce si klade za cíl nastínit 
změny, které tyto reformy přinesly, a především zmapovat jazykovou situaci v Norsku po 
poslední reformě z roku 2005.  
 
 V úvodních kapitolách autorka uvádí pojmy, se kterými dále ve svém výkladu 
pracuje. Důraz je kladen především na vymezení pojmu jazyková norma. Tu autorka chápe 
jako soubor konsensuálních pravidel, které jsou pro uživatele do jisté míry závazné. Její 
obsah pak stručně definuje pomocí tří základních charakteristik – závaznost (norma je pro 
mluvčí přijatelná a chápána jako závazná), variantnost (odráží variabilitu v různých 
jazykových rovinách (fonologické, morfologické, lexikální apod.)), implicitnost (norma je 
svým způsobem zakódována v myslích uživatelů). V norské lingvistické tradici se navíc 
setkáváme s takzvanými normami předepsanými (foreskrevne normer) a operativními 
(operative normer). Prvně jmenované představují normy, které jsou předepsány jazykovou 
institucí a týkají se především ortografie, morfologie či lexikologie, tedy těch jazykových 
rovin, které lze poměrně snadno popsat. Naproti tomu normy operativní žádnou jazykovou 
autoritou stanoveny nejsou. Existují jakoby mimochodem a vyplývají z jakéhosi společného 
konsenzu uživatelů. Tento typ norem zahrnuje především sémantiku nebo stylistiku. Dále se 
autorka zabývá problematikou kodifikace, tedy uznáním jazykových norem a jejich zakotvení 
ve společnosti. To je hlavním úkolem jazykových institucí (u nás Ústavu pro jazyk český 
Akademie věd, v Norsku Jazykové rady (Språkrådet)). Obě instituce také obdobně 
přistupovaly k uplatnění kodifikačních přístupů. Nejprve se kladl důraz na takzvanou 
preskripci, tedy na způsob přikazující a regulující (vyznačuje se též četnými zásahy lingvistů 
do spisovného jazyka, kteří se tak v podstatě stávají jeho tvůrci). Postupem času však nastává 
příklon k takzvané deskripci, což je způsob kodifikace, který má především poradní nebo 
doporučující charakter. Autorka se také snaží osvětlit rozdíl mezi normou a kodifikací a dále 
nastiňuje některá úskalí kodifikačního procesu.     
  Po představení základních pojmů se autorka věnuje reformám bokmålu. První byla 
provedena v roce 1907 a jejím hlavním cílem bylo definitivní odtržení od dánštiny. S tím také 
souvisela změna takzvaných měkkých konsonantů (b, d, g) na tvrdé (p, t, k) v některých 
pozicích. Vedle změn fonologických došlo také k úpravám v morfologii (především v oblasti 
deklinačních koncovek substantiv a konjugačních koncovek sloves). Další reforma 
následovala o deset let později. Vedle pokračujícího odklonu od dánštiny (zavedení 
morfologických prostředků pro femininum) přinesla také sbližování obou norských psaných 
forem, tedy bokmålu a nynorsku (především v zavedení preteritní koncovky –a vedle 
koncovky –et u některých sloves). Následující reforma z roku 1938 zavádí koncept hlavních a 
vedlejších forem. Některé jevy uvedené do jazyka v předchozí reformě získávají nový status 
(především koncovka feminina –a, která do té doby měla nižší status než koncovka maskulina 
–en). Autorka poukazuje na fakt, že právě od této reformy se v bokmålu hovoří o třech 
gramatických rodech substantiv (maskulinum, femininum, neutrum). Další reforma přišla 
v roce 1959 a nadále se snaží obě písemné formy sbližovat. Do bokmålu stále více pronikají 
radikální tvary a norská jazyková situace se tak stává čím dál méně přehlednou. To má 
změnit parlamentem vytvořený výbor (Vogt-komité) a následně nově zřízená jazyková 



instituce nazvaná Norsk språkråd. Hlavním úkolem těchto dvou orgánů bylo zamezit dalšímu 
sbližování obou písemných forem a dohlížet na jejich přirozený vývoj. Tyto myšlenky jsou 
již zakotveny v reformě z roku 1981. Nepřehledná jazyková situace se tímto však zdaleka 
neřeší, a přestože se obecně hovoří pouze o dvou písemných formách (bokmålu a nynorsku), 
ve skutečnosti je forem minimálně šest (riksmål (konzervativní bokmål), umírněný bokmål, 
radikální bokmål, společná norština (samnorsk), a-mål nynorsk (má blízko k bokmålu) a 
tradiční nynorsk).      
 Nejvíce pozornosti věnuje autorka reformě z roku 2005. Mezi nejvýznamnějšími 
změnami uvádí zrušení vedlejších forem a dále úpravy některých deklinačních a 
konjugačních koncovek. Reforma měla své odpůrce i zastánce. Hlavní výtky směřovaly ke 
značnému množství volitelných prostředků, které reforma přinesla. S volitelností zdánlivě 
ekvivalentních variant však nastal problém, neboť tyto varianty jen zřídka reprezentovaly 
zcela rovnocenné tvary. Uživatelé se tak mohou dostat do konfliktu s textovou koherencí. 
Příznivci reformy naopak vyzdvihují především demokratičnost reformy a také fakt, že 
umožnila uživatelům přiblížit psaný jazyk svému dialektu. 
  V další kapitole se autorka zabývá současným stavem norštiny s ohledem na 
pedagogické hledisko a snaží se nastínit problémy, které současný stav norštiny může působit 
studentům (jak norským, tak zahraničním).     
 V závěrečných kapitolách pak autorka shrnuje stav norštiny po reformě z roku 2005 a 
v oddíle o minimální intervenci navrhuje řešení tohoto problematického stavu. 
 Celkové koncepci, přístupu k tématu a jeho zpracování nemám co vytknout. 
 
Poznámky k jednotlivostem: 
1. Co si autorka myslí o kodifikaci mluvené norštiny? Je to vůbec možné?  
2. V 5. kapitole autorka pojednává o úskalích, se kterými se mohou setkat studenti, kteří se 

učí norštinu jako druhý jazyk. Jaký postup by autorka pedagogům doporučila (zvlášť 
v případě, kdy studenti nemají možnost výuky s rodilým mluvčím)? 

3. Jaký má autorka názor na nynorsk? Není přece jen zbytečné, aby tak malý národ jako 
Norové měli dvě písemné formy? (pomineme-li fakt, že obě základní formy se dají dále 
rozčlenit) 

4. Jistě by bylo zajímavé doplnit výklad o reformách nějakými příklady živých textů (např. 
pozorovat proměnu jednoho textu v průběhu několika reforem). Přestože by to byl 
pravděpodobně úkol náročný, obohatilo by to práci o jistý praktický aspekt. 

 
Závěr: 
Diplomová práce Ivy Vedralové je přehledná, systematická studie popisující současný stav 
norštiny na základě několika jazykových reforem. Její přínos spočívá mimo jiné v zachycení 
problémů plynoucích ze současné jazykové situace a její závěry lze nepochybně využít 
v pedagogické praxi. Práci doporučuji k obhajobě a předběžně hodnotím jako výbornou.    
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