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Autorka je studentkou češtiny a norštiny a snad právě tato kombinace ji vedla k volbě 

tématu diplomové práce – pravopisné reformy jsou ožehavým tématem jak v českém 

prostředí, tak v norském, kde je zájem odborné i laické veřejnosti o pravopis navíc umocněn 

složitým vývojem norštiny. Pravopis činí nemalé problémy jak norským žákům a studentům, 

tak i českým studentům norštiny. 

V první části práce autorka vysvětluje základní pojmy, tedy normu z hlediska 

obecného a jazykového a kodifikaci, zejména pak různé kodifikační přístupy. Dále popisuje 

dosavadní reformy psané norštiny s důrazem na bokmål a roli jazykových institucí. Hlavní 

část práce se týká poslední reformy z roku 2005, která je v dějinách norštiny vskutku 

revoluční. Autorka vysvětluje pozadí vzniku reformy, souvislosti mezi radikálním, 

konzervativním a umírněným bokmålem a jejich odraz v reformě. Převratnost reformy měla 

samozřejmě za následek negativní i pozitivní ohlasy. Dále se v práci uvádí, jaké důsledky má 

a bude mít reforma pro výuku norštiny. Zvláštní pozornost je věnována studentům norštiny 

jako cizího jazyka. Na závěr autorka zmiňuje koncept minimální intervence. 

 

Připomínky a otázky: 

- Autorka občas používá pojem norma místo kodifikace, což je zřejmě dáno doslovným 

překladem z norštiny (str. 18: „implementování jazykových norem do společnosti“).  

- Na str. 19 studentka zmiňuje Skaličkovu typologii jazyků. Jak to souvisí 

s problematikou pravopisných reforem? 

- Ve 3. kapitole studentka rozebírá pravopisné reformy norštiny počínaje reformou 

z roku 1907. Pro neskandinavisty by však byl vhodný stručný vhled do jazykové 

situace norštiny (vznik dvou variant psaného jazyka). 

- Z popisu reformy z roku 1907 nevyplývá, zda byly zavedeny dubletní tvary, a pokud 

ano, pak v jaké míře. Tato informace je pro práci zásadní. 

- U popisu reformy z roku 1917 by měla být uvedena motivace – bylo jejím cílem 

přiblížit riksmål a landsmål? (V práci se navíc uvádějí názvy bokmål a nynorsk, které 

byly zavedeny až v roce 1929.) V tomto duchu autorka pokračuje i s představením 

reformy z roku 1938, kdy konstatuje, že reforma pokračovala v prohlubování 

propojení bokmålu a nynorsku, ale stále nejsou uvedeny důvody a politické pozadí 

této jazykové politiky. 

- U reformy z r. 1917 autorka uvádí zavedení feminina do bokmålu (str. 22), ale o 

tomtéž píše u reformy z r. 1938 jako o naprosté novince a výslovně uvádí, že 

v bokmålu do této doby existovalo pouze maskulinum a neutrum (str. 23). 

- Co znamenají částečně povinné a částečně volitelné tvary (str. 23)? 

- Zajímavé by bylo sledovat „problematické“ výrazy (např. ty uvedené na str. 24 røyk, 

sen/sein, bru, fram apod.), jak byl jejich pravopis ovlivněn jednotlivými reformami. 

- Na str. 44 autorka v kapitole o pozitivních reakcích na reformu 2005 uvádí citát z roku 

1978. 

- Kapitola o konceptu minimální intervence měla být uvedena před závěrem. 

 



Práce je přínosná pro skandinavisty, ale i pro zájemce o kodifikační přístupy obecně, 

protože se v ní na norském modelu popisuje vývoj kodifikačních strategií, jaký ve světě 

pravděpodobně nemá obdoby. Autorka navíc zmiňuje i český přístup ke kodifikaci, takže 

čtenářům nabízí možnost porovnání. Za úvahu by stálo důkladnější porovnání s českými 

poměry. 

Práce je logicky vystavěná a srozumitelná (i pro neskandinavisty). Pro větší 

přehlednost mohly být změny iniciované jednotlivými reformami uvedeny např. v tabulkách. 

Autorka se dobře orientuje v sekundární literatuře české a norské a vhodně propojuje znalosti 

získané v obou studovaných oborech.  

Autorka občas volí nepřesné výrazy (např. na str. 15 stanovisko lidí mluvících a 

používajících varietu nynorsk, na str. 21 domácí norština a učená dánština nebo dvojí 

konsonanty místo zdvojené konsonanty, na str. 38 silná slovesa … místo tohoto diftongu 

dostala…). Snad největším prohřeškem je formulace na str. 35 (Ukázky jednotlivých typů 

psaných norštin…). V textu se vyskytují i drobné chyby (odprošťovat se od dánského vlivu 

/str. 21/, došlo pouze k tomu faktu /str. 27/ apod.) a překlepy. 

 

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

vysoké škole, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně či velmi dobře podle 

průběhu obhajoby. 
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