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Posudek na bakalářskou práci 
Terezy Nádassy 

 
na téma 

 
Sprachkorpora im Unterricht Deutsch als Fremdsprache  

(2019, 68 stran; bez příloh) 
 
Předkládaná bakalářská práce se zabývá velmi zajímavým a relativně nedostatečně 
zpracovaným tématem využití jazykových korpusů pro účely výuky cizího jazyka, v této 
práci němčiny. Všichni studenti germanistiky FF UK jsou během svého studia seznámeni 
s fungováním a možnostmi využití nejvýznamnějších korpusů němčiny a češtiny, zprav. 
pro vědeckou práci a studium. V případě této práce se podařilo odhalit několik možností 
dalšího možného využití korpusů, a to pro účely výukové. 
Základ práce tvoří pět pracovních listů vytvořených pro různé jazykové jevy, které lze 
nahlížet z didaktického hlediska jako potenciálně problematické při učení se němčině 
jako cizímu jazyku. Kromě vlastního pracovního listu, který může být rozmnožen 
a použit přímo ve výuce, je každý pracovní list opatřen metodickým komentářem, který 
může budoucím učitelům sloužit jako návod, jak postupovat při vytvoření obdobného 
pracovního listu. V metodickém úvodu je jasně patrná provázanost s teoretickou částí 
práce a práce tak působí koherentním dojmem. Praktická část je zakončená shrnující 
kapitolou 10.6., v níž autorka reflektuje nejdůležitější poznatky získané při tvorbě 
pracovních listů. 
V teoretické části práce se autorka zabývá všemi podstatnými tématy, které mají vztah 
k tématu její práce, tj. představuje korpusy a jejich manažery jako nástroje jazykového 
zkoumání, sleduje historii a dosavadní poznatky v oblasti data driven learningu, 
představuje uplatňované přístupy hands-on a hands-off a zamýšlí se také nad 
přednostmi a úskalími tvorby pracovních listů založených na korpusech, přičemž 
reflektuje současnou situaci ve vzdělávání budoucích učitelů i korespondenci takto 
vytvořených materiálů s požadavky současných výukových metod. 
Práce je též opatřena všemi potřebnými doprovodnými částmi, tj. abstraktem, obsahem, 
úvodem, závěrem, který je jakýmsi ohlédnutím se za celou prací a jejím shrnutím, 
a seznamem použité literatury vč. elektronických zdrojů. 
Rozsah práce je nadprůměrný vzhledem k požadavkům kladeným na bakalářské práce 
(68 stran), nicméně obsah je koherentní a úplný a jeho krácení by nebylo ku prospěchu. 
Struktura práce je logicky vystavěná, vlastní text plynulý. Citování užitých zdrojů je 
v pořádku. Bylo by možné využít častěji také křížových odkazů na další místa v textu, 
která o tématu pojednávají (typicky mezi praktickou a teoretickou částí). Na zvážení je 
také kvalitnější formální a typografické zpracování především samotných pracovních 
listů tak, aby byly pro žáky opravdu přehledné a ideálně také atraktivně zpracované. 
Nejslabší stránkou celé práce je její problematická jazyková úroveň. Práce je psána 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=72b3a07ad7d173bc7b90364c3777cfad&tid=&do=main&doo=detail&did=202320
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v němčině a bohužel obsahuje velké množství (i hrubých) gramatických a stylistických 
chyb. Pro ilustraci uvádím:  
 

• Die Linguistik, die diesen Ansatz von Korpora ausnutzt, wird in der Linguistik als 

korpusgestütze Linguistik bezeichnet… (str. 10) 

• Das Parallelkorpus InterCorp, enthält außer dem Deutschen noch 39 andere Weltsprachen 

(str. 11) 

• Wie die Korpora mit dem kommunikativen Ansatz zusammenhängen und somit die 

Voraussetzungen des kommunikativen Ansatzes erfüllt, erklären die folgenden 

Charakteristika. (str. 22)   

• bevorzugen etw4 X vorziehen etw3 etw4 - Der Inhalt wird vor der Form bevorzugt 

(str. 22) 

• … nachfolgend präsentiert sie ihre Ergebnisse den anderen Gruppen.(str. 29) 

• …, dass nach einer einfachen, nicht zeitaufwendigen Didaktisierung und Bearbeitung des 

Materials können die Aktivitäten auch für niedrigere Sprachniveaus vorbereitet werden 

(str. 61) 

• …, wobei die Schwierigkeit der Aufgabe hängt mit dem Maß der Bearbeitung und 

Didaktisierung der Korpusbelege zusammen (str. 63) a mnoho dalších 

Na základě práce vyvstávají i některá témata vhodná pro následnou diskusi: 
1) V práci několikrát zmiňujete/kritizujete malé/nulové znalosti/dovednosti studentů 

učitelství s prací s korpusy, protože tyto nejsou součástí učitelského kurikula na 

pedagogických fakultách, a zároveň upozorňujete na to, že práce s korpusovými 

manažery není vždy zcela jednoduchá a intuitivní. Který z uvedených 

manažerů/prohlížečů, jež jste při své práci používala, Vám připadá uživatelsky 

nejpřívětivější a proč? Považujete za využitelnější/pro ovládání jednodušší přidružené 

aplikace typu SyD či Treq (v rámci ČNK)? Pokud ano, zvažte, jaké aplikace by byly pro 

využití ve výuce nejefektivnější? 

2) Podle Vašeho tvrzení ze str. 12 (Denn was häufiger in der Sprache auftritt, ist für den 

Lernenden relevanter, als die Phänomene mit einer niedrigeren Vorkommenshäufigkeit.) 

by se zdálo, že čím častěji se slovo/slovní tvar v korpusu vyskytují, tím relevantnější se 

jeví pro potřeby výuky daného jazyka, protože častějším výskytem v korpusu je 

„ospravedlněna“ existence takového slova/slovního tvaru“ a dostává se tedy do centra 

slovní zásoby a tím se stává potenciálním předmětem výuky. Existují i nějaká úskalí 

vyplývající z čistě kvantitativní analýzy dat? Lze stanovit rovnítko mezi kvantitativním 

výskytem v korpusu a správností? 
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3) Co hodnotíte z pozice učitele jako nejnáročnější na práci s korpusy? Jedná se o získání 

přehledu o dostupných korpusech, ovládání korpusového vyhledavače, nebo něco 

dalšího? 

S přihlédnutím ke všemu výše popsanému hodnotím předloženou práci jako zdařilou 
a obsahově přínosnou. Jedinou zásadní vadou práce je její nižší jazyková úroveň 
a množství chyb, a to i v jazykových jevech, které jsou součástí běžné výuky němčiny na 
nižších úrovních (A0-B1) a autorka by je tak měla jako budoucí učitelka pevně ovládat. 
Autorce doporučuji koncentrovat se ve zvýšení míře na své vlastní praktické jazykové 
dovednosti během jejího následujícího studia tak, aby v budoucnu ovládala němčinu 
s větší jistotou a bezchybností a mohla předstoupit před své budoucí žáky bez obav 
z vlastních nedokonalostí. 
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře (2)“. 
 
 

 
Mgr. Věra Hejhalová, Ph. D. 

Praha, 24. 8. 2019 
 
 
 


