
Abstrakt a klíčová slova 

Jazyková komplexnost představuje jednu ze tří základních složek trojice pojmů CAF, 

tedy komplexnost (complexity), plynulost (fluency) a přesnost jazykové promluvy 

(accuracy); těchto konceptů se v lingvistice využívá k popisu složitosti projevu a určování 

úrovně pokročilosti jazyka u rodilých (L1) i nerodilých mluvčích (L2). Základní dělení 

komplexnosti je na komplexnost syntaktickou a komplexnost lexikální, nicméně existuje 

mnoho dalších možných dílčích definic komplexnosti, které jsou jazykovědci vykládány 

různě. Tato diplomová práce se zaměřuje na lexikální komplexnost, konkrétně na parametr 

lexikální propracovanosti (lexical sophistication), která se dosud měřila hlavně na psaném 

jazyce nerodilých mluvčích. Studií, které se zabývaly mluveným projevem nerodilých 

mluvčích a které tento projev analyzovaly pomocí frekvenčních seznamů slov je poskrovnu, 

tyto studie navíc využívají ke své analýze počítačových nástrojů do značné míry vlastních a 

jejich výsledky jsou často nesourodé a neprůkazné. Tato diplomová práce pracuje s hlavní 

hypotézou, že C1 mluvčí by měli produkovat více komplexního jazyka než B2 mluvčí 

z našeho vzorku (tzn. produkují více slov s nízkou frekvencí a tím mají vyšší lexikální 

komplexnost); tato práce se rovněž snaží korelovat výsledky měření lexikální frekvence 

s výsledky analýzy pomocí EVP a porovnat individuální mluvčí mezi sebou.  

Z české části mluveného korpusu LINDSEI bylo pro tuto studii vybráno 10 mluvčích na 

úrovni B2 a 10 na úrovni C1 a ortografický přepis jejich monologů byl posléze zkrácen a 

upraven pro účely analýzy ve webovém nástroji Text Inspector, jenž je platformou sloužící 

učitelům a akademikům pro analýzu textů. Výsledky srovnávání textových ukázek 

s frekvenčními seznamy slov byly neprůkazné a nepotvrdily naši hypotézu; výsledky z EVP 

analýzy pouze potvrdily, že C1 mluvčí kolektivně produkovali více složitějších výrazů 

v pásmu C2 a výsledky jednotlivých mluvčích samostatně nebyly průkazné a statisticky 

signifikantní. Neprůkaznost výsledků lze připsat především malému vzorku mluvčích, 

malému rozsahu slov k analýze pro nízkou frekvenci (což bylo ovlivněno velikostí textových 

vzorků) a faktu, že mluvčí byli úrovňově velice blízko sebe (zde jsme nadnesli i otázku 

spolehlivosti evaluace mluvčích). Pro doplnění kvantitativní analýzy byla rovněž provedena 

i analýza kvalitativní, pro kterou bylo vybráno pět mluvčích z každé kategorie a jejich 

promluvy byly analyzovány autorkou práce pro výskyt slov, která autorka práce na základě 

předchozí pedagogické zkušenosti označila jako komplexní; při této analýze bylo zjištěno, 

že zásadní rozdíl mezi těmito úrovněmi tkvěl především ve vyšší produkci složitých výrazů 

na úrovni frazeologie. V tomto ohledu se tedy hypotéza alespoň z části potvrdila a ukázalo 



se, že tento výrazný rozdíl nebyl automatický nástroj s to zachytit. Tento výzkum poukazuje 

na mnoho problémů při analýze mluveného žákovského jazyka, ať už je to zásadní význam 

proměnných pro kvantitativní analýzu lexikální propracovanosti zmiňovaný výše, vhodnost 

automatických nástrojů pro analýzu slovní frekvence na vzorku mluveného jazyka, způsob 

hodnocení mluvčích či míru, do jaké je srovnávání s frekvenčními seznamy slov 

reprezentativním ukazatelem lexikální propracovanosti, zvláště pokud zde bylo zjištěno, že 

složité fráze mají v pokročilém jazyce zásadní roli. 
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