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Při práci s žákovskými korpusy anglického jazyka je jedním z největších problémů zjistit, jakou 

jazykovou úroveň mají vzorky textu, s nimiž se pracuje. Určení pokročilosti se může realizovat 

externími posuzovateli, což je nákladné, nebo lze zvážit využití automatických počítačových  

nástrojů. Cílem diplomové práce Bc. Diany Rálišové bylo zjistit, zda lze využitím online 

nástroje, který stanovuje pokročilost na základě frekvenčních údajů o použité slovní zásobě,  

změřit rozdíl v pokročilosti u studentů v mluveném žákovském korpusu, jejichž úroveň 

pokročilosti byla kvalitativně vyhodnocena examinátory jako B2 a C1. Práce vychází 

z hypotézy podložené informacemi o pokročilosti např. z Společného evropského referenčního 

rámce, že se komplexnost slovní zásoby s rostoucí pokročilostí zvyšuje, a snaží se zjistit, zda 

je toto skutečně doložitelné i na vzorku vybraném z mluveného žákovského korpusu. Práce se 

tak úzce dotýká metodologie měření, respektive reliability běžně dostupného nástroje pro 

měření komplexnosti slovní zásoby, respektive lexikální propracovanosti. 

 

Pro své měření si z korpusu LINDSEI_CZ vybírá po 10 mluvčích z úrovní B2 a C1 a s využitím 

běžně dostupného online nástroje Text Inspector a statistických testů zjišťuje, zda mezi těmito 

úrovněmi lze najít signifikantní rozdíl.  

 

V teoretické části velmi podrobně a s využitím mnoha zdrojů popisuje problematiku měření 

komplexnosti jazykového projevu, především pak lexikální komplexnosti a lexikální 

propracovanosti. Výborně pracuje s literaturou, vytváří nejen pečlivě probádaný přehled 

literatury, ale i velmi jasný a informovaný výklad dostupných poznatků včetně kritického 

zhodnocení různých přístupů ke konceptualizaci a k měření lexikální komplexnosti. V závěru 

teoretické části se zaměřuje na problematiku určování pokročilosti v žákovských korpusech a 

zvažuje, nakolik by pro její určení bylo možné využít podobných měření, která realizuje ve své 

práci. Teoretické části diplomové práce slouží jako výborný základ pro realizaci plánovaného 

výzkumu. 

 

V metodice popisuje stručně svá data a způsob, jakým je musela upravit, aby je bylo možné 

využít pro plánovanou analýzu. Dále pak detailně popisuje jednotlivé funkce nástroje Text 

Inspector. Tento popis je na jedné straně snad až příliš detailní, na straně druhé však může 

sloužit jako dobrý návod pro další výzkum, pro jehož účely by mohl být využit. Autorka si pro 

realizaci předplatila placenou verzi nástroje a z široké palety dostupných funkcí zvolila ty, které 

se nejvíce blížily potřebám analýzy mluveného jazyka, kterou však nástroj explicitně 

nepodporuje. Autorka prokazuje vysokou míru porozumění principům, na kterých nástroj 

funguje. 

 

Popis výsledků je jasný a přehledný, provedené statistické testy z mého pohledu adekvátní. 

Výsledky měření neprokázaly signifikantní rozdíly, což bylo dáno i velikostí datového vzorku, 

které jsem jako vedoucí práce pro její účely uvolnil. Pokud bychom pracovali s větším vzorkem, 

bylo by lze očekávat více signifikantních výsledků. Autorka však dosažené výsledky velmi 

přehledně prezentuje a interpretuje a v diskusi dospívá k podstatným zjištěním týkajícím se 



dalšího výzkumu komplexnosti mluveného žákovského jazyka, a to především tehdy, pokud by 

měly být využity podobné automatické nástroje, což by pro práci s žákovským korpusem mohlo 

být lákavé za účelem zjištění, zda by těchto nástrojů šlo využít pro automatické stanovení 

pokročilosti. Autorka velmi přehledně kriticky hodnotí metodologické dopady vlastního 

výzkumu a ukazuje, jak komplikované je využití automatických nástrojů pro výzkum 

mluveného žákovského jazyka. Toto patří mezi nejsilnější části práce. 

 

Autorka se dále nad rámec zadání pokusila kvalitativní analýzou zjistit, zda navzdory 

výsledkům počítačových testů zjistí rozdíly mezi oběma skupinami v užívání lexika. To se jí 

potvrdilo, jakkoli, jak sama upozorňuje, je taková analýza subjektivní a pro její ověření by bylo 

nutné použít více hodnotitelů a dosáhnout mezianotátorské shody.  

 

Závěr práce je spíše jejím shrnutím a možná až příliš zbytečně opakuje poznatky již 

formulované v teoretické části. Je to nicméně shrnutí velmi účinné. 

 

Jistým problémem práce je, že zvolená metodologie s ohledem na rozsah dat nebyla příliš 

vhodná pro toto měření, což je skutečnost, kterou jsem si jako vedoucí práce uvědomil, až když 

proběhla značná část analýzy dat. Autorka však tuto nevýhodu obrátila ve svůj prospěch a díky 

tomu se jí podařilo formulovat poměrně zásadní metodologická doporučení pro zkoumání 

komplexnosti mluveného žákovského jazyka. 

 

Jako vedoucí práce konstatuji, že její autorka pracovala nesmírně pečlivě, pilně konzultovala, 

vždy plnila termíny a samostatně hledala literaturu i možnosti řešení objevujících se problémů. 

Na konzultace přicházela maximálně připravena s konkrétními, jasně formulovanými a 

zdůvodněnými otázkami, na něž se sama vždy snažila najít možné odpovědi.  

 

Závěr 

Práce z mého pohledu jednoznačně splňuje stanovený cíl a přispívá ke stavu poznání především 

výbornou analýzou metodologických postupů zkoumání komplexnosti mluveného žákovského 

jazyka. Hodnotím ji jako výbornou. 
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Otázky k obhajobě 

1) V tabulkách č. 2 a č. 3 jsou uvedeny hodnoty standardní odchylky. Co nám tyto hodnoty 

vypovídají o charakteru analyzovaných dat? 

2) Jak se stavíte k možnosti využití podobných nástrojů jako je Text Inspector pro 

automatické měření pokročilosti v mluvených žákovských korpusech? 

3) Bylo by možné u obhajoby shrnout základní metodologická zjištění pramenící z tohoto 

výzkumu? 
 
 


