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Výzkumné aktivity v oblasti výzkumu žákovského jazyka a žákovské korpusové lingvistiky se 

v posledních letech často zaměřují na problematiku jazykové složitosti, a to obzvláště v rámci 

multidimenzionálního modelu CAF, který produkci jazyka popisuje s ohledem na jeho složitost 

(complexity), přesnost (accuracy) a plynulost (fluency). Každá z těchto dimenzí je přitom velmi 

komplexní a její operacionalizace je možná na mnoha různých úrovních. V případě 

komplexnosti se nejčastěji hovoří o různých typech komplexnosti lexikální a komplexnosti 

syntaktické. Druhá ze jmenovaných se stala tématem zde posuzované práce, jejímž cílem bylo 

zjistit, zda se syntaktická komplexnost mluveného projevu studentů angličtiny odlišuje na 

úrovních B2 a C1, respektive jestli je komplexnost spontánního mluveného projevu studentů 

na úrovni C1 vyšší než na úrovni B2. Nutno podotknout, že v již zmiňovaném recentním 

výzkumu komplexnosti žákovského jazyka zcela dominují studie věnující se psanému jazyku. 

To je dáno mnoha metodologickými obtížemi především ve vztahu k tomu, jakou jednotku 

zvolit za základ syntaktické segmentace v mluveném projevu. A jakékoliv bádání v této oblasti 

je o to komplikovanější, že existující studie zcela nedostatečně popisují metodiku výzkumu a 

způsob, jakým se vypořádaly s prvky, které jsou charakteristické právě pro mluvený projev jako 

např. elipsy či nejrůznější hezitační prvky.  

 

Autorka problematiku popisu komplexnosti jazykového projevu výstižně rozebírá v teoretické 

části práce. Pracuje s širokým výběrem literatury a již zde velmi přesvědčivě prokazuje, že 

celou problematiku tohoto výzkumu nejen hluboce chápe, ale dokáže ji nahlížet i z mnoha 

různých úhlů, především pak z pohledu metodologického. To je patrné hned v první kapitole, 

v níž popis modelu CAF vyústí do zralé disputace jeho metodologického základu. V druhé 

kapitole podává ucelený výklad syntaktické komplexnosti založený na důkladné rešerši 

primárních i sekundárních zdrojů. Ty kriticky hodnotí, ale v kritickém přístupu jde nad rámec 

jednotlivých studií a dostává se ke kritické syntéze celého konceptu a metodologických přístupů 

k jeho uchopení. Zcela logicky proto ve druhé kapitole věnuje největší prostor problematice 

segmentace jazyka za účelem analýzy jeho složitosti, protože jakýkoliv kvantitativní přístup 

k měření jakéhokoliv konceptu se musí přímo odvíjet od stanovení základních jednotek měření. 

Autorka zde na základě rešerše literatury popisuje řadu možností segmentace textu a nejdéle se 

zastavuje u segmentace na tzv. AS-unit, která se zdá být pro analýzu spontánního mluveného 

projevu nejvhodnější a která má v recentním výzkumu největší reputaci. Velmi přehledně 

srovnává jednotlivé přístupy, popisujíc jejich silné stránky i úskalí a opírá se přitom již o vlastní 

práci s vlastními daty, kterou představila v Université Catholique de Louvain na prestižní 

mezinárodní konferenci zaměřené právě na výzkum jazykové komplexnosti (EUROCALL 

2019 – CALL and Complexity).  Zde v plném příspěvku a se značným ohlasem prezentovala 

v srpnu 2019 své dosavadní výsledky.  

 



Tato část diplomové práce je završena příklady a srovnáním studií, které využívají jednotlivých 

způsobů segmentace. To je velmi přehledné a autorka zde znovu prokazuje hlubokou míru 

pochopení a schopnost syntézy a kritického přístupu. V další části práce popisuje způsoby 

operacionalizace syntaktické komplexnosti jazykového projevu a možnosti jejího měření, 

včetně využití automatických nástrojů. Teoretická část je vysoce kompaktní a účelná; každá její 

jednotlivá část je důležitá pro realizaci a pochopení prezentovaného výzkumu.  

 

Pro vlastní analýzu autorka logicky volí segmentaci na jednotky AS-units, které jsou pro 

analýzu spontánního mluveného projevu bezesporu nejvhodnější. Při vlastní nesmírně pracné 

segmentaci však naráží na řadu problémů, které pramení z toho, že ani původní studie Fosterové 

et al., kde je metodika představena, ani studie, které tvrdí, že tuto metodiku využily, nepopisují 

proces segmentace dostatečně. Autorka tak musí od samého počátku činit řadu metodických 

rozhodnutí, která v důsledku precizují návod Fosterové et al. Autorka tento doplněný a 

inovovaný návod představuje v páté kapitole. S postupy, které zvolila, se zcela ztotožňuji. 

 

Stejně důkladně, kompaktně a přesvědčivě realizuje a popisuje analýzu dat. Ta jsou výborně 

zpracována deskriptivními statistickými postupy včetně přehledných tabulek a grafů, které 

autorka jasně a správně popisuje a interpretuje. Za pomoci vhodně zvolených inferenčních 

statistických testů pak dochází k překvapivému závěru, že syntaktická složitost je na obou 

úrovních zcela srovnatelná a nevykazuje signifikantní rozdíly. Tento výsledek se rozhodne 

ověřit pokročilou statistickou metodou transformace dat, tzv. analýzou hlavních komponent. Ta 

původní výsledek přesvědčivě potvrzuje. Zde musím vyzdvihnout skutečnost, že se autorka 

z vlastní iniciativy seznámila se všemi statistickými postupy, které aplikovala, včetně 

softwarového rozhraní, jehož prostřednictvím analýzy realizovala. Výsledky analýz pak 

přesvědčivě komentuje. 

 

Hloubku proniknutí do celého konceptu a již zmíněnou vysokou schopnost syntézy pak autorka 

nejlépe ilustruje v diskusi výsledků, kde se v mnoha vrstvách zamýšlí nad jejich možným 

zdůvodněním, srovnává vlastní výsledky s výsledky srovnatelných studií, přičemž stranou 

nenechává ani diskusi metodologických otázek a jejich dopadu na výsledky analýz. Tuto debatu 

pak posouvá ještě dál v závěrečné kapitole práce, poukazujíc na řadu koncepčních a 

metodologických problémů modelu CAF, modelu popisu jazykové komplexnosti, 

problematičnost využití tohoto modelu pro popis pokročilosti a pro popis mluveného jazyka 

s ohledem na jeho specifika, problematičnost automatické analýzy řečových dat a v neposlední 

řadě i jejich idiosynkratičnost. Mimo jiné velmi přesvědčivě ukazuje, že v současné době je 

zcela nemožné aplikovat na rozbor komplexnosti mluveného projevu automatické nástroje, 

které jsou dostupné na internetu a které jsou nezřídka využívány pro výzkumné účely. 

 

Vynikající je i jazyková a redakční úroveň, což podtrhuje celkový dojem práce, která dle mého 

názoru po všech stránkách značně převyšuje obvyklý standard. Autorka pracovala téměř zcela 

samostatně, zodpovědně se připravovala na konzultace, k průběžné kontrole předkládala 

ucelené, promyšlené a téměř bezchybně redigované kapitoly a jednoznačně prokázala 

schopnost samostatné akademické práce na vysoké úrovni ve všech jejích součástech.  

 



 

Závěr 

Tato diplomová práce představuje významný přínos k metodice analýzy komplexnosti 

spontánního mluveného žákovského projevu a k jeho popisu. Měla by být zpracována do 

několika dílčích studií pro účely mezinárodní publikace. Práci bez výhrad hodnotím jako 

výbornou. 
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Otázky k obhajobě 

 

1) Pokud by se data seskupila dle jiného kritéria než dle pokročilosti plynoucí z definice 

dat, která jste měla k dispozici, bylo by možné se dobrat jasněji oddělených skupin? 

Pokud ano, jak by se to dalo vysvětlit? 

2) Je možné na základě vaší znalosti dat, s nimiž jste pracovala, odhadnout, jak by mohly 

vypadat výsledky, kdybyste pracovala s celým korpusem LINDSEI? 

3) Jaká je časová náročnost segmentace na jednotky AS?  

4) Jak s ohledem na vlastní výsledky hodnotíte možnost hodnocení komplexnosti 

žákovské mluvy examinátory při ústních zkouškách? 


