
Posudek na diplomovou práci Lindy Pátkové 
na téma 

Galicismy v němčině, jejich korpusová analýza a jejich korpusové zpracování. 
(Gallizismen im Deutschen: Korpusanalyse und lexikographische Bearbeitung) 

112 str. textu. Přílohy. ÚGS FF UK 2009 

Předložená práce vznikala jako příspěvek k výzkumnému projektu oddělení pro korpusovou 
lingvistiku na lOS Mannheim (Abteilung Lexik, Programmbereich Korpuslinguistik). 
Diplomandka pracovala velmi soustředěně a systematicky po celou dobu práce. 

Velmi náročná, objemná a exaktní práce výzkumného charakteru byla sledována ze strany 
německého pracoviště. Se svěřeným úkolem se při průběžných konsultacích a trpělivých 
rešerších vyrovnávala zdařile. Jejím úkolem byla především analýza bohatého materiálu, 
verifikace výsledků, kritické synopse slovníků a korpusových analýz na modelech, které vešly 
v informatice ve známost jako Kohonenovy sítě, jejichž pedagogické využití se praktikuje 
v teorii učení dodnes. Tyto sítě simulují neuronální spoje a podporují samostatném učenÍ. Typ 
SOM navržený na jazykový korpus je speciálním druhem Kohonenových sítí, jejich 
lingvistická interpretace a zdokonalování jsou výzkumným úkolem výše jmenovaného 
pracoviště a řešitelky slovníkového projektu, na němž diplomandka již několik let pracuje. 

Diplomandka prostudovala základní prameny k práci s kookurenční databankou a ke 
galicismům. Následovaly analýzy a jejich typologizace. Lexikální mapy segmentují výskyt 
slov do dílčích tématických diskursů a lze je i sémioticky interpretovat. Výsledky hovoří kvůli 
vázanosti map na diskurs ve prospěch SOM. Dizambiguace synonymních párů ukazuje, že 
funkce CNS přináší úspěch, jejich lexikografické uplatnění je dnes nezpochybnitelné: 
lexikografa zajímá kondenzovaná informace nejen o kookurenčním spektru sledovaného slova 
resp. synonymického páru, ale i doména jeho užití. Zkoumání jiných paradigmatických 
vztahů (hyperonymie, hyponymie) je dalším úkolem. 

Verifikace výsledků pomocí textů je přínosná při dalších pracích proto, že bude moci být 
zkoumán textový výskyt i v případě jiných elementů clusterů, které na vizualizovaném 
schématu nyní zůstávají ještě skryty. Didaktická aplikace těchto map garantuje pokrok práci 
s lexikem na vyšší úrovni. Diplomandka došla k závěru, že možnosti průzkumu 
kookurenčních profilů u synonym skýtají nové možnosti, jak pojmout kontextuální 
podmíněnost volby synonyma a dospět k trefnější explikaci/distinkci významu na základě 
korpusových dat. 

Vzhleděm k velmi dobré úrovni po stránce věcné i jazykové (až na překlepy a některé 
formulační nepřesnosti, které vyznačuji v textu) práci Lindy Pátkové ráda doporučuji 
k obhajobě. Je ještě nutno vložit krátký anglický abstrakt. Doporučuji, aby její shrnutí bylo 
publikováno. 
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