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Práce Miroslavy Sekové se zabývá využitím internetových nástrojů jakožto pomůcek při 
jazykové produkci nerodilých mluvčích norského jazyka. Všímá si především nástrojů volně 
dostupných na internetu, protože hlavní cílovou skupinou jsou studenti norštiny. V úvodu 
práce podává autorka stručnou charakteristiku korpusové lingvistiky a jejího využití, přičemž 
se zaměřuje na možné užití standardních (Google) i specializovaných (WebCorp) 
internetových vyhledávačů coby korpusových nástrojů. Dále čtenáře seznamuje s tzv. 
regulárními výrazy, které jsou základní pomůckou počítačového zpracování resp. 
prohledávání textu a nastiňuje i problematiku frekvence a gramatické správnosti ve výuce 
jazyka. Praktickou část práce pak tvoří především bližší seznámení se čtyřmi konkrétními 
internetovými nástroji a s gramatickými jevy,l na nichž se testuje využitelnost zvolených 
nástrojů. V části věnované výzkumu jsou pak jeden po druhém rozebrány konkrétní jevy tak, 
jak by je viděl případný student norštiny. Výsledky jednotlivých nástrojů jsou rozřazeny do 
čtyř kategorií a pro srovnání jsou i kvantifikovány. V závěru práce autorka konstatuje nejlepší 
výsledky prohledávače Google a doporučuje jeho využití při studiu a produkci norštiny. 
Varuje ale před zobecněním výsledků založených na několika specifických gramatických 
jevech. 

Téma posuzované práce je velmi aktuální, protože využití internetových nástrojů při studiu 
jazyka a jazykové produkci není autorčinou hypotézou, ale rychle se šířící praxí. Stačí si 
zběžně prohlédnout internetová fóra věnovaná jazykům a studiu jazyků, aby bylo zřejmé, že 
argumentace frekvencí jevu ve výsledcích internetových prohledávačů se stává snad častějším 
argumentem než tradičnější autority, jakými jsou tištěné gramatické příručky. Je tedy 
nanejvýš žádoucí, aby vznikl i teoretický popis a analýza již existující a rozšířené praxe. 
Miroslava Seková tedy neobjevuje nové využití existujících nástrojů, či nové metody při 

výuce jazyka, snaží se ale o vědecké posouzení již užívané metody a její srovnání 
s tradičnějšími postupy (výkladový slovník Ordnett a Oslo-korpus). V tomto ohledu je však 
skutečně průkopnická, neboť jde jednak o metodu poměrně novou, jednak je na pomezí 
několika lingvistických disciplin. 

Metodologie zvolená autorkou se zdá být přiměřená jak vzhledem k tématu, tak i rozsahu 
práce. Nebylo by vhodné zvolit obecnější popis, jelikož neexistují konkrétní výsledky, na 
nichž by ho bylo možné založit a rozsah výzkumu odpovídá standardům diplomové práce. 
Z obecného hlediska je však možné vidět jistá úskalí ve východiscích práce. I když bereme 
existenci zkoumané metody jako hotovou věc, je i přesto vhodné co nejlépe definovat její 
základy. Strany 26 a 27 autorka věnuje zásadnímu konceptu celé metody, tedy frekvenci a 
jejímu vztahu k jazykové správnosti. Autorka vztah přímé úměry problematizuje, když uvádí, 
že celá řada výrazů s nízkou frekvencí je zcela správných. Dalo by se dodat, že tomu je i 
naopak - záleží jak na zvoleném jazykovém vzorku, tak (a to především) na definici jazykové 
správnosti. Tou se autorka nezabývá a s podobným problémem se pak potýká i na dalších 
místech práce.2 Problém nejisté správnosti zdrojových dat řeší poukazem na celkovou velikost 
vzorku a vysoké frekvence. 3 Bylo by možná užitečné zaměřit se v úvodu na koncept jazykové 

1 Slovotvorba se považuje za součást gramatiky. 
2 Str. 47, 52 a 82. 
3 Str. 80 a 19. V porovnání s běžnými korpusy, které obsahují "kontrolovaná" data, naopak uvádí jako výhodu 
ještě aktuálnost a bezprostřednost jazyka. V posledních letech se ale na internet dostávají tisíce až miliony stran 
starého textu (digitalizace všech veřejně dostupných knih, atp.). 



správnosti právě v kontextu korpusové lingvistiky a výzkum pak provádět na základě 
specifičtějších požadavků uživatelů. Požadavek jazykové správnosti je totiž velmi obecný a 
v praxi bude pravděpodobně rozdíl mezi požadavky studenta překládajícího odborný text a 
studenta píšícího vlastní blog. Pokud bychom jazykovou správnost zjednodušeně definovali 
jako srozumitelnost a přirozenost v daném kontextu spíše než jako prostou korespondenci 
s pravidly stanovenými autoritativní příručkou, ozřejmí se nám nejen důvod, proč dnešní 
studenti začínají dávat internetu přednost před tradičními příručkami,4 ale i další možnosti 
využití internetových nástrojů touto metodou. Konkrétně se jedná především o omezení 
textové či internetové domény na kontext odpovídající zamýšlenému kontextu produkce. 
Jednoduše řečeno, pokud student píše blog, bude pro něj vhodnější prohledávat korpus blogů 
než např. korpus technických manuálů, nebo i zcela obecný korpus. Např. omezení 
vyhledávání na domény anglofonních univerzit (v případě studentů angličtiny) je často 
doporučováno 5 jako snadný způsob, jak posílit zastoupení produkce vzdělaných mluvčí 
v prohledávaném internetovém korpusu. 

Samotný výzkum je proveden promyšleně a je i pečlivě popsán (výstup z jednotlivých 
nástrojů je čtenáři k dispozici v příloze). Přesto si některé body výzkumu i popisu zaslouží 
komentář. 

Nejspecifičtějším a zároveň v praxi nejvyužívanějším nástrojem je bezpochyby prohledávač 
Google. Jeho specifičnost spočívá především v tom, že narozdíl od ostatních nástrojů nebyl 
vyvíjen s ohledem na zde zkoumané využití, navíc je jeho fungování obsahem obchodního 
tajemství a Uak autorka uvádí) jeho uživatelské rozhraní není ani dokonale popsáno. Autorka 
tyto skutečnosti reflektuje a popisu Googlu věnuje nejvíce prostoru ze všech nástrojů. Na 
některé problémy je však třeba zvlášť upozornit. Již v první části práce na str. 18 autorka 
konstatuje, že v internetových vyhledávačích je "většinou pro některé jazyky 
implementován stemming". Obecné tvrzení sice nijak nedokládá, můžeme ale předpokládat, 
že se týká především Googlu. Autorka tuto funkci letmo popisuje a varuje před jejími 
možnými dopady. Bylo by ale možná na místě zamyslet se nad touto funkcí hlouběji, protože 
pro využití Googlu jakožto korpusu má zásadní význam. Především se nejedná o klasický 
stemming6 (který by byl velmi užitečnou pomůckou): nehledá se samotný kmen, ale jakákoliv 
podoba kmene doplněná o gramatické koncovky, ale i slovotvorné afixy. Dokonce se pod 
stemmingem rozumí i hledání morfologicky nepříbuzných slov, která Google hodnotí jako 
zaměnitelná7 . Dále je třeba upozornit, že např. pro výzkum slovotvorby může být Google 
velmi zrádným pomocníkem: chceme-li vědět, jaká je frekvence desubstantivizovaného 
slovesa "to babysit" v angličtině, odpoví nám Google, že značná. Jenže ve většině případů 
Google hledaný výraz nahradí původním jmenným tvarem ("babysitting"). Autorka řeší tento 
i další problémy s prohledávačem Googlu tak, že hledá konkrétní fráze, čímž "stemming" 
obcházÍ. Pak je ale třeba mít na paměti, že např. při hledání vhodné předložky pro konkrétní 
vazbu slovesa a podstatného jména ve flektivních jazycích musí uživatel předem znát pád 
podstatného jména nebo jméno v prohledávači ručně vyskloňovat. 
Další problematickou funkcí je funkce rozpoznání jazyka, u níž nevíme zcela přesně, jak 
funguje, zato víme, že nefunguje zdaleka stoprocentně. Snad by tedy neškodilo zpřesnit 

4 Autorka tuto skutečnost částečně reflektuje v kapitole 8.5.1. 
5 Např. http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/-trobb/googleAsConc.html 
6 Autorka výraz přebírá zřejmě z oficiálních stránek Googlu: 
http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=3 5 889 
7 Jedna z funkcí, která činí výsledky Googlu poměrně nepředvídatelné; autorka na ni upozorňuje ještě na str. 42-
3. Google navíc podle mé osobní zkušenosti někdy zařazuje i stránky, které neobsahují všechny hledané výrazy, 
přestože je právě tak formulován požadavek. Při zpracování výsledků zřejmě také zohledňuje i další parametry, 
které jinak používá především k řazení výsledků. Nepřesnosti způsobené touto vlastností by mohlo odstranit 
použití parametru "allintext", který požaduje, aby se hledané výrazy vyskytly přímo v textu nalezených stránek. 



rozpoznání jazyka i omezením domény na norskou národní doménu, čímž sice přijdeme o 
norsky psané texty v jiných doménách, ale vzhledem k velikosti textové báze (Internetu) by to 
nemusel být problém. Toto řešení se zvlášť nabízí při hledání ve WebCorpu, který nemá 
obecnou funkci rozpoznání jazyka a kde autorka musela texty psané jinými jazyky ručně 
vyřazovat. 

Již zmiňované frekvence, na nichž autorka staví základní rozhodnutí, zda nástroj určil hledaný 
jev jako správný či nesprávný, jsou opět v podání Googlu problematickou veličinou. Autorka 
upozorňuje na některé aspekty tohoto problému, jeho hloubka je však zjevná už z frekvencí 
uvedených u výsledků výzkumu: pokud v příkladu 16 vrátil dotaz na vazbu slov 
"hovedstaden" a "landen" spojených jakoukoliv předložkou celkem jen 246 odkazů, jak je 
možné, že na dotaz na konkrétní vazbu s jednou předložkou vrací odkazů téměř čtyřikrát 
tolik? Pokud mají být v tomto světle frekvence Googlu vůbec použitelné, musíme věřit při 
zachování stejných parametrů alespoň jejich poměrné, když už nikoli absolutní výpovědní 
hodnotě. 

Nejasné je také propojení nástroje WebCorp s prohledávačem Google - autorka na str. 80 
konstatuje výhodu Googlu danou velikostí textové databáze. Nevyužívá ale WebCorp stejnou 
databázi? Pozoruhodné také je, že ač se Google může vzhledem k výše řečenému jevit jako 
méně spolehlivý či předvídatelný, podařilo se v něm narozdíl od WebCorpu výsledky 
výzkumu celkem věrně reprodukovat. 

Formálně je práce zpracována kvalitně. Dojem trochu kazí občasná jazyková krkolomnost: 
neobvyklé výrazy jako "procesování" (zpracování? str. 16 a jinde), použití slov ve zvláštním 
významu jako "vytříbit" (vytřídit? str. 37), "vymezit" (omezit? str. 37), atp. Podobné 
nedostatky však jen málokdy vedou k nesrozumitelnosti textu.8 V první části práce také 
chybějí překlady norských vět (např. str. 20) a některá paušální tvrzení si říkají o odkaz nebo 
jasné vysvětlení9 . 

Na některé z výše uvedených problémů autorka ve své práci upozorňuje a nelze ji tedy 
vytýkat, že by nebrala ohledy na četná úskalí a omezení zkoumané metody. Jak již bylo 
řečeno, v závěru práce také varuje před zobecněním svých výsledků. Je proto škoda, že 
důsledněji nevysvětluje, v čem spočívají úskalí takového zobecnění, které by koneckonců 
mělo být jedním z cílů dalšího zkoumání v tomto směru. Autorka také příliš nenaznačuje, 
jakými směry by se mohl následný výzkum ubírat či jak získané výsledky nabídnout širšímu 
publiku - práce obsahuje několik podnětných nápadů, které by řadě běžných uživatelů mohly 
pomoci k lepším výsledkům při dohledávání jazykových jevů na internetu. 

Přes některé nedostatky hodnotím diplomovou práci Miroslavy Sekové jako originální a 
kvalitní příspěvek především v oblasti korpusové didaktiky a využití internetu 
k jazykovědným účelům. 

Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji známku v rozsahu velmi dobře - výborně. 

Mgr. Ondřej Tichý, 24.8.2009 

8 "Přesné počty" - zřejmě "stejné počty" (str. 41)? "Poměry mezi tvary barneleker a barnleker ... jasně mluví ve 
prospěch, preferují výrazně variantyu první." (str. 73) 
9 Na čem je založeno tvrzení, že "Pro počítačovou lingvistiku, počítačové zpracování přirozeného jazyka ... , je 
Web z hlediska výsledků statistických metod mnohem spolehlivější platformou než tradiční korpusy." (str. 20)? 
Opravdu je Google "mezi svými konkurenty nesrovnatelný jak svou velikostí a rychlostí..." (str. 40)? Atp. 


