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Studentka zvolila téma, které bylo dosud českými skandinavisty opomíjeno, ač internetové 
nástroje bývají při studiu jazyka (zejména při samostudiu) hojně využívány. O to záslužnější 
je snaha o popis stávajících možností s důrazem na jejich přednosti i nedostatky. Studentka 
nejprve v teoretické části seznamuje čtenáře s principy fungování internetových vyhledávačů 
a objasňuje pojmy frekvence a regulární výrazy. Těmto tématům se konkrétněji věnuje 

v praktické části, kde popisuje veřejně dostupné internetové pomůcky aktuální pro norštinu, a 
sice slovník Ordnett, nejhojněji využívaný norský jazykový korpus Oslo-korpus, dále pak 
WebCorp a Google. Důraz klade na množství dat obsažených v těchto pomůckách a na jejich 
zpracování, tudíž i na jejich spolehlivost. Jejich vyhledávací schopnosti pak ověřuje na 
několika oblastech gramatiky/slovotvorby, které jsou pro nerodilé mluvčí norštiny složité: 
předložkový genitiv a jiné předložkové vazby, jiné předložky, neohebná adjektiva a 
složeniny. Studentka vycházela z popisu uvedených fenoménů v norských gramatikách -
tvary v nich uvedené považovala za gramaticky správné a pomocí analyzovaných 
internetových nástrojů zjišťovala frekvence výskytu těchto správných tvarů i tvarů jiných. 
Zatímco "spolehlivé" zdroje jako Ordnett a Oslo-korpus často vykazovaly nedostatečné nebo 
dokonce nulové výskyty a WebCorp nabízel hledané výrazy i v dánštině a švédštině, čímž 
docházelo ke značnému zkreslení výsledků, poskytoval Google kvantitativně nesporně 

nejpřesvědčivější výsledky. Studentka však správně neabsolutizovala tuto výhodu Googlu, ale 
upozorňovala i na možná úskalí. Výsledky výzkumu jsou přehledně uvedeny v přílohách. 

Přínos práce shledávám v novém tématu a přehledném a srozumitelném popisu 
jednotlivých internetových nástrojů. Ač je práce primárně určena pro studenty norštiny - a 
doufám, že se alespoň se závěry práce opravdu seznámí - je využitelná i pro studenty či 
uživatele jiných jazyků. I když je značné množství výrazů v Googlu jeho největší předností, je 
si studentka vědoma relativní nespolehlivosti a proměnlivosti vkládaných dat. Právě takovým 
nevýhodám by bylo záhodno se také věnovat, nicméně pro daný účel - vybrat vhodnou 
pomůcku pro studenty - je vyhodnocení výzkumu v této práci dostatečné. 

Práce je psána srozumitelným, téměř bezchybným jazykem. Za zamyšlení stojí 
používání některých anglických termínů či jejich počeštěných variant. Práce je přehledně 
členěna a dobře graficky zpracována. 

Diplomovou práci Miroslavy Sekové doporučuji k obhajobě. 
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