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V Praze dne 7. 9. 2012 

Posudek vedoucího bakalářské práce Aleny Puršové:  

„Corpus based description of attitudes to native language in the Middle English period“ 

Bakalářská  práce  Aleny  Puršové  mapuje  a  analyzuje  postoje  mluvčích  střední  angličtiny 
k mateřskému jazyku, ve světle dochovaných textů (často nahodilých zmínek). Zdrojem textů 
je  pak  pro  autorku  jak  The  Innsbruck  Corpus  of  Middle  English  Prose,  tak  sekundární 
literatura. 

Práce  je  rozdělená  do  tří  částí.  V první  se  předkládá  historické  pozadí  středoanglického 
období  a  charakterizuje  se  též  tehdejší  jazyková  situace.  Ačkoliv  znalosti  jak  historického 
pozadí,  tak  problematiky  středoanglické  jazykové  situace  jsou  bezpochyby  nutné  pro 
pochopení analytické  části, mohla by být první  část práce  stručnější a mohla by být méně 
závislá  na  monografii  Baugh  &  Cable,  která  se  rozsahem  a  stářím  hodí  více  jako  zdroj 
dokladů. 

Ve  druhé  části  práce  přichází  autorka  s poměrně  neotřelým  nápadem  vyjít  v  kvalitativní 
historicko‐sociolingvistické  analýze  z korpusových  dokladů  a  navrhuje,  jak  tyto  doklady 
získat: pomocí klíčových  slov, u nichž  lze předpokládat,  že  se budou ve  zmínkách o  jazyce 
vyskytovat.  Tato metoda má  dvě  hlavní  úskalí:  velký  a  těžko  automaticky  redukovatelný 
počet  falešně  pozitivních  výsledků  a  nesnadnou  formulaci  dotazů,  vzhledem  k variabilitě 
zkoumaného jazyka. S prvním problémem se autorka vyrovnala jediným možným způsobem 
–  prošla  ručně  velké množství  příkladů  (dle  tab.  3  na  str.  32  kolem  tisíce  dotazů  vrátilo 
skutečně  hledaný  výraz,  přes  tisíc  bylo  falešně  pozitivních  výrazů).  Tento  bod  je  třeba 
vyzdvihnout  i  ve  světle místy  obtížného  jazyka,  se  kterým  se  autorka musela  vyrovnávat. 
Druhý problém autorka vyřešila o něco hůře, pro vyhledání použila kořene hledaných výrazů 
(např.  lang*  str. 29 &  31). Pokud by  si  s konstrukcí dotazu dala  více práce, mohla  jednak 
nalézt  více  dokladů  (sama  v tab.  1  na  str.  29  uvádí  jako  jeden  z variantních  zápisů  formu 
longage,  kterou  hledaným  výrazem  nepostihne),  jednak  si  mohla  ušetřit  práci  s falešně 
pozitivními  výsledky  (např.  řada  souhlásek  se  po  první  slabice  nemůže  v přijatelných 
výsledcích vyskytovat, odpadla by tak řada slov uváděných autorkou v tab. 2 na str. 29 & 30 
typu languste). Také samotný výčet klíčových slov, která autorka zkoušela využít, je poněkud 
vágní (str. 32). 

Ve třetí části dělí autorka nalezené doklady do třech tematických kategorií: „1. English and 
Translation;  2.  English  as  a  Literary  Language;  3.  Diversity  and  Change;  4.  English  as  a 
Language of Education“  (str. 35). První a druhou kategorii by bylo vhodné  jasněji odlišit – 
není  zcela  evidentní,  dle  jakých  kritérií  jsou  doklady  rozřazeny,  čtvrtá  kategorie  je  pak 
dokladově  velmi  slabá  (dva  doklady)  a  není  tak  zcela  opodstatněná.  Celkově  by  bylo 
přínosné,  kdyby  autorka  více  rozvedla,  jakým  způsobem  k této  vlastní  a  nutně  intuitivní 
kategorizaci došla a jaká jsou kritéria pro rozřazování. 
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Práce  je  celkově  vysoce  inovativní  a  je  zřejmé,  že  do  ní  autorka  vložila  jak mnoho  práce 
(analýza  velkého  počtu  příkladů  ve  střední  angličtině),  tak  i  značnou  vynalézavost 
(kategorizace,  získávání  dokladů).  Je  však  třeba  konstatovat,  že  některé  aspekty  práce 
(nevyváženost  rozsahová  i  jazyková  první  oproti  ostatním  částem  práce,  zbytečně 
jednoduchá  konstrukce  korpusových  dotazů)  svědčí  o  jejím  značně  uspěchaném  vzniku. 
Domnívám  se,  že  pokud  by  bylo  na  práci  více  času,  a  kdyby  především metodologické  a 
analytické části práce byly více konzultovány, mohla mít práce větší význam pro další výzkum 
v této  oblasti. Nyní  poskytuje  velmi  cenný  zdroj  zatím málo  citovaných  dokladů,  nelze  se 
ovšem zcela spoléhat, na  její úplnost. To  je na druhou stranu požadavek překračující běžné 
nároky na bakalářské práce. 

Práce  tak  splňuje  standardní požadavky kladené na bakalářské práce a proto  ji doporučuji 
k obhajobě s navrženým hodnocením: velmi dobře. 

 
Mgr. Ondřej Tichý, 

Ústav anglického jazyka a didaktiky 


