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Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce je analýza možností vytváření 
a vytěžování žákovských korpusů, se zaměřením na možná specifika žákovského korpusu 
francouzštiny českých mluvčích. V první části práce jsou žákovské korpusy definovány 
ve srovnání s jinými typy korpusů a jsou blíže představeny zejména žákovské korpusy 
zahrnující francouzštinu a češtinu. V následující části práce jsou představeny konkrétní 
technické aspekty vytváření žákovských korpusů, zejm. otázka chybové anotace a taxonomie
chyb, a sběru metadat. Praktické využití žákovských korpusů a metodologie práce s nimi jsou 
následně ilustrovány na čtyřech konkrétních studiích. Poslední část práce je věnována pokusu 
o aplikaci taxonomie chyb ze žákovského korpusu francouzštiny FRIDA na materiál českých 
mluvčích francouzštiny L2. Text uzavírají Dodatky představující zejm. inventář existujících 
žákovských korpusů pro různé jazyky (údaje jsou převzaty z Centre for English Corpus 
Linguistics).

Formální aspekty práce. Práce je přehledně členěna a strukturována; autorka ústrojně 
využívá pro zvýšení koherence textu vnitřní odkazy a přechody mezi jednotlivými kapitolami 
jsou plynulé. Bibliografické zdroje využité v práci jsou bohaté, aktuální a rozmanité –
zahrnují nejen přehledové monografie, ale také konkrétní případové studie a články týkající se 
technických i didaktických aspektů vytváření tohoto typu korpusů. Autorka systematicky 
používá odkazování pomocí autora a roku (u údaje Suchá 2008 chybí informace o editorech 
sborníku). Bibliografické údaje o korpusech ČNK je třeba uvádět podle autorů jednotlivých 
korpusů (bibliografický odkaz je v korpusovém manažeru KonText u každého korpusu 
uveden). Poznámkový aparát je bohatší v první části práce. Text je psán srozumitelně a jasně; 
celkový dojem však kazí jazykové chyby, hojnější zejm. v poslední části práce. Jedná se 
nejčastěji o opomenutí shody (erreurs mineurs str. 61, locutions figés str. 57, erreurs que nous 
avons vu str. 58, paraissent similaire str. 59, recherches divers str. 7, les informations … tel 
que l’âge str. 12), o chybnou volbu vztažného zájmene (ce que signifie str. 31 aj.) nebo o 
záměnu pozice COD a podmětu u tranzitivního slovesa (Ce fait confirme aussi les réponses… 
str. 62 aj.). Někdy se jedná o posuny lexikální (redondance místo abondance na str. 56, 
ressemblé místo rassemblé na str. 51; systematicky je užíváno du même místo de même). 

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. Autorce se v práci podařilo uceleně představit 
problematiku definice, vytváření a vytěžování žákovských korpusů; zejm. důraz na uvádění 
metadat je z metodologického hlediska klíčový. K prezentovaným případovým studiím je 



autorka schopna zaujmout kritický postoj (např. na str. 37 nebo na str. 46); u této kapitoly by 
však bylo vhodné doplnit důvody výběru právě těchto studií. U ukázky aplikace určování 
metadat na vlastní materiál (str. 29) by bylo vhodné odlišit „type de devoir“ a „situation de 
production“ (v obou případech je uvedeno „devoir fait à la maison“). V úvodu prezentace 
taxonomie chyb (str. 53-54) postrádáme obecnější charakteristiku zvoleného třídění – a 
případně jeho problematizaci. Úvod ke kapitole 3.2 je naopak věnován nikoli taxonomii chyb 
(jak uvádí její název), ale spíše představení zpracovaného materiálu z hlediska metadat. 
Autorka se při prezentaci taxonomie chyb pokouší tato metadata vztáhnout ke kvantifikaci 
typů chyb, systematičtější analýza těchto korelací však není uvedena, i když by bylo možné 
z úctyhodného celkového počtu 774 výskytů, který autorka analyzovala, vyvodit zajímavé 
závěry. Celkově by posílení kvantifikace dat (např. v tabulkách) lépe ukázalo výsledky 
provedených analýz a hlavní tendence (např. na str. 55 v kapitole 3.2.2 není jasné, k jakému 
celku se vztahuje údaj o 28 výskytech a jaké procento z něj tvoří – údaj je možné dohledat 
v Grafu 1 na str. 67, ale tam nejsou absolutní hodnoty uvedeny). Někdy je pak kvantifikace 
pouze vágní (např. „assez fréquents“ na str. 61). U příkladu [4] na str. 55 je nutno upozornit, 
že francouzská norma připouští po některých kvantifikačních výrazech, jako právě majorité, 
minorité, foule atd. shodu slovesa v singuláru i v plurálu, podle záměru mluvčího. U příkladu 
[9] na str. 58 nejsou jasné komentáře ve větách začínajících Notons encore que… a Autrement 
dit, les étudiants… Konečně na str. 60 jsou uvedeny erreurs de figement; co je tímto termínem 
míněno? Chyby v kolokacích? 

Navzdory výše uvedeným výhradám považuji předkládanou diplomovou práci za velmi
zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 1. 9. 2016 PhDr. Olga Nádvorníková, PhD.


