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Posudek oponenta. 

 

Diplomová práce Aleny Kvítková je srovnávací korpusová studie jazykového stylu projevu dvou 

hlavních kandidátů na úřad prezidenta USA, Hillary Clintonové a Donalda Trumpa, v jejich 

debatách během předvolební kampaně.  

Z hlediska metodologie replikuje práce Leškovu obdobnou studii Obamova idiolektu, ale 

přidává aspekt srovnání dvou idiolektů, přičemž ji primárně zajímají lexikální a gramatické 

indikátory. Jde o metodu corpus-assisted discourse analysis (CADS), která se opírá o srovnávání 

keywords (50 nejčastějších kladných i záporných), kolokací a n-gramů za pomoci nástroje 

AntConc. Rozbor výsledků se nejprve zaměřuje na Clintonovou (kap. 4.1), pak na Trumpa (kap. 

4.2) a u obou jsou výsledky konfrontovány s referenčním korpusem. Nakonec přichází srovnání 

těchto dvou rozborů, tedy srovnání charakteristik obou kandidátů (kap. 5).  

Pokud jde o analýzu klíčových slov (keyword analysis), měl bych několik připomínek. Je 

třeba činit rozdíl mezi proper nouns a proper names (s. 31 a jinde), která nemusí obsahovat 

vlastní jméno a mohou to být víceslovné jednotky, např. Affordable Care Act (srov. Quirk et al., 

1985, 288). V rámci keyword analysis by měl být tento výraz posuzován jako celek a nemělo by 

se přihlížet k frekvenci jeho jednotlivých položek (totéž platí o health care). Co se týče 

„negative keywords“, řekl bych, že když srovnáme jejich výčet u obou politiků, Clintonová - I, a, 

‘t, ‘d, ‘s, ‘m, Hillary and Clinton; Trump - I, a, ‘s, ‘t, ‘m, ‘d, issue, and American, nejsou výsledky 

příliš oslnivé: 6 z 8 je shodných (a nemá podle mě smysl se je pokoušet interpretovat), Clintonová 

v debatě neříká Hillary ani Clinton (překvapivé je snad jen to, že totéž se neobjevilo u Trumpa) a 

jedině absence issue a American u Trumpa může být významná, ale zasloužilo by si hlubší analýzu 

než jen spekulativní závěry.  
Pokud jde o lexikální indikátory stylu, trochu se zdráhám uvěřit, že tak frekventovaná 

slova jako do, be, was, very atd. mohou mít nějakou zásadní rozlišovací stylistickou hodnotu. 

Totéž podezření mám o gramatických indikátorech stylu – obecně nejfrekventovanější slova jako 

to, the, and, of, with aj. podle mne nemohou signalizovat nic podstatného. Problém s keyword 

analysis ukazuje např. i slovo way (s. 62), které nutí autorku přihlédnout ke kolokacím, ale 

v zásadě tu jde o 3-gram.  

U n-gramové analýzy na první pohled překvapí, že jsou bez dalšího vysvětlení sloučeny 

4-gramy a 5-gramy do jedné skupiny (proč?) a stažené tvary (don’t, it’s) autorka bez dalšího 

chápe jako dvě slova (z tohoto hlediska nepředstavuje jejich transkripce, o které autorka mluví 

v závěru s. 92, vlastně problém). Zajímalo by mě, jak to řeší software, opravdu automaticky 

rozlišuje stažené formy jako dvě slova? Protože jinak by dané řetězce představovaly 3-gramy. 

Zkoušela autorka delší řetězce, které jsou vzácnější, a mohly by mít proto větší distinktivní 

hodnotu (viz I think it’s fair to say)?  
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Srovnání obou kandidátů v kap. 5 je zajímavé čtení, ruší jen některé drobnosti: Clinton 

rarely addresses the public with questions (s. 86) – zjišťovala autorka poměr výskytu otázek v obou 

korpusech systematicky nebo jde o impresi?; comprehensive, i.e. easier and more accessible in the 

future (I think I have the most comprehensive plan to combat climate change.). (s. 86) – slovo 

comprehensive zde rozhodně neznamená „easier and more accessible“, nýbrž nejucelenější, 

nejobsáhlejší atd. Jak diplomantka objevila frekventní užívání fráze be going to (s. 87) vzhledem 

k tomu, že jde o 3-gram a výzkum se zaměřil na 4-5-gramy? Také indikace užívání „hedging“ (s. 87) 

je záležitost kvalitativního rozboru korpusů, kdežto rozbory užité a popisované v práci jsou 

kvantitativní. Jinými slovy, srovnání idiolektů zjevně nevychází čistě jen z CADS, ale autorka 

přihlíží i k jiným faktorům, které ovšem v rozboru korpusů nejsou systematicky rozebírány a 

zmíněny. V závěru autorka velmi rozumně reflektuje některé problematické aspekty zvolené metody 

(našlo by se jich určitě více).   

Celkově je práce zpracována na dobré úrovni, má všechny náležitosti a i po formální a 

jazykové stránce působí dobře (pouze pár přepisů: s. 11, 30: Hilary (3x); s. 18-19: The statistic 

prominence mentioned by Bondi and Scott in known as “keyness”; s. 30: those form the Republican 

Party – – he is seen as unfit for the presidents [from, presidency]; s. 55: As is clear from the last two 

cluster,).  

        Připomínky obecnějšího rázu:   

 Chybí seznam zkratek. Co představují klíčová zkratky CC, TC a RC se čtenář doví teprve (a 

jedině) na str. 26, což vůči němu není příliš šetrné. Podobně je tomu u ostatních zkratek. 

Motivace zkratky CADS (corpus-assisted discourse analysis) není jasná (proč ne CADA?).  

 oddíl References: 

- chyba v abecedním řazení: Stubbs před Starcke 

- neuvedena publikace Hardt-Mautner ‘Only Connect’: Critical Discourse Analysis and Corpus 

Linguistics (1995). (s. 14) 

 

Otázka pro diplomantku: V čem se domnívá, že její studie představuje posun oproti starší diplomové 

práci Marka Leška?  

 

Závěr:  Bez ohledu na některé nejasnosti v metodologii je diplomovou práce Aleny Kvítkové 

vcelku solidní studií. Vytčený cíl úspěšně splnila, ukázala možnosti i slabiny zvoleného postupu 

a její rozbor stylu obou subjektů je motivující pro další podobný výzkum.  Práci proto doporučuji 

k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení známkou „velmi dobrý“. 

 

 

 

 
V Praze dne 31. 8. 2018                                     prof. PhDr. Aleš Klégr 


