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Předložená diplomová práce se zabývá netriviálními problémy kvantitativní 
lingvistiky: především rozložením frekventovaných a málo frekventovaných 
slovních tvarů ve větě přirozeného jazyka (ovšem nejen arabštiny!), vztahem 
mezi délkou slova jejich rozložením ve větě, vztahem frekvence slova a jeho 
délky, vztahem délky věty a průměrnou frekvencí slov v této větě a dále 
kvantitativně nahlíženou sémantikou viděnou prostřednictvím vztahu tokenů 
(výskytů) a typů. Tyto aspekty autor zkoumá na korpusech různých jazyků a 
často dospívá i u velmi odlišných jazyků (zejména arabštiny v různých obdobích 
jejího dlouhého vývoje) k velmi podobným výsledkům. Nesouhlasím s 
pesimismem autora stýskajícího si, že "věřím, že energie vložená do této práce 
nebyla ztracena, i když poznatky v ní obsažené budou zapomenuty" (s. 10, 
konec části 1.1) - doufám, že zapomenuty nebudou, neboť autor předložil 
výsledky zcela nové a pozoruhodné. Autor v úvodu nejprve naznačuje, na co se 
má čtenář těšit: a) klade si mj. otázku, zda se na koncích vět častěji vyskytují 
vzácná slova než jinde ve větě; b) zda průměrná frekvence slov ve větě závisí 
také na její délce a souvislostí tohoto vztahu se známým Menzerathovým
Altmannovým zákonem. Dále se zabývá i nadvětnými strukturami a pokusem 
identifikovat sémantiku na základě kvantitativních údajů. Ukazuje, z jakých 
epistemologických východisek vychází, což zhuštěně vyjadřuje modifikací 
známé Popperovy teze (s. 12). Uvádí dále, z jakých dat vychází: jsou to surová 
data malých korpusů různých jazyků (arabština různých období, čeština, 
angličtina, francouzština). Na konci první části si stěžuje na to, že svou práci 
musel napsat ve fonnátu MS Word. Má pravdu, tento fonnátje pro vědecké 
publikace úplně nevhodný a fakultní nařízení by se v tomto směru mělo změnit. 

Ve druhé kapitole nazvané Frekvence slov ve větě vyslovuje autor první 
z osmnácti ověřitelných hypotéz, že totiž "Poslední token ve významovém celku 
průměrně náleží k typu, který má v textu nejnižší frekvenci" (s. 28), což dokládá 
grafy a čísly. Je pozoruhodné a na první pohled nečekané, že tomu tak průměrně 
v každém ze zkoumaných jazyků vskutku je, a naopak není u textu vytvořeného 
náhodným zpřeházením slov. Různé (i typologicky) jazyky vykazují v tomto 
směru velké podobnosti. Dále přesvědčivě ukazuje, že - parafrázuji - průměrné 
věty v textech napsaných stejnými i různými jazyky mají ve frekvenčním 
zobrazení (kde slovo je nahrazeno jeho frekvencí v korpusu) podobnou strukturu 
(hypotéza 2 a 3 na s. 29), ta je však méně podobná u korpusů typologicky 
různých jazyků, i zde jsou si však korpusy podobnější, než srovnáváme-li text 



přirozeného jazyka s náhodnou permutací slov, tedy netextem. Další zajímavý 
výsledek se týká vět různé délky v určitém textu: "V rámci jednoho textu mají 
průměrné věty o různé délce ve frekvenčním zobrazení podobnou strukturu" 
(hypotéza 4 na s. 34). Dále je autor dokonce schopen lokalizovat důvod výše 
uvedené podobnosti či invariantnosti: "Ve frekvenčním zobrazení je průměrná 
věta o n tokenech ekvivalentní průměrné větě o n+ 1 tokenech s vypuštěným 
prostředním tokenem" (hypotéza 5 na s. 37, podtržení je moje). To všechno jsou 
opravdu pozoruhodné vlastní výsledky autorovy! 

Dalším klíčovým a přitom jednoduchým fenoménem je délka slov ve větě 
měřená v psaném textu počtem písmen. Autor se dívá na text prostřednictvím 
délek slov, nikoli slov samých (tzv. délkové zobrazení) a v hypotéze 6 formuluje 
vztah mezi průměrnou frekvencí slova a průměrnou délkou slova - parafrázuji 
hypotézu č. 6 na s. 46.: Čímje na určité pozici ve větách téže délky slovo 
frekventovanější, tím je na této pozici průměrně kratší. V hypotéze 7 dále 
konstatuje, že poslední slovo v nějakém textu (významovém celku) je průměrně 
delší, než je průměrná délka tokenu v textu. A dále vyvozuje v hypotézách 8 a 9 
obecné tvrzení, že průměrné věty v textech napsaných stejnými i různými jazyky 
mají v délkovém zobrazení podobnou strukturu (s. 48). Z hlediska jednoho textu 
je zajímavé, že v rámci jednoho textu mají průměrné věty o různé délce 
v délkovém zobrazení podobnou strukturu (hypotéza 10 na s. 51) a že 
V délkovém zobrazení je průměrná věta o n tokenech ekvivalentní průměrné větě 
o n+ 1 tokenech s vypuštěným prostředním tokenem (hypotéza 11 na s. 51). 
Všechny tyto hypotézy jsou exaktně doloženy. Na závěr autor obecně tvrdí, že 
délka slov není v textu rozložena náhodně a souvisí s hranicemi významových 
celků, což - jak ukazuje celá kapitola - rozhodně není banální konstatování. 
Především však spolu úzce souvisí frekvence slova a jeho délka (zhruba řečeno: 
čím je slovo frekventovanější, tím je kratší, což zřejmě souvisí s jazykovou 
ekonomií). Myslím, že ještě průkaznější by byl tento vztah měřený na jazyce 
mluveném. 

Kapitola 4 se zabývá Menzerathovým-Altmannovým zákonem (ten 
stanoví, že čím delší je v jazyce nějaký konstrukt, tím kratší jsou v průměru jeho 
konstituenty) v souvislosti s frekvencí slov. Výsledkem autorova zkoumání je 
pozoruhodný vztah koncizně vyjádřený hypotézou 13, která tvrdí - opět 

parafrázuji: Čím vyššíje průměrná četnost typů ve větě, tím menšíje průměrná 
délka tokenů v ní. Jde tu tedy o lineární vztah! 

V kapitole 5 zkoumá autor frekvenci slova a jeho délku ve strukturách 
vyšších než věta. Nejprve se však zabývá frekvencí slova a frekvencí slov v jeho 
okolí. Formuluje odvážnou hypotézu o tom, že frekvence slovaje přímo úměrná 
frekvenci předchozího slova. Sám však tuto hypotézu v práci dále nezkoumá, 
dosud ji nemá náležitě verifikovánu. Průkaznější jsou výsledky týkající se 
vztahu délky určitého slova a délky slova v jeho okolí. V hypotéze 15 autor 
hypoteticky tvrdí, že jsou-li texty napsány v témže jazyce, existuje významná 
korelace mezi délkou tokenu a průměrnou délkou tokenů v jeho levém okolí pro 
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příslušné dva texty (s. 71). Souvisí to patrně s tím, že levý kontext určuje další 
slova, ne naopak, tj. že by pravý kontext určoval slovo předcházející. Pro pravý 
kontext tuto korelaci totiž konstatovat nelze. Pokud ovšem uvažujeme délky vět, 
pak - alespoň v arabštině - je v arabském textu průměrná délka vět v pravém i 
levém bezprostředním okolí vět, které jsou dlouhé n písmen, přímo úměrná n. A 
konečně v hypotéze 17 je vyjádřen vztah mezi průměrnou délkou slov ve větě a 
průměrnou délkou slov v jejím levém a pravém okolí. Podle výzkumu autora 
naopak není přesvědčivá korelace mezi frekvencí slova a frekvencí slov v jeho 
okolí. 

Autor zkoumá i vztah frekvence a délky slova jakožto sémantických 
ukazatelů; chtěl by kvantitativně zachytit sémantiku. Po zkoumání frekvenčních 
charakteristik Kunderova románu Valčík na rozloučenou v češtině a v arabském 
překladu naznačuje prostřednictvím zajímavých křivek, že změny v délce a 
frekvenci slov patrně odrážejí význam slov (s. 82), a možná že v textu lze 
vypozorovat určité rytmy (související se změnou obsahu, novou kapitolou, jak 
píše na s. 83) a uvažuje, zdaje střídání částí textu s dlouhými a krátkými slovy 
dáno sémanticky. Autor též naznačuje, že dva postupy zvané integrační dálkové 
zobrazení a integrační frekvenční zobrazení se patrně dají použít jako 
stylometrický indikátor, a tedy se dají využít pro jisté praktické účely (atribuce 
autorství, v literární vědě apod.). Jsem v budoucnu velmi zvědav na autorovy 
výsledky zkoumání toho, zda význam textu lze zachytit nezávisle na jazyce a 
pouze na základě různých frekvenčních charakteristik. 

Kapitola 6 se zabývá tzv. kombinatorickým zobrazením, jež si ve 
zkoumaném textu procházeném od začátku do konce všímá vztahu type-token 
ratio. Autor na základě zkoumání Kunderova románu Valčík na rozloučenou a 
jeho arabského překladu a také na základě zkoumání korpusu současné arabštiny 
zjišťuje, že kombinatorické zobrazení dokáže upozornit na změnu autora, a 
přesněji v hypotéze 18 formuluje nutnou podmínku pro to, kdy je jistý text 
překladem jiného textu, a to na základě korelace kombinatorického zobrazení 
obou textů. Až autor prozkoumá více překladových dvojic, bude zajímavé se 
přesvědčit, potvrdí-li se vskutku jeho hypotéza 18. Sám si to přeji. 

Závěr práce obsahuje její koncizní shrnutí, následuje relevantní literatura, 
soupis a stručný popis použitých korpusů (arabština v různých fázích svého 
vývoje, současná čeština, zhruba sto padesát let stará francouzština a angličtina, 
zhruba dvě stě let stará angličtina) a příloha s příkladem dálkového a 
frekvenčního zobrazení v moderní arabštině. 

Klady práce 

Za největší přednosti práce považuji opravdu nové výsledky, které významně 
obohacují kvantitativní lingvistiku o nové, průkopnické poznatky. Práce je velmi 
zajímavá, málokdy se mi dokonce při posuzování disertací stalo, že bych v nich 
nalezl tolik nových poznatků jako zde a že bych se opravdu nenudil. Dokonce je 
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vlastně zvláštní, že se problémy formulovanými a řešenými v práci dosud nikdo 
nezabýval (aspoň pokud je mi známo, nejsem však v oblasti expert); v 
rozhovoru se mnou to konstatoval překvapený student. Bylo by výborné, kdyby 
mohl svých osmnáct hypotéz ještě průkazněji potvrdit či (bohužel!) vyvrátit na 
větších textech téhož jazyka i různých jazyků. Při naší diskusi o jeho práci a 
souvisejících problémech se ukázaly některé velmi slibné směry dalšího 
výzkumu, do kterých má student Milička evidentně velkou chuť. Bylo by 
výborné, kdyby mohl své další úsilí v tomto směru dále rozvíjet: oplývá 
talentem, pílí a chutí do práce - je suma sumárum studentem velmi 
perspektivním. Autor má například na rozdíl ode mne výhodu, že zná 
typologicky velmi odlišné jazyky, takže na nich může zkoumat obecné 
lingvistické zákonitosti. Velmi by se mi také líbilo, kdyby pro své výzkumy 
nalezl mimo již zmíněné oblasti také nějaké praktické uplatnění. 

Grafy předvedené v práci jsou průkazné, matematické vývody správné, 
úvahy logicky konzistentní. Jazyk práce je svěží a vtipný. 

Nedostatky 

Odborných nedostatků v práci neshledávám, snad si jen nejsem jist platností 
poznámky 6 na s. 8 o tom, že " ... se nepodařilo najít jediný příklad jednoznačně 
vyvratitelného obecného jazykového zákona, který byl vyjádřen předtím, než 
vystoupil na scénu George Kingsley Zipť': uvedl bych tu například Grimmův 
zákon o fonetických změnách indoevropských souhlásek v germánských 
jazycích z r. 1819. Na některých místech bych volil stylisticky vhodnější 
formulace (např. s. 7 dole Pro další definice viz kapitolu ... - anglicismus), 
někdy se objeví překlep. Pro případnou knižní publikaci by se tedy měly 
odstranit překlepy, text by se měl ještě pročíst a stylisticky na pár místech 
vybrousit. 

Práci nejen doporučuji k obhajobě, ale dokonce ji po jistých výše uvedených 
úpravách doporučuji vydat knižně. Rovněž doporučuji, aby práce byla 
podkladem pro zahájení rigorózního řízení. 

V Praze 4.9.2010 

~', (l(0--
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 
Ú stav teoretické a komputační lingvistiky 
Filozofická fakulta Karlovy univerzity 
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