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Kvantitativní pohled na strukturu arabského textu 
Jiří Milička 

Práce pana Miličky je zaměřena na zhodnocení některých charakteristik 
arabského textu z pohledu přístupů kvantitativní lingvistiky. Jeho zkoumání je 
založeno na analýze několika typů textů v arabštině Ode o moderní texty
soubor syrských autorů, rozsáhlé středověké texty, ale také texty do arabštiny 
přeložené a spojené s jejich českou obdobou). Jako kontrolní je použit moderní 
arabský text s přeházenými slovy, který slouží jako testovací pro předložené 
hypotézy. Kromě toho autor pracuje také se soubory textů v češtině, angličtině a 
francouzštině. Autor na základě pozorování kvantitativních charakteristik 
jednotlivých textů formuluje hypotézy, které se pak snaží na analyzovaných 
textech vyvrátit či prokázat. 

Práce je rozdělena do 6 kapitol a závěru, první kapitola je věnována stavu bádání 
v dané disciplíně jakož i definici vlastního přístupu včetně typografické 
poznámky. V druhé až šesté kapitole pak jsou řešeny jednotlivé hypotézy, které 
na sebe v mnoha ohledech navazují, od sledování frekvence slov ve větě přes 
délku slov ke vztahu těchto dvou veličin a nakonec k chování těchto údajů 
v nadvětných strukturách. 

Kapitoly 2 až 6 tvoří navzájem propojený celek, který postupuje od jednoho typu 
analýzy k další, přičemž jednotlivé části na sebe logicky navazují. Je zřejmé, že 
autor při práci postupoval systematicky a přemýšlelo vzájemných vazbách 
jednotlivých typů analýz. Pokud vím, v oblasti arabské lingvistiky představují 
autorovy analýzy naprosté novum a je velmi pravděpodobné, že jde o nové 
poznatky i v kontextu lingvistiky obecně. Autor vede čtenáře po jasné linii, od 
formulování hypotézy přes její testování a hledání matematického vyjádření, 

~sledky ukazuje v přehledných grafech. Má cit pro jasnou argumentaci, a 
pokud se někdy dopustí např. lidové etymologie (vztah mezi velbloudem -
gamal a větou - gumla), učiní tak pouze v poznámce. Chyby nejsou časté, ale 
občas se vloudí - např. na s. 19 autor používá termín hapax legomena namísto 
správného hapax legomenon. 

Práce tvoří kompaktní celek a jednotlivé analýzy na sebe logicky navazují. Přesto 
by se dalo najít mnoho dalších cest. Bezpochyby by bylo velmi zajímavé 
například prozkoumat vztah výskytu vysokých frekvencí na některých pozicích 



ve větě ke slovním druhům, které typicky tyto pozice obsazují (pokud takovýto 
vztah existuje), ale také nízké frekvence potřebují další analýzu - arabština je 
jazyk flektivní a navíc v písmu konkatenující (spojuje významová a gramatická 
slova do jednoho ortografického celku), což může uměle snižovat frekvenci 
řetězců, které by v zobrazení lexikálních slov či dokonce lemmat byly totožné. 
Určitě by bylo pro další závěry zajímavé prozkoumat též vztah surového a 
v různé míře lemmatizovaného textu; je vysoce pravděpodobné, že výsledky by 
se lišily, možná i značně. Měli bychom mít stále na paměti, že vlastně zkoumáme 
záznam jazyka, dovedeno do extrému, zkoumáme takto grafemický systém. Už 
z tohoto konstatování je vidět, že ve výčtu dalších zajímavých směrů výzkumu 
by bylo možno dlouho pokračovat. Lze doufat, že autor bude na svých analýzách 
dále pracovat. 

Z výše řečeného vyplývá mé přesvědčení, že autorova práce splňuje všechny 
požadavky kladené na diplomovou práci, v mnoha ohledech tyto požadavky 
přesahuje, především pokud jde o kvalitu práce, o nové poznatky v práci 
obsažené. Autor prokázal, že zvládl řemeslo a je schopen tvůrčí vědecké práce. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby pro případné rigorosní 
řízení byla práce uznána jako práce rigorosní. 

V Praze dne 10. září 2010 Petr Zemánek 


