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Posudek oponenta

Bakalářská práce Karoliny Hošek se zabývá generováním a interpretací klíčových slov 

v románech J. K. Rowlingové Harry Potter. Cílem práce je prozkoumat možnosti užití 

kvantitativní metody vyhledávání klíčových slov pro další stylistickou analýzu textu. Autorka 

vychází z předpokladu, že jsou klíčová slova stylisticky významná, a proto z nich může 

stylistická analýza vycházet.

V teoretické části autorka nejprve definuje pojem klíčové slovo. Jedná se o slova, která jsou 

v daném textu vzhledem k jiným textům neobvykle častá a která jsou důležitá pro obsah textu. 

Dále se zabývá technickými souvislostmi, především výpočtem klíčovosti a výběrem 

srovnávacího korpusu a také klasifikací klíčových slov. Zmiňuje též výhody vybrané metody, 

z nichž jako nejdůležitější se jeví rychlost počáteční fáze výzkumu. Nevýhodou je proti tomu 

podle autorky nutnost generované výsledky manuálně procházet a interpretovat, což je část velmi 

subjektivní. Dále autorka shrnuje odbornou literaturu, která se zabývá různými aspekty 

spojenými s touto studií: stylistickou analýzou literárních textů, stylistickou analýzou 

korpusových dat, analýzou klíčových slov a analýzou textu série Harry Potter. Na str. 14 je 

popisován vztah formy a obsahu díla z hlediska monistického a dualistického podle Leeche a 

Shorta. Mohly by se tyto přístupy nějak projevit v interpretaci klíčových slov?

V empirické části je analyzováno prvních 100 klíčových slov série Harry Potter, která jsou 

generována pomocí programu AntConc porovnáním s korpusem britské literatury pro děti a 

mládež, což je jedna sekce Britského národního korpusu. Autorka předkládá seznam takto 

generovaných slov, která dále rozdělí na dvě základní kategorie, na slova gramatická a lexikální. 

Každou z těchto kategorií dále dělí na skupiny slov s podobnými vlastnostmi. Popis začíná 

osobním zájmenem he, které je sice nejvýznamnější ze seznamu z hlediska frekvence, avšak ne 

z hlediska klíčovosti. Proč? Pokud by se slova řadila z hlediska frekvence, na seznamu by se jistě 

objevila i další velmi frekventovaná gramatická slova. Některá klíčová gramatická slova odhalují 

zajímavé skutečnosti. Např. četnost posesívního his lze objasnit při pohledu na jeho pravé 

kolokáty, mezi kterými se vyskytuje mnoho částí těla. Tabulka 8, která ukazuje nejčastější 

skupiny slov obsahující zájmeno his naopak podle mého názoru ilustruje nástrahy lingvistické 

analýzy klíčových slov. Autorka si všímá, že mnoho z těchto skupin se nějak týká pohybu nebo 

lokace. Je však otázkou, jestli tohle nemá souvislost spíše s celkovou povahou textu než 

s přítomností zájmena his. U předložky onto autorka popisuje, že se vyskytuje nejčastěji 

s většími předměty. Zde by bylo možno vznést námitku, že se jedná o typickou vlastnost této 

předložky obecně. Celkově ale z analýzy gramatických slov vyplívají autorce zajímavé aspekty 

textu: orientace na prostor a dialogická forma, která se projevuje např. částicemi a citoslovci. 

Lexikální klíčová slova opět autorka dělí na skupiny. Skupina slov vyjadřujících určitou lokaci 

potvrzuje závěry utvořené při analýze slov gramatických. Některá klíčová slova reflektují 



umístění příběhu do prostředí internátní školy a zaměření na magii. Zajímavá je nízká frekvence 

sloves mezi klíčovými slovy. Sloveso said poukazuje opět na časté dialogy, sloveso looking zase 

na důraz na smyslové vnímání. Seznam klíčových vlastních jmen jistě není překvapivý, avšak 

zajímavé je zjištění, že reference křestním jménem se objevuje téměř pouze u pozitivních postav. 

Poznámky k jednotlivostem:

str. 14: citace z Leeche a Shorta: ř. 8 zh. cannost, ř. 21 zh. thumprint

str. 16, ř. 3 zd: …would be very likely to “absorb”or make the distinguishing stylistic features 

found in the Potter corpus irrelevant…

Tabulka 5: hvězdička se objevuje u slov ter, s, had, avšak vysvětlení pod tabulkou se asi týká 

pouze ter. 

str. 23, ř. 13 zd.  …the words do not become key.

str. 33, kap. 5.2.3 – metonymie office, ministry – které ze dvou zmíněných užití přenesené na 

základě metonymie?

Členy: např. str. 11, ř. 13 zh. a information, str. 17, ř. 9 zd. such list, an corpus

Celkově se práci podařilo splnit dané cíle, tedy prozkoumat metodu vyhledávání klíčových slov a 

jejich interpretace. Autorka na základě vlastní analýzy definuje charakteristické rysy 

zkoumaných románů a ve většině případů se výsledky její interpretace zdají přijatelné. Formálně 

je práce i přes drobné jazykové a technické nedostatky dobře zvládnutá. 

Závěr: Jak vyplývá z výše uvedeného, předložená studie Karoliny Hošek kritéria kladená na 

bakalářské práce splňuje. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou 

výborně až velmi dobře.

V Praze, dne 1.9.2011 Mgr. Kateřina Vašků




