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Posudek vedoucí bakalářské práce

Bakalářská práce Karoliny Hošek je sice zaměřena metodologicky a skutečně přináší poznatky o

využití „klíčových slov“ v analýze uměleckého textu, ale současně popisuje některé zajímavé rysy 

zkoumaného textu, které bez uplatnění dané metody mohou zůstat skryty.

Využití „klíčových slov“ (korpusová lingvistika užívá tohoto termínu k označení slov, jejichž výskyt ve 

zkoumaném textu nebo typu textů – ve srovnání s jiným korpusem textů – je statisticky významný) se 

zmiňuje v sekundární literatuře v průběhu posledního desetiletí zejména v souvislosti s popisem 

odborného jazyka nebo uměleckého textu. Karolina Hošek prostudovala obě oblasti (obsáhlá 

bibliografie v závěru práce přesahuje, myslím, rozsah běžný u bakalářských prací a zahrnuje jak 

monografie, tak aktuální časopisecké články) – a rozhodla se analyzovat umělecký text s využitím 

některých postupů, které se dosud uplatňují hlavně v popisu textu odborného. Základní otázkou, 

kterou řeší, jsou pozitiva a na druhé straně meze využití klíčových slov, v čem jsou poznatky získané 

touto metodou unikátní a kde je metoda nevhodná.

K rozboru si autorka, odvážně, vybrala romány J.K. Rowlingové o Harry Potterovi, který už byly 

předmětem řady studií. Detailní čtenářská znalost zkoumaného textu jí umožnila posoudit, do jaké 

míry zvolené metody postihují všechny sledované jevy (retrieval), i porovnat tradiční literárně 

stylistický rozbor s rozborem korpusově založeným (metoda „keyword analysis“ spadá mezi přístupy 

označované jako „corpus-driven“). Jako referenční korpus byly použity anglické knihy pro děti a 

mládež obsažené v Britském národním korpusu.

Klíčová slova (generovaná pomocí softwaru AntConc) byla rozdělena do dvou oblastí – slova 

gramatická (obsahující také diskursní částice) a lexikální (včetně vlastních jmen) – které byly 

zkoumány odděleně. Byla podána detailní analýza prvních 100 klíčových slov, okrajově je zmíněno i 

dalších 100 slov (v pořadí „klíčovosti“ dle hodnoty log-likelihood).  V rozboru textu představují klíčová 

slova výchozí bod – dále autorka pracuje s kolokacemi těchto slov, ustálenými spojeními obsahujícími 

klíčová slova, detailní analýzou konkordančních řádků a kde je to vhodné, i širšího kontextu. 

Autorka ukázala přesvědčivě, že pro odhalení specifik textu jsou zásadní gramatická klíčová slova – a 

to i u uměleckého textu (role klíčových gramatických slov je v literatuře popisována hlavně 

v odborném textu).  Zatímco nejfrekventovanější lexikální slova lze do značné míry předvídat (a mezi 

prvními 100 tvoří také velkou část vlastní jména), klíčovost gramatických slov je bez zvolené metody 

v podstatě nepostřehnutelná. V práci je zejména zajímavě popsáno užití klíčových předložek – díky 

analýze jejich kolokací (častá spojení s adverbii, dalšími předložkami nebo substantivy označujícími 

místa) odhalila autorka, jak významnou roli zřejmě hraje ve zkoumaných románech přesná lokalizace 

děje a popis fiktivní krajiny (autorka dává tuto tendenci do souvislosti také s některými klíčovými 

slovy lexikálními, např. slightly). Analýza gramatických klíčových slov ale představuje současně značná 

omezení – jelikož se jedná o slova s vysokou frekvencí, musí být k detailnímu popisu konkordancí 

použito vybraných menších vzorků (sampling) nebo se pracuje s kolokacemi nebo klíčovými „klastry“. 



Pozitivně hodnotím samostatnost autorky jak při výběru tématu práce, tak při jeho zpracování. To, že 

si autorka osvojila práci s různými korpusovými nástroji, byl jen první krok její bakalářské práce. 

Významnější je, že dokázala získaná data úspěšně a často originálně interpretovat. Přínosem práce je 

její kritické zhodnocení použitých metod ve vztahu k typu zkoumaného textu.

Závěr

Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako velmi zdařilou. Autorka si osvojila metodu analýzy 

textu opírající se o klíčová slova a související korpusově založené metody. Ukázala přesvědčivě 

pozitiva i omezení těchto metod. Výsledků práce tak bude možné dobře využít v dalším výzkumu.

Práci Karoliny Hošek doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako výbornou.

V Praze dne 26.8.2011 PhDr. Markéta Malá, Ph.D.




