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Diplomová práce je orientována na oblast forenzní lingvistiky (dotaz: proč z českého 

názvu vypadlo „forenzní“?) a zkoumá prostředky anonymizace textu, jejichž znalost by mohla 

přispět k určování autorství. Konkrétně zkoumá dvojici textů od 10 osob, které byly instruovány, 

aby napsaly stížnost formou podepsaného a anonymního dopisu. Studie analyzuje způsob, jakým 

zkoumané osoby mění svůj styl v anonymním dopisu.     

Rozsáhlá úvodní kapitola (Introduction) podává velice pěkný přehled o relevantních 

pojmech a výzkumu ze zkoumané oblasti (idiolekt, jazykové povědomí a kompetence, imitování, 

skrývání a identifikace autorství, experimenty s rozpoznáváním klíčových charakteristik textu a 

hlasu). Jedinou výhradu mám k podkapitole 1.7 Hypothesis. Domnívám se, že by neměla být 

součástí Úvodu, ale že logicky spadá do kapitoly 2. Material and method. Hypotéza samotná pak 

v podstatě jen opakuje závěry předchozích studií – škoda, že nepřichází s nějakým vlastním 

nápadem, novým aspektem, který by zkoumání anonymizace obohatil (alespoň žádný takový 

aspekt není explicitně zmíněn). Zajímavá je představa, že by výsledkem mohlo být „an 

assessment of the speakers’ awareness of their own idiolects“, není ale řečeno, jak takové 

vyhodnocování provést. Možná ale autorce křivdím a v rámci obhajoby by některé originální rysy 

své práce mohla obhájit.    

Kap. 2. Material and method se skládá ze tří částí: první podkapitola, ne zcela přesně 

nazvaná Material, zahrnuje vedle popisu textů a jejich sběru také popis subjektů, od kterých byly 

texty získány (proto bych čekal název Material and participants/subjects). Chybí mi tu základní 

údaje o nich (věk, pohlaví, vzdělání, geografická varieta). Mohly být shrnuty formou tabulky – 

takto nemáme o souboru zkoumaných osob žádnou představu. Údaje o vzdělání (a úvahy o 

dalších charakteristikách) se objevují až v diskusi na s. 52. Další podkapitoly 2.2 Quantitative 

analysis a 2.3. Qualitative analysis popisují, co bude sledováno. Přičemž druhá z nich zahrnuje 

Tabulku 1: Style features for stylistic analysis, což je matoucí, protože to vyvolává dojem, že 

např. „sentence length“ je v rámci „sentence features“ pojata mezi kvalitativní ukazatele. Jelikož  

každý „style feature“ může být hodnocen kvantitativně (je v různé míře přítomný nebo 

nepřítomný), nejsem si jist, do jaké míry lze provádět odděleně analýzu kvantitativní a 

kvalitativní. Ostatně mohla by diplomantka pro upřesnění vysvětlit své pojetí kvantitativní a 

kvalitativní  analýzy (co považuje za čistě kvalitativní analýzu)? 

Kap. 3 Results je opět rozdělena na 3.1 Quantitative analysis a 3.2 Qualitative stylistic 

analysis (znamená „stylistic“ v názvu druhé podkapitoly něco?). První podkapitola prezentuje 

sentence length, sentence complexity (clause/sentence), lexical richness (type/token), part of 

speech distribution, a n-grams v podepsaném i anonymním textu každého subjektu. V tabulkách u 

těchto sekcí jsou uváděny výsledky pro každý jednotlivý text zvlášť (podepsaný a anonymní), 

ovšem chybí mi souborné tabulky hodnot pro všechny podepsané texty a všechny anonymní texty 

celkově, ačkoli při rozboru u každého z těchto rysů se autorka pokouší právě o celkovou 

charakteristiku podepsaných a anonymních textů (s. 26: Variation in sentence length appears to be 

one of the key features of anonymization). To, že by se tato část měla zaměřit na celkovou 

charakteristiku podepsaných a anonymních textů, vyplývá i z toho, že druhá podkapitola 

„kvalitativní rozbor“ se věnuje právě jen jednotlivým subjektům a srovnávání obou jejich textů. 

Podkapitola 3. Summary (označení „summary“ není asi nejlepší) vychází ze vzájemného srovnání 

jednotlivých autorů a vlastně chybí celkové kvantitativní údaje díky nedotažené kvantitativní 

analýze v podkapitole 3.1. Domnívám se, že autorka nevytěžila z dat vše, co mohla.  
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Z tohoto hlediska se její úvahy o možných vylepšeních výzkumné strategie v kap. 4 

Discussion (s.  53) jeví jako předčasné. Z diskuse vyplývá, že některá očekávání se naplnila (i 

když formulace „In most cases, these expectations were met by the ten participants“ je trochu 

matoucí, v dalším se mluví, že se naplnila  jen u 5 subjektů, částečně i u šestého), některá se 

nenaplnila  (záměrné pravopisné a gramatické chyby, vliv úrovně a oblasti vzdělání).  Možná 

očekávaně vzhledem k malému počtu subjektů se projevila značná různorodost v míře a způsobu 

anonymizace. V závěru (kap. 5) diplomantka zmiňuje jako hlavní omezení své studie v malém 

počtu zkoumaných subjektů. Na rozdíl od ní mi tento fakt vadí méně než některé metodologické 

postupy.  Práci uzavírá bohatá bibliografie a užitečná příloha obsahující instrukce subjektům a 

kompletní soubor textů, které napsali a z nichž studie vychází. 

Celkově lze říci, že práce je zajímavá. Velkým kladem je, že je výborně napsána, až na 

drobnosti (s. 9 formulace: Conducting a forensic analysis of the text, there are a number of ways 

in which it may be approached, > There are a number of ways in which conducting a forensic 

analysis of the text may be approached). Ovšem, jak vyplývá z předchozích poznámek, myslím, 

že metodologicky by práce mohla být o maličko promyšlenější a dotaženější. Mrzí mě některé 

formální nedostatky, zejména systematické nestandardní uvádění pramenů v textu „mezivětně“: 

experience.” (Bourdieu 1991: 39) Idiolect. Ale i další: Při popisu výpočtu lexikální bohatosti 

textu (s. 10-11) se formule výpočtu připisuje autorovi jménem Honoré, ale citován je Coulthard 

and Johnson (2007:165). Určitě jejich bibliografie obsahuje přímý odkaz na Honorého. Totéž u 

autorů Winter and Woolls. Zásadně je třeba uvádět odkazy přímé a uvnitř věty, v níž jsou autoři 

uvedeni. Konečně je škoda, že si autorka nepohlídala bibliografii (References): v textu jsou 

citováni autoři, kteří v bibliografii chybí: Wray (2002. 2008), (Barlow and Kemmer 2004), 

(Nattinger and DeCarrico, 1992), Pace-Sigge, 2013), (Barlow, 2013). Baayen et al. (2002), Dále 

je běžné, že elektronické zdroje, zejm. korpusy, internetové stránky apod., jsou v bibliografii 

uváděny samostatně a nikoli dohromady s tištěnými zdroji (pokud nejde o elektronické publikace 

a časopisy).  

Dílčí připomínky:  

s.15: the genre of the test > text 

s.17 The experimental design is similar to that of this thesis > pragmaticky klamavá formulace, 

fakticky je „experimental design of this thesis based on that of Baayen et al. (2002)“, 

s.17: texts artificially produced – proč articificially? 

s.23-24: ad délka textu pro výpočet lexical richness: Unfortunately, this happened to be a text of 

only 59 words, … Nevertheless, a STTR basis of 59 words appeared to be the best possible 

solution, - tak je to smůla nebo klika?  

s.37: fromuilace: The majority of the original letter remains in the anonymized version. Možná 

něco jako „Most of the text of the original letter emains (is retained) in the anonymized 

version. 

s.50: we consider spelling to be among one of the most basic and manifest aspects of language – 

přesnější by bylo říci, že pravopis není aspekt psaného jazyka a souvisí s formální vzděláním 

subjektu 

 

Závěr: Diplomová práce Veroniky Pojarové splňuje všechny požadované náležitosti a vcelku 

ji lze považovat za zdařilou. Doporučuji ji proto k obhajobě, nicméně vzhledem k některým 

zmiňovaným nedostatkům se přikláním spíše ke známce „velmi dobrá“, O konečném výsledku 

nechť rozhodne až průběh obhajoby.  

 

 

V Praze dne  22.8. 2016                                            prof. PhDr. Aleš Klégr 
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