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posudek vedoucího 

 

Diplomová práce Veroniky Volné se zabývá problematikou jazykových specifik 

anonymních textů. Konkrétně se zaměřuje na otázku prostředků, jimiž se autoři anonymních 

dopisů snaží takto psané texty odlišit od své běžné jazykové produkce. V analýze těchto 

anonymizačních strategií autorka vychází z dílčích experimentálních studií v oblasti 

mluveného i psaného jazyka a předkládá tak metodologii, jež kombinuje jak kvalitativní, tak 

kvantitativní metody práce s textem.   

Teoretická část je podložena bohatou bibliografií z oblasti forenzní lingvistiky a 

psychologie, fonetiky, stylistiky i korpusové lingvistiky. Autorka v ní nejprve představuje 

problematiku idiolektu a individuální variace uvnitř jazykových registrů; následně se 

zaměřuje na lingvistické techniky, jež v současnosti jsou či mohou být užívány k identifikaci 

pisatele (ortografie, bohatost slovní zásoby, syntaktická struktura atd.). Zabývá se též 

otázkou jazykové kompetence a sefereflexe, tedy míry, do jaké jsou mluvčí schopni vnímat a 

hodnotit specifika své vlastní řečové produkce oproti ostatním mluvčím daného jazyka. Na 

závěr kapitola přináší srovnání obdobně zaměřených studií, zejména z oblasti forenzní 

fonetiky. 

Praktická část práce je založena na rozboru dvaceti textů od deseti různých autorů, 

tedy po dvou textech od každého autora. Účastníci experimentu byli požádáni, aby nejprve 

sepsali oficiální stížnost na nevhodné chování svého nadřízeného. Jejich druhým úkolem bylo 

napsat stejnou stížnost, ale představit si, že se nachází v situaci, v  níž si z důvodu hrozby 

ztráty zaměstnání nemohou dovolit dané probémy řešit oficiální cestou, a jsou tak nuceni 

své vzrůstající znepokojení nad danou situací tlumočit pouze anonymně. Získané texty pak 

autorka práce mezi sebou porovnávala na základě šesti parametrů (podoba interpunkce, 

změny v pravopisu, zaznamenané množství nominalizovaných struktur, volba lexikálních 

prostředků, délka a komplexnost větných celků a obecné vyhodnocení stylu co do 

formálnosti a textového typu). Ukázalo se, že největší váhu přikládali autoři textů 

jednoznačně úpravám směřujícím ke změně v celkové formálnosti dopisu, které se však 

většinou neprojevovaly v rovině nominalizační, ale primárně ve volbě lexikálních prostředků. 
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V polovině zkoumaných textů docházelo též k více či méně výraznému zkracování vět a 

posunu směrem k méně komplexním syntaktickým strukturám. Mezi autory jednotlivých 

textů se co do množství provedených změn nicméně vyskytovaly výrazné rozdíly - od užívání 

relativně velkého množství rozličných strategií – zahrnujících v případě jednoho autora i 

volbu zcela jiného textového typu – až po úpravy naprosto minimální. Zkoumaný vzorek tak 

ukazuje na velice individuální míru kreativity a jazykového sebehodnocení. Oproti 

původnímu očekáváním se ve zkoumaném vzorku nevyskytly prakticky žádné změny na 

úrovni ortografické. Je však otázkou, nakolik absence těchto změn obecně souvisí 

s nezáměrným opomíjením pravopisné roviny jako takové a nakolik je motivována např. 

povědomím o stigmatizaci pravopisných chyb. 

 Výstupy praktické části práce jsou nutně omezeny množstvím dostupných dat a 

formátem úkolu, který byl subjektům zadán. Zejména v oblasti kvantitativní analýzy jsou tak 

předložené výsledky nutně tentativní. Rozbor na všech zkoumaných rovinách byl však 

proveden a vyhodnocen velmi pečlivě, s kritickým náhledem na omezení vyplývající z 

uplatňované metodologie. Na práci je též nutné ocenit obrovskou míru samostatnosti a 

iniciativy, s jakou autorka k tématu po celou dobu přistupovala, stejně tak jako množství času 

a práce věnované samotnému stylistickému rozboru.  

Práce je napsána velmi pěknou, čtivou angličtinou; jazykové nedostatky se omezují na 

ojedinělé překlepy a některé chyby formálního rázu v bibliografické části (místy chybějící či 

přebývající interpunkce, data poslední návštěvy internetových zdrojů, názvy některých studií 

citovaných z jiných sekundárních zdrojů). Rovněž by bylo lépe korpusový manažer AntConc 

(použitý pro vyhodnocování N-gramů) a korpus BNC (využívaný v lexikálním rozboru) uvést 

v bibliografické sekci oddělit od použité literatury a uvést je v samostatném oddílu. Práce 

byla po celou dobu průběžně konzultována, proto nemám k obhajobě žádných dalších 

otázek. 

 

Závěr: 

S ohledem na výše uvedené předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a 

předběžně hodnotím jako výbornou. 

 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2016  

Mgr. Jiřina Popelíková 

 


