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Posudek oponenta 
 

V předložená práci se prolínají dvě poměrně vzdálené oblasti dnešní vědy, lingvistika a fylogenetika. 

Lidí, kteří je ovládají obě bude asi poměrně málo. Tento posudek se tedy dívá na práci výhradně 

z pohledu biologa využívajícího fylogenetické metody, aniž by se jakkoliv zabýval oprávněností 

lingvistických interpretací výsledků. Pro biologicky zaměřeného čtenáře je zajímavé vidět, že v dnešní 

lingvistice je jako vzor a potvrzení úspěšné aplikace kladistiky uváděno právě její široké využití ve 

fylogenetice organizmů. Zrcadlově obrácený pohled lze totiž nalézt ještě v roce 1977 

v biologickém časopise Systematic Zoology. Norman Platnick a Don Cameron tu obhajují kladistický 

přístup v biologii poukazem na jeho užívání v lingvistice. 

 

Studie zahrnuté do této dizertace se věnují aplikaci kladistických, nebo obecněji fylogenetických metod 

na rekonstrukci příbuzenských vztahů v rámci dvou skupin jazyků. V obou případech byly výsledky 

publikovány v kvalitních mezinárodních časopisech. Z nich především Cladistics je periodikum velmi 

přísné pokud jde o posouzení metodické stránky zaslaných prací. Ve smyslu vykonané práce a kvality 

jejího opublikování je tedy dojem z dizertace kladný a není pochyb, že práce zcela splňuje všechny 

podmínky pro úspěšné obhájení.  

 

Za méně zdařilý považuji doprovodný český text. Autorka se v něm dopouští řady nepřesností a místy 

budí zdání, že jí podstata některých metod není úplně jasná. Z hlediska kvality získaných a publikovaných 

výsledků to samozřejmě nemusí být závažný problém: není nutné přesně vědět co daný program (metoda) 

dělá, ani vlastně co je podstatou parsimonmie či pravděpodobnostní metody, stačí umět je správně použít. 

Stejně tak si lze představit, že autorka neměla dostatek času ani motivace tento český doprovod precizně 

rozpracovat. Tento nedostatek práce tedy spíše vidím jako “promarněnou šanci”. Pokud se totiž někdo v 

českém prostředí pustí do podobné problematiky, lze předpokládat, že bude právě v této dizertaci hledat 

jasný výklad principů fylogenetické metodologie a její aplikace na lingvistické otázky. Ten tam ovšem 

nenajde a obávám se, že místy může být dokonce sveden na scestí. Tato výtka se týká obzvláště důrazně 

kapitoly 2.2.1.  

 

Při čtení podobného mezioborového textu samozřejmě napadne člověka také řada otázek, které jsou 

patrně již dávno vyřešeny. V následujícím výčtu tedy uvádím spolu s konkrétními výhradami (především 

k česky psanému úvodu), také některé dotazy, které odrážejí spíše moji neznalost problematiky a potřebu 

si ji nějak ujasnit.  

 

K publikaci o indoevropských jazycích: 

 

Výsledek MP analýzy ukazuje překvapivě konzistentní dichotomický strom. Konzistenční index 

kladogramu ale přeci jen není roven jedné a ukazuje, že se v souboru znaků objevuje určitá proporce 

homoplazií. Není to přesně situace vhodná pro mapování těchto homoplazií na kladogram a pokus o jejich 

vysvětlení (odhalení metodických chyb, hlavních směrů výpujček, atd.)?  

 

Z výsledků této publikace jsem nabyl následujícího dojmu. Hlavní větve jsou velmi dobře podpořené a 

tedy vcelku nesporné. Svým složením ale odpovídají tradiční představě o příbuznosti IE jazyků a 

nepřinášejí nic zásadně nového. To, co je naopak potřeba vyřešit, jsou vzájemné vztahy hlavních větví. 

Ty však jsou poměrně nestabilní. Ve fylogenetice (biologické) se to obvykle řeší získáním dalších dat. V 

případě IE jazyků je situace zásadně jiná: zdroj informací, tedy oněch cca 200 stabilních cognates 

(udivuje mě, že tento pojem, zcela zásadní pro pochopení kódovací metody, se v doprovodném textu 

neobjevuje a není ani vysvětlen; proto také neznám jeho český překlad) je v podstatě vyčerpán a (pokud 

tomu správně rozumím) zbytek lexikální zásoby trpí podstatně vyšší mírou homoplazií a je tudíž 



nepoužitelný. Jaké jsou tedy další možnosti a nové zdroje informace? Gramatika (jak je vidět z druhého 

rukopisu týkajícího se bantuských jazyků)? Jak bohaté jsou tyto další zdroje?  

 

Dva naivní dotazy biologa k podstatě a chování cognates: 

 

1) Pokud skutečně využijeme k lepšímu pochopení použité metody přirovnání k analýze DNA, pak je 

samozřejmě každý cognate analogií jednoho konkrétního genu. Rekonstrukce založená na přítomnosti a 

absenci cognates je tedy obdobou analýz hodnotících přítomnost vs. nepřítomnost genu. Stejně jako v 

případě genů je však podstatná část variability (tedy různých stavů znaku) dána vnitřním uspořádáním 

cognate  (změny nukleotidů v DNA, hláskové změny ve slovech). Tato informace je však v předložených 

lingvistických analýzách zcela opomíjena. Znamená to, že je v principu nevyužitelná? Neexistují žádná 

“pravidla” o přechodech jednotlivých forem, hlásek, atd., která by se dala aplikovat při analýze matice? 

Samozřejmě, že lze těžko předpokládat (což i autorka v úvodu práce diskutuje) jakákoliv striktní pravidla, 

ale metody jako je kupříkladu bayesovský výpočet posteriorní pravděpodobnosti, vytvářejí ideální situaci 

pro užití různých “priors” libovolných parametrů. Z distribuce cognates mezi jednotlivými jazyky je navíc 

zřejmé, že některé (ty konzervativní) jsou společné většině, nebo dokonce všem jazykům zahrnutým v 

analyzovaném souboru. Ty mají pochopitelně při kódování přítomen/nepřítomen velmi malou informační 

hodnotu. Hierarchické, nebo alespoň uspořádané zakódování jednotlivých tvarů v rámci těchto cognates 

by mohlo přinés podstatné zvýšení informace, a to možná právě v oblasti vztahu jednotlivých větví. Je to 

vůbec proveditelné? 

 

2) Ví se, jak vznikají nové cognates? Používané pravděpodobnostní modely s nimi evidentně pracují jako 

s birth-death systémem. Mám si to opravdu představovat tak, že v rámci zformovaného a používaného 

jazyka se náhle vedle již existujícího výrazu pro ruku zrodí ještě jeden alternativní, zcela nezávislý? Nebo 

je birth-death modelování pouze technickou pomůckou a vznik nového cognate je ve skutečnosti jen 

transformací, ovšem tak hlubokou, že ji nepoznáme?  

 

Mám totiž dojem, že podstata cognates je poměrně zásadní pro rozhodnutí, jakým způsobem je kódovat 

do matice. Překvapuje mě tedy, že je tomuto problému v celé práci věnována poměrně malá pozornost 

(ačkoliv v liteřatuře tato debata běží). Pokud se skutečně cognates chovají podle birth-death modelu, tj. 

nový cognate vzniká přímo v daném jazyku, bez ohledu na to, že v něm již výraz se stejným smyslem 

existuje, pak by binární kódování bylo vhodnějším, než multistátní. V takovém případě totiž význam 

slova není znakem a cognate není jeho stavem. Znakem je přímo cognate a konkrétní tvar slova je jeho 

stavem.Vysoké procento polymorfie, tedy výskytů více cognates stejného významu, této představě 

celkem vyhovuje. Na první pohled to může vypadat jako samoúčelné hraní s pojmy, ale již v první 

publikaci (Rexová et al., 2003) je jasně ukázáno, že změna z multistátního kódování na binární vede k 

zásadní změně výsledné topologie. (Autoři to interpretují jako “outgroup attraction”. To je samozřejmě možné: 

parsimonie je tomuto typu artefaktů obzvlášť náchylná. Nebylo by tedy vhodné tuto binární matici analyzovat ještě 

některou pravděpodobnostní metodou?).      
 

Několik poznámek a dotazů k úvodu dizertace: 

 

Str. 11. Kladistika, alespoň tak, jak je dnes většinově aplikována, naopak pokládá všechny znaky za 

rovnocenné (a považuje to za svoji přednost). Nepokládá ovšem za informačně rovnocenné plesiomorfní a 

apomorfní stav znaku.  

 

K poznámce pod čarou 2: Plesiomorfie nejsou “pomíjeny, protože nenesou žádnou informaci”. Například 

rekonstrukce předpokládající jeden vznik a jeden zánik plesiomorfního stavu je lepší, než rekonstrukce, 

která z této plesiomorfie udělá několik homoplazií. 

 

Str 12. Je opravdu lexikostatistika synonymem glottochronologie (“dnes přepracované a nazývané 

lexikostatistika”)? Nabyl jsem dojmu, že glottochronologie je specifickým rozpracováním (nadstavbou) 

lexikostatistiky, sloužícím k datování událostí v lingvistice.    

 



Str. 19. Uvedená charakteristika kladistického přístupu je velmi nepřesná, nebo alespoň nejasná. To lze 

částečně vysvětlit i tím, že literatura, na kterou se zde autorka odkazuje (Harvey a Pagel, 1991), je pro 

tento účel nevhodná.      

 

Str. 21. Autorka si, předpokládám, ve skutečnosti doopravdy nemyslí, že některé matice mohou vést k 

“někdy i nekonečnému množství stejně pravděpodobných evolučních hypotéz”. (Na množství stromů, 

tedy evolučních hypotéz, získatelných ze souboru N taxonů, je dokonce vzoreček! Matematický.)     

 

Str. 20: Konstatování „...MCMC analýza vycházející z Bayesova teorému..” je nepravdivé. Z Bayesova 

teorému vychází výpočet posteriorní pravděpodobnost. MCMC není analýza, ale způsob, jakým je pro 

výpočet posteriorní pravděpodobnosti prováděn sampling v cílové distribuci. 

 

Str. 23.  Autorka uvádí, že stromy získané z oddělených analýz lexikálních a gramatických dat byly 

navzájem kompatibilní. Ovšem míra polytomií v těchto stromech je tak vysoká, že posuzování jejich 

kompatibility nedává příliš smysl. Zajímalo by mě, jak je možné (nebo jak si autorka vysvětluje), že s 

použitím téhož setu cognates byly konzistenční indexy získané pro strom bantuských jazyků tak zásadně 

nižší než u stromů indoevropských jazyků. Má autorka k dispozici konzistenční indexy pro separátní 

analýzu lexikální matice bantuských jazyků? Nevnášejí inkonzistenci do matice především gramatické 

znaky?  

 

Zmíněné nedostatky, pokud jsou uvedeny jednotlivě, nejsou samozřejmě nikterak zásadního významu. 

Celý úvodní text je ale natolik prostoupen podobnými nepřesnostmi a nejasnostmi, že je zcela jistě 

nepoužitelný jako metodologický vstup do problematiky. Je mi však jasné, že ovládnout dva obory v 

jedné dizertační práce není jednoduché (možná mě autorka sama nachytá na spoustě lingvistických 

nesmyslů v tomto posudku). Směrodatným je tedy pro mě fakt, že výsledky práce jsou zajímavým, zřejmě 

značně novátorským a navíc kvalitně opublikovaným počinem. Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích, 29.5.2008      Václav Hypša 

 


