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Využití profilování autora 

• Forenzní lingvistika: jazyk jako důkaz 

• Zabezpečení: profilování možných delikventů 

• Marketing: segmentace uživatelů 



Předchozí práce: Používání jazyka na 
internetu 

• Jaké gramatické 
kategorie lidé používají 
v různých kanálech 

Wikipedie, informační 
letáky, blogy, diskuzní 
fóra, Twitter a Facebook 

• Identifikace základních 
emocí 

Radost, překvapení, 
smutek, znechucení, 
hněv, strach 

 Sada stylistických 
vlastností 

Analýza: jak se jazyk liší 
podle pohlaví, tématu a 
emocí 



Současná práce 

• Kognitivní rysy:  jak se lišíme na základě 
pohlaví a věku 

• Sada stylistických rysů: modelace rozdílů 

• Metoda SVM (Support vector machines) 

• Datová sada: PAN-AP-13 

Velké množství anonymních textů 

 



Neurologie: teoretický rámec 

• Pohled mluvčího: CO se říká a JAK se to říká 

• Pohled posluchače: CO se říká a KDO to říká 

 

• Profilování autora: JAK/KDO 

 



Automatická identifikace pohlaví a 
věku na základě stylistických rysů 

• Pennebaker:  

Angličtina 

Profilování autora na základě stylistických rysů 

• Získání frekvence použitých gramatických 
kategorií 
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Stylistické rysy 

• Frekvence: poměr počtu unikátních slov a celkového 
počtu slov, slov začínajících velkým písmenem, slov 
psaných velkými písmeny, délka slov, počet zdvojených 
hlásek (např. Heeeelloooo)  

• Interpunkční znaménka : frekvence interpunkčních 
znamének 

• Frekvence využívání jednotlivých gramatických 
kategorií, vlastních jmen, slov mimo slovníky apod. 

• Emoticony:  Poměr mezi počtem smajlíků a celkovým 
počtem slov, počet různých druhů smajlíků 

• Spanish Emotion Lexicon (SEL) 
• ! Žádné rysy závislé na obsahu či kontextu. 

 



Metoda 

• Soubor dat PAN-AP-13 

• 3 věkové skupiny: 

10s (13-17)  

20s (23-27) 

30s (33 až 47). 



Metoda 

• Strojové učení: 

SVM metoda 

Gaussovo jádro 

• Poměr mezi počtem správně určených autorů 
a celkovým počtem autorů. 



Výsledky 


