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Předkládaná disertační práce se zabývá rozdíly ve slovesné valenci v češtině a v angličtině, a 
to na základě dat překladového paralelního korpusu Prague Czech-English Dependency 
Treebank (PCEDT), konkrétně dat dvojjazyčného valenčního slovníku CzEngVallex. Práce 
má dvě části, v první autorka představuje přehled přístupů k valenci v řadě teorií anglické i 
české provenience a dále čtenáře seznamuje s daty slovníku CzEngVallex, na jehož vzniku se 
klíčovým způsobem podílela. Jakkoli zajímavá tato první část je, teoretické jádro práce leží 
v části druhé, kterou autorka věnuje podrobné analýze třech typů problémů v korespondenci 
valenčních charakteristik českých a anglických sloves, se kterými se v rámci budování 
dvojjazyčného valenčního slovníku potýkala. Při této analýze prokazuje hluboké pochopení 
problematiky, širokou znalost různých přístupů k valenci a především schopnost jejich 
kritického zhodnocení a dohlédnutí úskalí při jejich aplikaci na korpusová data. To se plnou 
měrou projevuje i při využití valenční teorie funkčního generativního popisu, podkladové 
teorie slovníku CzEngVallex. Tato teorie je budována od 70. let pro popis českých sloves, její 
aplikace na anglická slovesa představuje zajímavý výzkumný úkol. Jana o podkladové 
valenční teorii a jejím využití pro vícejazyčná data poctivě přemýšlí a přináší velice 
inspirativní, poučené a hluboce promyšlené náměty k jejímu dalšímu prohlubování a 
zpřesňování. 
Praktickým cílem disertace bylo vybudování slovníku CzEngVallex, úkolem z oblasti 
formální lingvistiky bylo porovnat valenční charakteristiky slovesných ekvivalentů v češtině 
a v angličtině. Oba tyto cíle disertační práce podle mého soudu vrchovatě naplnila. 
Teoretická analýza rozdílů ve valenčním chování i řešení konkrétně uplatněná 
v CzEngVallexu prokazují Janinu velkou erudici v oblasti teoretického popisu valence, 
CzEngVallex je pak praktickým přínosem pro kontrastivní lexikografický popis valence 
(slovník je dostupný v repozitáři lingvistických dat Lindat/Clarin).  
 
Jana nastoupila doktorské studium v roce 2007 (nestandardní délka studia jde na vrub 
opakované mateřské). Během studia se zapojila do řady výzkumných projektů – byla hlavní 
řešitelkou projektu GAUK (téma související s tématem disertace), do dalších dvou projektů 
GAUK se zapojila jako členka týmu; její spoluúčast byla zásadní zejména pro úspěšné řešení 
projektu GAČR (K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině), zapojila se i do 
mezinárodního projektu COMPANIONS.  
Bibliografie Jany Šindlerové je velice bohatá – je autorkou či spoluautorkou 7 časopisových 
publikací, svou práci prezentovala na řadě mezinárodních i českých konferencí, je 
spoluautorkou 4 sad jazykových dat (jde o publikované valenční slovníky a syntakticky 
anotovaná data). Její publikace odrážejí dvě základní výzkumné oblasti, a to oblast valence a 
oblast postojové analýzy.  
 



Shrnutí: Průběh studia Mgr. Jany Šindlerové, její zapojení do výzkumných projektů, 
publikační aktivita i předkládaná disertace svědčí o koncepčním přístupu k řešené 
problematice, schopnosti samostatné tvůrčí práce, erudici a vědecké zralosti. 
Práce podle mého mínění zcela naplňuje nároky kladené na disertační práci, navrhuji tedy 
přijmout ji jako práci požadovanou pro udělení titulu Ph.D. 
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