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Doktorandka PaedDr. Ilona Starý Kořánová nastoupila do doktorského studia oboru 

matematická lingvistika na počátku akademického roku 2011/2012, čili na podzim roku 2011 

a jejím školitelem byl ustanoven doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. z Ústavu Českého 

národního korpusu FF UK. Doktorandka vykonala všechny předepsané zkoušky (lexikologie, 

korpusová lingvistika, obecná lingvistika, základní matematické metody v lingvistice a také 

filozofie a angličtina), absolvovala rovněž oborové doktorské semináře (I.–VI.) a zabývala se 

dalšími odbornými aktivitami. Státní zkoušku složila dne 29. 9. 2016, kdy také skončil ve své 

funkci školitele doc. Cvrček a nahradil jsem ho já. 

 

Práce doktorandky o českém vidu vychází z její dlouholeté pedagogické praxe, doktorandka 

totiž učí na zdejším Ústavu bohemistických studií cizince češtině jako druhému jazyku. Její 

práce, založená na bohatých rešerších z korpusů současné češtiny, je protivahou k formálnímu 

a ryze morfologickému chápání vidu v literatuře. Autorka odhaluje řadu zajímavých kontextů, 

kde se používá hodnota vidu, kterou bychom v daném kontextu nepředpokládali (zejména 

dokonavý vid v „nedokonavém“ kontextu), a hledá sémantické vysvětlení těchto na první 

pohled zvláštních jevů. Mám za to, že její práce je přínosem ke studiu českého vidu. Ukazuje 

totiž, že problematika vidu a jeho užívání je mnohem složitější, než se zdá ze studia příslušné 

literatury. Naučit se naprosto správně užívat vidu je pro nerodilého mluvčího češtiny – jak z 

práce jednoznačně vyplývá – velice obtížné. 

 

Autorka o vidu již publikovala řadu odborných článků, s tématikou, které se v práci věnuje, 

vystoupila na konferenci kognitivní lingvistiky v Oxfordu, na konferenci Slavicorp a dalších . 

Své poznatky uplatnila rovněž v učebnicích češtiny pro cizince Česká čítanka a Interaktivní 

čeština. 

 

Jako školitel doporučuji práci k obhajobě. 
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