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výsledky.
Vedoucí práce dr. Milička seznámil přítomné se svým posudkem. I
přes mnohé nedostatky, které uvedl, navrhuje práci hodnotit jako
dobrou.
Předseda komise přečetl posudek nepřítomného oponenta práce doc.
Čecha. Oponentův celkově velmi kritický posudek, detailně
prezentující chyby v koncepci a metodologii práce, končí návrhem
klasifikovat práci stupněm "neprospěla".
Předseda komise vyzval autorku práce, aby se vyjádřila k výtkám z
posudků. Studentka některé výtky připustila. Naopak oponentova
kritika hypotéz se jí nezdá přiměřená, protože je podle ní přijatelné
rozdělit hypotézu na "podbody"; zde je ovšem otázkou, nakolik
reaguje na oponentovu kritiku. Rovněž problém s typy a tokeny
považuje spíše za formulační. Studentka připustila, že by bylo
vhodnější užít větší korpus textu, a změnu postupu práce vysvětlila
tím, že z časových důvodů ustoupila od ručního značkování korpusu,
údajně aby byla práce opakovatelná; malý korpus textů a rozhodnutí
jej neznačkovat se nezdá být konzistentní. Nedostatky v seznamu
literatury studentka vysvětluje technickými problémy s nahráváním
řešení diplomové práce do SISu (?). Dále se omluvila za menší
kvalitu práce způsobenou tím, že práci, narychlo nahranou do SISu,
nemohla po neproběhlé obhajobě změnit.
Následovala diskuse. Studentka odpověděla na dotaz (původně z
posudku vedoucího), které výsledky byly očekávatelné a které ne.
Jako překvapivé uvedla především to, že i v textech ženských
autorek převládají a jsou aktivnější mužské postavy. Některé další
hypotézy, formulované v návazné diskusi prof. Marešem, odmítla s
odkazem na malý korpus textů, nicméně uvedla, že fantasy je
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dominantně mužská literatura. Doc. Saicová Římalová upozornila na
nesoulad názvu práce (autosémantika) a analyzovaného materiálu, v
němž je velký důraz na zájmena. Dr. Chromý upozornil, že studentka
vydává za podložené některé výsledky, které z analýz provedených v
práci nevyplývají.
Následovala uzavřená diskuse o hodnocení práce.
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