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Předkládaná disertační práce se zabývá formálním zachycením změn ve valenční struktuře 
slovesa, které jsou charakteristické pro diateze, a to pro účely jejich lexikografického popisu. 
Práce má dvě části, v první části – po krátkém, ale nesmírně zajímavém exkurzu do historie 
popisu diatezí a do historie grafického znázorňování větné struktury – autorka shrnuje 
teoretické základy zejm. Funkčního generativního popisu (FGP) a valenční teorie 
rozpracovávané v jeho rámci, a to včetně inspirativní diskuse jevů, které představují jisté 
problémy při lexikografickém zpracování slovesných predikátů. Druhá část potom představuje 
hlavní výsledky autorky, tedy propracovaný návrh formalizovaných pravidel zachycujících 
změny ve valenční struktuře příznakových členů zpracovávaných diatezí, konkrétně diatezí 
tvořených pomocí pasivního participia (a to včetně konstrukcí s deverbálními adjektivy). 
 
Anna ve své disertaci pracuje s bohatou literaturou týkající se tématu a vychází z bohatého 
jazykového materiálu (zde bych ocenila schopnost vyhledávat v dostupných korpusech složité 
syntaktické konstrukce). Její analýzy se vyznačují velikou pečlivostí, poctivostí a respektem 
k jazykovému materiálu, a také konzistencí i vysokou úrovní abstrakce při přemýšlení o 
řešeném problému (Anna zde nezapře své dva původní obory, tedy matematiku a logiku). 
Práce je psána čtivou angličtinou – velice oceňuji, že se autorce mj. podařilo podat 
přehledovou, příklady bohatě doloženou studii o aktuálním stavu valenční teorie v rámci FGP.   
 
Anna nastoupila do současného doktorského studia v roce 2010. Delší doba studia souvisí 
zejména se změnou oboru, kdy během doktorátu nejen úspěšně pronikala do tajů formální 
lingvistiky, ale též zvládla programování na natolik pokročilé úrovni, že vedla cvičení 
k obávanému kurzu Úvod do UNIXu. Během studia se zapojila do řady výzkumných 
projektů, předkládaná disertační práce tak představuje pouze výsek z témat, kterým se Anna 
věnuje. Kromě projektu slovesné valence (VALLEX) se intenzivně zapojila zejm. do projektu 
jmenné valence (NomVallex) – jejím úkolem v obou valenčních projektech je modelování 
jazykových jevů, návrh a implementace datových formátů, správa dat, návrh testů konzistence 
a podpora komplexního vyhledávání. Zapojila se též do příprav a údržby jazykových dat pro 
korpusový vyhledávač KonText. 
O jejím úspěšném zapojení do několika výzkumných týmů svědčí i její publikační činnost, 
typicky ve větších autorských týmech.  
 
Shrnutí: Průběh studia Mgr. et Mgr. Anny Vernerové, 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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