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Byly představeny nejdůležitější pasáže obou posudků.
Studentka v krátkosti představila svou práci.
V rámci diskuse byly tematizovány otázky z obou posudků.
K posudku oponentky bylo uvedeno:
ad otázka 1) autorka nerozporuje možný přínos syntetického přístupu
zpracování teoretické části práce, ale zároveň obhajuje svůj
analytický přístup, a to vzhledem k tomu, že dostatečně obsáhle
zpracovávají zvolené téma jen dva zdroje (Duden a Helbig/Buscha),
ostatní přinášejí jen dílčí informace
ad otázka 2) autorka dostatečně a jasně shrnuje požadovanou část
práce
ad otázka 3) autorka vysvětluje roli využití korpusu Tagged-M,
přestože přiznává, že pro jeho využití nyní nevidí dostatečné
odůvodnění; o velikosti a složení korpusu Tagged-M se
neinformovala
ad otázka 4) autorka uvádí, že kratší forma jmenovaného sousloví je
součástí kvantifikace delší formy
ad otázka 5) zmiňovaná forma slovního spojení nebyla analyzována,
protože ji autorka zapomněla do analýzy zahrnout
ad otázka 6) autorka vysvětluje původní záměr uvedení informací
(krok 4 analýz)

Celkově autorka odpovídá na položené otázky dílčím způsobem
uspokojivě, dílčím způsobem neuspokojivě. Celkově vyznění
obhajoby však vyznívá pozitivně.

Závěr:
Komise se přiklonila na základě provedené obhajoby k udělení lepší
z navrhovaných známek a hodnotí práci známkou "velmi dobře" (2)
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Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)
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