
Zápis z obhajoby disertační práce Mgr. Pavla Vondřičky konané dne 7. 6. 2011 na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Téma práce: ,,Formalizovaný kontrastivní popis lexikálních jednotek: deskriptivní rámec pro 
dvojjazyčné slovníky" 

Přítomni: 
Prof . PhDr. Karel Kučera, CSc. (předseda) 
Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (školitel) 
Doc. PhDr. Marie Vachková, PhD. (oponentka) 
Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (člen komise) 

Předseda komise prof. Kučera zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta. 

Školitel prof. Čermák představil doktoranda a jeho disertační práci. 

Mgr. P. Vondřička stručně představil práci, shrnul její stěžejní teze a načrtnu! její obsah. První část 
se věnuje především navržení formalizovaného systému pro zachycení lexikografických informací. 
Druhá část práce představuje ukázku praktické aplikace navrženého systému, která vychází z 
klasických slovníků (na příkladu 20 norských podstatných jmen a jejich českých ekvivalentů). 

Předseda komise požádal oponenty o přečtení posudků. 

Doc. M. Vachková vyzvedla inovativní přínos disertační práce pro lexikografii a ocenila její 
potenciál pro další diskusi a rozpracování. Vzhledem k nedostatku relevantního materiálu považuje 
oponentka za pochopitelné, že práce postrádá popis variability významů na základě úzu . Poukázala 
na to, že při budoucích analýzách by mělo být přihlédnuto ke kookurencím a při dalším rozvoji 
navrženého systému by bylo vhodné nezůstávat u minimalistických příkladů (lépe by bylo 
odkazovat na zdroj a širší kontext). Za oblast, v níž by bylo vhodné práci rozvíjet, považuje 
empirické vymezení domén (v současné době se k tomu nedostává relevantních nástrojů). Celkově 
práci doporučuje k obhajobě „s velkým obdivem". 

Prof. Kučera shrnul oponentský posudek prof. Koenraada de Smedta (obhajobě nepřítomen). 
Drobné kritické poznámky se týkají neúplných referencí na literaturu, specifických připomínek k 
jednotlivým jevům, na kterých byla funkčnost systému prezentována. Oponent však považuje výtky 
uvedené v posudku za nepodstatné; práci hodnotí rovněž velmi pozitivně a jednoznačně ji 
doporučúje k obhajobě. 

Vyjádření kandidáta k posudkům: 

P. Vondřička poděkoval školiteli, konzultantovi a oponentům za jejich posudky i další podněty k
práci. Ve své reakci na posudky vyšel z konstatování, že tradiční lexikografie se zabývá spíše
formou prezentace znalostí než informacemi, které uživatelům nabízí a jejich uspořádáním. Cílem
disertace bylo zachytit lexikografickou práci od momentu datové analýzy přes prohledávání zdrojů
(korpusů) až po moment lexikografické syntézy, tj. zachycení informací a jejich výběr pro slovník
se zřetelem na jeho předpokládané uživatele. V této fázi dochází vlivem malé formalizovanosti a
nesystematičnosti postupu často ke ztrátě cenných informací, k nedůslednostem apod. K druhé části
své disertace doktorand uvedl, že jde o ukázku užití navrženého systému pro zachycení tradičních
informací z tradičních slovníků, a jistá konzervativnost analýzy tu tedy vyplývá jednak z
omezených zdrojů, jednak z vědomé snahy ukázat, že vedle nových konceptů je navržený systém



i 

flexibilně aplikovatelný i na zcela běžná a tradiční lexikografická data. Dále přitom umožňuje 
zachycení paralelních interpretací analýzy a následné interaktivní vybírání jednotlivých faktů pro 
tvorbu různých slovníků. Naznačená flexibilita je ovšem vykoupena „konstrukčností" celého 
systému, který není hotovým nástrojem (lexikografickou databází), ale spíše konstrukcí 
orientovanou na propojení informací a vytvoření smysluplné struktury. 

Svou reakci na konkrétní připomínky obsažené v oponentských posudcích doktorand shrnul do čtyř 
bodů: 

• Smyslem navrhovaného systému není nahrazení lexikografa Gako podstatného filtru
informací) počítačem; systém má spíše lingvistům umožnit snáze strukturovat a přibližovat
různá fakta různým uživatelů, včetně laiků.

• Popis variability je v disertaci sice demonstrován téměř výlučně na rovině pravopisné a
morfologické, ale je stejně aplikovatelný i na sémantiku lexikálních jednotek.

• Systém umožňuje snadné propojení slovníku a korpusu či jiného relevantního zdroje dat.

• Aplikace v druhé části se nemohla zabývat jinými sémantickými vztahy než různými druhy
synonymie, protože k tomu zpracovávaný materiál nedával prostor, nicméně i tato aplikace
je v potenciálu systému. Potenciál navrženého systému je velmi široký, a v aplikaci (2. část
práce) proto nemohl být dost dobře demonstrován v celé šíři.

Odpověď doc. Vachkové: 

Analýza dat v korpusu je tím bodem, kde by jakýkoli systém měl začít, tak aby bylo 
minimalizováno zkreslení vyplývající z osobnosti lexikografa. V tomto smyslu je velmi podstatná 
kookurenční analýza, která významně pomáhá objektivizovat celý korpusový výzkum a výběr 
materiálu. Dále oponentka konstatovala, že encyklopedický aspekt slovníků a korpusů získává na 
důležitosti. 

Paradigmatické vztahy, antonymie a synonymie jsou problémy, které jsou v tradičních popisech jen 
neuspokojivě řešeny. Podle názoru oponentky jsou v tomto směru východiskem kontexty a jejich 
podobností. 

Odpověď P. Vondřičky: 

Paradigmatické vztahy vyžadují dodatečné informace, které specifikují podmínky užití (kontext, 
významové odchylky, rozdíly atp.). Tato problematika nepochybně vyžaduje další podrobnější 
výzkum, který ovšem přesahuje rámec předložené práce. 

Předseda komise prof. Kučera zahájil diskusi. 

Prof. Čermák se vyjádřil ve prospěch uvádění opozitnosti ve slovnících. Upozornil na mezeru v 
lexikografickém popisu, kterou představuje syntagmatika a specificky kolokabilita. V souvislosti s 
předloženou prací, kde je ukázka popisu založena na modálních substantivech, je to velmi 
problematická otázka. Upozornil také na otázku polysémie v překladových slovnících (ty ji obvykle 
v různé míře zachycují ve zdrojovém jazyce, v cílovém jazyce jen do značné míry okrajově); 
v zásadě jde o neřešenou otázku. 

P. Vondřička: Navržený systém umoznuJe zachytit různé rozložení polysémie s ohledem na
odlišnosti zdrojového a cílového jazyka. (V reakci na kritiku paradigmatiky:) Synonyma ve
slovnících mají svou funkci: dávají signál o struktuře hesla a umožňují intuitivní orientaci v celém



prostoru sématiky hesla. 

Doc. Vachková: Významová asymetrie může být velmi různá, metodologie vypořádávající se s 
tímto problémem bude muset být velmi obecná a složitá. 

Doc. Petkevič: Jak bude práce rozvíjena? 

P. Vondřička: Konkrétní plán dalšího rozvíjení tématu zatím neexistuje. Jako žádoucí se jeví 
aplikovat systém na řešení konkrétního reálného problému.

Prof. Čermák: Práce by měla být zveřejněna na internetu a nejlépe i knižně publikována. 

Prof. Kučera ukončil diskusi a uzavřel veřejnou část obhajoby. 

Prof. Kučera oznámil výsledek hlasování: Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.). 

Zapsal: V. Cvrček 

Prof. PhDr. Karel Kučera, CSc., 

předseda komise 


