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Členové komise:  prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., místopředseda, MFF UK 

     prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK 

                 PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D., MFF UK 

                  doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK 

                prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., FF MU Brno 

                  RNDr. Martin Holub, Ph.D., MFF UK 

Datum obhajoby: 13. 6. 2012

Průběh obhajoby: Obhajoba proběhla ve středu 13. 06. 2012 od 13:00 hodin v budově 
MFF UK v  místnosti S1, Malostranské nám. 25, Praha 1.
Přítomní členové: viz prezenční listinu.
Hosté: viz prezenční listinu.
Předsedající doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., přivítal přítomné, 
představil členy komise a konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
Předsedající dále stručně představil uchazečku a zkontroloval 
úplnost dokladů vyžadovaných k obhajobě. Poté konstatoval, že byly 
splněny všechny podmínky pro konání obhajoby a že nedošly žádné 
písemné připomínky. 
Přítomní dostali možnost nahlédnout do výtisků předkládané 
disertační práce a do seznamu publikovaných prací uchazečky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí:

Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V  bodě Průběh 
obhajoby by měly být  uvedeny alespoň  čtyři  věty vystihující  průběh obhajoby.  Po vyplnění  formuláře  ho vytiskněte,  dole  formulář  ještě  vlastnoručně  
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS.



Školitelka, doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., vyjádřila své 
stanovisko k průběhu doktorského studia uchazečky a seznámila 
přítomné se svým hodnocením obhajované disertační práce. 
Uchazečka dostala slovo a výstižně představila svou práci. Při jejím 
popisu se soustředila na lexikálně sémantickou reprezentaci, kterou 
propojila s valenční teorií Funkčního generativního popisu. 
Uchazečka přehledně popsala návrhy pro reprezentaci konverzí 
v datové a pravidlové části valenčního slovníku.
Předsedající požádal oponenty, prof. Jarmilu Panevovou a prof. Petra 
Karlíka, o přednesení posudků. V posudcích kromě několika 
doporučení zaznělo, že zpracování prezentované problematiky je 
přínosné a originální. Prof. Karlík navíc vyjádřil doporučení, aby 
práce vyšla tiskem. 
Uchazečka se detailně vyjádřila ke všem poznámkám a otázkám 
oponentů. Oba oponenti vyjádřili svou spokojenost s odpověďmi 
uchazečky.  Prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., položil poté ještě jednu 
doplňující otázku, která byla rovněž ke spokojenosti oponenta 
zodpovězena.
Předsedající otevřel veřejnou rozpravu. V diskusi nejprve položil 
RNDr. Martin Holub, Ph.D., tři otázky ohledně vztahu 
automatických nástrojů a slovníku. Doc. RNDr. Markéta Lopatková, 
Ph.D., upozornila na to, že představované téma by bylo možné 
použít pro další aplikace, např. pro parafrázování textu. PhDr. Šárka 
Zikánová, Ph.D., se ptala na definici lexikální jednotky ve vztahu 
k fakultativním valenčním členům.  Prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., 
upozornil na dvě možné příčiny promoce členů u některých alternací 
(aktuální členění vs. syntaktická pravidla). 
Předsedající doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., se zeptal na 
množství sloves, kterých se představované konverze týkají.
Na závěr předsedající shrnul průběh obhajoby a konstatoval, že 
uchazečka výstižně přednesla výsledky své práce a že pohotově a 
uspokojivě odpovídala na dotazy, které byly vzneseny v diskusi. 
Následovala  neveřejná diskuse členů komise a tajné hlasování. 
Komise schválila udělení titulu Ph.D. 

Zapsala: Zdeňka Urešová, 13. 6. 2012

Počet publikací: 25

Výsledek hlasování: 
Počet členů s právem hlasovacím: 7
Počet přítomných členů: 7
Odevzdáno hlasů kladných: 7
Odevzdáno hlasů neplatných: 0
Odevzdáno hlasů záporných: 0

Výsledek obhajoby:   Prospěla

Předseda nebo místopředseda komise:   
-------------------------------------------------------
doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., MFF UK
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