
 
K průběhu doktorského studia PhDr Zdeňky UREŠOVÉ 
 
Vyjádření školitelky prof. PhDr. Evy Hajičové, DrSc. 
 
 
PhDr. Zdeňka Urešová nastoupila do kombinované formy doktorského studia roku 2004; 
kvůli zhoršeného zdravotnímu stavu  své studium dokončuje po necelých osmi letech studia.  
 
Je však třeba hned úvodem konstatovat, že přes zdravotní potíže se doktorandka nepřestala 
věnovat průběžnému studiu i výzkumné práci, jejíž výsledky jsou obsaženy v předkládané 
doktorské disertaci. Studijní požadavky splnila beze zbytku a velmi intenzívně se zapojila i do 
týmové práce na dlouhodobém projektu směřujícímu k vytvoření, ověřování a postupnému 
zdokonalování tzv. Pražského závislostního korpusu. Její významná spoluúčast na tomto 
projektu také vedla k upřesnění tématu doktorské práce, totiž ke zkoumání slovesné valence 
pro PDT a jejímu uplatnění v počítačovém slovníku PDT-Vallex.  
 
Intenzívní výzkumná činnost doktorandky se také odráží v počtu jejích publikací (6 kapitol 
v knižních publikacích, 1 časopisecká publikace a 8 přednesených a publikovaných příspěvků 
na mezinárodních konferencích; kromě toho měla výrazný autorský podíl na 15 technických 
zprávách, vydaných pracovištěm ÚFAL). Práce, na nichž se podílela, vykazují 95 citací. 
V rámci své spoluúčasti na projektu spolupráce  KONTAKT mezi pracovištěm ÚFAL a Univ. 
of Colorado, Boulder, USA, byla v letech 2007 až 2011 na několika dlouhodobých (měsíčních 
až dvouměsíčních) pobytech na této americké univerzitě, kde se jednak zapojila do společné 
vědecko-výzkumné činnosti, jednak přednesla několik přednášek o svém vlastním výzkumu.  
O jejím dlouhodobém zájmu o rozšiřování svého vzdělání svědčí i její půlroční pobyt na 
Martin-Luther Universitat v Halle-Wittenberg v Německu a účast na dvouměsíčním kursu na 
vídeňské univerzitě (obojí ještě v době jejího vysokoškolského studia). 
 
Předkládaná doktorská disertace je výsledkem mnohaleté soustavné a velmi poctivé práce 
doktorandky na vytvoření počítačového slovníku českých sloves s přiřazením jejich 
valenčních charakteristik. Obsahuje jednak popis soustavy valenčních rámců a formální 
zpracování transformací primárních rámců do jejich sekundární podoby (spolu s morfo-
syntaktickými realizacemi), jednak vytvoření vlastního slovníku obsahujícího více než 5300 
sloves s 8200 valenčními rámci. Slovník je veřejně dostupný jako součást verze 2.0 souboru 
anotovaného korpusu češtiny (tzv. Pražského závislostního korpusu) a je také součástí 
mezinárodního souboru anotovaných jazykových dat spravovaného celosvětovým konsorciem 
Linguistic Data Consortium (UPenn, USA).  
 
Shrnuji: Průběh studia PhDr Zdeňky Urešové, její publikační aktivita i předkládaná doktorská 
disertace svědčí o bezvýhradné způsobilosti doktorandky práci obhájit a studium úspěšně 
ukončit. 
 
 
V Praze, 24. 10. 2011 
 
 
Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. 
školitelka 
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