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Předsedající, prof. Panevová, přivítala přítomné a konstatovala, že komise
je usnášeníschopná. Stručně představila uchazečku, zkontrolovala úplnost
dokladů vyžadovaných k obhajobě a konstatovala, že byly splněny
podmínky pro konání obhajoby a že nedošly žádné písemné připomínky.
Přítomní dostali možnost nahlédnout do disertační práce a do seznamu
publikovaných prací uchazrčky.
Školitelka prof. PhDr. E. Hajičová, DrSc., seznámila přítomné se svým
hodnocením této práce.
Uchazečka výstižně představila svou disertační práci, zaměřila se
především na teoretická východiska, vznik a strukturu valenčního slovníku
a jeho propojení s anotací.
Předsedající požádala oponenty, Slavomíra Ondrejoviče a Markétu
Lopatkovou o přednesení posudku.
Uchazečka se vyjádřila k poznámkám a otázkám oponentů.Oba oponenti



vyjádřili svoji spokojenost s odpověďmi uchazečky.
Ve všeobecné rozpravě doc. Petkevič položil otázku ohledně využitelnosti
slovníku pro NLP. Prof. Čermák upozornil na možnost stanovit společné
sémantické vlastnosti pro celé skupiny sloves, zeptal se rovněž na
rozšiřování valenčního slovníku. Uchazečka zdůvodnila jemnost kritérií
souvislostí s výchozí teorií i s vhodností z hlediska anotační praxe. Prof.
Karlík se tázal na zpracování sloves s infinitivním doplněním. Doc.
Petkevič se zajímal o pokrytí valenčního slovníku. Dr. Štěpánek uvedl
svou zkušenost s mluvenými daty a položil otázku k představenému
formálnímu zpracování transformací valenčních rámců. 
Na závěr předsedající konstatovala, že uchazečka výstižně charakterizovala
svou disertační práci a že pohotově a uspokojivě reagovala jak na otázky
oponentů, tak na všechny vznesené podněty.
V neveřejné diskusi navrhl prof. Čermák, aby byla zvážena možnost
udělení výjimky pro zvláštˇ kvalitní doktorské disertace, aby byly uznány
jako práce habilitační.
V tajném hlasování bylo odevzdáno 8 kladných hlasů, žádný záporný,
žádný neplatný. 
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