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Členové komise: 

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (předsedkyně), prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (místopředseda); prof. 
PhDr. Petr Karlík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D., RNDr. 
Ondřej Bojar, Ph.D. 

 
Datum obhajoby: 15. února 2012 
 
Průběh obhajoby: 

Předsedkyně přivítala přítomné, představila členy komise a konstatovala, že komise je 
usnášeníschopná. Poté stručně představila uchazečku, zkontrolovala úplnost dokladů vyžadovaných 
k obhajobě a konstatovala, že byly splněny podmínky pro konání obhajoby a že v době vystavení 
práce nedošly žádné písemné připomínky. 

Přítomní dostali možnost nahlédnout do výtisků předkládané disertační práce a do seznamu 
publikovaných prací Mgr. Marie Mikulové. 

Školitelka prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., shrnula práci uchazečky a seznámila přítomné se 
svým hodnocením disertační práce. 

Uchazečka výstižně představila disertační práci, předestřela problematičnost vymezení elipsy 
v lingvistické literatuře a předložila vlastní specifikaci. Ukázala, že je třeba rozlišovat několik typů 
elips a představila jejich popis ve vícerovinové koncepci Funkčního generativního popisu. Zvláštní 
pozornost věnovala elipse v konstrukcích s významem srovnání, omezení a účinku. 

Předsedkyně komise požádala oponenty prof. PhDr. Petra Karlíka, CSc. a  Mgr. Jana Štěpánka, Ph.D 
o přednesení posudku. 

Po přečtení posudků se uchazečka vyjádřila k poznámkám a otázkám oponentů a odpověděla na ně. 
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Oba oponenti vyjádřili svoji spokojenost s odpověďmi uchazečky. 

Následovala všeobecná diskuse. Doc. Petkevič položil upřesňující otázku týkající se vymezení elipsy 
v disertační práci a množství informace doplňované do eliptických konstrukcí při jejich lingvistické 
interpretaci. Dr. Bojar se zeptal na možnost strojového doplňování elidovaných členů. Prof. Hajič se 
zajímal o možnosti sledovat  elipsu i v oblasti interpunkce. Doc. Petkevič upozornil na velké 
množství elips v běžné komunikaci a podnítil diskuzi  o větách bez elipsy. Uchazečka na jednotlivé 
otázky odpověděla a zdůvodnila řešení přijatá v disertační práci. 

Na závěr předsedkyně konstatovala, že uchazečka výstižně charakterizovala svou disertační práci a 
že pohotově a uspokojivě reagovala jak na otázky oponentů, tak na všechny vznesené podněty. 

Po neveřejné diskusi členů komise následovalo hlasování. 

Po uzavření hlasování s výsledkem: Přítomno všech 6 členů komise s právem hlasování, bylo 
odevzdáno 6 platných hlasů, z toho 6 kladných. Komise schválila udělení titulu Ph.D uchazečce Mgr. 
et Mgr. Marii Mikulové. 

 
 
 
Počet publikací: 25 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 6 
Počet přítomných členů: 6 
Odevzdáno hlasů kladných: 6 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
 
Výsledek obhajoby:   ⌧ prospěl/a       neprospěl/a    
 

 
Předseda nebo místopředseda komise: 
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