
V Praze 16. 9. 2013

Zápis

z obhajoby disertační práce paní Mgr. Barbory Štěpánkové, konané dne 16. 9. 2013.

Téma práce: K funkci výrazů částicové povahy ve výstavbě textu, zejména k jejich roli 

v aktuálním členění, 

Přítomní (dle prezenční listiny): prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.; prof. PhDr. Eva Hajičová, 

DrSc.; prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.; doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.; doc. RNDr. 

Vladimír Petkevič, CSc.; PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.

Předseda komise prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidátku. 

Školitelka prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., seznámila komisi s uchazečkou, a její disertační 
prací. Informovala o tom, že kandidátka splnila všechny povinnosti, a doporučila práci 
k obhajobě. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Představila aktualizátory (specifický 
typ částic) a stručně popsala jejich sémantiku. Dále pojednala o umístění a funkcích
aktualizátorů ve větě a seznámila přítomné s metodologií ankety, která je součástí práce. 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků a vznesli dotazy.

1. prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.:
Tvoří aktualizátory specifický typ na hranici synsémantik a autosémantik? Jak chápat další
typy částic?
Je možné stanovit hranici mezi lexikálním významem a presupozicí?

2. doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.:
Zda, případně jak, by bylo možné význam u aktualizátorů modelovat?
Jak chápat aktualizátor – je to znak?
Jak problém aktualizátorů řeší zahraniční literatura, např. americká apod.?

Kandidátka Mgr. Barbora Štěpánková odpověděla na posudky a dotazy oponentů: 

Ad 1) Kandidátka považuje aktualizátory za synsémantika. Zároveň  naznačila své pojetí 
lexikálního významu a presupozice u aktualizátorů.

Ad 2) Kandidátka uvedla, že aktualizátor chápe jako znak, a naznačila jeho možné 
modelování na základě jeho významu a funkcí.
Dále popsala, jakým způsobem se její pojetí liší od některých zahraničních přístupů.

Oponenti byli s odpověďmi kandidátky na posudky spokojeni.



Diskuse:

1. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.:
Dotazy:
Zkoumala kandidátka postavení aktualizátorů v psaném jazyce?
Jak je to s víceslovnými aktualizátory?
Je třeba počítat s polysémií u časových aktualizátorů?

2. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.:
Uvedla poznámku k aktualizátorům v zahraniční literatuře.

Kandidátka Mgr. Barbora Štěpánková odpověděla na dotazy vznesené v diskusi. Potvrdila 
možnost umístění aktualizátorů na konci věty v psaném jazyce. Vyjádřila se k tendencím ke 
vzniku víceslovných aktualizátorů a potvrdila též možnost přítomnosti více významů či 
překrývání významů u aktualizátorů.

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 
V tajném hlasování komise: 

Komise navrhla kandidátce udělit titul doktor (Ph.D.). 

Zapsala: Hana Goláňová


