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z obhajoby dizertační práce pana Mgr. Martina Šemelíka

konané dne 30. 4.201,4

téma práce: ,,Slovotvorba v německo- českém slovníku"

přítomní: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., Prof. RNDr. Vladimír Petkevič, Doc, PhDr. Marie Vachková, Ph.D.,

CSc., Mgr. Michaela Kaňovská, Ph.D.

Předseda komise Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta.

Štolltel představil doktoranda a seznámil komisi s jeho dizertačníprací.

Kandidát seznámil přítomné se svou dizertační prací. Sdělil zejména cíl práce, který sleduje nutnost

kritické diskuze zachycení slovotvorby v existujících slovnících a navržení inovací. Tyto návrhy byly

koncipovány a aplikovány v nově vznikajícím překladovém slovníku VNČAS. Kandidát dále blíže

charakterizoval a doklady doložil problematické zachycení a absenci slovotvorby ve stávajících slovnících.

Kandidát představil konkrétní návrhy řešení pro tištěnou i elektronickou verzi slovníku. Na závěr uvedl
problémy a omezení, s nimiž se během práce na slovníku potýkal a zdůraznil nutnost komplexní změny

v globálním měřítku v přístupu ke slovotvorbě ve slovnících. Doporučil také pro lexikografickou praxi

nutnost vycházet především od uživatelů slovníku a reflektovat jejich zájmy.

Oponenti Mgr. Michaela Kaňovská, Ph.D. a Prof. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc, přednesli závěry svých

posudků, v nichž oba doporučili práci k obhajobě a ocenili důslednost, odbornost a obeznámenost autora

s tématem dizertace. Byla vyslovena otázka k použitítermínu,,nomina resultati" a k lematizaci.

Kandidát Mgr. Martin Šemelík odpovídá na otázky vyplývající z posudků oponentů. K pojmu ,,nomina
resultati" dodal, že ho používal synonymně s pojmem ,,nomina acti" a oba pojmy používá shodně

s odbornou literaturou.

Diskuze:

V diskuzi vystoupila Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. s otázkou, které zahraniční práce, s nimiž kandidát

pracoval, by posloužily pedagogické praxi.

Mgr. Martin Šemelík zmínil velmi úzký vztah slovotvorby a výuky cizího jazyka mnohokrát doložený

empirickými studiemi, z nichž jmenoval studii Ten Hackena,

Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. dále vznesla otázku k návrhům na uživatelsky přístupné publikování

dosažených poznatků výzku mu.



Mgr. Martin Šemelík reagoval návrhem zpřístupnit některé výukové materiály a výsledky výzkumů v on-
line databázi, která by uživatelům byla snadno přístupná a dala se využít ve studiu. Zároveň ale zmínil i
časovou a personální náročnost takového kroku.

V diskuzi dále vystoupil Prof. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., ktený vznesl otázku k absolutnímu pojetí

binárnosti kompozit.

Mgr. Martin Šemelík odpověděl, že většina kompozit skutečně vykazuje binárnost, přestože existují
výjimky, které však tvoří zanedbatelné procento slovnízásoby.

Prof. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. Položil další otázku ktématu zpracování lemat v Mannheimském
institutu.

Mgr. Martin Šemelík shrnul fungování programů, které tvoří složitý konglomerát zpracovávajícíjednotlivá
slova bez kontextu, z čehož mohou plynout drobné chyby, např. v případě homonym, která pak nelze
v databázi dohledat.

Prof. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. Položil ještě doplňující otázku ohledně slovotvorného vývoje slova
gestirn z hlediska harmonizace kmenového vokálu.

Mgr. Martin Šemelík odpověděl, že se jedná o případ harmonizace kmenového vokálu, neboť původně

byla forma předpony gi- a niko|i ge-, jak doložila i obhajobě přítomná PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.,

která uvedla další detaily této historické změny.

Předseda komise vyzval zúčastněné k tajnému hlasování. Počet členů komise - 4, z toho přítomných - 4.

Kladných hlasů - 4. Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.).

Za psa la:

Mgr. Martina Kolářová
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Podpis předsedy komise

Prof. DhDr. Milan Tvrdíh CSc.
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