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Práce Jiřího Miličky se zabývá tématem, které může být viděno jakožto hraniční, kde 
spojuje poznatky především z lingvistiky a teorie informace a zabývá se v prvé řadě 
problémy redundance systému, otázkami určení jednotek v textu, jejich 
kompozicionality a rolí. To vše je doplněno využitím matematického aparátu. K otázkám 
přistupuje nezaujatě a snaží se postihnout problémy tak, aby odpovídaly situaci 
v jednotlivých jazycích. Celá práce je laděna poměrně obecně, příklady jsou ovšem 
voleny především z arabštiny a češtiny. 

Práce sestává ze sedmi kapitol, první dvě se dají chápat jakožto úvodové, v dalších 
pak autor představuje svůj přístup k problému a ilustruje na příkladech. Práce je 
doplněna přílohami, kam jsou zařazeny jednak spíše matematické pasáže (odvozování 
vzorců), dále pak též materiál, ze kterého vyrůstají autorovy analýzy. Jedna z nich 
(rozbor hraničních hlásek) by se dala chápat i jakýsi exkurs, protože vlastně řeší 
samostatný ucelený problém, byť v rámci daném celou prací. 

Je zřejmé, že se zařazením práce do obvyklých škatulek budou jisté problémy, autor 
se pohybuje na kraji několika disciplín, a slovo interdisciplinární je zde patrně namístě. 
Na druhé straně je vidět, že výklad je veden s přehledem a patřičnou jistotou, výsledkem 
je podle mého názoru přesvědčivá syntéza, vnitřně koherentní. Autorův styl je čtivý, 
snad lze říci, že dobře čtenáře provádí poměrně složitou problematikou. Ohled na 
čtenáře se projevuje také v tom, že některé pasáže jsou explicitnější – části věnované 
teorii informace by například v čistě informatické práci působily poněkud nadbytečně, 
ovšem primárně lingvistické obecenstvo v této formě spíše shledá výhodu. 

Jakožto školitel jsem měl možnost sledovat práci při jejím vzniku, též čas k diskusi 
konečné verze byl poměrně dlouhý. Mohl jsem tedy autorovi své připomínky sdělovat 
průběžně, a kvituji, že v podstatě všechny v práci reflektoval. 

 
Podle mého názoru jde o práce zdařilou, která plně splňuje požadavky, kladené na 

práci disertační, a to jak v obsahové, tak i formální rovině. Jako takovou ji plně 
doporučuji k obhajobě. 
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