
Posudek školitele 

Mgr Kateřina Veselovská nastoupila doktorské studium v akademickém roce 2010 v oboru 
Matematická lingvistika. Již před tím spolupracovala s Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF 
UK na dvou českých a jednom evropském výzkumném projektu. Byla též na dvou studijních pobytech 
na Universitaet des Saarlandes v Saabrueckenu v Německu (2011 a 2012) a ještě před nástupem do 
doktorského studia na jednom pobytu na Universitetet i Oslo (Oslo, Norsko). 

Tématem její doktorské dizertace je zkoumání lingvistické struktury emocionálního významu 
v češtině. Kromě lingvistického výzkumu bylo jejím cílem využít svých zjištění v komputačních 
aplikacích. Ve své práci postupovala velmi systematicky: podává přehled lexikálních, 
morfosyntaktických, sémantických i pragmatických aspektů emocionálního významu a také 
prostředků, které čeština užívá k jejich vyjádřeni. Materiálem pro její zkoumání je anotovaný korpus 
češtiny, tzv. Pražský závislostní korpus. V části práce věnované aplikacím se doktorandka zabývá 
především otázkami automatické extrakce emocí (postojů) z textu. Pro tyto účely navrhla a provedla 
ruční anotaci dat a řešila dvě základní úlohy postojové analýzy. 

Práce je psána anglicky, po jazykové stránce velmi dobře, je rovněž dobře strukturována po stránce 
obsahové. Je zřejmé, že autorka dobře zná zahraniční literaturu a v ní uveřejněné postupy a 
výsledky. Téma práce je ovšem velmi ambiciózní, a proto nebylo v rámci doktorandského studia 
možné dosáhnout maximálních výsledků. To však nijak nesnižuje význam předložené analýzy a snahu 
se těchto výsledků dobrat. Je třeba také vyzdvihnout, že doktorandka vystoupila na řadě zahraničních 
konferencí, její příspěvky byly v nemalé konkurenci se zahraničními badateli do programu přijaty, 
zařazeny do sborníku konferencí a v diskusi také oceněny (viz soupis publikací). 

V průběhu studia byly doktorandka ve stálém kontaktu se školitelkou i s ostatními pracovníky Ústavu, 
své postupy i výsledky s nimi konzultovala. Pracovala iniciativně a samostatné, i když se spolupráci 
s kolegy nevyhýbala a také s nimi společně publikovala. Je třeba ocenit, že jako vystudovaná 
lingvistka se nebála proniknout do metod komputačního zpracování, což v průběhu studia oceňovali i 
její učitelé z tohoto oboru. 

Souhrnem mohu vyjádřit svou spokojenost s průběhem studia mgr. Kateřiny Veselovské i s jejími 
výsledky a plně doporučuji její práci k obhajobě. 
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