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Předsedající doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., přivítal přítomné, 
představil členy komise a konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
Předsedající dále stručně představil uchazečku a zkontroloval 
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splněny všechny podmínky pro konání obhajoby a že nedošly žádné 
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Přítomní dostali možnost nahlédnout do výtisků předkládané 
disertační práce a do seznamu publikovaných prací uchazečky.
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Školitelka, prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., vyjádřila své stanovisko
k průběhu doktorského studia a vyzdvihla především publikační 
aktivitu uchazečky v mezinárodní konkurenci. Poté seznámila 
přítomné se svým hodnocením disertační práce. 
Uchazečka dostala slovo a představila svou práci, která se věnuje 
systematickému popisu a analýze jazykových prostředků formujících
emocionální význam. Tématu se věnovala ze dvou hledisek – 
lingvistické a komputační, která má praktické důsledky v aplikacích.
V rámci lingvistického popisu přednesla i návrh formální 
reprezentaci emocionálních struktur. Ve druhé části představila 
komputační aplikace, konkrétně detekci subjektivity, klasifikaci 
polarity a detekci cíle hodnocení, včetně použitých dat a slovníků. 
Předsedající požádal oponenty, doc. Smrže a doc. Petkeviče, o 
přednesení posudků. Zejména posudek druhého oponenta byl velmi 
podrobný, s velkým množstvím detailních otázek, k jejichž 
zodpovězení uchazečku vyzval. Oba oponentské posudky 
obsahovaly celkově kladné hodnocení a doporučení k obhajobě.
Uchazečka velmi pečlivě zodpověděla veškeré dotazy a vyjádřila se 
k připomínkám obou oponentů. Ti poté vyjádřili svou spokojenost 
s odpověďmi uchazečky. 
Předsedající otevřel veřejnou rozpravu. Té se účastnil doc. 
Žabokrtský, doc. Petkevič, doc. Smrž, Michal Novák, ing. Rosen, 
doc. Lopatková, prof. Panevová, dr. Zeman, dr. Hlaváčová, dr. 
Poláková, doc. Kuboň. 
Na závěr předsedající shrnul průběh obhajoby a konstatoval, že 
uchazečka výstižně přednesla výsledky své práce a že pohotově a 
uspokojivě odpovídala na dotazy, které byly vzneseny v diskusi. 
Následovala  neveřejná diskuse členů komise a tajné hlasování. 
Komise schválila udělení titulu Ph.D. 
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