Posudek školitclky

Mgr. Lucie Poláková nastoupila do doktorského studia roce 20O8 na oboru Matematická
lingvistika, a to po absolutoriu studia němčiny a českého jazyka a literatury na FF UK
v Praze. S Ústavem formální lingvistiky na MFF UK ovšem spolupracovala již dříve, od r.

2005. a to na projektech Pražský závislostní korpus a Pražský anglický závislostní korpus a
měla podíl i na vytváření valenčního slovníku Engvallex. Spolupracuje též na společném
česko-americkém projektu analýzy diskurzu v rámci programu MŠMT KONTAKT. Sama byla
v letech 2009 - 2011 hlavní řešitelkou: GA UK 103609 „Textové (mezivětné) vztahy a jejich
zachycení v jazykovém korpusu", podporovaném Grantovou agenturou Univerzity Karlovy.
Ještě před nástupem do doktorského studia (10/2003 -

03/2004) byla na zahraničním

stipendijní pobytu na Friedrich Alexander Universitát Erlangen v Německu a v rámci řešení
projektu KONTAK pak (1/2009 - 2/2009) na studijním pobytu na University of Pennsylvania,
Philadelphia, PA, USA.

Ve své doktorské dizertaci Discourse Relations in Czech (Diskur/ní vztahy v češtině) se

soustředila na analýzu diskurzních vztahů jako na jeden z aspektů textové koherence. Cílem
jejího výzkumu byl ucelený popis diskurzních vztahů v češtině a jeho vtělení do anotačního
schématu

Pražského

závislostního

korpusu. V práci

podává jednak

teoretický

popis

diskurzních vztahů a také sleduje metodologické aspekty začlenění tohoto popisu do
anotačního schématu jazykového korpusu. Popisuje podrobně navržené schéma zachycení
diskurzních vztahů a věnuje se také důležité evaluaci konzistence značkování dat. V závěru
pak rozebírá některé problematické otázky navrženého zachycení a naznačuje jejich řešení.

Práce je psána anglicky, velmi dobrým jazykem, systematicky strukturována. Výsledky jsou
popsány výstižně, s přehledem o zahraničních přístupech i s návrhem vlastního řešení.
Soupis autorčiných publikací, z nichž mnohé představují přijaté příspěvky na zahraničních
konferencích, dokládá, že autorka v průběhu svého studia své výsledky předložila i širší
odborné veřejnosti. Nebojí se ukázat i na některá problematická místa a naznačuje jejich
řešení.

Práci považuji za velmi zdařilou, stejně jako celkový průběh studia (Je třeba též ocenit, ža
mgr. Poláková v průběhu studia měla mateřskou dovolenou a v současné době vychovává
malou dceru.) Doktorandka průběžně své výsledky konzultovala se školitelkou, přinášela
nové podněty, jinak však pracovala zcela samostatně.

S průběhem studia jsem tedy velmi spokojena a jsem přesvědčena, že mgr. Poláková svou
práci úspěšně obhájí. /

]

Prof. PhDr Eva Hajičová, DrSc
ÚFAL MFF UK

7. 9. 2015

