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Obhajoba proběhla ve středu 23. 09. 2015 od 10:30 hodin v budově
MFF UK v místnosti S1, Malostranské nám. 25, Praha 1.
Přítomní členové: viz prezenční listinu.
Hosté: viz prezenční listinu.
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
úplnost dokladů vyžadovaných k obhajobě. Poté konstatoval, že byly
splněny všechny podmínky pro konání obhajoby a že nedošly žádné
písemné připomínky.
Přítomní dostali možnost nahlédnout do výtisků předkládané
disertační práce a do seznamu publikovaných prací uchazečky.
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Školitelka, prof. Eva Hajičová, DrSc., vyjádřila své stanovisko
k průběhu doktorského studia uchazečky a seznámila přítomné se
svým hodnocením obhajované disertační práce.
Uchazečka dostala slovo, aby představila svou práci, která se týká
popisu diskurzních vztahů v češtině a jejich analýzy korpusovými
metodami. Při své obhajobě důsledně odlišovala výsledky, které jsou
její vlastní, od těch, které vznikly týmovou prací, což je především
anotace diskurzních vztahů v PDT, čímž vznikl Prague Discourse
Treebank (PDiT).
Následovalo čtení oponentských posudků.
Prof. Hoffmannová, jako oponent, se nemohla obhajoby zúčastnit,
její posudek tedy prezentovala prof. Hajičová. Na závěr posudku
zaznělo doporučení vydat práci tiskem. Poté přečetl svůj posudek
druhý oponent, doc. Pešek. Oba posudky byly kladné a ocenily
originální a exaktní přístupy předkládané práce.
Uchazečka se detailně vyjádřila ke všem poznámkám a otázkám
oponentů.
Následovala všeobecná diskuse, v níž položili otázky doc.
Žabokrtský, prof. Panevová, doc. Lopatková, Michal Novák, dr.
Ševčíková, doc. Pešek.
Uchazečka vše zodpověděla k plné spokojenosti všech tazatelů a
ukázala, že se v problematice velmi dobře orientuje.
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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