
Student: 
Studijní program: 
Studijní obor: 
Název práce: 
Jazyk práce: 
Jazyk obhajoby: 
Školitel: 
Oponenti: 

Datum obhajoby: 
Místo obhajoby:  
Předseda komise: 

Zápis z obhajoby disertační práce 

Jiří Hedánek 
Filologie 
Jazyky zemí Asie a Afriky 
,,Phonology of Masoretic Hebrew II: Accents as Prosody" 
angličtina 
angličtina 
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 
RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. 
PhDr. Lenka Uličná, Ph.D. 
22. 9.2017
FF UK, Celetná 20, Praha 1, místnost č. 235
doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.

12:00 Předseda komise doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. zahájil obhajobu, představil sebe a přítomné 

členy komise a přítomné oponenty. Rozdal prezenční listinu k podpisu. Přítomným pak představil 

studenta a seznámil přítomné s průběhem obhajoby. 

12:03 Disertant seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Ve svém exposé se zaměřil na 

otázky prozodického značení hebrejštiny (otázka teamim), na roli fonologie a krátce popsal 

masoretské značení. Dále se věnoval konkrétnímu značení a vysvětlil jeho význam z hlediska 

syntaxe. Objasnil použití jednotlivých tvarů značek a jejich funkci, počet značek, rozmístění 

značek, strukturu značení ve vybraných manuskriptech, ze kterými student pracoval (viz níže). 

Student analyzoval texty četbou konkrétních manuskriptů. Zaměřoval se na kolokace těchto 

značek. Výsledky svého bádání demonstroval na vybraných příkladech z dizertační práce: 

především rozdíly v prozodii mezi prózou a poezií v Tanachu, doporučený přednes, mluvní styly, 

atd. Navrhl další postup ve studiu daného tématu: přibrat nestandartní systémy značení, 

inkorporovat další rukopisy. 

12: 14 Školitel doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc seznámil přítomné stručně se svým hodnocením 

studentova studia a jeho disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. Zhodnotil 

zejména pozitiva disertační práce disertanta, Mgr. Hedánka. Zkonstatoval, že práce splňuje 

všechny parametry vědecké práce a tím pádem ji doporučuje k obhajobě. 



12: 17 Oponent RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. seznámila přítomné s hlavními body svého 

posudku a se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě s tím, že navrhuje 

klasifikaci „prospěl". O práci disertanta se vyjádřila pozitivně. Zdůraznila její inovativnost a 

důležitost. Položila studentovi tyto otázky: 

1. Je nutné při transliteraci používat ASCII kódování v situaci, kdy existují čitelnější typy

záznamů? 

2. Jestli autor zkoušel kombinace analyzovat strojově, pomocí korpusového manažéru?

12:20 Oponent PhDr. Lenka Uličná, Ph.D. seznámila přítomné s hlavními body svého posudku a 

se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Předběžně klasifikovala jako 

prospěl. Zdůraznila unikátnost výběru tématu. Vyzdvihla přednosti práce a důležitost masoretské 

interpunkční notace. 

Položila otázku, zda je možné použít při modelování vývoje hebrejské prozodie koncept stopy. 

12:23 Student reagoval na posudky oponentů a jejich položené otázky. Vyjádřil se k ASCII 

kódování. Charakterizoval jeho použití z technického hlediska. Popsal problematiku kódování. 

Dále podrobně komentoval specifické problémy při kódování akcentů. 

Student se vyjádřil k vyhledávaní „melodému". Zdůvodnil přiložení CD ke své disertační práci. 

Popsal vytvoření vlastního softwaru k fonologické anotaci a jeho výhody. 

Na otázky druhého oponenta student zareagoval následovně: 

Vyjádřil se k problematice slabiky, stopy, analýze systému značení, diplosylabismu. 

Charakterizoval své pojetí diplosylabismu. Prezentoval fonogram a analyzoval přechody mezi 

jednotlivými hlásky. Popsal fonetickou hodnotu hlásek. Celek (ilustrovaný na jednom verši) 

segmentoval na komponenty. Na fonogramu demonstroval diplosylabismus. Analyzoval fonetické 

kritéria pro definování hranic slabik, použití diakritických znamének (např. dageš) pro otevřenost, 

resp. zavřenost slabiky. 

12:43 Předseda komise zahájil diskusi. 

V následné diskusi vystoupil: 



1. Dr. Skoumalová se zeptala na funkce dageše. Disertant uvedl, že rozlišují spirantizovanou,

resp. plozivní výslovnost při 6 hebrejských konzonantech.

2. Doc. Boušek se vyjádřil k terminologii a zeptal se, zda v tomto případě se jedná o dageš

eufonicum. Disertant v odpovědi charakterizoval dageš eufonicum a rovněž se vyjádřil

k souvisejícím problémům, zejména k terminologii.

3. Doc. Boušek navázal otázkou na rozdíly mezi diakritikou v rozličných rukopisech. Disertant

uvedl, s jakými rukopisy pracoval a proč zvolil právě dané rukopisy. Byl použit leningradský

rukopis, aleppský rukopis, nejstarší káhirský rukopis (896 AD) a benátská bible. Dále komentoval

dostupnost rukopisů a specifika práce s nimi. Vyjádřil se k rozdílu použití akcentů v jednotlivých

rukopisech a tištěných edicích. Popsal rozdíl mezi liturgickým a studijním čtením bible.

4. Dr. Uličná upozornila na projekt Ktiv (Digitized Hebrew Manuscripts, The National Library of

Israel). Student uvedl seznam zdrojů, se kterými pracoval, a poděkoval za informaci o daném

projektu.

13:00 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o

klasifikaci obhajoby disertační práce.

Poté předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: komise hlasovala

aklamací, počet členů komise 5 - přítomno členů komise 5 - kladných hlasů 5, záporných hlasů O.

Obhajoba disertační práce byla klasifikována prospěl.
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