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Průběh obhajoby: 1.Představení BP (tlumočila Dr. Hynková Dingová)

-diplomantka definovala mluvní komponenty, představila východiska
své práce (zahraniční studie), blíže popsala užití více mluvních
komponentů s jedním manuálním znakem, redundantní a
neredundantní funkce mluvních komponentů 
-představila výsledky své analýzy: četnost mluvních komponentů v
českém znakovém jazyce, forma a funkce mluvních komponentů,
analýza znaku neslyšící

2.Prezentace posudku vedoucí BP (tlumočila Mgr. Lachmanová)
-Doc. Vaňková přednesla v zastoupení posudek dr. Richterové

3.Prezentace posudku oponentky BP (tlumočila dr. Hynková
Dingová)
-Mgr. Nováková přednesla svůj posudek 

4.Reakce na připomínky a dotazy uvedené v posudcích (tlumočila dr.
Hynková Dingová)
-diplomantka reagovala na připomínky vedoucí práce: vztah mezi
redundancí a fakultativností, nepřímá pojmenování a mluvní
komponenty, spontánní a nepřipravený projev, analýza znaku
neslyšící, manuální homonyma 
-diplomantka reagovala na připomínky oponentky: chybějící seznam
zkratek, mluvní komponent s redundantním významem, minimální
pár VÝSLEDEK a OBJEV

5.Diskuse (tlumočila 
Diplomantka zodpověděla následující dotazy:
dr. Hudáková: Jak probíhal výběr analyzovaného materiálu? Kolik
minut/hodin bylo celkově materiálu? Jakým způsobem byly
vydělovány jednotlivé znaky? Jak je to s analyzovaným materiálem –
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vyslovili respondenti souhlas s jeho zveřejněním? Neslyšící
respondenti z facebookové skupiny Zábava neslyšících dali ústní
souhlas s využitím a zveřejněním materiálu. TKN pokládá
diplomantka za veřejný materiál, tudíž nepovažovala za nutné získat
souhlas České televize. 
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