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Tlumočily: Barbora Fodorová, Denisa Lachmanová
1.Představení práce diplomantkou – diplomantka stručně shrnula
náplň a cíle své práce
2.Prezentace posudku vedoucí práce dr. Dingové Hynkové
3.Prezentace posudku oponentky práce Mgr. Novákové
4.Reakce diplomantky na otázky a připomínky uvedené v posudcích,
věnovala pozornost těmto tématům: zjišťování počtu tlumočníků ve
školách pro SP, nastavení výzkumu a jeho případné změny, přínos
práce; anonymizace škol a respondentů (počty tlumočníků z
jednotlivých škol), status pedagogického/nepedagogického
pracovníka, komunitní tlumočení, legislativa (Bruselská deklarace),
počátek tlumočení na našich školách.
5.Diskuse – dr. Hynková Dingová požádal o publikování výsledků
práce; dr. Hudáková považuje za důležité usouvztažňovat situaci
tlumočníků se školou, ve které působí, důležitá je celková filozofie a
koncepce školy a délka realizace tlumočení – postavení tlumočníků a
jejich pracovní podmínky jsou různé, počet tlumočníků je rozdílný
na různých školách; prof. Macurová považuje za důležité také to, jak
tlumočnickou situaci vnímají studenti; otázka, zda je zveřejnitelné,
kolik je na které škole tlumočníků.

Obhajoba probíhala v čase 8:30–9:05
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