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Průběh obhajoby: Autorka diplomové práce představila svoji práci, zejména výběr tématu a

metodologických přístupů, upřesnila návaznost na svůj předchozí výzkum
v rámci přípravy bakalářské práce, shrnula také výsledky výzkumu.
Vedoucí práce představil svůj posudek, vyzdvihl zejména rozsah práce a
její komplexnost. Doplňující otázky vedoucího práce: 1. Autorka se
domnívá, že absence rodové interference ze slovenštiny v odpovědích
jejích bilingvních respondentů souvisí především s nižší mírou jejich
kompetence v tomto jazyce (s. 62– 64). Prosím o úvahu, zda a příp. jakou
roli mohl v tomto ohledu hrát design výzkumu, především skutečnost, že
zadání dotazníku a úkolů bylo respondentům prezentováno v maďarštině.
2. Autorka spekuluje, že vyšší podíl shody genderové konceptualizace
předmětu a gramatického rodu jeho pojmenování ve slovenštině u
maskulin (oproti femininům) by mohl být způsoben „defaultním
maskulinem“ (s. 47). Prosím o podrobné vysvětlení této hypotézy.
Odpovědi diplomantky: Otázka č. 1: pravděpodobně došlo k deaktivaci
druhého jazyka jednotlivých mluvčích, k interferencím tedy nedošlo.
Diplomantka zároveň rozvinula svoji tezi zmíněnou v otázce č. 2.
Oponent práce představil svůj oponentský posudek, zmínil dílčí
nepřesnosti (viz posudek). Doplňující otázky oponenta: Nemohla výsledky
nějak ovlivnit genderová nevyrovnanost účastníků? Lze v odpovědích
vysledovat nějaké rozdíly podle pohlaví?; Vzhledem k nejasnostem kolem
sociolingvistické situace mluvčích prosím o objasnění, zda mezi probandy
byli také mluvčí, kteří nabyli slovenštinu v první fázi osvojení a
maďarštinu teprve později. Jsou v jejich výsledcích patrné nějaké rozdíly
oproti ostatním bilingvistům?
Odpověď diplomantky: Diplomantka upřesnila pojmy
metaforický/metonymický rod a způsob výběru výzkumné metody (mj.
vliv genderové nevyrovnanosti účastníků výzkumu).
Diskuse: Otázka dr. Janušky: Došlo v tomto případě ke shodě prvního
fonému? Diplomantka srovnala své závěry se závěry bakalářské práce.
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