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Průběh obhajoby: 1. Představení práce diplomantkou

Studentka představila svojí práci, její hlavní cíle a postup svého
výzkumu. Představila výsledky a závěry svojí práce.
2. Prezentace závěrů posudku vedoucího bakalářské práce v
zastoupení dr. Hudákovou.
3. Prezentace závěrů posudku oponentky bakalářské práce Mgr.
Novákové.
4. Reakce diplomantky na připomínky a otázky z posudků.

Otázky vedoucího:
- zpětná vazba od respondentů – všichni byli překvapeni předmětem
výzkumu,
- faktory ovlivňující výzkum – sexuální orientace, jazykový vzor,
identita,
- pragmatická rovina v genderové variaci – zajímavý by byl výzkum,
kde se střídají komunikační partneři; ženy v konfliktu se snaží o
smír, muži projevují větší rivalitu.

Otázky oponentky (otázky viz posudek):
- ot. č. 1 – genderové rozdíly u irského znakového jazyka (161
variant), dlouhá segregace škol na chlapecké a dívčí, je používáno
pouze starší generací, ženy se podřídily mužským variantám, muži
ženské varianty neznají,
- ot č. 2 – znak HELLO z ASL – v literatuře je toto opravdu uvedeno,
- ot. č. 3 fonetická varianta měla být spíše fonologická (ta, která se
lišila pouze jedním parametrem),
- ot. č. 4 – znak OPERACE – převzatý z práce Andrejska,
- ot č. 5 a 6 – stimuly – diplomantku nenapadlo použít komiks, ale
možná by se věnovali spíše popisu děje, u obrázku neměli žádná
společná vodítka,
- ot č. 7 – paralingvální pohyb – muži vyplňovali pauzy různými
pohyby nesouvisejícími s popisem (lepší označení by bylo
mimojazykové).
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5. Diskuse
- Dr. Hudáková – v čem byl zpracováván výzkum v Elanu
(diplomantka nic takového nepoužívala).
- Dr. Okrouhlíková – rozdíly v artikulaci znaků se neprojevily? – ano
neprojevily.
- Dr. Hudáková – ženy užívaly více adjektiv, dal by se materiál
využít např. pro zkoumání slovosledu? – asi ano.
- Mgr. Nováková – proč znak pro PRSA nebyl složený.

Klasifikace obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Radka Nováková ............................

 Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. ............................
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