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Průběh obhajoby: Uchazečka v úvodní části představila východiska zkoumaného
tématu s odkazem na dosud publikovaná výzkumná zjištění
zaměřená na psanou komunikaci neslyšících. Posléze prezentovala
cíle předmětného výzkumného šetření, které se v obecnější rovině
spočívaly v doplnění poznatků o psané češtině neslyšících Čechů.
Zdůvodnila zvolenou výzkumnou stragii z hlediska zvolených
výzkumných metod. V další části se Mgr. Komorná zaměřila na
výzkumná zjištění, které doplňovala o jejich využití ve speciálně-
pedagogické praxi a výzkumu. Prezentace výsledku byla členěna na
konkrétní analyzované oblasti.
Závěry vyplývající ze zjištěných výsledků kromě vlastní prezentace
doplnila o stručnou komparaci se zahraničními výzkumy a návrhy na
uplatnění těchto výsledků v praxi.
Předsedkyně komise přečetla posudek disertační práce zpracovaný
doc. PhDr. Evy Souralové, PhD., která v závěru doporučuje
disertační práci k obhajobě. Uchazečka reagovala na otázku týkající
charakteru písemných projevů a jejich vlivu na procesy neslyšících
žáků, kteří jsou kompetentní c českém znakovém jazyce.
Prof. PaeDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. seznámila komisi s
obsahem svého posudku s doporučením přiznat Mgr. Marii Komorné
na základě úspěšné obhajoby vědecký titul Ph.D.
Následovala diskuze k využitím zjištěných výsledků v odborné praxi
a možnostech jejich prezentace na domácím a mezinárodním fóru.
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