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1. Představení práce diplomantkou.
Diplomantka na základě PP prezentace představila stěžejní části své
práce, která shrnula důležité mezníky ve vývoji norského znakového
jazyka.

2. Závěry posudku vedoucího bakalářské práce dr. Okrouhlíkové –
vedoucí shrnula svůj posudek

3. Závěry posudku oponentky bakalářské práce Mgr. Novákové –
oponentka shrnula svůj posudek

4. Reakce diplomantky na připomínky a otázky z posudků.
Diplomantka zodpověděla otázky z posudků
• paralely s vývojem na našem území – vliv Milánského kongresu,
útlak ZJ, počátky výzkumu (začal dříve) byly podobné, ale
legislativní vývoj se liší (zmínila důležité mezníky), uzavření
speciálních škol, univerzitní studium, předsudky, nedostatky znalostí
• rozdíl mezi komisemi pro znakový jazyk – vyjmenovala a popsala
jednotlivé komise a vymezila dobu jejich působení
• blíže popsala severský kongres neslyšících
• Slovník skandinávských znakových jazyků – byla nesprávná
formulace, původně to měl být slovník norského znakového jazyka
• právo na osobního asistenta neslyšící mají na základě odborného
posudku

5. Diskuse

Dr. Nováková: Proč nebylo do společných snah o sloučení jazyků
zařazeno Finsko?
Protože mají odlišný jazykový vývoj.
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