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Průběh obhajoby: Předsedkyně komise doc. Bozděchová přivítala účastníky,
představila členy komise, oponentky a doktorandku a zahájila
obhajobu.
Školitelka doc. Saicová Římalová shrnula průběh doktorandčina
studia a disertační práci stručně zhodnotila (viz stanovisko
školitelky).
Mgr. Homolková představila svou práci zaměřenou na longitudinální
výzkum verbální a neverbální komunikace u dítěte s Downovým
syndromem. Shrnula cíle práce, použité výzkumné metody, výsledky
a přínosy práce.
Oponentka prof. Slančová shrnula podstatné části svého posudku (viz
text posudku) a také své poznámky k některým technickým otázkám
výzkumu a ke kapitole o osvojování zvukové roviny (zejména k
použitým indexům). Vyzdvihla přínosy práce (viz text posudku) a
položila doktorandce následující otázky (citováno dle posudku):
1) Ako prebiehal vývin komunikačných schopností sledovaného
dieťaťa vzhľadom na uplatňovanie jednotlivých pragmatických
(komunikačných) funkcií detských výpovedí (okrem tých, o ktorých
sa práca zmieňuje – pozdrav, vyjadrenie súhlasu, spokojnosti,
nespokojnosti, požiadanie, poďakovanie, ospravedlnenie). Vyskytli
sa okrem týchto funkcií aj nejaké iné? Ukázal sa vzťah medzi
bilingvizmom a pragmatickým plánom detskej výpovede
(vyjadrovalo dieťa osvojené funkcie len v češtine, príp. v nemčine,
príp. kombináciou kódov)?
2) Akú podobu mala reč orientovaná na dieťa vo vzájomnej
komunikácii dospelých (hlavne rodičov) a sledovaného dieťaťa?
Líšili sa znaky reči orientovanej na dieťa s Downovým syndrómom
od základných znakov reči orientovanej na intaktné dieťa?
3) Do akej miery možno zovšeobecniť autorkino tvrdenie na s. 152.
že „zatímco intaktní děti se učí nejprve mluvit a poté začínají ovládat
čtení a psaní, děti s Downovým syndromem pořadí těchto dovedností
zaměňují...“?
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Oponentka dr. Nováková Schöffelová rovněž shrnula důležité části
svého posudku (viz posudek), vyzdvihla volbu tématu i metodologie
a také sumarizovala svá doporučení a výtky, např. k šíři tématu a k
výzkumu zvukové stránky (viz posudek).
Doktorandka se vyjádřila k posudkům a zodpověděla položené
dotazy, a to nejdříve z posudku školitelky, pak i z posudků prof.
Slančové a dr. Novákové Schöffelové. Shrnula možnosti podpory
rozvoje komunikačních kompetencí dítěte s Downovým syndromem
a vyjádřila se k problematice hry a raného čtení u dětí s Downovým
syndromem. Vysvětlila svůj postup při výzkumu zvukové roviny a
zodpověděla i na otázky o pragmatických funkcích výpovědi, řeči
orientované na dítě, vztah osvojování mluvené řeči a čtení a psaní.
Objasnila také, jak přesně postupovala při zpracování dat z nahrávek.
Školitelka i oponentky odpovědi doktorandky přijaly.
Předsedkyně doc. Bozděchová zahájila všeobecnou diskusi.
V diskusi vystoupili: Dr. Nováková Schöffelová se vyjádřila k
užívání znakování u dětí. Doktorandka shrnula své poznatky a
zkušenosti, které s touto metodou podpora komunikace souvisí. Dr.
Šormová se otázala na možnosti popularizace tématu mezi rodiči.
Doktorandka načrtla své plány s publikací disertace i s popularizací.
Doc. Pacovská ocenila volbu tématu i řadu dílčích problémů, jimiž se
autorka ve výzkumu zabývala, komplexnost výzkumu i etický přesah
práce. Otázala se na využité teoretické zázemí týkající se vývoje
dítěte, a zda autorku při výzkumu něco v tomto smyslu překvapilo.
Doktorandka uvedla příklady ze svého výzkumu, např. vliv prostředí.
Předsedkyně komise uzavřela veřejnou část obhajoby.
Následovala neveřejná část jednání a hlasování komise.
Skrutátorem byla zvolena doc. Bozděchová.
Předsedkyně doc. Bozděchová seznámila mgr. Homolkovou s
výsledkem hlasování.
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