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Průběh obhajoby: 1.Představení BP 

-diplomantka představila strukturu své práce – teoretická část – vznik
termínů v češtině a v českém znakovém jazyce; praktická část –
analýza videonahrávek z hodin lingvisticky zaměřených předmětů
-popsala metodologii zpracování: glosa pro znak, možná glosa pro
znak, rozdělení lingvistických termínů, popis artikulace, frekvence,
shody/rozdíly mezi znakujícími, překlad do českého jazyka,
slovníkový význam
-stručně shrnula výsledky práce: tabulka se 174 znaky, nejednotnost
terminologie, nejfrekventovanějším způsobem tvoření termínů bylo
kalkování 
-diplomantka upozornila na to, že zpětně získala souhlasy všech
respondentů se zveřejněním fotografií ve své práci

2.Prezentace posudku vedoucí BP 
-Mgr. Prokšová přednesla svůj posudek

3.Prezentace posudku oponentky BP 
-Dr. Hynková Dingová přednesla svůj posudek 

4.Reakce na připomínky a dotazy uvedené v posudcích 
Diplomantka zodpověděla následující dotazy z posudků vedoucí a
oponentky:
-využití prstové abecedy pro termíny, které student, pro nějž se
tlumočí, nezná
-jak by mohl vypadat ideální, reprezentativní materiál, jak by měl být
nasbírán
-možnost vzniku termínu v českém znakovém jazyce nezávisle na
většinovém jazyce (informace chybí v teoretické části práce, je pouze
v praktické)
-složeniny a opisy (nebyla jim věnována pozornost, práce nebyla
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zaměřena slovotvorně)
-vývoj termínu a jeho zpřesňování nebylo do práce zařazeno
-procesy, kterými se mluvčí znakového jazyka dostanou k termínu
vytvořenému v jiných komunikačních situacích
-rozdělení znaků do stanovených skupin: termíny svázané se
znakovými jazyky a termíny svázané s mluveným jazyky a jejich
odlišení, co bylo jeho cílem – ukázat rozvrstvení sesbíraných znaků,
cílem nebylo pozorovat formy znaků a jejich odlišnost
-faktory výběru znaků – intuitivní výběr „centrálních“ termínů,
spektrum termínů mělo být co nejširší, původně z nahrávek bylo
vybráno cca 340 výskytů znaků, posléze jich bylo vybráno 113, které
jsou v práci zpracovány
-užití notace, slovního popisu pro záznam znaků
-postavení pohybů úst – mluvní komponenty – toto téma není
podrobněji rozpracováno
-přítomnost definicí termínů v práci – popis znaků by nebyl úplný,
dále se s tím v práci nepracuje
Oponentka se domnívá, že ne vše, co je v práci označeno jako kalk,
je opravdu kalk. Diplomantka nekonzultovala své výsledky s
rodilými mluvčími.  Např. znak SYNTAX. 
Co bylo cílem celé práce? Tabulka znaků využívaných na
vysokoškolské půdě, jejich popis a přestavení, různé varianty
užívaných znaků. 

5.Diskuse 
Diplomantka zodpověděla následující dotazy:
Prof. Macurová – Jak definujete kalk? Diplomantka brala v úvahu
sémantickou souvislost. 
Mgr. Nováková – Příklad kalků z jiného znakového jazyka? Např.
znak DUÁL. Není to spíše přejímka, výpůjčka.
Mgr. Hynková Dingová – Není možné vynášet takové soudy o
původu znaku bez konzultace s rodilým mluvčím.
Prof. Macurová – V čem je metalingvistický aspekt práce (jak je
uvedeno v abstraktu)? 
Co je vlastní znak znakového jazyka? Inicializace není slovotvorný
proces? Co to je základní znak? – základní a vlastní znak znakového
jazyka je užíváno synonymně.
Co znamená, že když se změní parametr, dochází k formální změně
znaku? Jaký typ varianty je, když se změní parametr znaku?
Diplomantka uspokojivě neodpověděla.
Slovník terminologie pro český jazyk byl v zadání práce, ale
neproběhlo žádné porovnání se sesbíranými znaky. 
dr. Hudáková: Co by diplomantka změnila na postupu své práce,
pokud by začala znovu? – propojení teoretické a praktické části
práce, konzultace s rodilým mluvčím, kvalitnější materiál,
kontextová provázanost. 

Klasifikace obhajoby: neprospěl/a

Předseda komise: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. (přítomen) ............................

Členové komise: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
(přítomen)

............................

 Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. (přítomen) ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Lucie Schneiderová

http://www.tcpdf.org

