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1.Představení BP (tlumočila dr. Hynková Dingová)
-diplomantka stručně představila cíle své práce
-vysvětlila způsob identifikace schématu tělo jako nádoba
-představila závěry své práce – analýzu fonologické struktury 12
vybraných znaků a jejich kategorizaci do dvou konceptuálních
metafor – hlava je nádoba, trup je nádoba
2.Prezentace posudku vedoucí BP (tlumočila dr. Hynková Dingová)
-doc. Vaňková představila svůj posudek
3.Prezentace posudku oponentky BP (tlumočila Mgr. Lachmanová)
-prof. Macurová představila svůj posudek
4.Reakce na připomínky a dotazy uvedené v posudcích (tlumočila
Mgr. Lachmanová)
-diplomantka se vyjádřila k použitému jazykovému materiálu
(vyhotovila jeho chybějící seznam); osvětlila postup hledání
jazykového materiálu a důvody jeho nevyužití, poukázala na
problematiku specifických znaků a orálních komponentů
-popsala svůj přístup ke schématu tělo jako nádoba
-upřesnila, proč nepřevzala metodologii Moudré
-vyjádřila se k otázce klíčovosti tvaru ruky, který nejlépe
signalizoval schéma
-reagovala na otázku týkající se znaků artikulovaných v zadní části
hlavy a kognitivní ikonicity
5.Diskuse
-Mgr. Nováková se zeptala na příklad znaku UKLIDNIT SE, který je
artikulován v dolní oblasti trupu, na rozdíl od ostatních znaků
spadajících do zkoumaného schématu
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