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Kateřina Michálková: Somatické frazémy v turečtině a češtině 

 

(Diplomová práce) 

 

Posudek vedoucí práce 

 

 

Kateřina Michálková si pro svou diplomovou práci zvolila téma, které je v rámci české 

turkologie ojedinělé: konceptualizaci lidského těla ve frazeologii turečtiny a češtiny. Cílem její 

práce bylo srovnat českou a tureckou somatickou frazeologii a zamyslet se nad tím, co 

vypovídají podobnosti a rozdíly mezi somatismy ve dvou značně odlišných jazycích o 

univerzálnosti somatické frazeologie, respektive o vlivech historie a kultury na tuto vrstvu 

jazyka. Při volbě tématu i jeho zpracování postupovala diplomantka zcela samostatně; vycházela 

z kognitivní lingvistiky a z přístupů bohemistiky, specificky z metody profilování, ale vzhledem 

k odlišnosti češtiny a turečtiny a neexistenci turkologické literatury s obdobným zaměřením 

nemohla pouze aplikovat postupy českých prací na turečtinu a musela řešit problémy, které se 

v češtině nevyskytují. 

 

První část diplomové práce věnovala Kateřina Michálková představení užívaných pojmů, 

konceptů a metodologie a základní informaci o obou zvolených jazycích. Tato část práce má 

kompilační charakter, ale je užitečným uvedením do problematiky, napsaným navíc natolik 

srozumitelným způsobem, že umožňuje pochopit práci i neodborníkovi. Jádro práce je pak 

rozděleno na kvantitativní a kvalitativní analýzu. Tato struktura v zásadě vyhovuje zvolenému 

tématu i přístupu, i když by jistě bylo možné zvláště kvalitativně analytickou část výrazně 

rozšířit a rozdělit na další kapitoly. Aby mohla provést kvantitativní analýzu, musela 

diplomantka nejprve vytvořit vlastní korpus turecké somatické frazeologie na základě tureckých 

slovníků. Je třeba ocenit práci, kterou věnovala excerpci slovníků a vytvoření korpusu i překladu 

500 frazémů, jež sloužily jako podklad analýzy. Kvantitativní kapitola přinesla zajímavé 

informace o výskytu somatismů v češtině a v turečtině. Ukázala, že se v obou zvolených jazycích 

nejčastěji vyskytují obdobné somatismy, i když existují menší rozdíly v pořadí četnosti výskytu 

některých slov. Zvláště zajímavá je pak kvalitativní analýza ve třetí kapitole, v níž se 

diplomantka zaměřila na srovnání nejpoužívanějšího somatismu v turečtině a v češtině, jímž je 

hlava. Analýza ukázala, že ve všech profilech i subprofilech se oba jazyky v mnohém shodují, 
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ale zároveň mezi nimi existují dílčí rozdíly, které diplomantka vysvětluje jako důsledek 

odlišnosti kultur (např. význam kníru v turecké frazeologii či gesto související s tureckým 

pozdravem). Práce mimo jiné upozornila na nuance a rozdíly v užívání slova tureckého (baș), 

arabského (kafa) a perského (ser) původu. 

 

Diplomová práce je v některých částech snad až příliš stručná. Především kvalitativní část by si 

zasloužila rozpracování a analýzu dalších somatismů, která by jistě zajímavým způsobem 

doplnila srovnání obou jazyků na základě somatismu „hlava“. Závěr celé práce spíše jen shrnuje 

jednotlivé kapitoly a autorčiny vlastní interpretace, jak se objevují v textu, již uvádí jen velice 

krátce. Závěry práce by navíc lépe vynikly, kdyby byly představeny v kontextu dalších jazyků, 

které již byly zpracovány (i když ne zcela shodným způsobem). To by ukázalo, zda shody a 

rozdíly mezi češtinou a turečtinou jsou v typické i pro další jazyky, nebo jsou spíše ojedinělé a 

překvapivé. Ze stylistického hlediska lze práci vytknout snad jen to, že autorka místy vkládá do 

textu názorné či několikrát opakované komentáře vlastního postupu, které mají pravděpodobně 

přiblížit text čtenářům, ale spíše by se hodily do učebnice než do diplomové práce. 

 

Diplomová práce Kateřiny Michálkové je originální a přínosná jak novými poznatky, které by 

bylo možné uplatnit i ve výuce turečtiny, tak po stránce metodologické, protože ukazuje, že 

metodu profilování lze použít i v turečtině, tj. v jazyce poměrně vzdáleném češtině a ostatním 

slovanským jazykům, kde se tato metoda převážně užívá. Diplomantka se nebála nabídnout 

vlastní vysvětlení analyzovaných jevů a vyvodit ze svých poznatků obecnější závěry, jakkoli 

opatrné. Práce je psána velmi kultivovaně, jasně a srozumitelně. Kateřina Michálková v ní 

ukázala, že umí nejen zpracovat rozsáhlý materiál, ale i logicky utřídit poznatky a dobře a 

výstižně formulovat výsledky výzkumu.  

 

Přes uvedené, v podstatě jen drobné dílčí nedostatky práce rozhodně splňuje požadavky kladené 

na diplomovou práci. Kateřina Michálková prokázala, že je schopná samostatně a systematicky 

zpracovat zvolené téma a napsat originální diplomovou práci. Proto doporučuji přijmout její 

diplomovou práci k obhajobě a předběžně navrhuji klasifikovat ji jako výbornou. 

 

 

Doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. 


