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Oponentský posudek na diplomovou práci Mgr. Kateřiny Michálkové s názvem 

„Somatické frazémy v turečtině a češtině“ 
 
 

Předkládaná diplomová práce Kateřiny Michálkové se věnuje tématu 
somatických frazémů, tj. té části frazeologie, jež obsahuje lexikum označující některou 
z částí lidského těla (tzv. somatismy). Jak se ukazuje, právě somatismy představují 
významně produktivní prvek při vytváření polysémie a na základě různých typů 
přenesení jejich významu (metafora, metonymie apod.) se objevují jako konstitutivní 
elementy ve víceslovných frazeologických jednotkách. Diplomantka svou práci ukotvila 
v teoretickém rámci kognitivní (etno)lingvistiky - konkrétně v konceptu tzv. jazykového 
obrazu světa s využitím metody profilování -, která zohledňuje vztah mezi jazykem a 
kulturou jeho mluvčích. Tento teoretický rámec byl dříve využit a dále rozvinut zejména 
ve slavistických frazeologických zkoumáních, zde pro komparaci s turečtinou autorka 
práce vychází především z poznatků jazykovědné bohemistiky, kde bylo téma somatismů 
již významnou měrou zpracováno. Předkládaná práce však představuje první sondu do 
této části frazeologie v turečtině. 

 V úvodu práce diplomantka představuje strukturu práce a vytyčuje si výzkumné 
cíle (srovnání frekvence somatismů v turečtině a češtině, popsání rozdílů 
v konceptualizaci nejfrekventovanějšího somatismu v obou jazycích, otázka jazykového 
universalismu/relativismu v oblasti somatismů). V první, teoretické kapitole se autorka 
věnuje některým problematickým terminologickým otázkám v souvislosti 
s lexikologickým výzkumem, pokouší se blíže vymezit sféru svého následného zkoumání 
somatismů a také představuje lexikografické zdroje, z nichž ve své práci čerpala. Dále 
představuje výše zmíněný teoretický rámec, jehož prismatem analyzovala nasbíraný 
lexikální materiál. Poslední část první kapitoly je pak věnována klasifikaci srovnávaných 
jazyků, tj. češtiny a turečtiny. V druhé kapitole se již diplomantka věnuje srovnání 
frekvence jednotlivých somatismů ve frazeologii obou jazyků. Poslední kapitola, jež je 
jakousi případovou studií, pak přináší analýzu a následnou konceptuální komparaci 
nejfrekventovanějšího somatismu v obou jazycích, kterým je „hlava“. Je pozoruhodné, že 
v turečtině je možné daný somatismus vyjádřit pomocí tří lexémů s rozdílnou etymologií 
(baş (tur.), kafa (arab.), ser (per.)). V krátkém závěru diplomantka shrnuje obsah a velmi 
stručně také výsledky své práce. Seznam použité literatury pak zahrnuje jak oddíl 
lexikografických prací a zdrojů (prameny), tak oddíl prací teoretických (literatura). 
Diplomová práce obsahuje také dvě rozsáhlé přílohy: nashromážděný korpus turecké 
somatické frazeologie (pouze v turečtině) a korpus tureckých frazémů se somatismem 
„hlava“ (s doslovným překladem i interpretací v češtině). 

Musím konstatovat, že práce má promyšlenou strukturu a je velmi dobře 
stylizována. I přes to, že nevládnu turečtinou, se mi práce velice dobře četla. Domnívám 
se, že téma bylo dobře zvoleno a ukázalo se, že téma somatismů v turečtině má potenciál 
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k dalšímu výzkumu. Zajímavé by bezpochyby bylo, kdyby diplomantka uchopila jazykový 
materiál z opačného konce. Například by využila některý z dostupných elektronických 
korpusů současné turečtiny a na základě analýzy výsledků vyhledávání by vytvořila 
vlastní soubor somatické frazeologie (sekundárně konzultovaný s lexikografickými 
zdroji), který by zároveň reflektoval její skutečné užití a frekvenci v současném jazyce. 
Případně by svůj soubor somatismů konfrontovala s korpusovými daty. To by byla jedna 
z možných cest, jak dále rozšířit výzkum zvoleného tématu. Autorka si je nicméně 
některých limitů své práce dobře vědoma. 

K práci mám jen nemnoho výhrad. Textová část není příliš rozsáhlá, další 
případová studie by nepochybně rozsahu prospěla. Je však třeba na druhou stranu ocenit 
rozsáhlé přílohy, které dokumentují míru úsilí, které autorka musela vynaložit při sběru 
frazeologického materiálu. Také závěr by si zasloužil delší rozsah s podrobnějším 
rozvinutím dosažených závěrů. Za nevhodné pak považuji opakovaně označovat turečtinu 
v jazykovědné studii za „exotický jazyk“. 

Podněty k průběhu obhajoby: 

� V práci zmiňujete jisté rozdíly ve vnímání somatismů „ruka“ a „noha“ 
v češtině a turečtině (ruka vs. paže/část s dlaní a prsty apod.; noha vs. 
chodidlo atd.). Je jinak možné na základě vámi shromážděné frazeologie 
považovat tyto somatismy za v zásadě konceptuálně srovnatelné? 

� Při obhajobě akcentujte otázku jazykového universalismu/relativismu 
s ohledem na závěry vašeho výzkumu. 

Závěrem mi nezbývá než konstatovat, že diplomová práce Kateřiny Michálkové 
splňuje jak formální, tak obsahové požadavky kladené na vypracování diplomové práce, a 
proto ji doporučuji k obhajobě. Předběžně práci navrhuji klasifikovat stupněm 
výborně. 
  

V Dubaji dne 22. ledna 2019  
 

PhDr. Viktor Bielický, Ph.D. 


