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Průběh obhajoby: Autorka prezentovala svoji práci. V teoretické části práce nastiňuje

východiska kognitivní lingvistiky, v praktické části se věnuje analýze
frazeologických jednotek českého jazyka. Praktická část je seřazena
podle jednotlivých somatismů a má ustálenou strukturu. Z
jazykového hlediska se soustředila na popis oblastí a představových
schémat, v jejichž rámci lexémy figurují. Autorka dospěla k tomu, že
nejfrekventovanější je nos v prvním významu (SSČ),
charakterizovala jeho významy a konotace, které se ve frazeologii
objevují. Následně prezentovala shrnutí ostatních somatismů (hrdlo,
plíce, bránice, hrtan, průdušky).

Připomínky oponentky:
S. 30: Čím jsou specifická sbírka Mudrosloví národu slovanského ve
příslovích? V čem spočívá „sporná“ koncepce?
S. 39, bručet si pod nos: Zná autorka jiný ekvivalent frazému s
odlišnou částí těla?
Jak si autorka vysvětluje, že např. bránice a průdušky tvoří v
porovnání s předchozími komponenty (nos, hrdlo...) výrazně méně
frazémů?
Když diplomantka nahlédne do svého druhého oboru – německého
jazyka – jak hodnotí situaci se somatickými frazeologismy tam?

Reakce bakalandky:
Autorka zodpověděla všechny dotazy oponentky vyčerpávajícím
způsobem.

Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na klasifikaci 1.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)
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