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Předložená bakalářská práce představuje srbské srovnávací frazémy popisující lidské 

psychické a fyzické vlastnosti. V terénním výzkumu byla ověřena znalost a užití frazémů 

obsažených ve frazeologických slovnících, výsledky výzkumu byly následně srovnány se 

zastoupením vybraných frazémů v srbském jazykovém korpusu. Hlavním cílem práce tak bylo 

„ověření aktuálnosti frazeologického materiálu zachyceného ve slovnících pomocí online 

dotazníkové ankety a srbského internetového korpusu“ (s. 10), ale také „zmapovat současnou 

znalost a frekvenci užívání vybraných frazeologických přirovnání na srbském území, konkrétně 

ve městech Bělehrad a Čačak“ (s. 90). Vedlejším cílem bylo otestovat vhodnost metody 

anonymní online dotazníkové ankety k sběru dat a mapování současné jazykové situace ve 

frazeologii. 

Práce je strukturovaná do tří kapitol, dvou teoretických a jedné praktické. V první kapitole 

jsou představeny různé teoretické přístupy k vymezení frazeologie a její základní jednotky 

frazému, která je v různých lingvistických tradicích pojímána neshodně a na jejímž vymezení 

se dosud neshodnou ani přední frazeologové. Dále jsou představeny různé klasifikace frazémů 

a charakteristika primárního zaměření této práce – frazémů srovnávacích. Autorka zde čerpá 

z poměrně obsáhlé odborné lingvistické literatury nejen české a srbské, ale dokládá svou 

obeznámenost i s názory slovenských a chorvatských frazeologů.  

Druhá kapitola ve zkratce mapuje dějiny české, srbské a chorvatské (určitou dobu 

srbochorvatské) frazeologie čili tradic z nichž vycházejí prezentované názory frazeologů, a 

představuje čtyři frazeologické slovníky, z nichž byl čerpán materiál k praktické části této 

práce. 

Třetí kapitola představuje samotný výzkum, jeho koncepci, strukturu a výsledky. Online 

dotazník, který byl vytvořen za účelem sběru dat ve dvou srbských městech a vyplnili ho více 

než tři stovky respondentů, se skládá ze dvou částí – v první části šlo o otevřené otázky, jejichž 

cílem bylo zjistit jazykovou praxi respondentů, druhá část pak ověřovala znalost a užívání 

frazémů uvedených ve frazeologických slovnících. Varianty vybraných frazémů byly 

vyhledány také v srbském korpusu. Výsledky poměrně rozsáhlého výzkumu jsou pak 

prezentovány postupně na 59 variantách 20 srovnávacích frazémů, zachycených ve slovnících, 

u nichž můžeme pozorovat celou škálu od potvrzení aktuálnosti slovníkového materiálu 

v anketě i jazykových korpusech, kdy jsou tyto varianty stále živé a respondenty hojně užívané 



(např. variantu zdrav kao dren užívá 93,83 % respondentů, a variantu jasan kao dan dokonce 

95,45 % respondentů), po frazémy, které jsou zachycené ve slovních, ale v praxi už nejen 

neužívané, ale v krajním případě dokonce respondenty označené jako neznámé (např. variantu 

lagan kao komarac nejen neužívá, ale ani nezná 75,97 % respondentů, a zdrav kao tresak 

dokonce 87,01 % respondentů).  

Zároveň tímto výzkumem autorka shromáždila velké množství dalších variant frazémů, které 

obyvatelé Bělehradu a Čačku užívají, případně se objevují v jazykovém korpusu, nejsou ale 

zachyceny ani v jednom ze čtyř zvolených frazeologických slovníků srbského, potažmo 

srbochorvatského jazyka. Vznikl tak svého druhu samostatný frazeologický slovník shrnující 

srovnávací frazémy popisující lidské vlastnosti, navíc z důvodu přístupnosti pro českého 

čtenáře v úplnosti doslovně přeložený do češtiny (slovník by tak – s patřičnou rezervou – bylo 

možné užít i jako překladový). Veškeré prezentované výsledky byly zpracovány v přehledných 

grafech a tabulkách. 

Předem stanovený cíl práce byl nejen v úplnosti splněn, ale rozsah výsledků navíc značně 

překročil očekávaný rozsah, také vzhledem k velkému počtu respondentů, které online anketa 

v poměrně krátkém čase umožnila shromáždit. Autorka práce v závěru přehledně souhrnně 

shrnuje výsledky srovnání vybraných frazémů ze slovníků s četností jejich výskytů v korpusu, 

a také s frekvencí užívání dle výsledků anonymní ankety. Zároveň srovnává výsledky frekvence 

v korpusu a v anketě, kde také naráží na menší i výraznější nesrovnalosti, které poukazují i na 

skutečnost, že ani data v korpusech patrně nemusí zcela odrážet reálnou jazykovou praxi. 

Naopak srovnání frekvence užívání frazémů mezi dvěma městy většinou neukázalo výraznější 

rozdíly. S vědomím skutečnosti, že získaná data nabízejí také další možnosti zkoumání, od nich 

autorka z důvodu rozsahu práce upustila. 

Z formálního hlediska je práce zpracovaná standardně. Autorčin projev je plynulý a dobře 

srozumitelný, místy poněkud rozvláčnější, což částečně také přispělo k na bakalářskou práci 

značně nadstandardnímu rozsahu práce. 

 

Závěrem konstatuji, že autorka v práci prokázala výbornou orientaci v problematice, 

obeznámenost s odbornou literaturou týkající se dané problematiky (a to v několika jazycích), 

i schopnost práce se základními prameny, stejně jako velkou pečlivost při zpracování výsledků 

výzkumu a schopnost jejich usouvztažnění a prezentace – vše navíc v době ztížené situace 

výjimečného stavu, bez možnosti přístupu do knihoven a studoven. Největším kladem práce je 

pak samotný zajímavý a velmi přínosný výzkum srovnání srbské srovnávací frazeologie 



zachycené ve slovnících a (prostřednictvím ankety a korpusu) v reálném užití – i vzniklý 

rozsáhlý seznam dalších variant srovnávacích frazémů, které ve slovnících nejsou zachyceny. 

Na základě všeho výše uvedeného považuji předloženou práci za (přinejmenším) vyhovující 

požadavkům kladeným na závěrečnou práci a doporučuji ji k veřejné obhajobě. Hodnotím ji 

známkou výborně. 
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