
Posudek bakalářské práce 

 

Kristýna Avramovič: Lidské vlastnosti v srbských frazeologických přirovnáních, 

Praha 2020, 94 str. + 10 str. příloha 

 

Jako oponentovi mi byla předložena uvedená bakalářská práce zabývající se užíváním 

jedné skupiny srbských frazémů, avšak zahrnuje i obsáhlou teoretickou část, která se sama o 

sobě svým rozsahem blíží požadavkům kladeným na bakalářskou práci, nicméně stěžení je 

praktická část práce. 

V první kapitole autorka prokazuje svou obeznámenost s odbornou literaturou a snaží 

se vyložit hlavní pojmy z oboru frazeologie, jakož i rozdíly v jejich pojímání různými 

autoritami v české a jihoslovanské lingvistice. Tím si ujasnila, jak definovat jednotlivé typy 

frazémů, a nepochybně i díky tomu zvolila vhodné příklady pro svůj výzkum prezentovaný 

v praktické části. Pro čtenáře bude jistě přínosný i historický přehled a stručné hodnocení 

českých a jihoslovanských publikací zpracovávajících právě oblast frazeologie. 

 V praktické části si zvolila 20 vlastností, u nichž zjišťovala, k čemu jsou 

přirovnávány. K tomuto účelu využila hned tři základní prameny – excerpci přirovnání ze 

slovníků, výskyt přirovnání v jazykovém korpusu současné srbštiny a výsledky dotazníkové 

ankety provedené u 308 respondentů, z toho u 200 v Bělehradě a 108 v Čačku. Tím do svého 

výzkumu vnesla ještě tři sociologické parametry – věk, vzdělání a regionální příslušnost 

respondentů. Vypořádat se s takovýmto množstvím pramenů a parametrů, aby byl výzkum 

postaven logicky, srozumitelně a smysluplně, je značně náročné, autorka se však tohoto úkolu 

zhostila úspěšně. 

Již samo koncipování dotazníku bylo obtížné, aby pro respondenty nebyl příliš dlouhý 

a přitom měl relevantní vypovídací hodnotu. Oceňuji, že autorka nejprve zjišťovala první 

asociace respondentů spojené s uvedenými 20 vlastnostmi a následně na základě excerpce ze 

slovníků a korpusu vytipovala u každé vlastnosti 3 nejpravděpodobnější přirovnání. Počet 

otázek pokládám za přiměřený a relevantní pro potřeby takovéto sondy. 

V kapitole 3.3 autorka podává detailní rozbor pro přirovnání u každé z 20 vlastností. 

Činí tak přehledně a systematicky, s využitím grafů a tabulek. Pro každé ze tří nabízených 

přirovnání uvádí nejprve míru jeho znalosti ze strany respondentů, následně kolik respondentů 

si na daný frazém vzpomnělo v Bělehradě a Čačku, nakonec pak jaká další přirovnání 

respondenti u dané vlastnosti uvedli. V textovém komentáři následuje informace o 



přirovnáních nalezených v korpusu a srovnání všech tří zdrojů – slovníku, korpusů a 

respondentů v Bělehradě i Čačku. Upozorněno je na případné rozdíly. 

Výsledné souhrnné srovnání je provedeno v kapitole 3.4 a následně rekapitulováno 

v závěru na str. 90: „Došli jsme ke zjištění, že z celkového počtu 59 slovníkových frazémů 33 

frazémů uvedlo v anketě pouhých 0–5 % dotazovaných z Čačku. Velmi podobný výsledek 

jsme zaznamenali i v Bělehradě, kde 0–5 % respondentů do dotazníku doplnilo 34 frazémů.“ 

Stejně tak na str. 86 „Korpus nepotvrzuje jako relevantní celkem 24 srovnávacích frazémů z 

59 vybraných.“ Tato zjištění pokládám za klíčový přínos práce, která tak dokládá výraznou 

zastaralost slovníků v oblasti frazeologie, jelikož přibližně polovina v nich uvedených 

přirovnání patří do pasivní slovní zásoby, zatímco mnohá jiná a aktuální v nich chybějí. 

Za zavádějící však považuji interpretaci srovnání výsledků ankety a korpusu na str. 86, 

stejně jako tabulku č. 22 na str. 87. V tomto bodě autorka mezi sebou porovnává číselné 

hodnoty naprosto odlišného charakteru. Autorka uvádí např. údaj, že 91,23 % respondentů 

používá přirovnání „lehký jako pero“, zatímco v korpusu je podíl tohoto přirovnání 10 %. 

Tady však dochází hned ke dvěma pochybením najednou – uvedený údaj 10 % znamená, že 

z přirovnání „lak/lagan kao ...“ tvoří přirovnání „lak kao pero“ 10 % výskytů, zatímco 90 % 

tvoří přirovnání jiná, z toho však ještě 43 % varianta „lagan kao pero“, takže tady měla u 

korpusu uvést souhrnný údaj 53 %. Ani tak však nemůžeme toto číslo srovnávat s počtem 

respondentů, kteří podle ankety toto přirovnání aktivně užívají. Když se totiž podíváme do 

korpusu a pomineme variantu se zdrobnělinou „perce“, pak další v pořadí podle frekvence je 

přirovnání „lak kao oblaci“ s pouhými 3 %. To nám říká jediné – že přirovnání „lak/lagan kao 

pero“ naprosto dominuje nad všemi ostatními přirovnáními s levou stranou „lak/lagan kao ...“ 

a drtivá většina mluvčích (autorů textů v korpusu) by toto přirovnání uvedla jako svou první 

asociaci, nemůžeme ovšem vyčíslit, jaké procento mluvčích by to bylo, a proto nemá smysl 

tady porovnávat číselné hodnoty založené na frekvenci v korpusu s výsledky z ankety. Pokud 

by autorka chtěla práci publikovat, doporučuji proto tabulku č. 22 a příslušný textový 

komentář vypustit. Na relevanci všech ostatních výsledků práce se tím ale nic nemění. 

K výše uvedenému omylu možná přispělo i to, že autorka v práci pracuje 

s doslovnými překlady srbských frazémů do češtiny, zatímco by podle mého názoru bylo 

vhodnější používat originální znění frazému v srbštině a do češtiny ho pouze přeložit při 

prvním výskytu. 

Ohledně srovnání situace v Bělehradě a Čačku autorka na str. 87 uvádí, že „Výsledky 

navíc nepotvrdily žádné zásadní rozdíly v užívání frazémů mezi námi zvolenými městy“. 

K posouzení, zda jsou zjištěné rozdíly statisticky významné nebo ne, mohlo být využito některé 



ze statistických metod zohledňujících velikost vzorků a počtu respondentů, což by výsledkům 

dalo patrně větší váhu než poněkud vágní citované konstatování. Nepochybuji, že v případných 

dalších výzkumech tak autorka již učiní. 

Výše uvedené výtky však nic nemění na tom, že práci pokládám za mimořádně 

zdařilou a svým charakterem i rozsahem podle mého názoru splňuje a dalece překračuje 

nároky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji 

hodnocení známkou výborně. 

 

V Praze, 27. 5. 2020 Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. 


