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Diplomová práce Ludmily Kodadové se zabývá tématem, které je relevantní a mimořádně záslužné; tím spíše, že literatury ke kontrastivnímu zpracování přísloví v lexikografickém 

kontextu je v případě jazykového páru čeština/němčina poskrovnu.   
 Cíl práce je formulován racionálně a je možné konstatovat, že byl naplněn. Text je členěný přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují. Metodologie vycházející z analýzy slovníků a odborné literatury, resp. z vyhodnocení reálných jazykových dat (korpus, 

internet) je celkově zvolena přiléhavě. Pozitivně hodnotím, že se práce nezastavuje u 
nekonstruktivní kritiky dosavadního zpracování problematiky v daném lexikografickém díle, ale přichází s konkrétními návrhy na zlepšení současného stavu. Za hlavní pozitivum práce považuji vedle široké materiálové báze a její ideové zasítěnosti do moderního 

lexikografického výzkumu i její praktickou využitelnost (lexikografie, jazykové srovnání, 

výuka).   

 Jazykové ztvárnění práce hodnotím jako velmi dobré. V konečné verzi textu je podstatně méně jazykových nedostatků než v pracovních verzích, které mi byly předloženy ke 
kontrole; v textu nicméně zůstaly některé stylistické a formulační nedokonalosti, které 

výsledný dojem z jazykového ztvárnění práce trochu kazí. V této souvislosti však konstatuji, že dokonalou stylistickou vybroušenost je potřeba odsunout z okruhu požadavků, které lze 

na diplomové práce realisticky klást, a že tato práce patří mezi ty jazykově lepší.    
 

Práce byla kontinuálně konzultována; po naprostou většinu období, kdy text vznikal, byla se 
mnou jeho autorka v intenzivním kontaktu. Jakkoli tato skutečnost na hodnocení práce 
nemá vliv, pro úplnost ji zde uvádím: Autorka se během psaní textu potýkala s vleklými zdravotními potížemi, které jí výrazným způsobem komplikovaly odevzdání textu 

v maximální možné kvalitě.   
 Předložený text by v některých ohledech potřeboval vylepšení, přesto lze konstatovat, že celkově splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce v rámci magisterského studia. 

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě. Přes některé nedostatky navrhuji 
hodnocení výborně (1), a to s odkazem na velké množství kvalitně odvedené práce 
v souvislosti s empirickými analýzami, které tvoří jádro práce. 

 

Jako okruhy k diskuzi během obhajoby navrhuji tyto otázky: (a) Lze vždy přesně stanovit, co je/není přísloví? Proč ano/ne? (b) Jak lze shrnout roli, resp. význam rodilého mluvčího při stanovení ekvivalentu, a to jak na rovině obecné, tak konkrétně v souvislosti s touto prací? 

(c) Z jakých zásad by mělo vycházet zpracování přísloví v překladovém slovníku? Jak by měla/mohla vypadat informační nabídka takového hesla? Jak by se lišila od SČFI, který není primárně slovníkem překladovým?  
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