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Bc. Anna Koucká  
Comparing English and Czech idioms from an onomasiological perspective 
ÚAJD FF UK, září 2016, 78 s. (včetně příloh)  
(posudek oponenta)  
 
Ve své hutně strukturované diplomové práci  (o  rozsahu vzhledem k odlišnému  rozvržení stránky 
výrazně překračujícím běžný standard) se Anna Koucká zabývá  funkčním a  formálním srovnáním 
anglických  a  českých  idiomů  vyjadřujících  „vztek“,  a  to  z onomasiologické  perspektivy.  Klíčový 
pojem „vztek“ nakonec do názvu studie vcelku překvapivě nevstoupil, avšak ten je v jistém smyslu 
výstižný  i  tak,  protože  předložená  práce  může  do  značné  míry  posloužit  jako  metodologický 
průvodce  obecného  řešení  zadaného  frazeologického  tématu:  logicky,  přehledně  a  jasným 
výkladovým slohem mapuje proces vzniku textu od vymezení základního teoretického rámce přes 
vytvoření  vzorku  příslušných  frazémů  v obou  jazycích,  popis  jejich  strukturních  a  sémantických 
vlastností až po srovnání obou vzorků podle nastavených kritérií a z hlediska četnosti. 
 
Teoretická  část  práce,  vymezující  základní  pojmy  (frazém/idiom,  frazém  lexikální,  kolokační, 
propoziční,  verbonominální  kvazifrazém,  monosubjektový/intersubjektový  frazém,  binomiály, 
přirovnání, metafora, metonymie,  synekdocha,  personifikace,  zdrojové  domény  aj.),  porovnává 
distribuční  a  tradiční  přístup  ke  zkoumané  frazeologické  problematice  a  stanovuje  druhý  z nich 
jako metodologický rámec práce na bázi pojetí Františka Čermáka (Frazeologie a idiomatika česká 
a  obecná,  2007)  v souvislostech  strukturních  a  sémantických.  Tradiční  přístup  se  pak  ve  studii 
uvádí  ve  vztah  s  dvěma  lexikologickými  a  lexikografickými  přístupy,  sémasiologickým  a 
onomasiologickým, s důrazem na druhý z nich, který se stane metodologickým východiskem práce. 
 
Pečlivě  popsaný  sběr  dat  byl  pořízen  ze  dvou  anglických  elektronických  slovníků,  Cambridge 
International Dictionary  of  Idioms  a Oxford Dictionary  of  Idioms,  a  klasického  českého  Slovníku 
české  frazeologie  a  idiomatiky.  Příslušné  frazémy  byly  zařazeny  na  základě  substitučních  testů 
s využitím celkem pěti formulí, přičemž se náležitá pozornost věnovala i variantnosti zařazovaných 
frazémových  jednotek. Celkově se komparace prováděla na vzorku 100 frazémů anglických a 123 
českých.  
 
Srovnání obou vzorků bylo primárně zacíleno na ověření celkem šesti výzkumných hypotéz. Z nich 
výzkum nepotvrdil hypotézu o větším naplnění frazémy u anglického vzorku ani hypotézu o tom, 
že  podíl  různých  formálních  typů  frazémů  bude  v obou  jazycích  podobný  (zde  se  ovšem  nabízí 
otázka po přesnosti vymezení, resp. obsažnosti této hypotézy). Zřetelně byla prokázána hypotéza 
ohledně  toho,  že  většina  kolokačních  frazémů  v obou  vzorcích  bude  verbálního  typu.  Zbylé 
hypotézy  se  potvrdily  pouze  částečně  –  výskyt  propozičních  frazémů  se  oproti  předpokladům 
ukázal  vyšší;  posouzení metaforických  odlišností  zjištěných  v rámci  každé  sémantické  kategorie 
zásadně  zkomplikovalo  zjištění,  že  vzorky  se  ve  škále metaforických  kategorií  liší;  a  konečně  se 
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nepotvrdil ani předpoklad, že většina metafor v obou vzorcích bude založena na zdrojové doméně 
lidského těla a doméně zvířecí, neboť český vzorek ukázal převahu frazémů pohybových.   
 
K povaze,  klasifikaci  a  analýze  dat  nemám  věcných  připomínek,  jakkoli  je  zřejmé,  že  vstupní 
vymezení rozsahu pojmu „vztek“ je nanejvýš obtížné (a to částečně i z důvodu úplnosti dat a volby 
a pokrytí substitučních formulí, jak diplomantka sama konstatuje na s. 58). Tuto složitosti si čtenář 
uvědomí při  rozboru  řady  konkrétních  frazémů  (proč byl např.  zařazen  frazém  ve  zlém, apod.?) 
Metodologicky  by  pak  bylo  možno  doporučit  větší  zapojení  klasických  etymologických  a 
historických  zdrojů  v podobě  OED  a  výraznějšího  využití  etymologického  slovníku Machkova  a 
Rejzkova. 
 
V úhrnu lze konstatovat, že Anna Koucká napsala teoreticky i metodologicky fundovanou práci na 
téma,  které  soustavně  i podnětně vysvětluje  vybrané  frazeologické poměry mezi oběma  jazyky. 
Její studie zároveň nastolila – byť implicitně, neboť vzhledem k rozsahu práce mohla sémantická a 
formální analýza výsledků dostat už jen omezený prostor – další směry možného výzkumu (jedním 
z takových dalších výzkumných směrů by mohlo např. posloužit srovnání „sekundárních“ překryvů 
zdrojových metaforických domén,  jako  je např. výskyt slova wall ve dvou či více kategoriích, a to 
jako  doklad  dynamického  vztahu  domén  v obou  jazycích).  Diplomantka  prokázala  schopnost 
jasného,  logicky  a  konzistentně  strukturovaného  výkladu  psaného  vesměs  hladce  plynoucí 
angličtinou (nečetné  jazykové a  literní chyby  jsem si dovolil vyznačit do výtisku práce, který  jsem 
měl k dispozici) i schopnost samostatné srovnávací analýzy formálně i funkčně rozmanitého vzorku 
dat  ze dvou  typologicky  silně odlišných  jazyků,  založené na bohatě  strukturovaném  teoretickém 
aparátu.  
      
Otázky k obhajobě: 
1. Lze nějak objasnit zjištění o výrazném nepoměru podílu kolokačních frazémů s lexikálními slovy 

ve funkci základních komponentů (s převahou ve vzorku anglickém)? 
2. Lze obdobně vysvětlit výraznou převahu nevětných přirovnání (tentokrát v českém vzorku)? 
3. Nenáležely by frazémy typu fighting mad, hopping mad spíše do kategorie 3b (s. 24–25)?  
4. Porozumíme povaze a složení obou vzorků  lépe, zapojíme‐li staré svědectví obou jazyků v tom 

smyslu,  že  etymologicky  stojí  „u  kořene“  anger  význam  „úzký“  (stejně  jako  např.  u  českého 
úzkost) a že vztek a hněv vycházejí ze slovesných významů „vztéci“, tedy vylít se vzhůru, resp. 
„hníst“? 

 
Celkové hodnocení:  
Diplomovou  práci  Bc.  Anny  Koucké  jednoznačně  doporučuji  k obhajobě  a  předběžně,  i  přes 
některé drobné výtky uvedené výše, hodnotím známkou výborně. 
 
 
2. září 2016              prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 


