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Anna Koucká, Comparing English and Czech idioms from an onomasiological 

perspective / Srovnání anglických a českých idiomů z onomasiologické perspektivy  

Magisterská diplomová práce, Ústav anglického jazyka a didaktiky, FF UK Praha,  

Srpen 2016.  Posudek školitele  

 

Diplomová práce Anny Koucká se od všech magisterských i bakalářských prací 

z oblasti frazeologie, které lze na webu dohledat, odlišuje základním přístupem. Na rozdíl od 

běžného a jednoduchého tematického třídění (idiomy se zvířaty, částmi těla apod.) vychází 

práce ze společné jednotící významové složky a dívá se na konkrétní lexikálně sémantické 

pole frazémů/idiomů a jeho výrazovou realizaci v obou jazycích.        

Po nástinu koncepce práce v kap. 1 Introduction následuje v kap. 2 Theoretical 

background nejprve velice stručná zmínky o současném stavu frazeologie. Zde zmiňovaní 

autoři Gläserová, Burger, Sinclair  a Halliday mohli být uvedeni v References. Zbytek kap. 2  je 

věnován podrobnému popisu frazeologické koncepce Františka Čermáka. Důvodem pro to je 

fakt, že jeho strukturní klasifikace patří v této oblasti k lingvisticky nejpropracovanějším a na 

rozdíl od jiných umožňuje přesný a jednoznačný popis frazeologických jednotek. 

Diplomantka z ní následně vychází ve své pracovní klasifikaci frazémů v kap. 4.    

Kap. 3 Onomasiological versus semasiological perspectives in dictionaries vysvětluje, 

jakým způsobem se promítají oba principy prezentace lexikálních jednotek do zvolených 

frazeologických slovníků. Oba anglické frazeologické slovníky (podobně i český) jsou 

primárně sémasiologické (abecedně řazené s definicemi, tj. postupují od formy k významu), 

ale na konci v omezené míře nabízejí i onomasiologické zpracování (panely s frazémy na 

dané téma, tedy prezentaci od významu k formě). Tyto panely byly východiskem pro 

sestavování zkoumaných vzorků frazémů. Dalším důležitým nástrojem pro sestavování 

vzorků k rozboru byla kromě metody sémantického pole frazémů, jejich formální klasifikace 

a konečně popis podle obrazné povahy idiomů (zejm. metafory), kterou se vyznačuje (většina) 

idiomů, tedy klasifikace sémantická. Té je věnována kap. 5 Semantic classification: figures of 

speech, opírající se zejména o klasifikaci metafor v monografii Zoltána Kövecsese.  

Těžištěm práce, i co se rozsahu týče, je výzkumný projekt (kap. 6).  Čistě pro pořádek 

„Aims“ (6.1)  a „Hypotheses“ (6.5) patří logicky k sobě. Oceňuji, že autorka vytvořila šest 

pracovních hypotéz; dobré by bylo slyšet i to, jak k nim dospěla (jak je tomu u hypotézy 

první). Zajímavým a náročným úkolem bylo sestavování výzkumného vzorku idiomů. Za 

společný jmenovatel byl zvolen význam „anger“, pro které měly oba anglické slovníky 

samostatné panely. Ty bylo nutno sloučit do jednoho souboru, a protože by ani pak nebyl 

vzorek dostatečně veliký, byl doplněn ještě fulltextovým vyhledáváním v heslech abecední 

části slovníků pomocí klíčových slov, anger, angry a bad mood. Aby byla zajištěna 

homogennost vzorku frazémů, prošly všechny položky (z panelů i abecední části) 

substitučním textem, tj. musely být zaměnitelné s výrazy anger/bad mood, become angry, make 

someone angry, talk angrily a (be) angry/(be) in a bad mood. (Ukázalo se přitom, že dvě 

položky z panelů testem neprošly, jinými slovy, že autorčina metoda je konzistentnější než 

metoda autorů slovníku.) U českého slovníku vybaveného podrobným onomasiologickým 

rejstříkem byl výběr jednodušší. Anglický a český vzorek byl pak analyzován na základě 

jednotné klasifikace formální (kolokační, propoziční, binomiály, přirovnání apod.) a 

sémantické (rozřazení do metaforických domén), která navíc musela být průběžně upravována 

pro každý jazyk. 
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Vyvrcholením projektu je porovnání výsledků rozboru anglického a českého vzorku 

(6.6.3).  Zjištění jsou podrobně rekapitulována v závěru (kap. 7), ve kterém jsou 

konfrontovány s výchozími hypotézami. Ukázalo se např., že bohatší český vzorek není 

patrně odrazem větší bohatosti češtiny na frazémy hněvu, ale že český slovník je důkladnější 

než oba anglické dohromady. Nejčastějším strukturním typem je v obou jazycích verbálně 

kolokační typ frazému/idiomu (V-komplement), metaforika anglických a českých frazémů se 

jen zčásti překrývá atd.  Práci standardně uzavírá Appendix (v obsahu mohly být doplněny 

názvy jednotlivých příloh).  

Nepochybně by se na práci dalo leccos zlepšit a doladit, o lecčems by se dalo 

diskutovat (např. s. 12: tvrzení, že propoziční přirovnání hněvu existují pouze v češtině). 

Diplomantka sama upozorňuje na některá desiderata (6.6.4 The limitations of the research) – 

ani v jednom jazyce není dané frazeologické pole kompletní, některé položky v něm chybí, 

jiné by mohly být doplněny, pokud by se rozšířil okruh substitučních formulí. Nicméně práce 

splnila svůj účel – ukázala, že obě metody popisu frazémů, strukturní a sémantická, jsou 

nosné a že umožňují kontrastivní srovnání frazeologie obou jazyků. Naznačila i některé 

slabiny klasifikací, např. u strukturní klasifikace jsou nejasné hranice mezi kolokačními a 

lexikálními frazémy, podobně mezi verbálně kolokačními a (mono)propozičními frazémy. 

Uplatnění sémantické/metaforické klasifikace naráží na problém, že některé frazémy lze 

zařadit pod více kategorií. Pokud jde o zpracování, lze vcelku říci, že práce má velmi slušnou 

úroveň po formální i jazykové stránce. 

Pro hodnocení práce je důležité zmínit, že autorka v ní vyzkoušela původní 

metodologii a že neměla možnost opřít se o analogické kontrastivní studie v této oblasti 

(nevím o žádné práci, které by podobné srovnání v tomto rozsahu realizovala). Pro školitele, 

který na začátku pomáhal s koncepcí a průběžně radil s řešením dílčích problémů, bylo až do 

konce velkou neznámou, jak si diplomantka s úkolem poradí, zda navržený postup je schůdný 

a jaký vlastně bude výsledek. Ten byl pro něj příjemným překvapením a v tomto smyslu není 

nezaujatým hodnotitelem.  

Otázky pro diskusi: Řada idiomů byla diplomantce patrně neznámá – zkoušela si je 

najít v korpusu nebo na webu, aby viděla, jak se užívají v textu?  Která část výzkumu byla 

nejobtížnější a proč? 

Závěr: Diplomová práce Anny Koucké splňuje všechny požadované náležitosti a 

doporučuji ji proto k obhajobě. Domnívám se, že práce je povedená a že úspěšně splnila 

zadání. Přikláním se proto spíše ke známce „výborná“, pokud posudek oponenta neodhalí 

závažné nedostatky. Konečný výsledek pak stanoví průběh obhajoby.  

 

 

V Praze dne 26. 8. 2016                                            prof. PhDr. Aleš Klégr 
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