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Oponentský posudek bakalářské práce Šárky Lázničkové „Biblické 
frazeologismy v povědomí ruského a českého národa“ 
 
Ve své bakalářské práci se autorka zaměřuje na jednu skupinu frazeologických výrazů, 
kterou mají všechny evropské jazyky společnou – frazémy pocházející z Bible. Cílem 
práce je zkoumat míru porozumění některých z těchto frazeologismů u dvou skupin 
mluvčích češtiny, resp. ruštiny, a také zjistit, zda jsou mluvčí schopní identifikovat 
původ daných frazeologických spojení. 

Práce je rozdělena na devět částí plus přílohy: úvod, shrnutí některých základních 
postulátů frazeologie (kap. 2-3, s. 8-19), odstavec o biblických frazeologismech (kap. 4, 
s. 20-21), rozbor zkoumaných frazeologismů (kap. 5, s. 26-48), popis vlastního 
autorčina šetření (tabulky s. 49-57, analýza s. 58-62), závěry (s. 63-64) a seznam zdrojů 
a literatury; přílohy obsahují použité dotazníky vč. příkladů odpovědí. 
 
Zvolené téma je zajímavé a aktuální, autorčina metoda (dotazníkový průzkum, 
podpořený ve výchozí fázi korpusem) je přiměřená, autorka získala relevantní výsledky. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o druhou verzi práce, která byla již v září 2017 neúspěšně 
předložena k obhajobě, chci se v dalším soustředit na ty body, které byly změněny a 
hodnotit jejich vliv na kvalitu práce celkově: autorka vynechala původní tzv. „motto“, 
změnila pořadí některých částí a doplnila v teoretické části řadu autorů, resp. 
konkrétních teoretických postulátů, většinou v podobě přímého citátu: tak je na s. 10 
vložen citát Šanského, který na s. 17 původní práce nebyl, na s. 12 je vložen citát 
Ivaška, který na v původní práci nebyl, i na s. 17, 18, 24 a 25 jsou vloženy další citáty z 
odborné literatury. Na s. 14 je oproti s. 21 původní práce pojednávání o Mokienkově 
koncepci mírně rozšířeno, je doplněn (kraťoučký) odstavec 3.6 o okřídlených výrazech. 
Některé kritizované formulace původní práce byly odstraněny. Důležitá doplnění jsou 
na s. 27 odstavec tematizující pojem Biblický frazeologismus a na s. 28 charakterizace 
citovaných aktuálních vydání Bible v češtině a v ruštině. Zejm. byla přepracována, 
vyčištěna a sjednocena část 5.1, kde předtím byly vážné filologické nedostatky a chyby 
v interpretaci příkladů z korpusu. 
 
Nicméně zůstala řada problémů, a v některých případech byly vneseny i nové chyby: na 
s. 20 se nadále píše „Nejstarším známým, avšak nedochovaným překladem je tzv. Bible 
leskovecko-drážďanská z doby okolo roku 1360“, což takto absolutně říci nelze – 
nezanedbatelné části textu se zachovaly. Poznámka je kromě toho i nadále bez odkazu 
na literaturu. Na s. 23 se nadále bez komentáře cituje „западнословянские и немецкий 
тексты Библии восходят к латинскому посреднику“, ale toto platí pouze pro 
předreformační a pak katolickou tradici na západě, navíc moderní české vydání Bible 
použité podle komentáře na s. 28 pro citace v předložené práci už vychází (samozřejmě) 
z originálních jazyků, tedy hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny. Na s. 24 se v druhé verzi 
práce píše „i když v době existence SSSR a Československa byla víra pronásledována“ 
– tato formulace je dost hrubě nepřesná, protože snad by autorka pro období 
meziválečného Československa nechtěla mluvit o „pronásledování víry“ (?!). Nově 
zavedený citát Seliščeva z roku 1928 na s. 24 obsahuje dobovou perspektivu o ustálení 
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biblické frazeologie „v kolektivní paměti ruského národa“ díky úzu předních 
komunistických činitelů, to by si zasloužilo alespoň nějaký komentář. Je zde i nový 
překlep (руссково). Na s. 27 se nyní sice tematizuje rozdíl mezi přímými citáty z Bible 
a frazeologismy, které na biblické příběhy jenom narážejí, nicméně není ani jasné, zda 
termín „okolobiblické výrazy“ je odněkud přejat (a pokud ano odkud), ani jak autorka 
(alespoň) přibližně chápe hranici mezi oběma skupinami. Navíc se rozlišování v části 
5.1 prakticky nevyužívá (patřilo by sem v Adamově rouchu nebo zakázané ovoce?). Na 
s. 29 se sice původ věty „Miluj bližního jako sama sebe“ nyní jednoznačně připisuje 
Novému zákonu a také se tato věta nyní pouze z něho ilustruje, tím se ovšem přechází, 
že v první verzi práce byl citát ze Starého zákonu, takže toto ústřední sousloví 
křesťanství má patrně starší kořeny, zasloužilo by se to poznámku. Příklad „(...) do 
základní školy jsem se někdy oblékala skoro jako ta Máří Magdaléna, dokud nepotkala 
Krista“ na s. 37 opět není vhodně zvolen, protože zde žádná kající se Magdaléna není, 
nýbrž obraz sv. Marie Magdaleny jako „hříšnice“. Na s. 43 se konstatuje, že ke spojení 
setřást prach z nohou nebyl v ČNK nalezen doklad (ve kterém korpusu??), zatímco 
z NKRJa se doklad uvádí. Ten je ovšem z roku 1839, čili z období, které v ČNK 
obsahuje pouze diachronní korpus, zatímco v NKRJa začíná základní korpus už po 
polovině 18. stol. Na s. 46 se píše o spojení Člověk míní, Pán Bůh mění nadále, že je 
z Nového zákonu, ale citována ke Kniha přísloví. 

Drobnosti: místo představitelů rodilých mluvčích češtiny a ruštiny by stačilo rodilých 
mluvčích češtiny a ruštiny, prof. PhDr. František Čermák – citáty nepotřebují 
akademické tituly, ale když už, tak v úplnosti, Traite de stylistique francaise – správně 
Traité de stylistique française, Vladimíroviče, вспроизводимость, spojeních, které, 
analog (jako maskulinum), обьединяющий, I otevřeli se oběma oči. 

 
I druhá verze předložené práce má tedy četné nedostatky, nicméně lze ji nyní vzhledem 
k požadavkům kladeným na bakalářskou práci považovat za dostačující a proto práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji v případě úspěšné obhajoby její hodnocení stupněm 3 
– „dobře“. 

 
 
 
 

V Praze, dne 30. 1. 2017 (Markus Giger) 


