Posudek bakalářské práce Simony Fischerové Frazeologie v
publicistice

současné

sportovní

Bakalářská

práce S. Fischerové se snaží poukázat na frazeologickou složku
současné slovní zásoby jak z hlediska teoretického (vymezení frazeologismů), tak
komuilikačního (na vybraném dílčím úseku sportovní publicistiky). Záměr, metody,
postup, zdroje excerpce autorka jasně a přehledně vymezuje v 1. a 5. kapitole práce
(1. Úvod, s. 10-11 a 5.1 Metoda, s. 32). Cíli práce podřizuje celkovou koncepci i
kompozici, text přehledně, logicky a návazně člení - přitom vcelku úspěšnou
hierarchizaci obsahu formálně zaznamenává desetinným číslováním kapitol a
podkapitol.
Práce vykazuje dobrou obsahovou i formální úroveň, promyšlenost, pečlivost
zpracování, smysl pro řád, přehled v odborné literatuře, respekt k autoritám i
schopnost samostatného myšlení a analýzy jazykového materiálu. K autorčiným
,vlastním vyjádřením, interpretacím a tvrzením však mám dílčí výhrady, otázky a
připomínky, uvedu je v přehledu:
1) Obsahové nepřesnosti: s. 11: ... dichotomie bulvárnía seriózní styl - označení styl
zde snad není užito terminologicky, tj. jako jeden z (funkčních) stylů jazyka?
s. 15: V současnosti se slovnědruhová klasifikace řadí až mezi sekundární způsoby
třídění, protože nemá takový význam jako při klasickém třídění slov.- Co je to
klasické třídění slov?
s. 16: Do této skupiny se zahrnují takové klasifikace, které se opírají např. o určování
vztahů frazémů ke kontextu. - Do skupin frazémů se zařazují výsledky klasifikace,
nikoliv klasifikace samé!
s. 16: Klasifikace dle ustálenosti a variantnosti frazému je založena na ustálenosti a
variantnosti frazému. - Co se zde sděluje, jaký je smysl této výpovědi?
s. 22, poznámka 48: Šanskij - chybí odkaz na zdroj reference
s. 22, poznámka 49: Oblast frazeologie je pak bohatá na varianty, chudá pak na
transformace a na vlastní jednotky. - Je ,tomu skutečně tak obecně, v celé oblasti
frazeologie?
s. 23: Ta (= strukturní funkce) má roli frazému ve vyšší jednotce a bývá obvykle
stabilní. - Prosím upřesnit smysl konstatování.
s. 25: frazémy jako Panská láska po zajících skáče, Na sv. Řehoře šelma sedlák, který
neoře - poukazují na feudální poměry, které u nás dříve panovaly ... - Je zcela
jednoznačný poukaz na feudalismus?
s. 30: ... vymezení frazeologismů v jednotlivých českých mluvnicích, nejpodrobněji se
touto problematikou zabývá Čermák v České lexikologii,... Česká lexikologie není
mluvnice!
s. 32: ... kvalitativní metoda - Uveďte přesněji, co to je.
s. 35 a jinde: Morfologická rovina - V práci jde vesměs o hledisko slovnědruhové
příslušnosti frazeologických jednotek a jejich součástí, tzn. termín morfologický je
užíván specificky.
s. 40: Jak je patrné z výčtu, v Lidových novinách převládají hlavně nevětné frazémy,
které získávají v konkrétním kontextu podobu věty. - Prosím upřesnit smysl výpovědi.
2) Nejednoznačné interpretace a klasifikace:
- jde v následujících případech skutečně o frazémy?

s. 44: Zbavil se Brucknera, s. 45: rychle se vytratit, s. 46: máme v rukou tak
významnou věc, nejlepší mušku měl Jankulovski, s. 48: snaha k ničemu nevedla, s. 52:
pozdně barokní, nával euforie, s. 53 : buď a nebo, mimo jiné
.
- zařazení frazémů do uvedených skupin?
s. 36: A-V: dostat žlutou (tj. žlutou kartu)
s. 37: V-V: bude žít (naděje bude žít) - nejde o dvě slovesa, ale o složené futurum!
s. 37, poznámka 86: .. .jednotkujít k duhu případně řadit do skupiny synsémantik ... Proč mezi synsémantika?
s. 42: .. .frazémy s hovorovými prostředky: volejem přes ruku vyrovnat, já už měl
všeho plný zuby, prachy letěly do luftu, když vás oškubou coby profika apod. - Jde
skutečně ve všech uvedených případech o prvky hovorové, nebo spíše nespisovné,
obecněčeské?

s. 45: A-S: a teď už polyká její hořké plody, hráč se dostal na pokutové území, nestačí
ani na lehkou střelu ... - Do uvedené skupiny patří jen příslušné atributivní dvojice,
bylo by je vhodné závorkami formálně oddělit od kontextu, tj. např. : (a teď už polyká
její) hořké plody
s. 45: S-ADV: Sparta podle všeho šlápla vedle
s. 45: ADV-S : slova procedil skrz zuby
s. 45: V-A : vzdala domácí Kremerové
s. 46: V-V: musel zaskřípat zuby - Plnovýznamové je jen jedno sloveso.
s. 49: ... slangové útvary - Uveďte přesněji, co se tím míní.
s. 51: S-V: šance je minimální - Nepatří do uvedené skupiny, navíc - jde vůbec o
frazém?
s. 52: V-A: svaz dal přestupu zelenou, tasil žlutou (kartu)
s. 53: V-V: může si libovat, nedá se nafouknout - Plnovýznamové je jen jedno
sloveso.
3) Formulační neobratnosti: s. 44: Z tohoto hlediska se opět pokusíme dosadit frazémy
z excerpce do předem vymezených pozic ...
s. 45: ... jich bylo více, pokud bychom do této skupiny řadili z hlediska·slovnědruhové
funkce
.
s. 46: ... spojení nepasují při dosazení do Čermákova vzorce v teoretické části
s. 49: Deník Sport i deník Blesk spadá pod stejné vydavatelství ...
s. 56: ... nachází se mnoho zastánců, kteří oponují
s. 60: Abychom byli schopni rozpoznat frazém v textu, použili jsme kapitolu
Identifikace frazému z knihy ...
4) Drobné formální nedostatky (viz rukopis práce) -

ojedinělé

chyby v interpunkci,

překlepy.

Vyzdvihnout bych zaverem chtěla autorčinu samostatnost při zpracovam
tématu, promyšlenost tematiky, dostatek excerpovaného materiálu a snahu o vlastní
hodnocení. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji proto
k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji jako velmi dobrou.
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