
Posudek bakalářské práce 

 

K vypracování posudku mi jako vedoucímu práce byla předložena bakalářská práce Amry 

Čaušević na téma Frazeologický fond v díle Miro Gavrana, Praha 2012, 57 str. 

 

Práce se skládá ze dvou přibližně stejně obsáhlých částí. V první části se autorka 

zevrubně věnuje teoretickým otázkám frazeologie, poukazuje na přístupy českých, 

chorvatských a slovenských badatelů. Snaží se tak definovat pojmy, s nimiž v další části práce 

bude operovat. Tento přístup je plně opodstatněný, neboť mezi jednotlivými badateli existují 

určité rozdíly v chápání obsahu některých termínů, a proto je dobré si toto předem ujasnit. 

Autorka se přiklonila k detailnější typologii frazémů podle prof. Františka Čermáka. To, že se 

rozhodla klasifikovat frazémy právě podle této typologie, je třeba ocenit, neboť si tím svou 

práci nijak neulehčila, ba právě naopak. Přesně identifikovat a zařadit frazém dle této 

podrobné typologie je mnohdy obtížné a ne vždy jednoznačné. 

Ve druhé části práce autorka analyzuje jednotlivé konkrétní texty současného 

chorvatského prozaika Mira Gavrana. V rámci stručné biografie nás seznamuje s tímto 

autorem a jeho tvorbou. Uvádí také důvody, proč si k analýze vybrala právě jeho tvorbu, 

respektive určitou její část. Krom jiného to je zejména značný objem i žánrový rozsah jeho 

tvorby, značná popularita doma i ve světě, a také současnost jeho jazyka. 

Metodicky se autorka práce nechala inspirovat analýzami frazeologického fondu 

spisovatelů starší chorvatské literatury, jak je prováděla prof. Antica Menac. Přínosné je 

zejména to, že tvorbu Mira Gavrana autorka práce nevnímá jako jeden homogenní celek, 

nýbrž analyzuje jednotlivá díla zvlášť s ohledem na jejich žánr, formu a obsah. Vnímá tedy 

frazeologii nikoli jen z čistě lingvistického hlediska, ale v širším kontextu i jako stylistický 

umělecký prostředek korespondující se záměrem autorova sdělení. Tato práce tím získává i 

jistý literárněvědný rozměr a dokládá úzkou vazbu mezi lingvistikou a literaturou. Amra 

Čaušević ve své práci prokázala, že se dokáže stejně obratně pohybovat na půdě obou těchto 

disciplín a vyvarovat se nešvarů, které často provázejí práce čistě lingvisticky nebo čistě 

literárně orientovaných vědců – v rámci lingvistiky nesklouzává k lákavým ryze technicistním 

korpusovým přístupům a v rámci analýzy literární tvorby nepodléhá subjektivním dojmům, 

nýbrž úspěšně aplikuje racionální lingvistické postupy, které jí napomáhají k poodhalení 

spisovatelovy umělecké metody. Z dílčích analýz jednotlivých textů pak autorka na konci 

práce sumarizuje syntetický závěr a naznačuje možnosti dalšího zkoumání Gavranovy tvorby. 



Jako drobný formální nedostatek bych zmínil skutečnost, že místy působí v textu 

jazykově rušivě určité pasáže (např. uvozování vedlejších vět vztažných), což je možno přičíst 

vlivu autorčina rodného bosenského jazyka, jehož substrát občas proniká do syntaxe i v jejím 

českém jazykovém projevu. S ohledem na tuto skutečnost však naopak musíme ocenit 

celkově velmi dobrou jazykovou úroveň jejího českého textu. Určité drobné výhrady by bylo 

možno mít i k některým autorčiným překladům frazémů v příloze práce, neboť ne vždy je 

možno uvést takto jednoznačný ekvivalent frazému, někdy značně záleží na širším kontextu, 

někde by bylo možno uvést více českých ekvivalentů, avšak v některých případech je vůbec 

velmi obtížné určit přesnou sémantiku frazému, a tedy i jeho český protějšek. Jako poslední 

formální nedostatek bych uvedl skutečnost, že některé bibliografické údaje k citátům ze 

sekundární literatury jsou uvedeny pouze v poznámce pod čarou, a nikoli již v seznamu 

použité literatury na konci práce. 

Přes zmíněné drobné nedostatky lze konstatovat, že studentka se velmi úspěšně 

zhostila stanoveného tématu a předložená práce zcela splňuje veškeré nároky kladené 

na bakalářskou práci. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

V Praze, 4. 9. 2012 Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. 


