
                               

Ústav germánských studií

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Tel.: (+420) 221 619 241
Fax: (+420) 221 619 241

zuzana.rybenska@ff.cuni.cz
http://german.ff.cuni.cz
vitek.dovalil@ff.cuni.cz

Oponentský posudek
na bakalářskou práci

Alžběty Bezdíčkové

na téma

Zur Berechtigung der bisherigen lexikographischen Praxis
im Bereich der Phraseologie. XX stran. ÚGS FF UK 2012.

Posluchačka se ve své bakalářské práci zabývá podrobným studiem šesti vybraných 
německých frazémů s cílem analyzovat jejich dosavadní lexikografické zpracování na základě 
15 vybraných slovníků (výkladových i překladových, obecných i frazeologických) a následně 
prověřit získaná data rešeršemi v korpusu německého jazyka.

Práce má čtyři stěžejní části. Po úvodním popisu tématu práce se autorka věnuje 
teoretickému stanovení základních frazeologických vlastností/znaků a vymezuje tak své 
chápání základních frazeologických pojmů. Vychází ze studia sekundární frazeologické 
literatury především německé provenience (Burger, Fleicher, ale i další). Větší prostor 
v teoretickém zpracování je věnován pojmu „kolokace“.  

V kapitole věnované metodologii autorka rozšiřuje své úvodní informace o
zkoumaném materiálu, o zdrojových slovnících i korpusech využitých při analýzách 
(DeReKo). Cílem práce je pozorování základní formy daných frazémů (lemma) ve vztahu 
k příkladovým větám, dále také řazení frazémů pod jednotlivé komponenty, příp. využití
křížových odkazů, druhotně též stylistické značení.

Po kapitolách teoretických následují dvě kapitoly zaměřené prakticky. V první z nich 
autorka důkladně studuje vybrané frazémy a jejich lexikografické zpracování ve vybraných 
slovnících a upozorňuje na diskrepance mezi nimi i v rámci jednotlivých slovníků (např. 
pokud je frazém inventarizován pod více komponenty či v rámci několika následných vydání 
téhož lexika). 

Hlavní část výzkumu popisuje autorka v druhé prakticky zaměřené kapitole věnované 
korpusovým analýzám, pro něž využívala korpusu DeReKo vyvíjeného na Institut für 
deutsche Sprache v Mannheimu a jeho korpusového manažeru COSMAS II. Na tomto místě 
je třeba vyzdvihnout pečlivost provedených analýz, kdy se autorka nezalekla mnohdy 
vysokého výskytu hledaného frazému a důkladně prostudovala vyhledané kontexty (dle jejích 
slov až do četnosti 1200). Důslednost její práce dokládají vložené tabulky zobrazující výskyt 
jednotlivých forem daných frazémů.

Pozitivně lze hodnotit také to, že se autorka v závěru své práce snaží navrhnout změny 
v lexikografickém zpracování frazeologie (systém křížových odkazů, příp. uvádění frazému 
vícekrát pod jednotlivými komponenty; zapracování variant frazémů do příkladových vět) a 
upozorňuje na největší nešvary současné frazeografie (směšování frazeologického lemmatu a 
příkladové věty/ kontextuální užití frazému; přeceňování cizojazyčných ekvivalentů na úkor 
výkladu významu).
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Práce je na solidní jazykové úrovni (vyjma několika drobných chyb či překlepů, které 
ale nemají vliv na porozumění textu), text je přehledně členěn a typograficky upraven. Drobná 
vylepšení by snad zasluhovaly jen odkazy na sekundární literaturu a příp. také číslování 
vložených tabulek a příkladů/korpusových dokladů.

K předkládané práci bych měla několik otázek/podnětů k diskusi:
1. Proč jste si vybrala pro svou práci právě šest daných frazémů? Mají nějakou souvislost 
nebo se jednalo o nahodilý výběr? 
2. V teoretickém výkladu (str. 13) jste zmínila v souvislosti s výkladem kolokací Burgerovo 
dělení frazémů (Vollidiome, Teilidiome, Kollokationen) a následně uvádíte, že dva z Vámi 
vybraných frazémů (blauer Brief a Bahnhof verstehen) jsou právě kolokace. Nejedná se spíše 
o Teilidiome? Můžete prosím vysvětlit rozdíl mezi Teilidiom a Kollokation a uplatnit své 
vysvětlení na zmíněných příkladech?
3. Využívala jste také kookurenční analýzy integrované do manažeru COSMAS II.?
4. Domníváte se, že opravdu všechny frazémy lze převést na „neutrální“ formu (infinitivní, 
pokud obsahují sloveso, resp. Nominativ singuláru, jedná-li se o nominální frazémy), jak 
naznačujete na str. 53? Jak byste převedla do neutrální formy jn stößt der Bock, větné frazémy 
typu Jetzt ist der Bock fett! či frazémy, které existují přednostně či výhradně v plurálu, např. 
ungefangene Fische? 

Ačkoli uvedené závěry a doporučení vycházejí „pouze“ z analýz šesti frazémů (byť velmi 
důkladně provedených) a lze tedy předpokládat, že po dlouhodobější frazografické praxi by 
došlo k jejich úpravám, nijak to nesnižuje úroveň a přínos předkládané bakalářské práce.

Předkládanou bakalářskou práci posluchačky Alžběty Bezdíčkové ráda doporučuji 
k obhajobě.

Mgr. Věra Hejhalová




