
Posudek na bakalářskou práci Alžběty Bezdíčkové 

na téma 

 
Zur Berechtigung der bisherigen lexikographischen Praxis im Bereich der Phraseologie. 

FF UK 2012, 63 str. 

 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, jímž se autorka od letošního roku zabývá i v rámci 

svého studentského výzkumného projektu a jemuž se chce věnovat dlouhodobě i v rámic 

magisterského studia: Je jím opodstatněnost frazeografické a lexikografické praxe, která je jak v 

mono- tak bilingvální oblasti zatížena mnoha problémy. Ty pramení jednak z komplexnosti fenoménu 

"frazém" jako víceslovné jednotky, jednak z toho, že lexikografové mají mj. i z přehnané úcty před 

zažitým zpracováním frazémů většinou malou odvahu odstranit nedůslednosti v inventarizaci a 

lemmatizaci frazémů. Je s podivem, že k chybám v současných dílech dochází i v době, kdy důsledná 

kontrola textu je snadnější než kdy předtím.  

Autorka práce si povšimla tohoto stavu již na začátku svého studia, kdy byla velmi často 

konfrontována se slovníky a rozhodla se proto, že se seznámí s korpusovými analýzami na korpusu 

DeReKo, dále pak s větším počtem stávajících slovníků a jejich praxí. Mimo to pronikla úspěšně do 

základních teoretických problémů frazeologie, jejíž hlavní protagonisté se v pohledu na víceslovné 

jednotky výrazně liší (Fleischer, Burger). Všechny jmenované oblasti se autorce podařilo trefně 

charakterizovat a prokázat, že podstatu problematiky pochopila. 

Kol. Bezdíčková se rozhodla, že na šesti vybraných frazémech ukáže, jaký obraz o nich poskytuje 15 

slovníků 4 kategorií (všeobecné jednojazyčné a všeobecné překladové, jednojazyčné i dvojjazyčné 

frazeologické slovníky). Všechna díla autorka charakterizuje a kriticky se zabývá jejich strukturou a 

problémy na straně uživatelů těchto děl. Obraz analýzy vybraných frazémů v korpusech pak poskytl 

obrázek, který bylo lze očekávat: ohromná variabilita frazémů v parole je velkou pobídkou, aby 

slovníky braly vážněji na vědomí autentický úzus, neuváděly neexistující konstrukce a přehodnotily 

nejen metodologii evidence i výběru (výskyt, doklad, příklad, frekvence, co nejjednodušší ověřená 

forma, variabilita aj.), ale též zdokonalily formu a konzistentnost lexikografického záznamu z hlediska 

makrostruktury i mikrostruktury slovníkového textu (především dvojí lemmatizace a odkazování). 

Práce je psaná němčinou typickou pro poslední fázi bakalářského studia: po stylistické i gramatické 

stránce by bylo jistě nutné provést tu a tam revize. Vyznění textu je však velmi výrazné a pro 

bakalářské práce neobvyklé: lze z něj vycítit velkou angažovanost autorky, vítaná je i pádná kritika na 

adresu dosavadní frazeografické praxe a upoutá i odhodlání přispět v budoucnosti k tomu, aby se stav 

zlepšil.  

Vzhledem ke kvalitě empirických analýz doporučuji tuto práci k obhajobě.  
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