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Tereza Eisnerová. Frazeologismy v hovorové španělštině. 

(Oponentský posudek bakalářské práce) 

Bakalářská práce Terezy Eisnerové je svědectvím o příkladném využití studijního pobytu                 

v zahraničí. Autorka se seznámála s prací výzkumné skupiny Val.Es.Co. z Universidad de 

Valencia a pronikla do techniky i metodologie výzkumu do té míry, že se mohla pokusit o 

samostanou aplikaci na interpretaci nahrávky mluvené konverzace. Správně si stanovila cíl i 

pracovní hypotézu úměrnou rozsahu své studie: prokázat, že i v textu poměrně malého 

rozsahu je možno určit registr a zařadit zjištěné frazémy do funkčních tříd. To samo o sobě 

nebylo nijak obtížné vzhledem k situaci (společná paella mladých lidí) a dalo se to odhadnout 

intuititvně. Autorka to však prokázala i rozborem vybraných frazémů a vyvodila i základní 

psycholingvistické parametry. 

Přibližně polovinu práce tvoří obecné pojednání, v němž autorka přesvědčivě prokázala 

znalost teorie a nejnovějších výsledků v české i španělské lingvistice. Ze srovnání přístupů 

vyplynuly poznatky o terminologické asymetrii v obou jazycích. Uváženě zvolila jednu 

metodologii, přičemž ukázala výborný rozhled po nejnovější odborné literatuře. 

S odkazem na prostudované práce definuje relevantní pojmy a termíny, jež jí umožnily 

vytvořit teoretický rámec práce i zaujmout osobní stanoviska k teoretickým přístupům.           

S adekvátním terminologickým aparátem pak přistupuje k analýze části textu, uvedeného            

v přepisu, a ke komentovanému rozboru z něho vybraných frazémů. 

Dlužno říci, že ovládá odborný jazyk moderní lingvistiky, dovede formulovat věcně a 

přiléhavě a dokáže dobře strukturovat výklad. Práce nevelkého rozsahu svědčí o autorčině 

způsobilosti k lingvistické interpretaci jazykového materiálu a o schopnosti zvládnout 

teoretickou metodologii i její aplikaci na konkrétní jazyk. 

Ze všech těchto důvodů plně doporučuji předloženou práci k obhajobě a navrhuji 

klasifikaci výborně. 

 

V Praze dne 30. srpna 2012 
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Několik podnětů k obhajobě: 

1. Jak autorka pohlíží na španělské slovníky frazeologismů z 20. století a v čem vidí novost 

posledních prací na toto téma? 

2. Dokázala by autorka stručně vyložit smysl pojmu “hovorová čeština” a “obecná čeština”, 

nověji “b ěžně mluvený jazyk”? Co soudí o potřebě rozlišovat tyto registry v dnešní době? 

3. Jako poněkud sporné mi připadá používání termínu “znak” pro specifické aspekty zkouma-

ných kategorií. Raději bych volil název “(charakteristický) rys”, šp. marca, aby bylo jasné, 

že tu nejde o “jazykový znak”. 

4. Nerozumím dost dobře termínu “prostředky etatizační”. (19) Co se tím myslí a jak je tento 

termín motivován etymologicky? 

5. Dílčí nedostatky: “podle publikace Tomáse Estebana” (19) je zavádějící citace: obě jména 

jsou křestní, chybí příjmení. 

     V práci jsou ojedinělé grafické chyby; nesprávný je tvar genitivu plurálu substantiva 

mluvčí (vzor Jiří, nikoli stavení). 

 6. Původ frazému “me cago en la mar” bych viděl v záměrném porušení náboženského tabu 

“Madre de Dios”. (46) 

7. Adjektivum “mládežnický” má pro starší generaci negativní politické konotace (ČSM, 

později ČSSM), proto bych navrhoval překládat jerga juvenil raději jako “slang mládeže”. 


