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 Tereza Eisnerová se ve své sociolingvisticky a pragmaticky zaměřené 
práci věnuje španělským frazeologismům a jejich užití v registru hovorového 
jazyka. Vytkla si za cíl zejména otázku týkající se lingvistických a 
sociolingvistických rysů frazeologismů a jejich souvislosti s následnou 
identifikací mluvčích. 

Autorka vychází z pojetí výzkumného projektu valencijské skupiny 
Val.Es.Co., s nímž se měla možnost seznámit během studijního pobytu 
na valencijské univerzitě. Problematiku zasadila do širšího teoretického rámce, 
o nějž se posléze opírá v aplikační části. 

Teoretické pojednání je zaměřeno na různé úhly v pojetí frazeologie, 
frazeologismů, funkčních tříd frazémů, konfrontuje zejména španělský a český 
přístup k dané problematice. V těchto kapitolách Tereza Eisnerová prokázala 
znalost problematiky, schopnost orientovat se v odborné literatuře španělské a 
české provenience s rozrůzněnou terminologií, dohledávat minuciózní nuance 
mezi různými definicemi (jak jsem měla možnost přesvědčit se už během 
konzultací), konfrontovat a propojovat rozličné přístupy k danému tématu. 

V aplikační kapitole se autorka plně opírá o metodologii Val.Es.Co., 
zabývá se kolokviální nahrávkou, jejím přepisem a analýzou, s důrazem na 
vybrané frazeologismy. Na základě jejich rozboru, včetně lexikálního, a 
zařazení do registru a funkčních tříd vyvozuje některé sociolingvistické 
proměnné jako věk a socio-kulturní úroveň mluvčích. Byť vlastní analýza 
nahrávky včetně přepisu zabírá jen 20 stránek (jde jen o malý vzorek mluvčích), 
je zcela úměrná rozsahu práce.  

Práce má pečlivou formální úpravu a je psána kultivovaným jazykem. 
Text je doplněn zevrubným a bezchybným poznámkovým aparátem, anotací 
v českém a anglickém jazyce a aktuální bibliografií. 

Tereza Eisnerová ve své koncízní práci postihla významné aspekty 
týkající se používání frazeologismů v rovině hovorového jazyka. Prokázala cit 
pro lingvistickou analýzu a schopnost pojmout danou problematiku z různých 
hledisek. Oceňuji proporční vyrovnanost teoretické a aplikační části, 
přehlednost i promyšlený rozbor, hodnotím snahu dobrat se správné 
terminologické interpretace, která byla ztížena používáním pramenů 



španělského i českého původu, samostatnost, schopnost zaujímat k řadě 
otázek vlastní postoj. Předložené závěry dosvědčují znalost vytčené 
problematiky jak po teoretické, tak po praktické stránce. 

 Závěrem mohu konstatovat, že předložená bakalářská práce splnila 
vytčený cíl. Vzhledem k výše uvedeným kvalitám ji hodnotím jako výbornou a 
doporučuji ji k obhajobě. 
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