
Oponentský posudek diplomové práce Marie Payneové 

Frazémy v norštině a v češtině – srovnání z hlediska kognitivní 

lingvistiky 

 

Diplomantka předkládá k obhajobě práci, která se svými teoretickým 

a metodologickými východisky hlásí ke kognitivní etnolingvistice a 

jejímu základnímu pojmu, jímž je jazykový obraz světa (první část 

práce, s. 14 - 28). V tomto rámci se diplomantka zabývá – a to ve 

srovnávacím aspektu – obrazem zvířat v češtině a v norštině (druhá 

část, s. 29 – 44). Nesoustřeďuje se při tom pouze na frazeologii, jak 

signalizuje název práce, ale zabývá se i dalšími relevantními oblastmi 

jazykových údajů, jako je např. etymologie a slovotvorba, a 

zohledňuje i širší kulturní aspekty spojené s obrazy zvířat, tak jak se 

ukazují zejména ve folklorních, religiózních a uměleckých textech. 

V této perspektivě se autorka pokouší předestřít v nejobsáhlejší části 

práce jazykový obraz vlka v češtině a norštině (třetí část, s. 45 – 82). 

Práci pochopitelně mohu posoudit pouze z hlediska obecně 

teoreticko-metodologického a bohemistického; hlavní diplomantčin 

obor zůstává zcela mimo moji kompetenci. 

 V tomto ohledu oceňuji, že si autorka vybrala daný přístup i 

téma a pustila se ze své iniciativy (i) do oblastí, k nimž zřejmě v 

rámci studia nebyla vedena. Počíná si při tom velmi odpovědně, 

uvážlivě pracuje s odbornou literaturou a samostatně oblast svého 

zájmu rozšiřuje od zkoumání frazémů a dalších lingvistických dat 

směrem k širší, sémiotické či antropologickofilosofické, resp. 

hermeneutické perspektivě (možná pojetí metafory a  symbolu, 

ukotvení obrazu vlka v mýtu, aspekty naivní morálky v obrazu světa 

apod.). V závěru se dobírá i originálních zjištění stran obrazu zvířat 

(a ovšem zejména obrazu vlka) v obou jazycích. Zde lze upozornit, 

že by tu pro plastičtější uchopení problému mohlo být přínosné pojetí 

magického obrazu světa, jak je známe ze současné polské 

etnolingvistiky (Jerzy Bartmiński, Jan Kajfosz aj.); také historicky 

orientovaný český jazykovědec Igor Němec se dotýká důležitosti 

změn v obrazu světa (a v jazyce) vlivem imitativní nebo kontaktní 



magie a jako jeden z příkladů uvádí právě fenomén vlkodlaka a jeho 

jazykový korelát. (Proměna starého slovanského, pohanského obrazu 

vlka s příchodem křesťanství je tu evidentní.) 

          Dobrá práce s odbornou literaturou je doplněna citlivým 

zacházením s jazykovým materiálem; od analýzy a klasifikace 

relevantních údajů až k interpretační syntéze.  

         Práce je přehledně strukturována, výkladový styl je většinou 

jasný, formulačně se téma daří dobře uchopit (až na níže uvedené 

případy). Oceňuji, že práci drží dobře pohromadě a že se podařilo 

velké množství myšlenek i jazykových dat celistvě uchopit (což jistě 

nebylo jednoduché). 

         Co se týče slovníků češtiny, pracuje se zde s relevantní 

literaturou, jen by bylo mezi zkoumaná díla potřeba zahrnout ještě 

(dosud nejnovější a „nejstandardnější“) jednosvazkový Slovník 

spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2., revidované vydání 1994, 

resp. vydání další), případně výměnou za slovník Vášův a 

Trávníčkův. (Bylo by to užitečnější, srov. např. významový výklad 

lexému šelma, v SSČ více v souladu s dnešním územ než u Váši – 

Trávníčka.) 

Další připomínky,  resp. otázky k obhajobě: 

-  název práce je evidentně příliš široký, resp. zavádějící, a ani 

podtitulem se nespecifikuje, co je opravdu tématem diplomové práce; 

kdyby to bylo možné, jak by mohla být práce pojmenována přesněji? 

(Srov. též úvod a závěr práce, její abstrakt apod.) 

-  v úvodu abstraktu je uvedeno: „… se zabýváme analýzou výrazů – 

především výrazů metaforických a frazeologických…“ Jak je zde 

myšleno toto souřadné spojení, podle mě poněkud disparátní? 

-  v práci se setkáváme na několika místech s  nepřesným 

vyjadřováním, resp. s nepřesným rozlišováním tří ontologických 

rovin, které reprezentují „slovo“ – „pojem“ – „věc“: např. vlk není 

„kontroverzní zvíře“ (abstrakt), nelze mluvit o „konotačním významu 

některých českých zvířat“ (s. 35), o „příznakových variantách 

domácích zvířat“ (s. 38) apod. 



           Drobných připomínek i problémů k diskusi – ale také 

vyzvednutí zajímavých míst – bych měla ovšem ještě mnoho (a 

diplomantka jistě také), do svého exempláře diplomové práce jsem je 

vyznačila tužkou. 

           Přes uvedená poněkud problematická místa pokládám 

diplomovou práci Marie Payneové za velmi zajímavou a zdařilou. 

Ukazují se v ní možnosti kognitivně-kulturního zkoumání na 

srovnávacím základě; osobně jsem ráda, že jsem prostřednictvím 

tohoto přístupu měla možnost i jako naprostý laik nahlédnout do 

norského obrazu světa. Myslím, že by bylo dobré na základě druhé 

a/nebo třetí kapitoly vytvořit sevřenější text (resp. texty) pro 

publikaci v některém jazykovědném nebo kulturním časopise. 

Předkládaná diplomová práce je jistě seriózním podkladem 

k obhajobě.  
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