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Frazémy v norštině a v češtině – srovnání z hlediska kognitivní lingvistiky 

 

 Studentka si pro svou diplomovou práci zvolila oblíbené téma porovnání frazeologie 

studovaného jazyka, zde norštiny, a mateřského jazyka. Konkrétně se zaměřila na zvířecí 

motivy, zejména pak na frazémy s bázovým slovem vlk. 

 V úvodu formuluje hypotézu a cíle práce a volí adekvátní metodologický 

postup. Autorka vychází z předpokladu, že v obou zkoumaných jazycích panuje rozpor mezi 

vědeckým a naivním obrazem světa. A právě kulturní podmíněnost naivního obrazu světa 

(zejména pak větší sepjetí člověka s přírodou v Norsku, odlišná mytologie) by se mohla 

projevit v rozdílech ve frazeologii norštiny a češtiny, i když Norsko a Česko spojuje společná 

kulturní (křesťanská) tradice. 

Dále stručně popisuje kognitivní lingvistiku, zejména pak polskou etnolingvistickou 

školu, která jí byla inspirací pro přístup k vlastní analýze, a vychází zejména ze studií 

polských a českých autorů. Definuje pojmy, se kterými zde pracuje. Obšírněji se věnuje 

problematice metafory a symbolu, a to jak z hlediska teoretického, tak i konkrétně ve vztahu 

ke zvířecím motivům.  

Na to navazuje popisem jazykového obrazu vlka v češtině a norštině. Zde se věnuje 

zejména prototypu vlka v obou jazycích, tedy jak se charakteristické vlastnosti, činnosti a 

stavy vlka projevují ve  frazeologii příslušných jazyků. Práci završuje srovnáním jazykového 

obrazu vlka v češtině a norštině, ve kterém potvrzuje hypotézu uvedenou v úvodu práce. 

 

Otázky a připomínky: 

- V práci, která má v názvu slovo „frazém“, by se v teoretickém úvodu mohla/měla 

objevit definice frazému. Tím spíš, že terminologie je v oblasti frazeologie a 

idiomatiky v českém, ale zejména pak v norském prostředí nejednoznačná. (Autorčino 

pojetí frazeologie nicméně vyplývá z popisu na str. 46.) 

- Mnoho (zejména českých) výrazů uváděných v této práci a vážících se ke slovu vlk je 

již zastaralých (např. na str. 50, str. 56 – kap. 3.1.7.6, str. 57 – kap. 3.1.7.8, 3.1.7.10, 

v norštině např. na str. 71 – 3.2.6.6) a nové výrazy nevznikají. Co z toho autorka 

vyvozuje?  



- Autorka okrajově zmiňuje nynorsk, kterému se z pochopitelných důvodů nevěnuje 

podrobněji. Na str. 82 uvádí, že „spjatost člověka se zvířetem je daleko výrazněji 

patrná v nynorsk“. Jak se to projevuje konkrétně? Jedná se pouze o výrazy ze slovníků 

nebo lze hojnější používání frazémů s bázovým slovem vlk doložit i analýzou 

korpusových  dat? 

 

Hodnocení: 

 Práce je přehledná, logicky vystavěná a dokládá schopnost autorky orientovat se 

v sekundární literatuře a adekvátně ji využít v praxi. Zná moderní trendy v lingvistice, 

zejména pak v kognitivní lingvistice. Práci s radostí doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 

výborně. 
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