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OPONENTSKÝ POSUDEK 

Tématem diplomové práce Evy Mořické je porovnání českých a dánských idiomů, v nichž figurují 
názvy zvířat. Autorka si klade za cíl zjistit, do jaké míry se tyto idiomy v obou jazycích shodují a liší, 
nakolik jsou vzájemně ekvivalentní a jaká je jejich četnost. Za tímto účelem sestavila rozsáhlý korpus 
idiomů se zvířecí tematikou, který tvoří jádro předkládané práce, a následně ho z různých hledisek 
analyzovala.  

Práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické diplomantka nejprve definuje pojmy frazeologie a 
idiomatiky a poukazuje na odlišné pojetí těchto disciplín a různé způsoby jejich klasifikace českými a 
dánskými lingvisty a stručně pojednává o kognitivním aspektu vnímání idiomů a metaforických 
pojmenování. V kapitole o ekvivalenci rozebírá jednotlivé typy shody (úplná, bázová, částečná, 
idiomatická, nulová), s nimiž pak dále pracuje v praktické části.  

Praktickou část autorka uvozuje podrobným popisem metodiky svého výzkumu. Podává přehled 
zdrojů, které při sestavování korpusu idiomů používala, a statistiku zastoupení jednotlivých pramenů 
v hotovém korpusu. Důkladně popisuje, jak získaný materiál upravovala, jak jej řadila do výsledné 
tabulky a jaké informace lze z tabulky vyčíst. Další kapitoly jsou věnovány analýze vlastního výzkumu: 
autorka zde podává kompletní výčet všech bázových slov, která do korpusu zahrnula, včetně údajů o 
četnosti výskytu jednotlivých výrazů a složenin tyto výrazy obsahujících. Zajímavé je i porovnání 
výskytu deseti nejčastějších označení zvířat v českých a dánských idiomech. Následuje roztřídění 
idiomů do skupin podle živočišných tříd a statistika četnosti. Stejnou statistiku autorka podává i pro 
idiomy, v nichž názvy zvířat přímo nefigurují, ale vyskytují se v nich výrazy, které se zvířecí říší přímo 
souvisejí (např. část těla, zvuky, činnosti). Velice zdařilá je podkapitola věnovaná přirovnáním, v níž 
nacházíme přehled vlastností, které dánština některým druhům zvířat připisuje nejčastěji. Statistiku 
autorka vypracovala i pro zastoupení jednotlivých typů ekvivalence a pro zdroje, z nichž nasbírané 
idiomy etymologicky vycházejí. V závěrečné kapitole praktické části se diplomantka zabývá dvěma 
vybranými bázovými slovy a snaží se zhodnotit, do jaké míry se představy, s nimiž se tyto výrazy 
v obou jazycích pojí, shodují. Jedním z těchto výrazů je označení zástupce zvířecí říše, slovo medvěd, 
druhým pak pojmenování části těla - slovo ocas. V případě obou výrazů diplomantka konstatuje, že 
představy dánského a českého mluvčího se příliš neliší a že míra ekvivalence je poměrně velká.   

Na základě zpracovaného korpusu autorka dochází k závěru, že mezi českými a dánskými idiomy, 
v nichž vystupují zvířata, existuje poměrně velká shoda. Potvrzuje se tak její hypotéza, že vzhledem ke 
společnému křesťanskému kulturnímu základu bude vnímání zkoumaných idiomů českými a 
dánskými uživateli jazyka do značné míry podobné.  



Přílohou práce je kompletní korpus, na němž autorka zvolené téma zkoumala. Kromě seznamu 
idiomů (doplněného o vysvětlení významu v dánštině i češtině, uvedení zdroje a poznámky o typu 
ekvivalence) přikládá i tabulku rozdělení jednotlivých bázových slov do skupin a přehled etymologie 
pro idiomy, u nichž lze vysledovat jejich původ.  

Diplomová práce Evy Mořické bezesporu zasluhuje pozitivní ohodnocení a uznání. Autorka ke 
zvolenému tématu přistoupila velice zodpovědně a důkladně. Vysoce oceňuji samostatně vytvořený 
rozsáhlý korpus idiomů i způsob, jakým s ním studentka dále pracovala.  Z hlediska aktuálnosti 
výzkumu by jistě bylo přínosné, kdyby byl jako zdroj zkoumaného materiálu využit i elektronický 
korpus, který by výsledný seznam idiomů nepochybně obohatil ještě o další obraty (v moderní 
dánštině se například poměrně často můžeme setkat s výrazem „at være en haj til noget“, resp. „ikke 
at være nogen haj til noget“, který jsem v seznamu idiomů zahrnutých do výzkumu nenašla, a jistě by 
přibyly i další), náročnost práce by pak však byla nepoměrně větší. Drobné výhrady bychom mohli mít 
k občasným zaváháním v interpunkci, jinak však je práce psaná velice dobrou češtinou bez 
výraznějších gramatických či stylistických chyb. Z hlediska obsahu určitě bude přínosem pro studenty 
dánštiny i ostatních skandinavistických oborů, proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji 
známku výbornou.  
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