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Autorka si jako téma diplomové práce zvolila oblast slovní zásoby, které se i přes její 

velký význam obvykle nevěnuje dostatečná pozornost ve výuce cizích jazyků, a sice 

frazeologii a idiomatiku s důrazem na motivy zvířat, tedy takové frazémy a idiomy, kde se 

v dánštině vyskytují zvířata či výrazy s nimi spojené jako bázová slova. Studentka vychází z 

předpokladu, že vzhledem ke společnému křesťanskému základu budou tyto výrazy 

v dánštině a češtině do značné míry podobné a že uživatelé obou jazyků vnímají jednotlivá 

zvířata stejně či podobně. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, která je doložena rozsáhlou 

přílohovou částí. V teoretické části se autorka nejprve věnuje příslušné dánské a české 

terminologii a klasifikaci zkoumané oblasti podle českých a dánských lingvistů. Pro vlastní 

výzkum je významný zejména popis ekvivalence a faktorů rozhodujících o zařazení frazémů a 

idiomů do různých druhů ekvivalence. 

 Praktickou část otevírá detailní popis postupu vytváření autorčina korpusu 

idiomatických výrazů. Nejprve uvádí a hodnotí zdroje, z kterých vycházela. Dále zdůvodňuje, 

jaké výrazy do výzkumu zařadila, resp. nezařadila, a jak je upravovala, aby korpus působil 

jednotně. Poté následuje vlastní výzkum, konkrétně obecné zhodnocení vytvořeného korpusu 

z různých hledisek: bázová slova (vyjmenování, seřazení podle četnosti, porovnání s četností 

českých výrazů, nacházení shod a rozdílů a jejich vysvětlování, zařazení bázových slov do 

taxonomických skupin), přirovnání (určení vlastností), jednoslovné výrazy, ekvivalence (zde 

mj. falešní přátelé) a etymologie. Na tuto obecnější část navazuje popisem dvou vybraných 

idiomů, a sice jednoho označujícího zvíře (medvěd) a jednoho označujícího cosi, co se zvířaty 

souvisí (ocas). V obou částech výzkumu dochází k závěru, že ekvivalence (částečná a úplná 

dohromady) je relativně velká, a to zejména u případů, kdy výrazy pocházejí ze společného 

kulturního dědictví (Bible, bajky apod.). 

 

 

Připomínky a otázky: 

- Na str. 38 autorka uvádí diplomové práce na podobné téma. Zejména použití práce J. 

Collerové je zde diskutabilní, protože se v ní neuvádějí téměř žádné statistiky, o které 

by se slečna Mořická mohla opřít. O tom svědčí i citát ze zmiňované diplomové práce 

na téže straně. (Ovšem vzhledem k tomu, jak málo zdrojů na téma porovnání 

frazeologie a idiomatiky češtiny a severogermánských jazyků existuje, bylo uvedení 

této diplomové práce namístě.) 

- Z práce vyplývá, že autorka nepoužívala žádný oficiální korpus, ačkoliv si kladla za 

cíl analyzovat pouze skutečně používané výrazy. Z tohoto hlediska by korpus poskytl 

výrazně přesnější informace o aktuálních výrazech a zejména jejich četnosti. Co tedy 

autorku vedlo k nepoužívání korpusů? (Tato otázka není výtkou – jsem si vědoma 

rozsáhlosti a detailnosti výzkumu prezentovaného v této studii a práce s korpusem by 

sice výzkum zkvalitnila, ale také by byl časově výrazně náročnější.) 

- V grafu 3 na str. 62 je položka „ostatní“. Co do ní spadá? 

- Na str. 62 autorka uvádí, že „čeština všeobecně používá daleko méně jednoslovných 

přirovnání…“ Proč? Uveďte příklady. 



- Tabulka na str. 63-66 je precizně zpracovaná. Pro účely výuky dánštiny by bylo 

výborné i uvedení českých ekvivalentů (pokud existují). Byl by tak podložen i závěr 

autorky na str. 66 (poslední odstavec). Takto není zřejmé, zda autorka toto hodnocení 

pouze odhaduje nebo opravdu provedla příslušnou analýzu, ale neuvedla ji 

v diplomové práci. 

- Na str. 67 autorka zmiňuje „tendence k používání zvířat k označování negativních 

vlastností“. Je si tedy vědoma pozitivních konotací, ale neuvádí je. (Navíc – právě u 

jednoslovných výrazů – hraje roli i módnost: např. hodnocení dívek/žen jako kočka, 

kost, žába je typické pouze pro určitou generaci. Faktor času by také stál za zmínku.) 

 

Pokud bych práci měla vystihnout jedním slovem, volila bych jednoznačně pečlivost. 

Ta se projevuje např. v detailním popisu vytváření korpusu (volba zdrojů, volba výrazů, 

vytváření jednotně působícího korpusu). Jasně tím ukazuje, že si byla vědoma problémů 

vyplývajících z používání různých zdrojů a že se s nimi dokázala zodpovědně vypořádat a 

vytvořit jednolitý korpus. Velkým přínosem práce jsou i precizní přílohy, které jsou 

využitelné např. ve výuce dánštiny jako cizího jazyka, a autorka by je mohla poskytnout 

příslušným osobám na naší fakultě i v Dánsku. Totéž platí o tabulce 6 na str. 63-66, která je 

jen dalším dokladem poctivého přístupu diplomantky k výzkumu a diplomové práci jako 

celku.  

V práci se občas vyskytují překlepy a chyby v interpunkci, zejména v souřadných 

souvětích v důsledkovém poměru a u vložených vět vedlejších. Jedná se ovšem o ojedinělé 

chyby, celkově lze říci, že studentka interpunkci ovládá. Jako stylistickou neobratnost lze 

označit následující konstrukce: „Tato práce chce především prezentovat…“ (str. 50), 

„Následující tabulka nejen vypočítává všechna bázová slova, …“ (str. 53), „Čeština 

všeobecně nepoužívá tolik druhů ryb…“ (str. 59) (podtržení P. Š.). 

Autorka v práci řadu otázek zodpověděla a současně představila i mnoho dílčích 

témat, kterým by se mohli věnovat další studenti v diplomových pracích, a to nejen dánštináři. 

(Zajímavé by bylo např. porovnání s ostatními severogermánskými či jinými germánskými 

jazyky.) Její práce je využitelná ve výuce dánštiny. Studentka navíc pracovala samostatně bez 

výraznějších zásahů vedoucí práce či konzultantů. Po formální i obsahové stránce práce 

splňuje nároky kladené na závěrečnou práci na vysoké škole, proto ji s radostí doporučuji 

k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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