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Průběh obhajoby: 

 

Autorka prezentovala svoji práci. Práce je zaměřena na to, zda je možné najít souvislost ve věku mluvčích 

a užívání frazémů. Předpoklady byly teze: Starší generace lépe rozumí kulturním a tradičním frazémům, 

mladší slangovým a novým. Starší generace používá frazémy více než mladší. Jako metodu zvolila 

metodu dotazníku. Výsledky byly graficky zpracovány.  

 

Vedoucí práce 

 

Autorka vymezuje zřetelně cíl práce a stanoví i celkem logické předpoklady. Konstatuje, že v práci 

vzájemně kombinuje několik metod (s. 8), nedozvíme se však, které metody má na mysli. Při sestavení 

textu se opírá o několik základních odborných prací, z bibliografických odkazů není však zřetelné, zda 

z nich cituje, nebo zda je parafrázuje. Z těchto „výpůjček“ je sestaven výklad řešené problematiky, vlastní 

autorčin text je neidentifikovatelný. Pro šetření volí v podstatě vhodně formu dotazníku, volí však pro něj 

nelogická kritéria – např. pro vymezení generace bere za základní definici sociologickou, kdy za generaci 

je považováno seskupení příbuzných věkových skupin, které prošly socializačním procesem v podobných 

historických a kulturních podmínkách (s. 16), načež vymezí jako jednu generační skupinu respondenty ve 

věku 20–50 let, tedy jedince, kteří v našem historickém kontextu evidentně v podobných podmínkách 

nevyrůstali. Podobně nejmladší generaci podle autorky tvoří děti a mládež do 19 let, o nichž autorka též 



tvrdí, že všichni zástupci této nejmladší generace jsou žáky 2. stupně ZŠ U Roháčových kasáren v Praze, 

což je v devatenácti letech evidentně nesmysl (s. 26). Stejně nelogická je autorčina klasifikace frazémů – 

např. vymezení tzv. moderních frazémů apod. 

Zápis bibliografických odkazů neodpovídá normě, podobně i zápis užitého tzv. desetinného třídění 

v textu. Mnohá tvrzení nejsou podložena odpovídajícími odkazy na zdroj – např. hned na s. 6 autorka bez 

náležitého dokladu tvrdí, že frazémy se mezi lidmi často používají. Text se vyznačuje zásadními 

stylizačními nedostatky, autorka evidentně není schopna udržet formu spisovné češtiny. Je zřetelné, že 

nebyla též provedena formální korektura textu. 

Práce je velmi slabá, souhlas k její obhajobě dávám jen proto, aby studentka měla možnost zásadní 

nedostatky napravit. 

 

Připomínky vedoucího práce 

 

4.1 Na základě čeho považujete frazeologii za lingvistickou disciplínu (s.6)? 

4.2 Podložte argumenty svou klasifikaci frazémů, jak ji užíváte v práci. 

4.3 Vysvětlete, co znamená vaše tvrzení o homonymech ve frazeologii na s. 9. 

4.4 Vysvětlete, co míníte tvrzením o klasifikaci frazémů založené na jejich syntaktické podobě 

a skladbě (s. 11).  

4.5 Vysvětlete, co znamená váš příklad frazému na s. 13 spát jako na dudek. 

4.6 Co vás vede k názoru, že frazeologie se podílí na úspoře komunikace (s. 53)? 

4.7 Podložte argumenty své rozdělení respondentů na generační skupiny v dotazníku. 

 

Reakce autorky 

 

Definic frazeologie je více, Čechová frazeologii za lingvistickou disciplínu považuje, Grepl ji v PMČ 

uvádí také – jako součást lexikologie. Autorka byla upozorněna na to, že Grepl v PMČ nezpracovával 

lexikologii. Vedoucí  upozornila, že autorka opět uvádí frazeologii jako samostatnou disciplínu, ale 

zároveň argumentuje pro to, že to samostatná disciplína není.  

Vychází z klasifikace podle původu, moderní vymezila podle toho, že jsou v jazyce kratší dobu. 

Charakterizovala rozdíly mezi frazémy kulturními a lidovými podle Čechové. Do moderních řadí 

slangové frazémy (Machač), nicméně připustila, že slangové frazémy v práci nejsou slangové.  

Homonymie ve frazeologii – vychází z Čermáka, považuje doslovné vyjádření a frazém za homonyma.  

Syntaktickou podobu a skladbu frazémů chápe jako klasifikaci na větné a nevětné (PMČ).  

O úspoře komunikace hovoří Hladká v PMČ, autorka ji charakterizovala a modifikovala své závěry. 

Generaci vymezila podle sociologického slovníku, ale využívala i biologické hledisko. Vedoucí a oponent 

upozorňovali na zásadní nedostatky spojené s jejím vymezením – generačnost v práci v podstatě zaniká.  

 

 

Oponent práce 

 



Práce je velice nevhodně strukturovaná. K vlastní problematice frazeologie, související s prací, se 

studentka dostává velkými oklikami, teoretická část je plná pasáží, které s tématem práce nesouvisí ani 

vzdáleně. Výklad znepřehledňují i nejasné pasáže, v nichž se autorka opírá o jakási hlediska, jež ovšem 

necharakterizuje, takže čtenář se může pouze domýšlet, co a jak se v práci píše. Vedle toho se objevují 

úseky textu, v nichž autorka hluboce popisuje jakýsi problém (např. přirovnání), ovšem pro její práci je to 

naprosto zbytečné. Navíc autorka témata, jimž je věnováno mnoho obsáhlých monografií, shrne do 

krátkých nepřesných odstavců.  

Velké výhrady mám i k metodologii šetření a interpretacím jeho výsledků, jejichž přínos je dost 

diskutabilní, závěry sporné. Snaha o didaktický postřeh na konci závěru vyznívá ploše a prázdně. 

Po jazykové stránce je práce velice slabá, stylizačně nevyspělá, autorka nedrží ani jednotnou úpravu 

bibliografických údajů a odkazů, vzdaluje se normě. Objevují se i chyby různého typu (morfologické, 

syntaktické, interpunkční).  

I když práci vidím jako velice problematickou, doporučuji ji k obhajobě. Jde o práci hraniční, studentka 

bude muset prokázat dost zásadní znalosti a zdůvodnit nejasnosti a nepřesnosti v celé práci. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

4.1 Autorka musí odůvodnit strukturu teoretické části práce, její proporčnost a řazení 

jednotlivých subtémat.  

4.2 Na základě čeho usuzuje, že v běžné řeči používáme frazeologii často (opakuje se 

několikrát).  

4.3 Na základě jakých prací vymezuje autorka generaci? Skutečně potom její pojetí generací ve 

výzkumném vzorku odpovídá charakteristikám, jež uvádí v práci?  

4.4 Jak souvisí mezigenerační rozdíly v užívání frazeologie češtiny s vnějšími vlivy jazyků na 

češtinu?  

4.5 Podle jakého kritéria autorka vybírala frazeologické jednotky pro výzkum? A podle jakého 

klíče je řadila do skupin?  

4.6 Jaký je rozdíl mezi jevy popisovanými v kapitole 1.3.6 a 1.3.7 

4.7 Proč volila autorka ke získávání dat dotazníkovou metodu?  

4.8 Co autorce přináší procentuální vyhodnocení prací? Jaké výsledky získala? 

4.9 Jsou závěry týkající se jednotlivých generací a jednotlivých frazémů pro interpretaci 

skutečně adekvátní?  

4.10 Proč autorka uvádí tytéž údaje vedle sebe v tabulce i v grafu, navíc až příliš velkém.  

 

Reakce autorky 

Proběhla globální diskuse, autorka připustila nadbytečnost teorie (špatně vymezila cílového adresáta 

práce).  

Frekvenci frazémů v běžné řeči usuzuje na základě tvrzení odborníků, sama tvrdí, že se s frazeologií 

setkává zcela běžně.  



Frazémy volila primárně z frazeologického slovníku Čermáka, snažila se vybrat jednotky, které vybírala 

náhodně, ale chtěla, aby zastupovaly předpokládané skupiny známých a neznámých frazémů (dle svého 

jazykového povědomí).  

Připustila podobnost frazeologických aktualizací v kapitolách 1.3.6 a 1.3.7. 

Dotazník považuje za vhodnou metodu pro výzkum. Byla upozorněna na jeho výrazné nedostatky.   

Procentuální údaje jí pomohly vyhodnotit poměr úspěšnosti frazémů u respondentů. Šlo lépe porovnávat 

generace a popsat výsledky.  

Grafy a tabulky zařadila s ohledem na čtenáře, aby se v textu orientoval podle toho, co mu víc vyhovuje. 

 

Diskuse 

Probíhala po celou dobu obhajoby.  

 

Reakce autorky 

 

Studentka se na obhajobu připravila velmi pečlivě, nastudovala velké množství literatury.  

 

Výsledek obhajoby: DOBŘE 
 

 

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 
 

      [jméno předsedy] 


