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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B–C 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu B–C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 
 
Slovní komentář: 
Autorka se v práci snažila propojit oba své aprobační obory, což považuji za chvályhodné, nicméně 
je třeba přiznat, že historická interpretace materiálu výrazně převažuje nad lingvistickou. Teoretická 
pasáž je navíc spíš volně související s praktickou – autorka vymezuje, co jsou to frazémy a další 
termíny, charakterizuje je, dopouští se ale nepřesností a v rámci vymezení postrádám pluralitu 
názorů významných českých i slovenských frazeologů. Naopak nelze považovat za zásadní práce ty, 
které vznikly jako popularizační.  
Obsah práce je zajímavý, autorka zasazuje českou a maďarskou frazeologii do historického 
kontextu, nicméně se trochu neorientuji, kde končí práce se sekundární literaturou a začíná její 
vlastní.  
 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu D 

2.3 Dodržení citační normy D 

2.4 Dodržení stylové normy D 



2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace D 
 
Slovní komentář: 
Formální stránka práce je zcela podprůměrná. Autorka uvádí špatně název katedry, na níž 
diplomovou práci zpracovávala, neuvedla překlad názvu práce do anglického jazyka a nevložila 
evidenční list (evidenční list bude vlepen, ostatní údaje je třeba dodat do systému jako součást errat, 
a to do obhajoby). Kromě toho práce balancuje na stylistickém rozhraní, styl je převážně 
popularizační až publicistický, obohacený o prvky hovorové a obecné češtiny. V práci se objevuje 
mnoho chyb interpunkčních syntaktických, morfologických i pravopisných (výběrově: hradecko, 
chrudimsko, vliv Německy mluvících zemí, záměna ukazovacích zájmen za osobní - ..který o tuto 
požádal místo který o ni požádal, slovosled viděl poslední naději na alespoň malý úspěch), chyby se 
objevují rovněž v užívání slov a frazémů. Odůvodnitelný není asi volný stránkovaný list (s. 44). 
Poděkování vedoucímu práce (navíc opět s interpunkční chybou) je v práci redundantní, neboť 
studentka práci vypracovala cela samostatně, text jsem poprvé dostal do ruky asi dva dny před 
odevzdáním, na upozornění, aby práci k obhajobě nepředkládala, dokud ji nepřečtu a alespoň 
jednou ji nezkonzultujeme, studentka nereflektovala. Je to škoda, protože by se výrazným 
nedostatkům vyhnula.  
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci nedoporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Protože v práci je zcela opominuta metodologická pasáž, prosím, aby autorka podrobně 

charakterizovala metodologii práce, zdroje a vzorek materiálu, s nímž  pracovala.  

4.2 Prosím, aby studentka uvedla, které pasáže práce považuje za svůj vlastní výzkum a které 
pouze za reprodukci odborné literatury. 

4.3 Naprosto nechápu interpretaci frazémů protahuje to jako turek smrt a komu paša dá, tomu 
dá i Bůh (s. 49). 

4.4 Nechápu interpretaci frazémů nežene se jako Turek/Tatar a Nemáme Turka v zádech, že 
nejhorší oddíly v osmanské armádě byly krymskotatarské (s. 51).  

4.5 Jak souvisí rčení o černé polévce s tureckou okupací? (s. 52) 

4.6 Jak ověřila užívání frazému mluvit jako tatar v domácí komunikaci? (s. 53) 

4.7 Proč se studentka rozhodla v práci analyzovat kromě českých zrovna maďarské frazémy?  
 
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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