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Alina Motornyuk 
Binomiály v češtině a ruštině. Binomials in Czech and Russian

Předkládaná práce A. Motornyuk se věnuje srovnání češtiny a ruštiny na korpusovém základě v tématické oblasti 
binomiálůa specifického typů frazémů. Výsledky zpracovává v 4 kapitolách a doprovází je přílohou. Svůj cíl, 
východiska a metody vykládá v úvodní kapitole.

První kapitola podává vstupní výklad pojmů, kterých se v následujícím textu drží, slova, lexému, kolokace a 
frazému. U frazému, resp. idiomu připomíná jeho základní vlastnosti i jejich dělení do tří typů podle rovin (české 
pojetí), anebo do typů podle pevnost/ustálenosti (starší ruské pojetí). Stručně tu také charakterizuje výchozí zdroj 
dále zkoumaných dat, Český národní korpus a Ruský hlavní korpus, zvláště z hlediska jejich složení. V dalším se 
konečně věnuje pojetí binomiálů (typ den za dnem, třesky plesky) a uvádí některé autory (zvl. klasického Yakova 
Malkiela), kteří se tomuto prastarému a obecnému typu věnují (východiskem je jí Čermák). Naznačuje i některé 
možné podtypy.

Druhá kapitola se věnuje metodologii a způsobům identifikace binomiálů v korpusu. Překážkou byl pro jejich 
příliš vysoké frekvenční zastoupení v některých případech nemožnost pracovat se všemi nálezy a potřebou 
uchýlit se ke vzorku.

Kapitola 3 obsahuje doklady českých binomiálů, jejich prezentaci a zpracování, celkem pracuje autorka se 
vstupním číslem 365 českých spojení, která bylo nutné analyzovat. V této části práce se nalezené doklady 
představují jen ve výběru, avšak s autentickým kontextem, celkový seznam je až v příloze.

Binomiály tu jsou představeny z hlediska formy, a tedy slovnědruhového zastoupení, konkrétně podle struktur 
kombinujících autosémantika se synsémantiky (I) a pouze z kombinací autosémantik, tj. substantiv (II), srov. 

I
A. prepoziční (S – prep – S, prep – S – prep - S) 
B. konjunkční (S – kon – S, kon – S – kon - S) 
C. partikulární (S – part - S) 
D. smíšené (prep – S – kon – S, prep – S – kon – prep – S, Num – S – kon – S) 

II.  
A. s dvěma nominativy (N1. – N1.) 
B. s dvěma instrumentály (N7. – N7.) 
C. s nominativem a genitivem (N1. – N2.) 
D. s nominativem a instrumentálem (N1. – N7.) 

V dalším se jednotlivé typy zkoumají zvlášť, kdy si autorka všímá frekvence výskytu, úlohy a zastoupení 
synsémantik a občas i specifických aspektů úzu či významu; zvláštní pozornost věnuje syntaktické funkci.
Užitečné je také porovnání nalezených binomiálů s těmi, která eviduje a popisuje Slovník české frazeologie a 
idiomatiky. Srov. např. z typu  S–prep–S:

není nic špatnýho na tom, když si člověk čas od času dá nějakej drink (Reflex, č. 10/2008)

Struktura prep-S-prep-S je vlastně jen modifikací předchozí, srov. od hlavy k patě: od hlavy k patě se polila 
ananasovým kompotem, zatímco následující strukturní typ je založený na kombinaci substantiva substantiv a 
konjunkce, srov. nebe a dudy, ohněm a mečem, ale i nefrazeologické dámy a pánové. Právě zde se typicky 
objevují vedle zmíněných prostých nefrazémů i propria, ktrerá stojí na periférii frazeologie, srov. Romeo a Julie.

Skupina struktur II je dána pouze kombinacemi dvou substantiv, která spojují různé pády, srov. např. konec 
konců, hlava nehlava, sliby chyby, ale i např. v instrumentálu, rukama nohama, zuby nehty.  
Kapitola se uzavírá i "tématickým" přehledem sémantických oblastí, kam dané binomiály pataří.



Třetí kapitola se věnuje ruským binomiálům, a to nazíraných v zásadě ze stejných východisek jako v češtině, což 
umožňuje užitečné srovnání. Zde autorka nashromáždila  424 binomiálů. 

Už jen z prvních případů se nám ukazuje, že čeština se s ruštinou nemusejí vždy shodovat a také se neshodují, 
srov. тютелька в тютельку znamenající zhruba "na chlup přesně", a to vedle výrazů shodných a vlastně 
mezinárodních, srov. око за око a зуб за зуб.

Obdobně se postupuje dál a čtenář tu ocení občasné poznámky, jakkoliv to nebylo nutně cílem práce, o původu 
či úzu některých ruských binomiálů, srov. кровь и плоть  (vlastní krev, sourozenec).

Binomiály užívající opakující se konjunkce jsou dosti běžné, např.  ни слуха ни духa, и швец и жнец aj. I tato 
kapitola končí přehledem hlavních sémantických typů.

V poslední kapitole autorka obecně shrnuje hlavní shody a rozdíly nalezených dat. Mezi shody lze počítat vedle 
role hlavních větných členů i nápadnou funkcí adverbiální, v zásadě se obecně shoduje i co do typu sémantika 
obou jazyků. Drobné rozdíly typu anděl a démon (ruština ho nemá) nejsou frekventované. Zásadní je však např. 
rozdíl mezi kombinací dvou substantiv v nominativu a jeho absence v ruštině.

Hlavní závěry, shrnuté na konci, jsou vlastně jen zopakováním a zobecněním dřívějších závěrů dílčích. Užitečná 
příloha podavá přehled všech binomiálů s jejich frekvencemi (zajímavé je, že nejčastější vůbec je v obou 
jazycích binomiál čas od času a jeho ruský ekvivalent).
     

Předkládaná práce je slušnou a poctivou sondou do oblasti zkoumané málo či vůbec (v ruštině) a podává dobře 
utříděný soupis s frekvencemi nálezů za použití dobře zvládnuté metodologie a teorie. Práce splňuje všechnz 
požadavky kladené na diplomové práce a může být obhajována.
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