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Netypicky objemná diplomová práce z oblasti kontrastivní frazeologie je zaměřena 

lexikograficky. Její přínos spočívá především v zevrubné analýze uzavřené skupiny 

komparativních frazémů, resp. jejich  tc a comparata, motivovanosti a přehodnocení pojmu 

ekvivalence.  Cenná je snaha dopátrat se regularit. Výsledky se pak reflektují vzhledem k 

lexikografickému zpracování v překladovém slovníku. 

 

Autorka postupuje systematicky, práce je logicky strukturována: Od charakteristiky adjektiv a 

frazémů, dále pak komparativních frazémů, jakož i  role adjektiv v nich, pokračuje k tématu 

teoretičtějšímu: Zabývá se jevem variability a možných modifikací. V následující kapitole 

probírá ekvivalenci frazémů a jejím přehodnocením z lexikografické perspektivy. Po krátkém 

představení korpusových metod použitých jak pro výchozí německé frazémy, tak pro jejich 

české protějšky, následují kvalitativní analýzy a kvantifikace: ty autorka chápe jako nutné 

předpoklady kvalitního slovníkového zpracování. Po kapitole, která se zabývá možnostmi 

ekvivalence v oblasti frazémů ve slovníku, autorka shrnuje poznatky z analýz a dospívá k 

doporučením, jimiž by se při posuzování variability měli zpracovatelé slovníku řídit. Ty pak 

ještě specifikuje vzhledem k jednotlivým položkám databázového vstupu, který zahrnuje 

nejen jazykový materiál, ale i metajazykové části. Poznatky jsou pak v závěru jednoznačně 

vztaženy k projektu VNČAS, resp. té části databáze, která zahrnuje a organizuje frazeologické 

položky. 

 

Je nutno poznamenat, že zájem o frazémy provází kol. Bezdíčkovou od bakalářského studia. 

Má za sebou několik publikací, plánuje další a v rámci doktorandského studia si chce začít 

rozšiřovat obzory. 

 

Na práci se lze dívat z několika hledisek: 

Slovníkář uvítá rozsáhlé (velmi důkladné) komentáře a doporučení, jak se variabilitou 

zacházet a jak chápat ekvivalenci. Ocení i rozsáhlý a důkladně zkoumaný materiál. 

Lingvista bez lexikografických ambic bude v díle postrádat nové přístupy k chápání 

frazeologie, které budují na novějších lingvistických směrech (např. přístup kognitivní). 

Lingvista a lexikograf v jedné osobě se bude ptát především na to, zda a jak mají nové 

přístupy přispět např. k novému chápání ekvivalence. 

Zájemce o praktický jazyk/slovníkář se bude probírat rozsáhlou přílohou a diskutovat české 

překlady resp. optimalizaci jejich výběru. (Nutno poznamenat, že navržené překlady ještě 

projdou několikerou revizí, stejně jako celé databázové vstupy. Při revizích dochází k 

částečnému přehodnocení ekvivalence. Nabízená šíře ekvivalentů byla diplomandkou poctivě 

dohledána v českém materiálu.) 

Lingvista, který se zabývá kontrastivní pohledem, bude uvažovat o dalších možných 

metodách při porovnávání německé a české frazeologie. 



Překladatel (translatolog) se zamyslí nad pojetím frazeologických jednotek ve vztahu k teorii 

jazykového znaku a jeho roli v translátu, a to jak z hlediska literárního textu, tak textu 

patřícího do běžné komunikace. 

 

Všechny zmíněné pohledy mají svá opodstatnění a jejich různost, zde zdaleka ne úplně 

naznačenou, nelze podrobně zahrnout do jediné diplomové práce.  

 

Úkolem posudku vedoucí práce je pak zhodnotit  způsob/rychlost/pečlivost vypracování a styl 

kooperace: Zde diplomandka obstála na výbornou. Trápila se s metajazykem, text byl 

podroben korektuře a odstraněna celá řada přehmatů. Výsledkem houževnatosti je práce 

napsaná velmi dobrou němčinou, která místy ještě prozradí stylistickou nezkušenost. Možná, 

že smysl pro podrobný popis problematiky může působit nemotorně na toho, kdo práci čte od 

začátku do konce. Ten, kdo se zaměří na jednotlivé kapitoly, naopak uvítá, že je do problému 

krátce uveden na místě. 

 

Vzhledem k tomu, že práce nevejde jen do VNČAS, ale že její části budou publikovány, 

autorka se přece jen nevyhne zmínkám či krátké charakteristice některých z oněch dalších 

perspektiv, z nichž lze materiál zkoumat. Vzhledem k tomu, že absolvovala v rámci studia 

úvodní kurs translatologie, navrhuji, aby zodpověděla otázku po roli frazému v překládaném 

textu, a to ve vztahu k hlavním teoretickým východiskům překladu (v rozsahu látky probírané 

v kurzu). 

 

 

Závěr: Práci velmi ráda doporučuji k obhajobě.  
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