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Formální úprava:

Po formální stránce splňuje práce požadavky kladené na diplomové práce (obsahuje čestné 

prohlášení, klíčová slova, abstrakt v českém a anglickém jazyce, seznam zkratek a obsah). Je opatřena 

jednotným poznámkovým aparátem a seznamem použité literatury. Jednotný způsob a přesnost 

citací usnadňuje orientaci v textu. Práce je napsána na dobré jazykové úrovni, ale některé úseky textu 

působí poněkud nedbalým dojmem. Markantním nedostatkem úpravy je také množství překlepů. 

Struktura práce:

V úvodu práce se seznamujeme s předmětem a cíli zkoumání, jsou zde popsány i principy 

výběru a zdroje použitého jazykového materiálu. Zákonitosti fungování frazeologizmů jsou 

charakterizovány jak z hlediska morfologicko-syntaktických funkcí ve větě, tak i z hlediska jejich 

lexikální sémantiky, která je těsně spjatá s nacionálně specifickým jazykovým obrazem světa mluvčích 

obou jazyků. Úvodní část práce obsahuje stručný a výstižný teoretický přehled zkoumané 

problematiky, vhodně doplněný příklady.

Druhá kapitola je věnována praktické analýze vybraných frazeologických jednotek. Každý 

význam každého frazeologismu je opatřen výkladem, stylistickým komentářem, příkladem použití 

v kontextu věty a českým ekvivalentem/ekvivalenty. Velmi zajímavé jsou synonymické frazeologické 

řady, vytvořené pro některé tematické skupiny; dovolují čtenáři získat komplexnější vhled do 

jazykové realizace prolínající se skupiny představ, které tvoří jeden složitý souhrnný obraz.

Za zvláště přínosnou pokládám hloubkovou analýzu některých frazeologismů, která přináší nejen 

vysvětlení původu a sémantický komponentní rozbor, ale také zachycuje fungování nejrůznějších 

významových odstínů v reálných kontextech v komparaci s českými ekvivalenty.

Třetí, závěrečnou, kapitolu považuji za nejslabší místo práce. Na dvoustránkovém prostoru je 

provedena stručná rekapitulace výsledků praktického rozboru, která ale není uvedena do kontextu 



teoretických předpokladů výzkumu ani neobsahuje podrobnější analýzu dat, získaných v praktickém 

výzkumu. Chybí především podrobnější vyhodnocení výsledků praktických rozborů.

Použité metody:

Komparativně orientovaná práce je založena na použití komponentní strukturně-sémantické 

analýzy, logického popisu a popisně srovnávacím postupu. Výběr vhodných frazeologických protějšků 

v obou jazycích vyplývá z aplikace systému frazeologických paralel R. I. Jaranceva a L. I. Stěpanové. 

Práce se opírá mimo jiné o Ju. D. Apresjanem vypracované koncepty naivního jazykového obrazu 

světa a konceptualizace děje. 

Splnění cílů práce:

Autorka uvádí (s. 9), že cílem prováděné konfrontační analýzy je zjištění a popis specifických 

rysů ruské a české mentality, spojených s významem lidského těla pro vnímání okolního světa (jak se 

odráží v jazykovém vidění světa). Pro splnění tohoto záměru považuje za nezbytné: popsat 

sémantický půdorys vybrané skupiny frazeologismů; v rámci tematické klasifikace provést 

komponentní analýzu frazeologických jednotek; a zhodnotit jejich aktuálnost pro současnou ruštinu a 

češtinu. Tyto dílčí cíle se dají považovat za splněné. Totéž se ale nedá tvrdit o posledním bodu (s. 9, s. 

17), který předpokládá popis shod a rozdílů v realizaci jazykového obrazu světa a univerzálních 

invariantních představ o světě skrze vybrané frazeologické jednotky. Zachycení zvláštních rysů 

národních mentalit a stereotypů by vyžadovalo obsáhlejší reflexi a hlubší vyhodnocení v praktické 

části práce zjištěných skutečností, a zároveň odstranění asymetrie jazykové analýzy (fungování 

frazeologických jednotek v ruštině je zasazeno do širšího kontextu, kdežto české frazeologismy se 

rozebírají jen na základě slovníkových hesel).

Podněty k obhajobě:

1. Z jakého důvodu byl pro praktickou část komparativní práce zvolen výše zmíněný značně 

asymetrický model analýzy?

2. O jakých zvláštních rysech národních mentalit vypovídají podle Vás rozdíly mezi českým a ruským 

jazykovým viděním světa zjištěné v průběhu analýzy frazeologismů?

3. V případě některých frazeologismů uvádíte, že НКРЯ neobsahuje příslušný výraz (např. s. 30).  O 

čem to podle Vás vypovídá? Neuvažovala jste o možnosti použít v těchto případech jiný zdroj pro 

získání možných kontextů?

4. Na základě čeho posuzujete frekvenci výskytu frazeologismů (např. s. 55)?



Hodnocení práce:

Práce splňuje požadavky, standardně kladené na diplomovou práci (v souladu s OD 10/2014), 

vyznačuje se ale nevyváženým poměrem mezi rozsahem teoretického náčrtu problematiky a 

praktickým rozborem materiálu na straně jedné a analýzou a zhodnocením získaných dat na straně 

druhé. Autorka prokázala schopnost orientace v odborné literatuře a práce s prameny, v úvodu 

předeslané cíle práce však nebyly zcela splněny. Vzhledem k náročnosti zadání ale doporučuji tuto 

práci k obhajobě s hodnocením dobře.

V Praze dne 20. 01. 2016 Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.


