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Průběh obhajoby: Diplomantka představila svou práci. Zdůrazňuje, že se omezovala na

frazeologismy se slovy "golova" a "serdce". Spojila dvě metody:
sémantickou a kulturně-antropologickou. Používala Nárdní koprus
russkogo jazyka.
Vedoucí práce četla svůj posudek. Hlavním cílem práce bylo najít
národní specifika ve využití frazeologismů s dvěma uvedenými
slovy. Diskutují se paralely a rozdíly ve frazeologii ruštiny a češtiny.
Frazeologizmy jsou rozděleny do sémanticky definovaných skupin.
Vedoucí kritizuje nelogické dělení práce, jistou chaotičnost v
rozdělení teoretické části, uvádění nadbytečné informace, která není
ani k tématu ani lingvistická. Navrhuje 2.
Oponentka četla svůj posudek. Kritizuje nepečlivou formální úpravu
(překlepy) a nevyrovnanost teoretické a praktické části. Kladně
hodnotí představení frazeologických řad a srovnávací pohled na
češtinu. Kritizuje malou propojenost teoretické a praktické části.
Ohledně splnění cílů práce konstatuje, že specifika národní mentality
se nepodařilo z hlediska použitého materiálu vypracovat.
Diplomantka reagovala na posudky: asymetrický model byl zvolen
kvůli omezenému rozsahu práce, o frekvenci soudí podle NKRJa a
někdy podle literatury. Když NKRJa žádný výsledek nemá,
frazeologismus už není aktuální, o jiných zdrojích neuvažovala.
NKRJa dává dostatečně úplný výsledek. Co se týče rozdílů v národní
povaze Rusů a Čechů, které se odrážejí v materiálu, tak intuice se v
ruštině lokalizuje v srdci, zatímco v češtině v kostech. Některé
frazeologismy nemají analogon v druhém jazyce. Odrážejí se
specifika kulturně-historického kontextu ("car"). Oponentka
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konstatuje, že není dostatečně závěry práce nejsou dostatečně
rozsáhlé. Diplomantka uvádí, že je má u analýzy jednotlivých
přikladů. Co se týče posudku vedoucí, kandidatka uvádí, že
frazeologická lexikografie je dostatečná, diplomantka chtěla spojit
dvě metody, aniž by se přiklonila k jedné. Co se týče beletristických
příkladů, tak ony právě vyjadřují centrum a periferii.
Obecná diskuse: předseda komise se ptal na úlohu jazykového
kontaktu. Kandidatka odpověděla příkladem.
Komise po poradě shodla na tom, že práce byla úspěšně obhájena a
ohodnotila ji známkou "dobře" (3).  
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