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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na frazeologismy ruského a českého jazyka, 

které významově obsahují antonyma krásný – ošklivý (či jejich obdoby). 

Zkoumány jsou frazémy, především přirovnání, které popisují vnější vzhled 

člověka a jsou rozděleny do skupin – krása, ošklivost a tloušťka, hubenost. 

Druhá část práce se skládá z vyhodnocení dotazníkového šetření do kterého 

jsme zapojili české a ruské studenty středních škol na území České 

republiky. Díky dotazníkům jsem ověřili znalost frazeologismů mezi 

mládeží.  

 

Klíčová slova 

frazeologie, frazém, přirovnání, antonyma, ruský jazyk, český jazyk, vzhled, 

škaredý / ošklivý, krásný / hezký 
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Abstract  

This bachelor thesis is focused on phraseology of Russian and Czech 

languages which meanings contain antonyms beautiful – ugly. Examined 

are idioms describing the external appearance of humans, they are divided 

into different groups – beautiful, ugly, fat and slim. The second part of this 

thesis consists of the evaluation of our questionnaires in which we have 

involved Russian and Czech high school students living in the Czech 

Republic. Thanks to the questionnaires we have checked knowledge of this 

part of phraseology among young students. 

 

Keywords 

phraseology, idiom, comparison, antonym, Russian language, Czech 

language, external appearance, ugly, beautiful 
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1. Úvod  
 

Frazeologie patří k nejspecifičtějším oblastím každého jazyka. Podle toho jak 

frazeologii ovládáme, můžeme také hodnotit úroveň znalosti jak jazyka cizího, tak             

i mateřského. Jelikož význam frazeologismu je často neodvoditelný od významů 

jednotlivých komponentů, je jeho srozumitelnost podmíněna jeho znalostí. Znalost 

jazyka samotného však není často dostačující, neboť frazeologie je často vázána i na 

určité kulturní prostředí, které je tedy nutné též důkladně zkoumat.  

 Tato bakalářská práce se zabývá antonymickou frazeologií českou i ruskou, 

konkrétně antonymy, která popisují krásu a ošklivost. Práce obsahuje dvě části. V první, 

teoretické části, se zaměříme na základní termíny z oblasti frazeologie. Především nás 

zajímají nevětné frazémy, konkrétně přirovnání, jelikož frazeologismy, které popisují 

vnější vzhled člověka, vystupují nejčastěji v této formě. Dále se zaměříme na různé 

druhy a tvorbu antonymických frazémů. V podstatě si vymezíme pojmy, které pro nás 

budou klíčové v praktické části této bakalářské práce. Jako opěrný bod nám sloužily 

především práce lingvistů, jakými jsou zejména Jozef Mlacek a František Čermák.  

 Ve druhé části, praktické, kterou považujeme za klíčovou, jsme využili 

dotazníkovou metodu pro výzkum antonymických frazeologismů. S touto metodou 

nejprve čtenáře seznámíme – především s tím,  jak byl dotazník šířen, pro jakou věkovou 

kategorii byl určen atd.  A jaké sledoval výzkum cíle. 

 V rámci dotazníku jsme se zaměřili na dvě základní otázky. V první řadě nás 

zajímalo, jak by respondenti hierarchizovali frazémy, které se nějakým způsobem    

týkají – krásy, ošklivosti, tloušťky a hubenosti. Zadané frazeologismy měli respondenti 

seřadit podle intenzity citového zabarvení od nejméně intenzivního po nejintenzivnější.  

 Druhá otázka se týkala konkrétních frazeologismů. Zajímalo nás, které námi 

vybrané frazeologismy jsou v běžné řeči respondentů užívány.  

 Hlavní část praktické části tvoří vyhodnocení získaných dotazníků. Jako cíl této 

práce jsme si stanovili zjištění, do jaké míry dnešní mladá generace rozumí 

frazeologismům. Výzkum probíhal mezi studenty ruské a české národnosti.  

 Při výzkumu jsem se zaměřili na věkovou skupinu studentů středních škol             

a gymnázií na území České republiky, věková kategorie od patnácti do devatenácti let. 

Pro vyplnění ruského dotazníku byla nutná výborná znalost ruského jazyka a 

příslušnost k ruské národnosti. Podrobnější popis dotazníku uvedeme až v praktické 

části bakalářské práce.  
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 Závěrečné shrnutí dává odpověď na postulované otázky, tedy na jaké úrovni 

dnešní mládež frazeologismům rozumí, jak běžné pro ně v jejich řeči jsou a v neposlední 

řadě, zda rozumí národním frazeologismům lépe studenti ruské či české národnosti.  
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2. Teoretická část 
  

V teoretické části této bakalářské práce se zaměříme na základní terminologii 

vědní disciplíny frazeologie. Provedeme klasifikaci frazémů a jejich rozdělení do skupin 

podle toho, jestli se jedná o frazeologismy větné nebo nevětné. Důraz bude kladen 

zejména na ustálená přirovnání, v jejichž podobě se námi vybrané frazémy nejčastěji 

vyskytují.   

 2. 1. Frazeologie jako vědní disciplína, historie 
  

 Frazeologie jako samostatná vědní disciplína je poměrně mladá, začala se rozvíjet 

až ve druhé polovině 20. století. Avšak přísloví, která dnes již patří do šíře chápané 

frazeologie, byla dostupná a sbíraná dávno,  zejména ve starém Řecku a Egyptě. Na téma 

přísloví také vznikla celá řada prací. Z českého prostředí za zmínku stojí Komenského 

Moudrost starých Čechů (1631) a Čelakovského Mudrosloví národu slovanského 

v příslovích (1852). Pojem přísloví byl v té době velmi široký, nejasný a zahrnoval 

rovněž frazémy a nemá tedy mnoho společného s jeho chápáním dnes.1 

 Za novodobého zakladatele frazeologie je považován švýcarský lingvista Charles 

Bally2, který do centra frazeologie vnesl problematiku ustálených slovních spojení. 

Zároveň se na okraj zájmu  dostávají přísloví a pořekadla, která jsou z frazeologie zcela 

odstraněna. V západní lingvistice zůstaly Ballyho základy frazeologie více méně bez 

povšimnutí. Z toho důvodu se frazeologie systematičtěji nezkoumala a ani nebyla 

nejprve vyčleněna  v rámci jazykovědných disciplín.3  

 K rozvoji ruské frazeologie a frazeologie jiných evropských národů dopomohly 

zejména práce ruského lingvisty Viktora Vladimiroviče Vinogradova, který byl Ballyho 

pokračovatelem.4  Podle Vinogradova je frazeologie nejen osobitou disciplínou, ale i 

svébytnou jazykovou rovinu. Toto chápání frazeologie je založeno na důsledném 

                                                        
1 Srovnej u Čermák, František. Česká lexikologie. Praha, 1985. str. 166 
2 Švýcarský lingvista, následovník F. de Saussura, po kterém převzal katedru všeobecné 
jazykovědy na univerzitě v Ženevě 
3 Srovnej u Mlacek, Jozef. Slovenská frazeológia. Bratislava, 1984. str. 12 
4 Srovnej u Stěpanova, Ludmila. Česká a ruská frazeologie: diachronní aspekty. Olomouc, 
2004. str. 7 
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porovnání vlastností frazeologizmů s vlastnostmi jiných jazykových jednotek – zejména 

slova.5 

 V Českém prostředí se frazeologií zabývá především lingvista František Čermák. 

Mezi jeho opětovně vydané knihy patři Frazeologie a idiomatika češtiny.  

 2. 2. Frazeologie 
  

 František Čermák popisuje v knize Česká lexikologie frazeologii               

následovně: „Frazeologie je název samostatné lingvistické disciplíny, která se zabývá 

studiem a popisem (zde mluvíme o frazeografii) frazeologismů daného jazyka.“6 Je to 

soubor frazémů, která existují  ve slovní zásobě určitého jazyka.7  

 Jozef Mlacek v knize Slovenská frazeológia říká, že pojmenování frazeologie se 

v jazykovědě i v některých příbuzných filologických disciplínách může používat ve třech 

významech: 

1. množina, souhrn všech frazeologických jednotek 

2. nauka o frazeologických jednotkách, specifická část jazykovědy, jazykovědná 

disciplína 

3. způsob vyjadřování nějakého jednotlivce (např.: Bernolákova frazeologie, 

Štúrova frazeologie atd.), a nebo se může jednat o způsob vyjadřování                     

v nějakém pracovním odvětví (ekonomická frazeologie, žurnalistická frazeologie 

atd.) 

Poslední z výše uvedených významů slova frazeologie je podle Mlacka v dnešní době na 

ústupu. Jedná se pouze o pomocné stylistické označení typických jazykových prvků 

odlišné povahy. V současnosti se nahrazuje všeobecnými termíny – pojmy idiolekt8            

a sociolekt9. 10  

                                                        
5 Srovnej u Mlacek, Jozef. Slovenská frazeológia. Bratislava, 1984. str. 12-13 
6 Čermák, František, Filipec, Josef. Česká lexikologie. Praha, 1985. str.166 
7 Srovnej u Lotko, Edvard. Slovník lingvistických termínů pro filology. Bratislava, 1998. 
str. 34 
8 Jazyk jednotlivce, který se projevuje individuálním výběrem slov pod vlivem 
příslušnosti k nějaké sociální skupině atd. 
9 Forma jazyka, která je používána v určité sociální skupině – ekonomický sociolekt 
10 Srovnej u Mlacek, Jozef. Slovenská frazeológia. Bratislava, 1984. str. 9 - 10 
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 František Čermák zachovává dichotomii frazeologie a idiomatiky. Podle něj se 

významy překrývají – „první však je označením formálních aspektů jevu, druhý aspektů 

sémantických.“11  

 Jak již bylo několikrát řečeno, frazeologie je nedílnou součástí každého jazyka. 

Bývá výsledkem dlouhého historického vývoje, během něhož se náhodné slovní spojení 

změnilo v ustálený celek.12 Frazeologie se obohacuje zejména díky těsné spojitosti 

jazyka a života, historie a kultury společnosti. Lze uvést několik příkladů – epocha 

tatarského jha vytvořila frazeologismy jako мамаево нашествие – když hovoříme o 

nečekaném zjevní se mnoha nevítaných návštěvníků, мамаево побоище – o velkém 

sporu, как Мамай прошел – vše je zničeno.13 Nedílnou součástí frazeologie je také 

reakce na technický pokrok, který se často ve frazeologismech odráží „starší: jet plnou 

parou, pozdější: na plný plyn, u současné mládeže též: jet kosmickou rychlostí.“14 

 2. 3. Frazém 
  

 Základní jednotkou, se kterou frazeologie pracuje nazýváme frazémem nebo 

frazeologismem.  Dříve se užívaly především termíny rčení, obrat či úsloví. František 

Čermák frazém popisuje následovně: „frazém je jedinečné spojení minimálně dvou prvků, 

z nichž některý (popř. žádný) nefunguje stejným způsobem v jiném spojení (resp. ve více 

spojeních), popřípadě se vyskytuje pouze ve výrazu jediném (resp. několika málo).“15 

Podobně popisuje frazém i Miroslav Grepl: „frazém je ustálená kombinace alespoň dvou 

slovních forem, která má celistvý význam (zpravidla nerozložitelný na významy 

jednotlivých složek) a jejímž charakteristickým rysem je, že minimálně jeden z jejích 

komponentů je v dané funkci omezen pouze na tuto kombinaci (popřípadě několik málo 

dalších).“16 Význam takového slovního spojení není přímo odvoditelný (např. mít obě 

                                                        
11 Čermák, František. Jazyk a jazykověda. Praha, 2001. str. 189 
12 Srovnej u Stěpanova, Ludmila. Očerki po istorii českoj frazeologii. Sankt – Peterburg, 
2003. str. 5 
13 Srovnej u Fomina, Nina D., Bakina, Marija A. Frazeologija sovremennogo jazyka. 
Moskava, 1985. str. 3 
14 Čechová, Marie. Dynamika frazeologie. In: Naše řeč [online]. 1986, roč. 69, č. 4. [cit. 
2016-03-17]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6639 
15 Čermák, František. Česká lexikologie. Praha, 1985. str. 176 - 177 
16 Grepl, Miroslav a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995. str. 71 
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ruce levé),17 je tedy nutné daný jazyk ovládat na vysoké úrovní, aby člověk obratu a 

celému textu porozuměl. Poměrně často nesou frazémy prvky monokolokability, to jsou 

taková slova, se kterými se už nikde jinde v jazyce nesetkáme, jsou omezena pouze na 

tento konkrétní frazém18 - honit bycha, mít pré aj..19 V některých statích se můžeme 

setkat s termínem frazeologický obrat, což je straší název pro frazém, jak už bylo 

uvedeno výše. Tento termín se užíval po dobu hledání názvu pro základní jednotku celé 

frazeologie. Poté byly přijaty novější názvy, a proto se původní pojmenování stalo pouze 

pomocným.20 

 Poměrně často se rovněž setkáváme s názvem idiom, který stejně jako idiomatika 

formálně spadají do oblasti frazeologie.21 Frazém však zdůrazňuje především formální 

stránku, zatímco idiom vyzdvihuje významovou stránku frazeologické jednotky.22 

Termín idiom František Čermák popisuje takto: „frazém skládající se z komponentů, které 

se nikde jinde v jazyce neobjevují (např. nechat někoho na holičkách, dělat si z někoho 

psinu).“23 Tato slova se objevují jen v několika slovních spojeních a samostatně nenesou 

žádný význam.24 Edvard Lotko idiom popisuje následovně: „frazém, v němž aspoň jeden 

prvek má jedinečnou funkci, významově není přímo odvoditelný z významu tvarů.“25  Idiom 

je velmi specifický a do jiného jazyka často nepřeložitelný, jelikož doslovný překlad by 

postrádal jeho původní význam. Také proto byl dříve název idiom používán ve významu 

„nepřeložitelný frazeologismus“.26 

 Josef Václav Bečka uvádí, že ve frazeologismech jsou slova na sobě významově 

závislá, a to ještě před jejich konkrétní realizací ve větě. Významová stránka jednotlivých 

slov je oslabená a nebo úplně zaniká. K tomuto případu však nedochází vždy. Většinou 

jedno slovo (základní) podržuje svůj vlastní význam a jen u slov tzv. průvodních se 

významová samostatnost oslabuje nebo ztrácí. Například ve slovních obratech 

poslouchat na slovo, věnovat pozornost slova poslouchat, pozornost zachovávají svůj 

                                                        
17 Srovnej u Lotko, Edvard. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc, 1998. 
str. 34. 
18 Srovnej u Grepl, Miroslav a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995. str. 71 
19 Tamtéž, str. 71 
20 Srovnej u Mlacek, Jozef. Slovenská frazeológia, Bratislav, 1984. str. 21 
21 Srovnej u Čermák, František a Josef Filipec. Česká lexikologie. Praha, 1985. str. 180 
22 Srovnej u Grepl, Miroslav a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995. str. 71 
23 Čermák, František. Jazyk a jazykověda. Praha, 2007. str. 189 
24 Tamtéž, str. 189 
25 Lotko, Edvard. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc, 1998. str. 43 
26 Srovenj u Grepl, Miroslav a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995. str. 71 



 13 

běžný význam, zde hovoříme o slovech základních. Ale průvodní slova na slovo, věnovat 

nemůžeme brát odděleně. 27 

 Díky dlouhému historickému vývoji je velmi častým jevem výskyt archaismů ve 

frazémech. Setkat se můžeme jak s archaismy lexikálními, tak gramatickými.28 Pokud se 

jedná o gramatický archaismus, je zde přítomnost časově zastaralé formy (nemá kouska 

rozumu), u lexikálních archaismů se, jak už sám název napovídá, setkáváme s dnes již 

neznámým slovem (kout pikle29, ležet ladem30). Současný ruský lingvista V. M. 

Mokienko o frazeologismech hovoří jako o relativně ustálených, reprodukovatelných, 

expresivních slovních spojeních, jejichž význam je nerozložitelný.31 

 2. 4. Vlastnosti frazeologické jednotky 

  

 Vymezení vlastností frazeologických jednotek je velmi různorodé, různí lingvisté 

nám předkládají zcela rozdílné názory. Některé koncepce poukazují pouze na jednu 

vlastnost, zatím co jiné uvádějí atributů hned několik.32 Většina lingvistů upozorňuje 

zejména na tyto příznaky - ustálenost, obraznost, nerozložitelnost, expresívnost, 

ekvivalentnost před slovem aj.33  

 Pro naše sledování budou důležité některé vlastnosti, které ve své knize uvádí 

Jozef Mlacek. Ten, vyzdvihuje – ekvivalentnost, hotovost, idiomatičnost, obraznost, 

expresívnost, víceslovnost, ustálenost.34 

 Nyní si výše zmíněné charakteristiky frazeologismu blíže specifikujeme: 

1. Ekvivalentnost frazeologické jednotky se slovem -  ekvivalentnost bývá 

uváděna už od počátku moderní frazeologické teorie. Můžeme se s ním setkat už 

v dílech Ch. Ballyho i V. Vinogradova. Poté se začala ekvivalentnost až 

přeceňovat, někdy se pokládala za jediný příznak frazeologičnosti. Platilo tedy, 

že: „len také slovné spojenie možno pokladať za frazeologickú jednotku, ktoré má 

                                                        
27 Srovnej u Bečka, Josef Václav. Slovník synonym  a frazeologismů. Praha, 1982. str. 321 
28 Srovnej u Grepl, Miroslav a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995. str. 71 
29 Srovnej u Tamtéž, str. 71 
30 Srovnej u Mlacek, Jozef. Frazeologická terminológia. Jazykovedný ústav Ľudovíta 
Štúra. [online]. 1995 [cit. 2016-03-17]. Dostupné 
z:http://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka_terminologia/ 
31 Srovnej u Mokienko, Valerij M. Slavjanskaja frazeologija. Moskva, 1989. str. 10 
32 Srovnej u Mlacek, Jozef. Slovenská frazeológia. Bratislava, 1984. str. 33 
33 Srovnej u Čechová, Marie. Dynamika frazeologie, Naše řeč, ročník 69, 1986, dostupné 
z www.nase-rec.ujc.cas.cz 
34 Srovnej u Mlacek, Jozef. Slovenská frazeológia. Bratislava, 1984. str. 33 - 46 
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jednoslovný ekvivalent.“35 Např.: ve dne v noci = neustále, прикусить язык = 

замолчать.36 Podle tohoto kritéria naopak z frazeologie vypadla slovní spojení – 

padla kosa na kámen, darovaném koni na zuby nehleď. Dnes už víme, že 

ekvivalentnost nemusí nutně patřit mezi klíčové vlastnosti všech 

frazeologizmů.37  

2. Reprodukovanost – zde hovoříme o hotovosti frazeologické jednotky už před 

řečovým aktem. Frazeologická jednotka nevzniká během řeči, ale už je dopředu 

daná a v řeči se pouze reprodukuje.38 „Frazeologismy v jazyce existují jako soubor 

již dříve vytvořených jazykových útvarů, které je potřeba si zapamatovat, stejně 

jako si pamatujeme slova (Фразеологизмы существуют в языке как набор 

готовых, уже созданных ранее языковых образований, которые нужно 

запомнить так же, как мы запоминаем слова).“39 

3. Idiomatičnost – doslovná nepřeložitelnost do jiného jazyka. V jiném jazyce by 

nedával smysl.40 Např. mít máslo na hlavě, které použijeme ve významu, že se 

cítíme provinile.  

4. Obraznost, přenesenost významu – jedna ze základních vlastností 

frazeologismu. Pouze obraznost ve spojení s dalšími vlastnostmi může být 

kritérium frazeologičnosti. Odlišuje frazém od nefrazeologicky ustálených 

slovních spojení, přenesené pojmenování zpravidla pojmenovaný jev 

zamlžuje.41 Jako příklad lze uvést slovní spojení plakat nad rozlitým mlékem, 

které používáme ve významu, že se nám něco nepovedlo. 

5. Expresívnost – frazeologická jednotka na rozdíl od jednoduchého pojmenování 

vždy vyjadřuje hodnotící aspekty. Osobní angažovanost mluvčího. 42 Miroslav 

Grepl řadí právě expresívnost a spolu s ní ještě metaforičnost k typickým 

znakům frazému43 (udělat díru do světa, být v balíku aj.)44 

                                                        
35 Tamtéž, 1984, str. 34 
36 Srovnej u Fomina, Nina D., Bakina, Marija A. Frazeologija sovremennogo russkogo 
jazyka. Moskva, 1985. str. 6 
37 Srovnej u tamtéž 33-34 
38 Srovnej u Mlacek, Jozef. Slovenská frazeológia. Bratislava, 1984. str. 35 
39 Fomina, Nina D., Bakina, Marija A. Frazeologija sovremennogo russkogo jazyka. 
Moskava, 1985. str. 5 
40 Srovnej u Mlacek, Jozef. Slovenská frazeológia. Bratislava, 1984. str. 38 
41 Srovnej tamtéž, str. 39 - 40 
42 Srovnej tamtéž, str. 41 
43 Srovnej u Grepl, Miroslava a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995. str. 71 
44 Tamtéž, str. 71 



 15 

6. Víceslovnost – jedná se o formální vlastnost. Frazeologismus se skládá nejméně 

ze dvou slov.45 

7. Ustálenost – nezaměnitelnost komponentů frazeologismu, výskyt 

petrifikovaných a zastaralých výrazů a tvarů. 46 

  
 Marie Čechová ve své stati Dynamika frazeologie uvádí: „ne všechny rysy jsou pro 

vymezení frazeologické jednotky stejně významné, např. Fr. Miko v Nitře uvažoval 

především o obraznosti, ustálenosti a víceslovnosti; přitom některé z uváděných vlastností 

mohou i chybět. Obraznost se může zastřít při ztrátě motivovanosti (mít něco za 

lubem);setkáváme se i s jednotkami minimálními rozsahem, jejichž jádrem je spojení 

předložky se jménem (být v tom) po uši, (mít toho) nad hlavu, může dojít k absenci i dalších 

rysů, běžně např. i k stírání expresívnosti (žlutý anděl, označení pro pojízdnou službu 

motoristům na dálnicích).“47 

 Při výběru frazeologismů do dotazníkového šetření, které je součástí této práce, 

pro nás byly důležité zejména tyto vlastnosti frazeologické jednotky: 

1. Víceslovnost – jelikož se v našem případě bude jednat většinou o přirovnání (viz. 

níže) a ty obsahují minimálně tři slova 

2. Obraznost – přirovnání často význam znejasňují 

3. Idiomatičnost – v některých případech se i ta bude vyskytovat, jelikož v jazyce do 

kterého překládáme by dané přirovnání nemuselo dávat smysl 

 

 

 

  
  

                                                        
45 Srovnej u Mlacek, Jozef. Slovenská frazeológia. Bratislava, 1984. str. 41 - 42 
46 Srovnej tamtéž, str. 42 - 43 
47 Čechová, Marie. Dynamika frazeologie. In: Naše řeč [online]. 1986, roč. 69, č. 4. [cit. 
2016-01-19]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6639 
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3. 1. Antonymie frazémů 

 

 3. 1. 1. Charakteristika antonyma 
 Pro antonyma můžeme též používat termín opozita. Jedné se o slovo opačného 

významu. Jako příklad lze uvést dvojici světlo – tma, nebo černý – bílý.  

  

 3. 1. 2. Antonymické frazeologismy 
   

 Ani zde neexistuje jednotná definice. Obecně se dají frazeologická antonyma 

definovat následovně: „jednotky, spojené vztahem polárnosti při sémantickém 

společenství a jednom lexikálním základě“ (единицы, связанные отношениями 

полярности при семантической общности и одном лексическом основании).48 

V díle Frazeologická terminológie se frazeologická antonyma popisují následovně: 

„Frazémy s protikladným významom, ktoré spájá jedna spoločná séma. Antonymné 

frazémy patria k rovnakému frazeologickému druhu, ale možu mať rozdielnú vnútronú 

formu aj štruktúrný základ.“49   

 Frazeologická antonyma se dělí na několik skupin: komplementární, kontrární, 

frazeologická antonyma stejnostrukturová a různostrukturová. Nyní si jednotlivé 

skupiny popíšeme: 

1. Komplementární frazeologická antonyma – frazémy, které jsou ve vztahu        

A – nonA. Navzájem se doplňují a spadají pod jeden nadřazený prvek.              

Např. často - nečasto = čas – ve dne v noci – jednou za uherský rok 

2. Kontrární frazeologická antonyma – frazémy, které jsou ve vztahu 

kvalitativního protikladu. Tyto frazémy vyjadřují krajní a mezní hodnoty: cítit se 

jako v sedmém nebi – cítit se pod psa. Zvláštní skupinou jsou kontrární 

frazeologická antonyma, která vyjadřují protikladný směr: objevit se na scéně – 

odejít ze scény 

3. Frazeologická antonyma stejnostrukturová – frazémy, které se shodují 

syntaktickou strukturou. Shodují se v jednom nebo v několika komponentech: 

narodit se pod šťastnou hvězdou – narodit se pod nešťastnou hvězdou 

                                                        
48 Lilič,Galina A. Problemy frazeologičeskoj sémantiky. Sankt – Peterburg, 1996. str. 115 
– 116 
49 Mlacek, Jozef a kol. Frazeologická terminológia. Bratislava, 1995. str. 39 - 40 
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4. Frazeologická antonyma různostrukturová – tato skupina se naopak 

vyznačuje různou syntaktickou strukturou, rozdílným složením komponentů        

a různou obrazností50: dřít jako kůň – chytat lelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
50 Srovnej tamtéž, str. 40 - 41 
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4. Klasifikace frazémů 
 

 Frazémy lze dělit do několika skupina podle různých hledisek. V této práci však 

budeme vycházet z možného dělení které uvádí Miroslav Grepl v knize Příruční 

mluvnice češtiny. 

 4. 1. Nevětné frazémy  
  

 Nejprve budeme dělit frazémy na větné a nevětné. Nevětné frazémy se vkládají 

do již hotových vět v konkrétním kontextu. Podle potřeby jsou v nich  ještě gramaticky 

formovány, respektive ohýbány podle zákonitostí daného jazyka (např.: ošklivé    

káčátko – Z ošklivého káčátka se vyklube krásná labuť.). Zásoba nevětných frazému je 

velká a zároveň se nevymezuje vůči volným slovním spojením. Skupina nevětných 

frazému se dále děli na několik strukturních typů:  

1. Prvním z nich je kategorie frazému se slovesnou funkcí, zde se jedná o frazémy, 

které obsahují sloveso – měnit barvu, ukápnout jedu.  

2. Druhou kategorií jsou frazémy s jménem v prvním pádě (nominativu), které 

vznikly kombinací adjektiva a substantiva – růžové brýle, jidášský groš.  

3. Třetí kategorii jsou taktéž frazémy s funkcí jména v nominativu, ale zde vznikly 

pouze kombinací substantiv – lev salónů, zkouška ohněm.   

4. Čtvrtou kategorií jsou frazémy s adverbiální funkcí, které vznikly kombinací 

substantiva a adjektiva nebo popřípadě kombinací několika substantiv v jiných 

než v prvních pádech – levou rukou, s klidem Angličana.  

5. Poslední kategorií jsou frazémy z neautosémantických komponentů 

(komponenty, které nenesou vlastní význam) – pro nic za nic, bodejť by ne.51  

 

 4. 1. 1. Přirovnání 
 
 Přirovnání bývají často přiřazována k nevětným frazémům. I přesto, že některá 

přirovnání sice naznačují větnou strukturu, funguje zde dodatečná úprava, která se 

provádí v konkrétních kontextech, a proto je tedy řazení k nevětným frazémům zcela 

správné52 být jako na trní – Jsem jako na trní. Jelikož velká část frazeologismů, které 

                                                        
51 Srovnej u Grepl, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995. str. 71 
52 Srovnej tamtéž str. 72 
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v této práci budeme zkoumat, formálně spadají do skupiny přirovnání, zaměříme se nyní 

na jejich podobu.  

 Přirovnání, stejně jako sousloví, patří mezi neparemiologicky 53  ustálené 

jednotky.54Je nutno rozlišovat specifické a nespecifické pojmenování podobnosti. 

Nespecifické pojmenování podobnosti, lze uvést na příkladu to zvíře je podobné     

psovi/ to zvíře vypadá jako pes. Kde popisovaný subjekt, v našem případě slovo zvíře, 

připodobňujeme k všeobecně srozumitelnému modelu (pes). Oproti tomu v specifických 

pojmenováních podobnosti, které nazýváme přirovnáními, se často nenachází nijaká 

podobnost  např. jsem utahanej jako pes nebo ten má oči jako ostříž. Specifická 

pojmenování mají ustálenou strukturu a mluvčí ji do věty začleňuje již jako celek, když 

chce popsat expresívně a neobyčejně nějakou skutečnost.55 Ustálená přirovnání je 

možné popsat následovně: „ustálené a idiomatické pojmenování sloužící k označení           

a hodnocení (především) podobnostního vztahu mezi jménem (substantivem), určeným 

v konkrétním kontextu, a předem daným modelem“.56 

 Přirovnání, podle struktury rozdělujeme na komponenty na levé a pravě straně, 

směrem od komparátoru (nejčastěji slova jak, jako, jako by). Přirovnání se realizují 

všemi čtyřmi autosémantickými slovními druhy (substantiva, adjektiva, verba                   

a adverbia). Výskyt těchto slovních druhů je však velmi nepravidelný, „a to obecně jak ve 

vzájemném poměru, tak i vzhledem k tomu, zda jde o člen levý nebo pravý.“57 

 

Formální skladba přirovnání 

1. Komparandum58 (levá strana přirovnání) - na jeho místě nejčastěji vystupuje 

slovesa a  přídavná jména (poslouchat jako hodinky, tvrdý jako kámen). Podstatná 

                                                        
53 Paremiologie zkoumá všechny malé folklorní útvary – přísloví, pořekadla, pranostiky 
atd. 
54 Srovnej u Mlacek, Jozef. Slovenská frazeológia. Bratislava, 1984. str. 135 
55 Srovnej u Krejčí, Pavel a Nadežda Staljanova. Sémantická charakteristika přirovnání v 

českých a bulharských publicistických textech. Opera Slavica [online]. 2003, 13(4), 11 [cit. 

2016-04-15]. ISSN 1211-7676. Dostupné z: 

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/117579/2_OperaSlavica_13-2003-

4_6.pdf?sequence=1 
56 Čermák, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky, Přirovnání. Praha, 1983. 
str. 466 
57 Tamtéž str. 466 
58 Levá strana přirovnání, přirovnávaná část 
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jména a příslovce se vyskytují jen velmi zřídka (chlap jako hora, rychle jako 

blesk).59 

2. Komparátor – nejčastěji příslovce jako nebo jak, podle komparátoru snadno 

poznáme, že se jedná o přirovnání. 

3. Komparatum60 (pravá strana přirovnání) - na pravé straně se nejčastěji objevují 

podstatná jména a substantizovaná přídavná jména (být tvrdý jako kámen, být 

jako slepý).61 

 

 Co se týče významové stránky slov, která v přirovnáních vystupují mají některé 

znaky zvláštní a naopak jiné společné po celou frazeologii a idiomatiku. Setkáváme se se 

slovy monosémními62 např. děvče jako karafiát, tváří se jako by se nechumelilo.                 

„Z hlediska jejich distribuce na obou stranách přirovnání je tu však výrazný rozdíl. Na 

pravé straně, jež obsahuje sémanticky i formálně jediný komponent tvořený modelem 

(comparatum Kt), se setkáme (vedle slov polysémních, vždy však v určitém, jediném 

významu) častěji se slovy monosémními.“63 Na rozdíl od levé strany, kde se častěji 

vyskytují nejenom slova polysémní, ale i slova s velkým množstvím významů – taková 

jako být, mít, stát, dělat. Taková slova mají potlačený vlastní význam a zároveň obtížně 

vymezitelnou polysémii. Na levé straně se také poměrně často můžeme setkat se slovy 

jen čistě relačního významu např. vypadat, cítit se, tvářit se. „Pokud je explicitně 

vyjádřena i vlastnost (statická či dynamická), která je přirovnáním ozřejmována, bývá i ta 

lexikálně obsazena běžnými zpravidla polysémními slovy (zde však užitých v jediném 

významu), srov. (být) tvrdý j. kámen, (být) červený j. vlčí mák, (být) hluchý j, pařez aj.“64 

Toto nepravidelné rozložení komponentů je však pro přirovnání typické. Na jedné 

straně se totiž vždy přirovnává k něčemu známému a především jasnému                            

a jednoznačnému. 65 

 Jak již bylo uvedeno výše, v přirovnáních se v několika málo případech 

setkáváme také se slovy polysémními, ale vždy jsou použita v jediném významu. Tento 

                                                        
59 Srovnej u Čermák, František.  Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. Praha, 2009. 
str. 488 
60 Pravá strana přirovnání, to k čemu je levá strana přirovnávána 
61 Srovnej u Čermák, František.  Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. Praha, 2009. 
str. 488 
62 Slova, která mají jednoznačný význam. 
63 Čermák, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky, Přirovnání. Praha, 1983. 
Str. 470 
64 Tamtéž, str. 471 
65 Srovnej tamtéž, str. 470 - 471 



 21 

význam nebo smysl slova se však neshoduje s žádnou definicí, který nám přináší 

výkladový slovník. V některých případech lze tento jev brát jako metaforu, „např. být 

lehký j. pírko: „lehkost“ pírka je metaforicky výrazně zmnohonásobená a posunuta tak na 

člověka, zavazadlo apod..“ 66  

 Dalším častým jevem je užití názvů zvířat v přirovnáních. Nejčastěji se jedná         

o zvířata se kterými je člověk běžně ve styku. Například pes je součásti asi čtyřiceti 

výrazů.67 

 „ Ze specifických typů slov, jež lze chápat jako motivační zdroje přirovnání a které 

funguj jako komparatum (na pravé straně), se tu setkáváme na první místě s názvy 

konkrétních věcí (asi 45 % všech přirovnání) a dále s názvy zvířat a široce chápaných 

lidských profesí, funkcí apod.  (zhruba 20 %). O zbytek (tj. asi 15 % případů) se dělí vlastní 

jména, lokální názvy, abstrakta, víceslovné výrazy (včetně vět) apod.“ 68  Mluvíme-li              

o vlastních jménech, pak se v přirovnáních nejčastěji objevují jména osob, která jsou 

mezinárodně známá (fiktivní nebo reálné). K abstraktům řadíme slova jako hrom, 

epidemie apod.69 

 Stejně tak jako v celé frazeologii, se i u přirovnáních setkáváme s významnou 

skupinou monokolokabilních slov. Monokolokabilní slova jsou taková, „jejichž 

kolokabilita je silně restriktivní a omezená na spojitelnost s několika málo a v některých 

případech s jediným dalším slovem, resp. kontextem, reprezentovaným zde typicky právě 

přirovnáním, srov. mít peněz j. babek, koukat j. svatá Dala, jít j. na dračku...“70  Ve většině 

případech jsou to slova, která již dávno ztratila svůj význam a jsou nám známa již jen 

díky těmto přirovnání. 71 

 Ustálená přirovnání jsou mezi populací hojně užívaná. Především chceme-li 

důrazně vyjádřit nějakou skutečnost, často ji  přirovnáme k již předem danému 

zobecnělému modelu. Mimo samotné zdůraznění, mají ustálená přirovnání funkci 

kladného či záporného zhodnocení a především funkci intenzifikace (např. vejrá jak sůva 

z nudlí – přirovnání nese funkci výrazného zdůraznění dané skutečnosti, až pejorativní). 

U některých ustálených přirovnáních se setkáváme s převahou intenzifikačního aspektu. 

Pokud se tak děje, přirovnání často ztrácí svůj význam buď úplně nebo alespoň 

                                                        
66 Tamtéž, str. 471 
67 Srovnej tamtéž 471 - 472 
68 Tamtéž, str. 472 
69 Srovnej tamtéž, str. 472 
70 Tamtéž, str. 473 
71 Srovnej tamtéž, str. 473 
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částečně.72  „Např. přirovnání ... jako hrom se pak objevuje v různých kontextových 

variantách, v nichž má pouze zesilovací funkci, srov. zamilovaný jako hrom, vzdělaný jako 

hrom, zralý do blázince jako hrom; podobně u přirovnání ... jako blázen, ... jako prase, ... 

Jako Brno, ... jako sviňa.“73 

 V této bakalářské prací se budeme zabývat nejčastěji přirovnáními, která mají 

stavbu přídavné jméno nebo podstatné jméno + komparátor jako, jak + podstatné jméno, 

např.: tlustá jako bečka, holka jako lusk. V některých případech však bude tato 

Čermáková definice porušena, jelikož některé námi předkládané frazémy nejsou 

přirovnáními, ale patří do jiných kategorií nevětných frazémů.  

 

 4. 2. Větné frazémy 
 
 Větné frazémy se dále děli na slovesné a neslovesné. Jak již samotný název 

napovídá, slovesné větné frazémy obsahují ve větě sloveso („Dvakrát měř, jednou řež!“), 

oproti tomu u neslovesných větných frazémů sloveso chybí („Ježkovy voči!“). Oproti 

nevětným frazémům se do kontextu začleňují jako celek a nedochází zde již k žádné 

modifikaci.  

 Mezi větné frazémy obvykle řadíme následující: 

1. Pořekadla – zde mluvíme o anonymních výrocích, které vystihují určitou situaci 

(„Já nic, já muzikant.“). 

2. Pranostiky – řadíme ke specifickým druhům pořekadla, popisují vztah mezi 

určitým dnem v roce a jeho návaznost na atmosférické jevy nebo zemědělské 

práce („Únor bílý, pole sílí.“). 

3. Přísloví – zde se jedná opět o anonymní výrok, ale navíc obsahuje nějaké mravní 

ponaučení („Komu není rady, tomu není pomoci.“).74 

4. Okřídlená slova – tyto frazémy vznikly na základě citátu nějaké známe osobnosti.  

U těchto výrazů známe jak autora citátu, tak i dobové události jejich vzniku75 

(„Veni, vidi, vici“ – výrok Caesara)76 

  

                                                        
72 Srovnej u Grepl, Miroslav a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995. str. 72 
73 Tamtéž, str. 72 
74 Srovnej tamtéž, str. 72 - 73 
75 Srovnej u Čermák, František. Idiomatika a frazeologie češtiny. Praha, 1982. str. 12 
76 Grepl, Miroslav a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995. str. 73 
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 Zvláštní skupinu frazémů tvoří frazémy dialogické. Jedná se o takové 

frazeologismy, které se vztahují nejméně ke dvěma mluvčím (např. Na zdraví! Ať 

slouží!).77 

  

                                                        
75 Srovnej tamtéž, str. 73 
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5. Praktická část 
  

 Praktická část této bakalářské práce se týká především vyhodnocení 

dotazníkového šetření, které bylo provedeno za účelem naší práce.  

 

 5. 1. CÍL DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
  

 Cílem dotazníkového šetření předkládané bakalářské práce bylo zjistit na jaké 

úrovni je frazeologie užívaná mezi studenty středních škol. Zda ji užívají  stále aktivně 

nebo je to již možná známka zastaralosti. Pro toto zjištění jsme se rozhodli využít 

dotazníkovou metodu, která se jevila jako nejlepší a nejefektivnější. Dotazníkové šetření 

bylo provedeno mezi ruskými a českými studenty na území České republiky během 

prosince 2015 a ledna 2016. Studenti byly vybírání zcela náhodně. 

 Dotazník byl  většinou šířen v elektronické podobě. Ale několik kusů bylo 

rozdáváno i vytištěných na papíře.  

 

 5. 2. Metodologie šetření 
 

 5. 2. 1. STRUKTURA DOTAZNÍKU  
  

 Dotazník obsahuje čtyři skupiny frazeologismů po 7 frazémech. K těmto otázkám 

náleží ještě jedna otázka otevřená, kde jsme studenty požádali, aby vypsali frazémy, 

které oni sami užívají v běžné mluvě. K dostání byly jeho dvě varianty – česká pro české 

studenty a ruská pro skupinu respondentů, jejíž mateřským jazykem je ruština. 

  Respondenty jsme v první části požádali, aby hierarchizovali předložené 

frazeologismy podle intenzity citového zabarvení od nejintenzivnějšího po 

frazeologismus s intenzitou nejslabší. V druhé části dotazníku měli za úkol uvést, které 

z obratů aktivně užívají. ( viz Příloha č. 1 a 2) 

 Celý dotazník byl poskládaný tak, aby byl co nejméně obtížný na vyplnění. 

Průměrná délka vyplnění byla okolo 10 minut.  

 Účastníci výzkumu byly seznámení s tím, že jejich odpovědí jsou zcela anonymní 

a výsledek šetření poslouží ke zpracování této bakalářské práce. 
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 5. 2. 2. FRAZEOLOGISMY POUŽITÉ V DOTAZNÍKU 
  

 Do dotazníku byli vybírány frazeologické jednotky, které nějakým způsobem 

popisují tloušťku, hubenost, krásu a ošklivost, tedy vnější vzhled člověka. Z každého 

kategorie bylo nakonec vyselektováno sedm nejlépe se hodících frazeologismů, následně 

byly frazeologismy poskládány do oněch čtyřech skupin.. Klíčové pro výběr 

frazeologismů bylo zejména to, zda splňují frazeologické vlastnosti jednotky, které jsme 

si stanovili již v teoretické části práce – víceslovnost, idiomatičnost a obraznost. Do 

dotazníku jsme vybrali takové frazeologismy, které by měly být běžně a často používané, 

ale samozřejmě je toto tvrzení z velké míry závislé na subjektivním názoru.  

 U většiny z nich se jedná o nevětné frazémy, kde jsou z největší části zastoupena 

rčeními ve formě přirovnání např.: ošklivá jako opice nebo страшная как ночь nebo 

frazeologizovanými slovními spojeními (nejčastěji dvouslovná) např.: ošklivé káčátko, 

чучело гороховое. 

 Jak již bylo řečeno výše, dotazník měl dvě jazykové varianty, je tedy potřeba 

dodat, že použité české a ruské frazémy nejsou vždy zcela ekvivalentní.  

   

 5. 2. 3. Dotazovaná skupina 
  

 Jak již bylo zmíněno výzkum probíhal mezi studenty navštěvujícími střední školy 

nebo gymnázia na území České republiky, věkové rozpětí odpovídajících tedy bylo od 

šestnácti do devatenácti let (včetně).  

 O vyplnění dotazníků byl větší zájem než se čekalo, ale některé z nich musely být 

posléze vyřazeny, jelikož jejich vyplnění nebylo bráno zcela vážně. To jsme usuzovali 

nejen z odpovědí, které studenti vyplnili, ale také z toho, že elektronická podoba 

dotazníku nám poskytla informaci o tom, jak dlouhou dobu nad vyplněním studenti 

trávili. Jak již bylo uvedeno výše průměrná doba na vyplnění dotazníku byla deset minut, 

a pokud tedy student strávil vyplňováním pouze minuty dvě, byl automaticky z našeho 

šetření vyřazen. Použít tedy bylo možné z každé varianty 40 kusů dotazníků, což je 

počet, který jsme si stanovili již na začátku jako nutný, abychom tuto analýzu mohli 

uspokojivě vytvořit.  

 Pohlaví dotázaných nehrálo v tomto případě žádnou roli, proto nemáme 

informace, jestli se na vyplnění dotazníků podíleli spíše dívky nebo chlapci.   
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 5. 3. PŘÍPRAVA PŘED PROVEDENÍM ŠETŘENÍ 
  

 Ještě než jsme zahájili výzkum mezi samotnými studenty gymnázií a středních 

škol, bylo provedeno jedno přípravné šetření v rámci bakalářského semináře na FF UK. 

Cílem tohoto přípravného šetření bylo zjistit, zda zadané úkoly jsou srozumitelné              

a zejména jestli vybrané frazeologismy nejsou až moc obtížné na seřazení/hierarchizaci.  

 Po vyplnění tohoto vzoru bylo dospěno k názoru, že zadání úkolů a formulace 

otázek jsou zcela vhodné a pro studenty budou i srozumitelné. Několik málo úprav se 

týkalo pouze ruských frazémů, aby později vše proběhlo tak jak má. A mohli jsme 

přistoupit k hlavnímu výzkumu.   

 

 5. 4. VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ 
  

 Tato část práce obsahuje výsledky, které se nám podařilo získat během 

provedeného šetření. Pro větší přehlednost jsou zde zahrnuty také tabulky a grafy.  

 

  5. 4. 1. Hezká / nejhezčí 
  

 Prvním úkolem studentů bylo seřadit kategorii frazeologismů, které popisují 

krásu. Seřazení probíhalo od dívky hezké až po dívku, kterou lze považovat za nejhezčí. 

Vybrány byly tyto české a ruské frazémy:  

Holka jako lusk Писаная красавица 

Hezká jako malovaný obrázek Кровь с молоком 

Dívka jako květ Девушка как маков цвет 

Holka krev a mlíko Девушка как наливное яблочко 

Je k nakousnutí Девушка как картина 

Hezká, až se mu srdce zastavilo Девушка ягодка 

Krásná, až přechází zrak Цветущая девушка 

Tabulka č. 1 – České a ruské frazeologismy použité pro hezká / nejhezčí 

  

  Jak je vidět, za ekvivalentní zde můžeme brát ze sedmi frazeologismů pouze tři: 

hezká jako malovaný obrázek – девушка как картина, holka krev a mlíko – кровь             

с молоком, dívka jako květ - девушка как маков цвет.  
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 Nyní se podívejme na graf, na kterém je znázorněno, který frazém zvolili studenti 

jako nejméně intenzivní, tedy ten co vystihuje dívku, která je nejméně hezká: 

 

 

Graf č. 1 – Nejméně hezká 

 Mezi frazeologismy s nejslabší intenzitou studenti často řadili obrat holka krev     

a mlíko. Z grafu lze vyčíst, že 25 studentů z 40 dotázaných volilo právě tento 

frazeologismus pro popsání dívky, která je nejméně hezká.  Setkáváme se tak s tvrzením, 

které jsme již před získáním všech odpovědí poměrně očekávali.  Podle vyhodnocení 

můžeme usoudit, že v dnešní době  je ideál krásné  ženy zcela odlišný od dob dřívějších.. 

A to vyplývalo i z odpovědí, které studenti poskytli. Často se zmiňovali, že tento obrat 

aktivně užívají, ale spíše když se chtějí o někom jemně vyjádřit, že je při těle.  
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Graf č. 2 - Nejhezčí 

 Co se týče druhého extrému, respondenti se rozmýšleli většinou mezi frazémy 

hezká, až se mu srdce zastavilo a krásná, až přechází zrak. První ze jmenovaných, zvolilo 

18/40 respondentů, a druhý 16/40.  

   

 Na grafech, které jsou uvedeny výše jsme poukázali na to, který frazémy by mladí 

studenti nejčastěji použili pro dívku hezkou a nejhezčí. A zde se podívejme, jaké bylo 

nejčastější hierarchizovaní všech vybraných frazémů v pořadí od dívky hezké až po 

nejkrásnější. 

Holka krev a mlíko 

Holka jako lusk 

Hezká jako malovaný obrázek 

Je k nakousnutí 

Dívka jako květ 

Krásná, až přechází zrak 

Hezká, až se mu srdce zastavilo 

Tabulka č. 2 – Nejčastější hierarchizace hezká / nejhezčí 

  

 Ze skupiny frazémů nakonec studenti vypsali ty, které aktivně užívají v běžném 

mluvě. Studenti několikrát jmenovali frazémy jako holka jako lusk, hezká jako obrázek 

nebo dívka jako květ. Před samotným výzkumem, byl právě u těchto frazémů očekávaný 

nejvyšší stupeň užívání v běžném vyjadřování mladých respondentů. Avšak  následným 

vyhodnocením dotazníku tohoto výzkumu se zjistilo, že u mladých lidí je výsledek 

45%

40%

15%

Nejhezčí

hezká, až se mu srdce zastavilo

krásná, až přechází zrak

ostatní
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využití frazemů  zcela odlišný oproti  očekávaní . A to tak, že  nejvíce užívané frazémy 

jsou častěji ty , které popisuji nějaké negativum než pozitivum. 

 

 5. 4. 2. Красывая / самая красывая 

   
Co se týče ruské varianty dotazníku ukázalo se, že ani zde už holka krev a mlíko 

(кровь с молоком) není považována za symbol krásy. Více jak polovina respondentů 

označilo tento frazém jako ten, co nejlépe vystihuje nejméně krásnou dívku. Je zajímavé 

pozorovat, jak se význam tohoto úsloví postupem času posunul. Zatím co dříve to byl 

symbol dostatku potravy, krásných růžových tváří, dnes už to znamená víceméně jen 

baculatost, která v této době, ve většině případech, s krásou spojená není a má do ní 

velmi daleko. 

Za zmínku stojí i další odpovědi. V malém množství byla za frazémy s nižší 

intenzitou označená přirovnání девушка как маков цвет – tuto odpověď volilo 15% 

dotázaných a девушка как наливное яблочко, které volilo pouze 13% studentů.

 

Graf č. 3 - Красывая 

 

Pokud se podíváme na to, jaké ruské frazémy studenti označili jako ty, co nejlépe 

vystihují dívku, která disponuje velmi krásným zevnějškem, budeme nejspíše 

překvapení. Za nejvýraznější byl totiž označen frazém писаная красавица, který jsme na 

začátku ani do dotazníku zařadit nechtěli, jelikož nám připadal již poměrně zastaralý. 

72%

15%

13%

Красывая

Кровь с молоком Девушка как маков цвет

Девушка как наливное яблочко
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Zde se však ukázalo, že tomu tak nebude, pro tento frazém se rozhodla celá polovina       

z dotázaných. Dokonce se nám dostalo i nespočetu odpovědí, že tento frazeologismus je 

stále v řečí teenegrů uplatňován. Je však třeba uvést, že dva respondenti uvedli, že výše 

zmíněný frazém sice aktivně užíván je, ale ve velké míře jako ironie, a proto právě tito 

dva studenti frazém писаная красавица zařadili mezi úsloví s nižší intenzitou citového 

zabarvení. 

 

Graf č. 4 – Самая красывая 

 

 Nejčastější hierarchizace frazeologismů podle intenzity citového zabarvení v této 

skupině vypadala takto: 

Кровь с молоком 

Девушка как маков цвет 

Девушка как наливное яблочко 

Девушка как картина 

Девушка ягодка 

Цветущая девушка 

Писаная красавица 

Tabulka č. 3 – Nejčastější hierarchizace красывая / самая красывая 

 

50%

12%

20%

18%

Самая красывая

Писаная красавица Девушка ягодка Цветущая девушка ostatní



5. 4. 3. Nehezká / nejšerednější 
  

 Druhým úkolem bylo hierarchizovat přirovnání tentokrát týkající se opaku krásy, 

tedy škaredosti. Jak již bylo řečeno výše, toto šetření nám přineslo překvapující zjištění, 

že mezi mladou generací jsou mnohem více užívány frazémy, které nesou nějaký 

negativní význam. Byli jsme poučeni, že o hezké dívce dnes jen s těží někdo řekne, že je 

krásná jako obrázek. Ale o škaredé dívce řekne, že je ošklivá jako prdel vysoké procento 

dnešní mládeže. Z dotazníku a z pozorování mladých lidí v běžném životě nám vyplývá, 

že mladí lidé rádi a často využívají vulgarismy k vyjádření pocitu. Frazém ošklivá jako 

prdel je nám toho tedy důkazem. 

  

 K hierarchizaci byly požity následující frazémy:  

Je škaredá jako noc Чучело гороховое 

Ošklivá jako opice Страшнее атомной войны 

Ošklivá jako prdel Не на что смотреть 

Je hnusná, že by si o ní ani kolo neopřel Страшная как ночь 

Ošklivá jako ropucha Страшная, как моя жизнь 

Ošklivé káčátko Страшная как смерть 

Škaredá až běda Ни кожи, ни рожи 

Tabulka č. 4 – České a ruské frazeologismy použité pro nehezká / nejšerednější 

    

 Zde se nám jako ekvivalentní podařilo najít pouze jeden frazeologismus je 

škaredá jako noc – страшная как ночь. I zde velkou část frazémů tvoří rčení ve formě 

přirovnání.  

 



 Jak lze vidět na grafu většina (75 %) dotázaných uvedla, že ošklivé káčátko by 

použili pro dívku, která je nehezká, ale ne škaredá. Může tomu tak tomu být zejména       

z důvodu, že toto rčení nejspíše působí na lidi jako časově proměnné – z ošklivého 

káčátko se později vyklube krásná labuť. Zde tedy může být možné vysvětlení toho, proč 

na studenty působil nejmenší intenzitou. 

 

Graf č. 5 - Nehezká 

 

 

Graf č. 6 - Nejšerednější 

 V této kategorii se odpovídající rozhodovali nejčastěji mezi frazeologismy je 

hnusná, že by si o ní ani kolo neopřel a ošklivá jako prdel. Jak lze vidět na grafu výše, pro 

druhý ze zmiňovaných se nakonec rozhodla více jak polovina studentů (22 ze 40 

dotázaných). Z odpovědí, které jsme měli k dispozici se také ukázalo, že ošklivá jako 

prdel patří k nejvíce užívaným frazémům, které jsme do dotazníku zařadili.  Tuto 

informaci uvedlo cca 30 respondentů. 

75%

15%

10%

Nehezká

Ošklivé káčátko Škaredá až běda

55%
37%

8%

Nejšerednější

Ošklivá jako prdel
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 Nejčastěji čeští  studenti hierarchizovali tuto kategorii následovně: 

Ošklivé káčátko 

Škaredá až běda 

Škaredá jako noc 

Ošklivá jako opice 

Ošklivá jako ropucha 

Je hnusná, že by si o ní ani kolo neopřel 

Ošklivá jak prdel 

Tabulka č. 5 – Nejčastější hierarchizace nehezká / nejšerednější 

  

 Jak již bylo uvedeno výše, ošklivá jako prdel patří k nejčastěji používaným 

frazeologismů ze všech, co jsme do dotazníku zahrnuli. Že tento frazém aktivně užívají 

nám potvrdilo dvacet šest studentů. Mezi další poměrně často uplatňované patří škaredá 

jako noc a ošklivá jako opice. 

5. 4. 4. Некрасывая / самая некрасывая 
 

 

Graf č. 7 - Некрасывая 

 V kategorii ruských frazeologismů se situace ukázala ještě jednoznačnější. 

Víceméně se respondenti rozmýšleli pouze mezi dvěma frázemi, kterými byly чучело 

гороховое a не на что смотреть. Jak lze vidět na grafu výše pro první zmíněný 

hlasovalo 42% dotázaných. Pro frazém не на что смотреть se však rozhodla více jak 

polovina respondentů. 

42%

53%

5%

Некрасывая

Чучело гороховое Не на что смотреть Ostatní
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Graf č. 8 – Самая некрасывая 

 Průzkum prokázal, že pokud by ruští studenti měli popsat velmi škaredou dívku 

pomocí frazeologie, rozhodovali by se opět pouze mezi dvěma frazeologismy z naší 

předložené nabídky.  Více jak polovina z nich by o této dívce řekla, že je страшная как 

смерть. 42% studentů se však rozhodlo jinak a o této dívce by se vyjádřilo, že je 

страшнее атомной войны. Proč se studenti rozhodli z větší poloviny pro 

frazeologismus, který obsahuje slovo smrt, je možné se pouze domnívat. Možná tomu 

tak je díky tomu že toto slovo velká část lidí vnímá jako něco děsivého, jako něco čeho se 

velká většina z nás bojí.  

 Tabulka níže zobrazuje jak nejčastěji vypadala hierarchizace všech vybraných 

frazému v pořadí od dívky škaredé po nejškaredší: 

Не на что смотреть 

Чучело гороховое 

Ни кожи, ни рожи 

Страшная как ночь 

Страшная как моя жизнь 

Страшнее атомной войны 

Страшная как смерть 

Tabulka č. 6 – Nejčastější hierarchizace некрасывая / самая некрасывая 

 Co se týče užívanosti ruských frazémů, které byly do dotazníku zařazeny                

a spadají pod nadřazené slovo škaredost, ukázalo se, že míra není nijak vysoká. Dva 

studenti uvedli, že používají frazém страшная как моя жизнь, a po jednom se vyslovili 
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pro přirovnání страшная как смерть, старшная как ночь a pro větný frazém не на 

то смотреть. 

 

 5. 4. 5. Tlustá / nejtlustší 
 
 Další kategorií frazeologismů, která byla zařazena do našeho dotazníkového 

šetření, byly frazémy, které svým významem zastupují tloušťku. K hierarchizaci jsme 

studentům poskytli ve velkém množství pouze přirovnání. Co se týče ekvivalence, tak 

zde se shoduje pouze jedno přirovnání, a to tlustá jako prase – толстая как свинья. 

Tlustá jako prase Толстая как бочка 

Tlustá jako bečka Груба мяса и жира 

Být jako bumbrlíček Толстая как корова 

Je jako vorvaň Толстая как свинья 

Vypadá jako buchtička Расплывшаяся туша 

Je jako koule Толстая как откормленный индюк 

Je jí plná sukně Толстая как слон 

Tabulka č. 7 – České a ruské frazeologismy použité pro tlustá / nejtlustší  

 Studenti se rozhodovali mezi třemi frazémy, které formálně spadají pod 

nadřazené slovo tloušťka a popisují dívku, která je tlustá. Za frazeologismy, které by 

byly vhodné proto tento popis, jsme vyčlenili následující: být jako bumbrlíček, vypadá 

jako buchtička a je jí plná sukně. Více jak polovina dotázaných (konkrétně 55%) uvedla 

přirovnání být jako bumbrlíček jako to pravé. 30% uvedlo, že podle nich by frazém 

vypadá jako buchtička nejlépe vystihl tlustou dívku. Poslední z výše jmenovaných, 

frazém je jí plná sukně, pokládá pouze 15% studentů za odpovídající.  

 

Graf č. 9 - Tlustá 
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Graf č. 10 - Nejtlustší 

 U popisu dívky nejtlustší se dotazovaná mládež taktéž rozhodovala mezi třemi 

ustálenými přirovnáními. Nejvíce studentů označilo za ten nejintenzivnější frazém tlustá 

jako prase, takto se rozhodlo 66% dotázaných.  Jak již bylo řečeno v teoretické části této 

práce v přirovnáních, které obsahují přirovnání jako prase je zesílen intenzifikační 

aspekt, má tedy výrazně zesilující význam. Dalo se tedy očekávat, že právě tento frazém 

studenti označí.  

 30% respondentů se vyjádřilo tak, že na dívku velmi tlustou se nejlépe hodí 

přirovnání tlustá jako bečka. Pouze několik málo studentů za takovou označilo dívku, 

která je jako vorvaň. 

  

 Podle odpovídajících studentů by všech sedm frazémů mělo být nejvhodněji 

seřazeno následovně: 

Být jako bumbrlíček 

Vypadá jako buchtička 

Je jí plná sukně 

Je jako koule 

Je jako vorvaň 

Tlustá jako bečka 

Tlustá jako prase 

Tabulka č. 8 – Nejčastější hierarchizace tlustá / nejtlustší 

  
 Podle odpovědí dotazovaných studentů středních škol frazémy kategorie týkající 

se tloušťky patří k nejpoužívanějším v slovníku dnešní mládeže. Obzvláště velký ohlas si 

získalo přirovnaní tlustá jako prase, které uvedl každý druhý student. Z dalších se často 
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vyskytovalo přirovnání je jako vorvaň, je jako bečka nebo mírnější je jako koule. Jedna 

odpověď však byla jedinečná a uváděla, že takto škaredě se opravdu ona dotazovaná 

osoba o druhých lidech nevyjadřuje a z této kategorie frazému se tedy nic v její řeči 

neobjevuje. 

 

 5. 4. 6.  Толстая / самая толстая 
 

 Co se týče frazémů ruského jazyka, které se týkají nadřazeného slova tloušťka, 

studenti ruské národnosti nejčastěji volili ustálená přirovnání толстая как 

откормленный индюк a také толстая как бочка. Více jak polovina mladých 

respondentů (55%) označila frazém толстая как откормленный индюк, za nejlépe se 

hodící pro popsání tlustší dívky. 32% se rozhodl pro druhý z výše zmíněných 

frazeologických přirovnání. Zbylých 13% uvádělo nejčastěji frazémy толстая как 

корова a толстая как свинья. Jelikož pro každý z nich bylo pouze několik málo 

studentů, nezanášeli jsem je do grafu. 

 

Graf č. 11 - Толстая 
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Graf č. 12 – Самая толстая 

 U frazému, které popisují extrémní tloušťku, studenti označili právě tři 

frazeologismy, jako jediné možné. Opakovaně byly uváděny následující: груба мяса         

и жира, расплывшаяся туша a толстая как слон. Přesně polovina respondentů z řad 

studentů uvedla, že za odpovídající považují frazeologismus расплывшаяся туша. 30% 

se vyjádřilo pro толстая как слон. A zbylých 20% by velmi tlustou dívku popsalo 

pomocí ruského frazému груба мяса и жира. 

 

 Nejčastějším řazením všech frazeologismů v pořadí od dívky tlusté až po 

nejtlustší vypadalo takto: 

Толстая как откормленный индюк 

Толстая как бочка 

Толстая как корова 

Толстая как свинья 

Груба мяса и жира 

Толстая как слон 

Расплывшаяся туша 

Tabulka č. 9 – Nejčastější hierarchizace толстая / самая толстая  

 Také v ruštině patří právě frazémy tykající se tloušťky k nejpoužívanějším mezi 

současnou mládeží. Deset námi oslovených studentů uvedlo, že v jejich slovníku nechybí 

výraz толстая как свинья, dvakrát bylo také uvedeno, že se tento výraz používá také 

se slovem жирная, potom tedy жирная как свинья. Dalšími oblíbenými jsou přirovnání 

толстая как бочка nebo как слон.  
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 5. 4. 7. Hubená / nejhubenější 
  

 Čtvrtou a zároveň poslední kategorií, kterou jsem studentům předložili 

k hierarchizaci se týkala hubenosti, některé z frazémů až extrémní hubenosti. 

V dotazníku byly uvedeny následující česká a ruská přirovnání a další nevětné frazémy: 

Je kost a kůže Худая как селедка 

Je chodící mrtvola Кожа до кости 

Hubená jako vyžle Можно ребра пересчитать 

Štíhlá jako proutek Ходячая смерть 

Je jako opuchlá nit Ноги как спички 

Je jako za groš kudla Худая как палка 

Jako kdyby čtrnáct dní nejedla Худая как жердь 

Tabulka č. 10 – České a ruské frazeologismy  použité pro hubená / nejhubenější 

Za plně ekvivalentní je zde možno pokládat pouze slovní spojeni je chodící mrtvola 

s ruským frazémem ходячая смерть. Další z uvedených se sice významově poměrně 

shodují, ale ekvivalentními nejsou. 

 

 

Graf č. 13 - Hubená 

 Podle očekávání, tři čtvrtiny respondentů zvolilo přirovnání štíhlá jako proutek za 

ten, co by nejlépe vystihoval dívku štíhlou. Tento jediný frazeologismus z nabídky je 

totiž možné pokládat za zcela pozitivní a lze ho tedy ještě zařadit ke kráse. 13% 

studentů by o takové dívce řeklo, že je jako opuchlá nit, ale zde už jde vyčíst jistou 

extrémnost a spíše než pozitivní je tento frazém negativní. Zbylých 15% nejčastěji volilo 
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frazémy hubená jako vyžle nebo je kost a kůže, ale byl to počet zcela zanedbatelný,            

a proto tedy do grafu není zanesen.  

 

 

Graf č. 14 - Nejhubenější 

 Co se týče frazeologismů, které podle námi zvolených respondentů nesou význam 

nejhubenější, zde byla situace také poměrně jednoznačná. Celých 72% dotázaných 

uvedlo, že nejlépe by tento význam seděl na slovní spojení je jako chodící mrtvola. Pro 

další zvolené frazeologismy se rozhodlo pouze několik málo dotázaných. Za zmínku stojí 

frazém je jako za groš kudla pro který bylo 7% studentů a 8% pro je kost a kůže, který již 

byl párkrát uveden na opačném konci této hierarchizace. Je tedy otázkou, jestli se 

studentů jevil jako nedostatečně jasný nebo jestli opravdu působí na lidi různě.  

 Celková hierarchizace této kategorie hubenost vypadala nejčastěji podle 

následující tabulky: 

Štíhlá jako proutek 

Je jako opuchlá nit 

Hubená jako vyžle 

Jako kdyby čtrnáct dní nejedla 

Je jako za groš kudla 

Je kost a kůže 

Je chodící mrtvola 

Tabulka č. 11 – Nejčastější hierarchizace hubená / nejhubenější 

  

 V otevřené otázce, kde měli studenti možnost se vyjádřit, který ze zvolených 

frazeologismů používají aktivně ve své běžné mluvě, bylo často uvedeno již výše 
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zmíněné ustálené slovní spojení je kost a kůže. Aktivně ho, podle výpovědí, užívá 

šestnáct ze čtyřiceti námi dotázaných středoškoláků. Z dalších frazému dnešní mládež 

často užívá: je jako vyžle, jako kdyby 14 dní nejedla, je jako chodící mrtvola a také je štíhlá 

jako proutek. 

 

 5. 4. 8. Худая / самая худая 
 

 V ruském jazyce byla tato kategorie vnímána poněkud rozmanitěji. A studenti 

vybrali, že by na hubenou dívku použilo celkem pět frazeologismů z námi předkládané 

nabídky. Nejvíce studentů, přesně 40% by se o takové dívce vyjádřilo, že je  худая как 

селедка. Druhý nejvyšší počet ohlasů se dostal frazému худая как жердь, pro který bylo 

22% mladých lidí. Shodně 15% dotázaných se zmínilo, že by řekli buď можно ребра 

пересчитать nebo худая как палка.  

 

Graf č. 15 - Худая 
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 Avšak, jak by se vyjádřili o velmi hubené dívce, až podvyživené, měli studenti 

téměř jasno. Většina, 77% dotázaných, uvedlo, že pro takovou situaci by byl nejlepší 

frazém xодячая смерть. Zde se nám vyskytuje přesné shoda s frazémy českého jazyka, 

kde se studenti rozhodli pro přesný ekvivalent (je chodící mrtvola).  Na pomyslné druhé 

místo byl zařazen frazém кожа до кости,  který uvádělo 13% dotázaných. Jako poslední 

bylo zmíněno přirovnání худая как жердь, které by použilo 10% studentů středních 

škol.  

 

Graf č. 16 – Самая худая 

 

 Hierarchizace, kterou nám většina studentů předložila, vypadala následovně:  

Худая как селедка 

Худая как палка 

Можно ребра пересчитать 

Ноги как спички 

Худая как жердь 

Кожа до кости 

Ходячая смерть 

Tabulka č. 12 – Nejčastější hierarchizace худая / самая худая 

 V posledním bodě studenti opět uvedli, který z těchto frazeologismů je u nich 

aktivně užíván. Ukázalo se, že z této kategorie toho moc není. Tři dotázaní se vyslovili 

pro frazém кожа до кости a dva uvedli ноги как спички. 
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 5. 5. Zjištění z dotazníků 
  

 Z dotazníku jsme měli zjistit do jaké míry studenti frazeologismům rozumí a jak 

často je samotní užívají. Díky dotazníkovému šetření jsem dospěli k závěru, že čeští 

studenti středních škol nebo gymnázií používají frazeologii v běžné řeči častěji než 

studenti, kteří pocházejí z Ruské federace a ruština je jejich mateřským jazykem.  Jistou 

omluvou zde může být jejich, často již dlouhodobý pobyt na území České republiky          

a každodenní kontakt zejména s češtinou. Jeden z ruských studentů nám v dotazníku 

uvedl, že již skoro zapomněl, jak dokáže být ruština krásná a postará se o to, aby námi 

znovu připomenuté frazeologismy opět aktivně v jeho řeči vystupovaly. 

 Co se týče hierarchizace, nedostalo se nám nijak překvapujících odpovědí a více 

méně je potěšující, že porozumění všem frazeologismům bylo na vysoké úrovni. Za 

zmínku snad stojí jen český frazém je kost a kůže, který většina respondentů zařadila na 

samotný konec hierarchizaci, tedy jako odpovídající dívce, která je velmi hubená, ale 

našlo se i několik takových, kteří tento frazém až nesmyslně zařadili hned na začátek. 

Domníváme se, že zde u některých jedinců mohlo dojít ne zcela k pochopení. 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, tímto dotazníkovým šetřením se ukázalo, že mezi 

současnou mládeží je více užívána frazeologie, která popisuje negativní vlastnosti, než ta 

popisující pozitivní.    



 6. Závěr 
  
 V naší práci jsme se zabývali ruskými a českými frazeologismy, které se vztahují  

k popisu vnějšího vzhledu člověka a zároveň spadají mezi frazeologická antonyma 

krásný – ošklivý. Jelikož takových frazeologismů existuje veliké množství, rozhodli jsme 

se tuto širokou oblast rozdělit do čtyř podskupin (krásná, ošklivá, tlustá, hubená)             

a zejména se zaměřit na vnější vzhled ženy, jelikož frazeologismů, které tímto způsobem 

popisují muže, je relativně malé množství a nepodařilo by se tedy udělat větší vzorek. 

Práce je rozdělená do čtyř větších celků – úvod, teoretická část, praktická část a závěr. 

 Antonymické frazémy jsme rozdělili do kategorií – krása, ošklivost, tloušťka          

a hubenost. Z každé této kategorie jsme nakonec vybrali sedm frazeologických jednotek 

z každého jazyka, ruského i českého a zařadili jsme je do dotazníku, který pro nás byl 

v této práci klíčový a tvoří stěžejní část práce. Celkově každý dotazník čítal dvacet osm 

frazémů. 

 V úvodní teoretické části jsme se zaměřili na terminologii samotné frazeologie. 

Teoretická část byla rozdělena do třech hlavních bodů. Nejprve jsme se zabývali 

frazeologií jako vědní disciplínou a frazeologickou jednotkou obecně. Uvedli jsme zde, že 

frazeologie funguje jako samostatná vědní disciplína teprve od 2. poloviny 20 století.      

A že frazeologie je soubor ustálených slovních spojení. Frazeologické jednotky nesou 

celou řadu vlastností, ne vždy však musí obsahovat všechny. V této práci pro nás byly 

klíčové zejména následující tři: víceslovnost, obraznost a idiomatičnost.  

 Další podkapitolou jsme si přiblížili antonymické frazeologismy, které 

popisujeme jako frazémy s protikladným významem, jež ale spojuje jedna společná 

séma. Pro klasifikaci různých druhů antonymických frazeologismů nám posloužila kniha 

slovenského lingvisty Jozefa Mlacka. Ten vyděluje čtyři druhy frazeologických antonym. 

Prvním typem jsou komplementární frazeologická antonyma, která svou strukturou 

spadají pod jeden nadřazený prvek. Druhým typem jsou antonymické frazémy 

kontrární, které vyjadřují krajní a mezní hodnoty. Předposledním typem jsou 

stejnostrukturové frazémy, které se shodují ve většině komponentů, na rozdíl od 

posledního typu, kterým jsou různostrukturové frazémy, které mají všechny 

komponenty rozdílné. V této práci byly zohledněny všechny výše zmíněné typy 

antonymických frazeologismů kromě stejnostrukturových frazémů, které nebyly použity 

ani jednou, jelikož v kategorii frazeologismů popisujících vnější vzhled člověka se žádný 
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takový nenachází. Z toho vyplývá, že se ve všech případech setkáváme s frazémy 

různostrukturovými, tedy s takovými, které mají různou syntaktickou strukturu. 

Vzhledem k tomu, že jedním z našich úkolů bylo frazeologismy hierarchizovat podle 

intenzity citového zabarvení, vyskytují se zde samozřejmě i antonymické frazeologismy, 

které popisují již zmíněné krajní hodnoty. A zároveň spadají pod nadřazený prvek, 

kterým je vnější vzhled.   

 Závěrečná kapitola teoretické části této bakalářské práce se týkala klasifikace 

frazémů, kde jsme si uvedli rozdělení na větné a nevětné frazémy. Nevětné frazémy se 

dělí na několik typů, my jsme se však důkladněji zaměřili na přísloví, která také 

formálně spadají pod nevětné frazeologismy. Tato kapitola pro nás byla nejzajímavější 

zcela oprávněně, jelikož velké množství námi zkoumaných frazeologismů spadá právě 

do oblasti přirovnání. V této kapitole jsme si představili typickou skladbu přirovnání, 

která se skládá ze třech komponentů: komparandum (levá strana) + komparátor 

(nejčastěji jak, jako) + komparatum (pravá strana, komponent ke kterému 

přirovnáváme). Nejčastější strukturou přirovnání v naší práci bylo přídavné             

jméno + komparátor + podstatné jméno (např. tlustá jako prase). Co se týče větných 

frazémů, ty se především děli na ty, co obsahují sloveso, které nazýváme slovesné a na 

frazeologismy bez slovesa, tedy neslovesné. Větné frazémy dále rozdělujeme na 

pořekadla, pranostiky, přísloví a okřídlená slova.  

V praktické části jsme se zabývali vyhodnocením dotazníků, které jsme rozdali 

studentům středních  škol a gymnázií a poprosili o jejich vyplnění. Dotazník se skládal 

z pěti otázek a jeho vyplnění studentů zabralo přibližně deset minut.  

 Do dotazníku bylo zařazeno dvacet osm českých a ruských frazeologismů, které 

svým významem popisují výše zmíněné atributy, tedy krásu, ošklivost, tloušťku                

a hubenost. Zařazeny jsou pouze frazeologismy, které tento vnější vzhled popisují na 

ženě. Hlavním úkolem pro středoškolské studenty bylo seřadit vybrané frazeologismy 

v daných skupinách od frazeologismu s nejnižší intenzitou až po nejsilnější – např. dívka 

hezká až nejhezčí, dívka ošklivá až nejškaredší atd. Dotazník byl vytvořen ve dvou 

jazykových podobách – ruský a český. Pro vyplnění českého dotazníku byla požadována 

česká národnost, pro ruský dotazník příslušnost k ruské národnosti a především aktivní 

znalost ruštiny. 

 Z vyplněných dotazníku vyplynulo, že studenti ať čeští, tak ruští relativně 

frazeologismům, zejména přirovnáním, rozumí dobře. Co se týče aktivního využívání 

zadaných frazeologismů, vyšlo nám, že středoškoláci, kteří pocházejí z České republiky, 
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ve své běžné mluvě používají těchto slovních spojení více než studenti pocházející 

z Ruské federace. Frazeologismy, které jsou častěji užívané, nesou nějaký negativní 

charakter. Málokdo dnes řekne o dívce, že je jako malovaný obrázek, ale že je ošklivá jako 

prdel, řekne více než polovina dotázaných studentů. Patrná je tedy i obliba mladých lidí 

ve vulgarismech, které jsou v jejich slovníku hojně užívané. Frazémy, které mají 

pozitivní hodnotící charakter, současní středoškoláci užívají jen velmi zřídka.   

 V obou jazycích jsme také narazili na frazeologismy, které se již sémanticky 

vyprázdnily a nabyly nového významu. V českém jazyce se jedná o frazém holka krev      

a mlíko, který byl dříve uváděn jako popis nádherné dívky. I dříve se sice jednalo dívku 

baculatou, ale s krásnými narůžovělými tvářemi, které jsou výrazem zdraví a dostatku. 

V současnosti je však tento frazém pro mladé lidi pouze symbolem tloušťky a krása už 

z tohoto frazému zcela vymizela. Nejinak tomu bylo i u ruského ekvivalentu кровь            

с молоком, který již také pro mladé respondenty ztratili svůj původní význam a byl tedy 

většinou vnímán jako negativní atribut. V ruštině jako takový můžeme uvést ještě 

frazém писаная красавица, i když zde toto tvrzení není ani z daleka tak stoprocentní, 

protože se o něm negativně vyjádřilo jen několik málo respondentů, ale je zde patrný 

začínající posun významu tohoto frazému. Z dotazníkového šetření totiž vyplynulo, že 

tento frazeologismus je užíván nejen jako pozitivní pro vyjádření nádherné dívky, ale 

také v ironickém smyslu, takže pro dívku, která tedy vůbec není hezká.  

 Cílem našeho dotazníkového šetření bylo zjistit, na kolik dnešní mládež 

frazeologismům rozumí a jak často je užívá. Tyto body se díky ochotě našich 

respondentů podařilo probádat. Zjistili jsme jak se posunula sémantika některých 

výrazů a také které frazeologismy jsou  užívání aktivnější. 
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10. Příloha č. 1 – Dotazník v českém jazyce 
 
ZADÁNÍ: Podle intenzity citového zabarvení hierarchizujte následující frazeologismy 
(ustálená slovní spojení) od nejintenzivnějšího po nejslabší. Nejslabší = 1,  
nejsilnější = 7 
 

1. hezká -> nejhezčí 
Holka jako lusk 
Hezká jako malovaný obrázek 
Dívka jako květ 
Holka krev a mlíko 
Je k nakousnutí 
Hezká, až se mu srdce zastavilo 
Krásna, až přechází zrak 
 
 

2. nehezká -> nejšerednější 
Je škaredá jako noc 
Ošklivá jak opice 
Ošklivá jako prdel 
Je hnusná, že by si o ní ani kolo neopřel 
Ošklivá jako ropucha 
Ošklivé káčátko 
Škaredá až běda 
 
 

3. tlustá -> nejtlustší 
Tlustá jako prase 
Tlustá jako bečka 
Být jako bumbrlíček 
Je jako vorvaň 
Vypadá jako buchtička 
Je jako koule 
Je jí plná sukně 
 
 

4. hubená -> nejhubenější 
Je kost a kůže 
Je chodící mrtvola 
Hubená jako vyžle 
Štíhlá jako proutek 
Je jako opuchlá nit 
Je jako za groš kudla 
Jako kdyby čtrnáct dní nejedla 
 
 
Používáte běžně některé z těchto frazeologismů? Pokud ano, podtrhněte které. 
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11. Příloha č. 2 – Dotazník v ruském jazyce 
 
ЗАДАНИЕ: По интенсивности эмоциональной окраски оцените следующие 
фразеологизмы от самого интенсивного по самый слабый. 
самый слабый = 1, самый интенсивный = 7 
 

1. красивая -> самая красивая 
Писаная красавица 
Кровь с молоком 
Девушка как маков цвет 
Девушка как наливное яблочко 
Девушка как картина 
Девушка - ягодка 
Цветущая девушка 
 
 

2. некрасивая -> самая некрасивая 
Чучело гороховое 
Страшнее атомной войны 
Не на что смотреть 
Страшная как ночь 
Страшная, как моя жизнь 
Стршная как смерть 
Ни кожи, ни рожи 
 
 

3. толстая -> самая толстая  
Толстая как бочка 
Груба мяса и жира 
Толстая как корова 
Толстая как свинья 
Расплывшаяся туша 
Толстая как откормленный индюк 
Толстая как слон 
 
 

4. худая -> самая худая 
Худая как селедка 
Кожа до кости 
Можно ребра пересчитать 
Ходячая смерть 
Ноги как спички 
Худая как палка 
Худая как жердь 
 
 
Вы регулярно используете некоторые из этих фразеологизмов? Если да, 
подчеркните которые. 
 


