
Posudek diplomové práce Jaroslavy Ježkové na téma 

Phraseme im bilingualen Wörterbuch 

FF UK 2016, 61 str. (včetně přílohy) 

Tento posudek je pouze stručným vyjádřením k diplomové práci, která má nešťastný osud od 
samotného počátku. 

Důvodem k nepřipuštění k obhajobě je kvalita textu (viz body a.– h. níže), na níž mají lví podíl 
zdravotní důvody autorky. Proto práci nechci hodnotit ex negativo: chápu, že nemoc umožnila 
diplomandce dát se do práce až v březnu a že tvorba textu byla obtížná i během ozdravného pobytu, 
jak mi bylo sděleno v červnu, kdy byl s diplomandkou obnoven kontakt. Práce na textu byla pak 
ukončena v červenci další nemocí. Moje role vedoucí práce byla tak značně omezena; většinu 
finálního textu vidím poprvé. 

Autorka se zabývala frazeologií již ve své bakalářské práci. Z aktuálního textu vyplývá, že vůle 
sáhnout po další sekundární literatuře tady byla, chtěla téma popsat hlouběji. Potíž je v tom, že práce s 
prameny vyžaduje poměrně dost času pro filtrování názorů a reflexi vlastních stanovisek; jejich 
následná prezentace pak vyžaduje delší soustředění. 

Co by bylo tedy nutno nyní učinit, aby práce byla akceptována? Uvedu alespoň několik bodů: 

a. Ujasnit si cíle práce i jednotlivých jejích částí a splnit je.  
b. Překonat rozpačitost nad tématem, která je patrná na první pohled již z vágního abstraktu. 
c. Dokončit materiálové analýzy, stavět na obsáhlejším materiálu a uvést je do souladu s teorií.  
d. Věnovat se tématu na základě problematiky, kterou je třeba uvážlivě zpracovávat, dospět k 

meritu věci (problém a návrh zapracování frazému/somatismu do překladového slovníku). 
e. Zpracování databázových vstupů (nyní na pěti stránkách) podstatně rozšířit: Autorka mi v 

červenci sdělila, že na tuto část (od níž se ale v podstatě vše odvíjí, neb právě ta je základem 
empirické zkušenosti) z důvodu nemoci již musí rezignovat. Chápu, že právě tato partie je 
velmi náročná, vyžadovala čas, který již scházel. 

f. Pravidelně konzultovat materiálové analýzy s vedoucí práce. 
g. Provést důkladnou jazykovou revizi. 
h. Práce by měla být srovnatelná s jinými diplomovými pracemi, které se věnují frazeologii z 

nejrůznějších úhlů. Vzorová diplomová práce byla kol. Ježkové doporučena. 
i. Kdyby byly tyto zásady respektovány, nebyl by problémem rozsah práce. (Nyní začíná vlastní 

text v el. podobě na str. 9 a  končí na str. 51.) 

Závěr: Práci v této podobě nelze z uvedených důvodů doporučit k obhajobě. (Toto vyjádření bylo 
zasláno jak diplomandce, tak řediteli ÚGS již poté, co vedoucí práce obdržela finální elektronickou 
podobu textu.) 
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