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Oponentský posudek na bakalářskou práci 

Terezy Hamákové 

na téma 

 

Eine Analyse der Phraseme mit den Komponenten Erde, Feuer , Wasser und Luft im 

Parallelkorpus InterCorp und in einem deutsch-tschechischen phraseologischen 

Wörterbuch.  

ÚGS FF UK 2017, 79 str. 

 

Předložená bakalářská práce si klade za cíl porovnat lexikografické zpracování vybraných 

frazémů v překladovém frazeologickém slovníku (Heřman et al. 2010) s autentickými 

korpusovými doklady a jejich překlady do češtiny: Jejich zdrojem je paralelní korpus 

InterCorp integrovaný do nabídky korpusů ÚČNK (tato souvislost dojde nepoučenému čtenáři 

až později, hned v abstraktu nalezneme něco jiného než v titulu, totiž pouze ČNK). Sledována 

je především ekvivalence a stylistické značení: doklady jsou komentovány z hlediska 

stylistické vhodnosti a z hlediska (ne)souladu mezi slovníkovými a korpusovými daty. Cíl 

analýz je zřejmý: ověřit kvalitu zatím největšího frazeologického slovníku s ohledem na jeho 

informační nabídku. Autorka dochází k závěru, že přes evidované nedostatky toto dílo 

představuje hodnotný zdroj překladových ekvivalentů. 

Práce byla koncipována rozumně vzhledem k požadavkům kladeným na bakalářský stupeň 

studia, s omezenými nároky na šíři zpracovávané sekundární literatury a s důrazem na 

analýzy dokladů a jejich porovnávání se slovníky (kromě překladového se zohledňuje ještě 

zdrojový slovník Duden 11, Redewendungen, bohužel vydání z roku 1992: Proč?). 

Formální stránku práce nelze pojednat jinak než stručně. Pokud nalezené defekty shrnu s 

poznámkou, že všechno je vyznačeno v recenzním formuláři, musím uvést alespoň jejich 

ilustrativní zástupce:  

a. Gramatika: předložkové vazby (sich beziehen *an etw.), chyby ve flexi (tvary adjektiv 

v plurálu, viz str. 21 nahoře,  *beeinflussen haben könnte na str. 61), občas vítězí 

interference s češtinou (česky komponent, německy die Komponente, viz str. 20; aus 

*dem Luft gegriffen na str. 64, *der Ziel na str. 26), někdy je ale u těchto slov rod 

uveden opět správně. Lexikální jevy (die Belege werden ausgewertet, nikoli 

begutachtet (str. 30), proč *rein-semantische Äquivalente?, místo bieten najdeme 

anbieten na str. 64), kostrbaté formulace (např. str. 64 na konci bodu 8: Unter der 

Berücksichtigung....). U názvů slovníků se nepoužívají členy, lépe: im DUW apod. 

Tedy nikoliv nach DUW, ale nach dem DUW, viz str. 40 a mnohde jinde. Mnohde se 

upřednostňuje zbytečně dativ s předložkou von. Užívání genitivu by bylo mnohde 

zcela na místě: srov. např. str. 27 dole. 
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b. Pravopis a překlepy: např. *Stillebene (str. 27), im ungewissen sein (str. 69, níže již 

správně); vollstädig (str. 52). 

c. Stylistika textu prizmatem nároků na vědecký styl:  

 Ve vědeckém textu nemá výraz interessant, popř. intressanterweise co dělat, je 

třeba najít trefné synonymum. Stejně tak dnes tolik nadužívané slovo konkret. 

Proč ne textgebunden, textadäquat (str. 75)? 

 Styl někdy sklouzává do vyprávěcích vět, není zde patrná snaha o zhuštění v 

zájmu věcnosti (srov. např. str. 29 nahoře, dále pak závěr, který vykazuje 

mnoho defektů a není pro čtenáře neznalého věci vždy srozumitelný). 

 Autorka pojmenovává lingvistické jevy neformálně (die Stilistik bleibt gleich 

= stylistika se nezmění, mit unterschiedlicher Stilistik, atd. atd.: Proč se 

neužívá více die stilistische Markierung, der stilistische Marker, der stilistische 

Wert): Takové formulace přímo evokují velmi neformální styl, v němž se 

zřejmě hovořilo o práci během jejího vzniku, a to v češtině. Tyto formulace 

pak byly "přeloženy" do němčiny bez reflexe jejich stylistické platnosti.  

 Tento trend pak končí i u jednotlivostí. Namísto aby byl použit odborný 

termín, volí se alternativa: např. zde najdeme vorgeschobenes "v" místo 

prothetisches "v" (str. 49). Jak se odborně nazývá zkrácený tvar 'ne Menge 

(místo eine Menge)? Přesněji než "umgangssprachlicher Ausdruck". 

 Proč se přejímá informace o korpusu nikoliv z německé či anglické odborné 

literatury o korpusové lingvistice, ale z wikipedie (auf dem Wiki steht) a 

překládá se do němčiny? To dozajista není úzus vědeckého stylu. Chybí datum 

za internetovou adresou. 

 Vyskytují se zde chybné údaje ke zdrojům korpusových dokladů: Tak např. 

román G. Grasse Ein weites Feld vyšel v roce 1995, nikoliv 1997 (viz str. 38). 

Takových omylů je tam více, včetně chyb v titulech: Christa Wolf napsala 

Kindheitsmuster, nikoliv *Kinderheitsmuster (str. 37). 

 Vágní formulace bez dovysvětlení: na str. 26 se charakterizuje nabídka Duden 

11. Co se myslí oněmi přechodovými zónami a okrajovými oblastmi?  

 Chybí pasáž s aspoň kratinkým výkladem k chápání markerů 

umgangssprachlich, substandardsprachlich a jejich kolize s českými termíny 

hovorově, neformálně, obecně. K tomuto důležitému postoji chybí v literatuře 

teoretický pramen v podobě české mluvnice, jakož i alespoň malá zmínka o 

současném postoji k definici standardu a dalších variet s ohledem na 

klasifikace, jichž se ve zmiňovaných slovnících používá. 

 Chybí  shrnutí v češtině a v němčině, k dispozici je pouze kapitola Schluss 

(závěr). Proč? 

 Úroveň abstraktů by bylo možno zlepšit. Jde o specifický styl tohoto textového 

druhu. 

 Literatura vědeckého textu by měla reflektovat poslední práce. Proč chybí 

např. stať o vhodném modelu pro konfrontaci německých a českých frazémů 

od K. Šichové? 
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 Zcela formálního rázu jsou pak záležitosti layoutu: Např. více autorů jednoho 

díla se odděluje nejednotně: na str. 15 čárkou, na str. 19 lomítkem, někde jsou 

též nejednotnosti v citaci (umístění závorek, teček, tvar uvozovek atd.). 

 

Další poznámky uvádím ve formě otázek, o nichž bychom mohli hovořit při 

obhajobě. Týkají se obecného úvodu: 

 

1. Proč někdo užívá termínu frazém a je kritický k termínu frazeologismus? 

2. Proč nelze frazeologii v užším a širším smyslu od sebe dost dobře oddělit? Které 

faktory tady hrají roli? Ukažte na příkladech. (Burger 1998: 14f). V práci je pouze 

tvrzení s odkazem, nikoliv zdůvodnění s příklady. Jaký je postoj H. Burgera k 

FVG? 

3. Jsou sémantické příznaky součástí významu? (Viz str. 22 nahoře, kde se zmiňujete 

o variabilitě frazémů s ohledem na změny v jejich významu a stylistické platnosti. 

Z toho by vyplývalo, že jde o dvě samostatné složky.) 

4. K otázce monokolokability: Kde se vyskytují monokolokabilní slova (MS)? Proč 

je výhodné jejich užší/širší pojetí? Je opravdu možné zcela abstrahovat od 

významu MS? Jak chápe slovo korpusová lingvistika? Co z toho vyplývá pro 

korpusový výzkum frazeologie? 

 Další poznámky se týkají analýz. Opět pouze výběr: 

1. Někde je zkrátka k dispozici málo korpusových dokladů, a z nich lze těžko 

poukázat např. na přítomnost některých kookurencí (jako např. Mund u 

frazému (sbíhají se sliny [v ústech, puse]), většina dokladů se týká jídla. 

2. Překlad méně frekventované modifikace frazému je opravdu lehčí pomocí 

internetu: Wem wollte sie/er das Wasser reichen? se najde zřídka, kontexty 

jsou ale jasné,  Scheinostův omyl je proto zřejmý (str. 45). 

3. Ad "reinsten Wassers apod.": Při ekvivalentaci resp. tvorbě hesel hraje 

nesmírnou roli i osobní zkušenost z četby potvrzená doklady z internetu (v 

tomto případě 52 dokladů, 10. 6. 2017 pro překlad"vražda jako vyšitá" (str. 

47).  

4. Kdo překládá, ví, že sebelepší schematizace ekvivalentů a sebelepší nabídka 

ekvivalence se s ohledem na aktuální překladatelský kontext může někdy jevit 

v nepříznivém světle. Čím zkušenější překladatel, tím větší nadhled má nad 

omezenými možnostmi slovníku. Hodnotit např. stylistickou volbu J. 

Stromšíka v případě Canettiho přísluší tomu, kdo zná styl Canettiho textu. A 

naopak: Stejné pochopení předpokládá zase znalost osobitého překladatelského 

stylu, např. u Hanuše Karlacha s jeho často smělými ekvivalenty (Došel 

vzduch, str. 54). 

5. Autorka se statečně potýká s komentáři překladů, často se při tom vyskytují 

neobratnosti, navíc s chybami, viz str. 52, 58 atd.. K nim dochází i při popisu 

českých frazémů v němčině a  v doslovných překladech z češtiny do němčiny 
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(viz např.  str. 68  *am Wasser bleiben – zůstat na vodě,  etw. *ist in den 

Sternen). 

 

 

Závěr: 

 

Úroveň současných bakalářských prací souvisí nejen s příliš kvalitními znalostmi 

němčiny, ale i s nedostatečnou praktickou průpravou v oblasti vědeckého stylu. Z 

textu předložené práce prosvítá snaha napsat první větší ucelený text. Patrná je 

bezradnost daná především malou zkušeností s četbou německých odborných 

textů, tedy s metajazykem germanistické jazykovědy. Při čtení se vybavují často 

interference s češtinou. 

Po věcné stránce je vidět, že se kandidátka snažila podchytit základní díla z oblasti 

frazeologie a vynaložila jisté úsilí při porovnávání slovníků a korpusů. 

 

Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě. Ohodnocení práce vyplyne 

z úrovně obhajoby.  

 

 

 

V Praze dne 11. června 2017  

 

 

        doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 

 

 


