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Cílem magisterské práce Barbory Šivecové bylo provést sémantickou analýzu vybraných 

nizozemských idiomů obsahujících komponent "peníze"/ "geld." Jedná se o kontrastivní práci 

s cílem určení míry ekvivalence mezi nasbíranými idiomy v nizozemštině a češtině. Jedním z 

vedlejších výstupů práce bylo sestavení slovníčku nizozemských idiomů s komponentem 

"peníze" a jejich možným překladem do češtiny, který by mohl sloužit k didaktickým 

účelům. Diplomantka se práce zhostila zodpovědně a pečlivě vypracovala jak část 

teoretickou, tak samotnou analýzu vlastního korpusu.  

Samotný text má 84 stran, práce obsahuje všechny požadované části a je formálně logicky 

rozdělena do očíslovaných kapitol. Autorka správně cituje použité zdroje. Až na několik 

drobných překlepů je práce po jazykové stránce velmi zdařilá. Výstup tak bezesporu splňuje 

formální požadavky kladené na diplomovou práci.   

Velkým kladem práce je, že Šivecová navazuje na tradici výzkumu nizozemských idiomů na 

pražské nederlandistice, jemuž se dříve věnovala především dr. Zdenka Hrnčířová a několik 

diplomantek pod jejím vedením (např. Pavla Štechová, Kristýna Buršíková, Petra Hübnerová 

aj). Jak autorka práce sama konstatuje, výzkum nizozemské frazeologie a především srovnání 

s frazeologií českou je téma opomíjené, avšak významné jak při výuce jazyka, tak v 

překladatelství. Práce tak svým způsobem pokračuje v již zmíněném výzkumu na naší 

katedře a dále jej prohlubuje.  

Teoretická část tvoří zhruba třetinu textu a je ukázkou pečlivé práce se zdroji a schopnosti 

dobře zpracovat a použít vědeckou literaturu. Kapitola 4 tvoří přehled poměrně složité 

terminologie v oblasti frazeologie. Je zde citováno několik zásadních definic (především v 

pojetí Čermáka 2007). Autorka dokládá schopnost přehledně zpracovat vědeckou literaturu.  

Na konci kapitoly 4.7 Šivecová formuluje své pojetí několika termínů na základě načtených 

zdrojů a srozumitelně uvádí, které termíny bude v práci používat jako synonyma a které 

výrazy považuje za termíny "zastřešující." Jasné pojetí terminologie je pro práci tohoto typu 

zásadní. Kapitola 4.8 představuje a charakterizuje několik typických druhů frazémů a každý 

uvedený typ je dobře ilustrován příklady. Opět se jedná o velmi dobré a přehledné 

zpracování, které lze případně využít pro didaktické účely.   



Teoretický rámec práce tvoří kognitivní sémantika a teorie prototypů. V kapitole 6.4.2 

Šivecová velmi zdařile uvádí důvody pro zvolenou metodologii, a jasně tak obhajuje cíl práce 

a pozdější řazení idiomů do prototypických kategorií. V kapitolách 6.4 a 6.5 uvádí druhy 

sémantické ekvivalence, podle nichž bude později idiomy kategorizovat. Kapitola 7.1 je 

věnována stručnému přehledu frazeologického výzkumu v nizozemské i české lingvistice. 

Kapitola 7.3 dokládá, že předložená magisterská práce navazuje na dosavadní výzkum a jejím 

cílem je přispět výzkumem novým a sestavením nového korpusu.   

Praktická část tvoří zhruba dvě třetiny práce. Zde diplomantka představuje svůj korpus, 

provádí sémantickou analýzu na základě prototypů a věnuje se již zmíněné ekvivalenci. Pro 

sestavení korpusu si autorka zvolila čtyři nizozemské frazeologické slovníky (uvedeny v 

kapitole 8.1.), a našla tak 133 idiomů vhodných k analýze. Správně uvádí, že idiomů může 

být ještě mnohem více a že stále vznikají nová idiomatická spojení. Žádný přehled tedy není 

kompletní. Sestavený korpus je však svým rozsahem pro magisterskou práci naprosto 

vyhovující. Navíc sestavení vlastního korpusu a jeho lingvistická analýza je práce vědecky 

náročná. Autorka má tak cennou zkušenost, kterou může použít v dalším výzkumu.  

V kapitole 9.1 Šivecová velmi precizně řadí idiomy do skupin podle tzv. prototypických 

konceptů. Sama tyto sémantické kategorie vytváří na základě významové podobnosti 

nasbíraných frazémů. Dokládá tak schopnost samostatného myšlení a vlastní analýzy. 

Šivecová připouští, že mnohé idiomy jsou nezařaditelné. Ukáže se však několik 

dominantních sémantických kategorií, kam lze idiomy zařadit. Nejdominantnější kategorií se 

jeví být "moc peněz"/ "macht van het geld" a "utrácení"/ "geld uitgeven." Tím autorka 

vyvrací v úvodu stanovenou hypotézu, že nejvíce idiomů bude vypovídat o "typické 

nizozemské šetrnosti." 

Zvolení metodologie prototypů hodnotím velmi kladně, přestože největší skupina idiomů 

(21,8%) se ukázala být podlé této metody nezařaditelná. Práce je v rámci předchozích 

podobných výzkumů inovátorská a jasným rozdělením do vytvořených kategorií může přispět 

jak k didaktickým, tak překladatelským účelům. To autorka sama dokládá v kapitole 9.4 při 

analýze ekvivalence a dohledávání vhodných překladů pro nasbírané idiomy. Pouze kapitola 

9.4.3 se při popisu hledání možného překladu pro idiomy s nulovou ekvivalencí jeví být 

místy redundantní. Autorka chtěla pravděpodobně popsat každý jednotlivý příklad, aby tak 

obhájila výběr volného překladu či podobného idiomu.     

Slabiny práce, případné otázky k obhajobě a podněty k dalšímu zamyšlení: 

Ač je práce z mého pohledu velmi zdařilá, uvádím několik slabin a případných otázek k 

obhajobě: 

1. Na straně 12 formuluje Šivecová výchozí sémantickou hypotézu, že většina idiomů 

bude velmi pravděpodobně vypovídat o "typické nizozemské spořivosti." Autorka 

neuvádí zcela přesně, jak k této hypotéze přišla. Jako jediný zdroj je velmi obecně 

uveden slovník idiomů De Groot (2004), bez přesné citace. Výchozí hypotéza by měla 

být velmi dobře odůvodněna, aby pak mohla být potvrzena či vyvrácena. Mohla by se 

diplomantka k tomuto tvrzení vyjádřit? 



2. Jedná se o kontrastivní práci a v praktické části jsou uváděny české ekvivalenty. 

Navíc v kapitole terminologie využívá autorka především publikací Čermáka. Bylo by 

proto vhodné uvádět v přehledu typů idiomů i jejich české názvy. Některé typy 

idiomů nemají v češtině pravděpodobně přesný protějšek. Mohla by diplomantka 

okomentovat možnosti českých překladů tzv. idiomatických kompozit (typ stapelgek 

či lafbek) a tzv. dooddoeners?  

3. V kapitole 4.8 je každý typ vždy ilustrován jedním či více příklady. Chybí však 

příklady u několika ojedinělých typů (kapitola 4.8.9), aby byl přehled ucelený 

(limerick, wellerisme, haiku).  

4. Co jsou přesně "praktické důvody" (str. 40) pro sloučení druhého a třetího typu 

ekvivalence v modelu Kempckeho (1989). Kategorii tzv. "falešných přátel" (false 

friends/valse vrienden) by naopak bylo vhodné vyčlenit, především s přihlédnutím k 

sémantickému přístupu a výstupu práce ve formě slovníku. Právě tato kategorie je jak 

pro výuku, tak pro překlad ošidná. Přestože se tyto typy idiomů v korpusu nevyskytly, 

bylo by jejich sloučení s idiomy se stejným významem a odlišnou strukturou skutečně 

vhodné?  

5. V kapitole 6.2.6 je uvedena "vágnost"/ "vaagheid" jako jedna ze základních vlastností 

idiomů. Tato teorie je však velmi stručně a nejasně popsána a není zcela zřejmé, co je 

touto vlastností míněno. Mohla by se autorka během obhajoby k této charakteristice 

vyjádřit? 

6. Bylo by přehlednější shrnout závěry a přehled procent v kapitole 9.5 v tabulce či 

grafu, než slovním popisem.  

7. Šivecová zakončuje celou práci velmi stručnou, ale relevantní úvahou o zrcadlení 

kultury v jazyce národa a ptá se, zda výsledky výzkumu vypovídají něco o 

nizozemské, respektive české kultuře. Kulturu jako zásadní zdroj pro vznik idiomů 

uvádí i v teoretické části (str. 25, Colson 2012). Taktéž v kapitole o kognitivní 

sémantice (6.4.2) uvádí, že kultura hraje zásadní roli pro vytváření prototypických 

příkladů slov a frází. Tuto úvahu a její propojení s tzv. Sapir-Whorf  hypotézou by 

bylo zajímavé prohloubit. To je však zjevně nad rámec předložené magisterské práce 

a jen to dokazuje, že práce Barbory Šivecové dává podněty k dalšímu výzkumu v této 

oblasti. 

 

 

I přes výše zmíněné poznámky předložená práce zcela splňuje nároky kladené na 

magisterskou diplomovou práci. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou výborně. 

 

V Praze dne 28. 8. 2017     Mgr. Iva Rezková, Ph.D. 

 

 

 

 

 


