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Kabát, analyzovala 150 textů. Zpracovala problematiku frazémů,
proprií a vulgarismů. Nejvíce byly zastoupeny neslovesné výrazy a
přirovnání, dále pak propria. Mnohé aspekty byly dány rytmikou,
objevilo se mnoho autorských frazémů. Propria odkazovala na slavné
osobnosti, kontextově i na jejich život, vedle toho se objevila i běžná
propria (lidská běžná jména), vulgarismy slouží provokaci, rýmu a
explicitní závažnosti situace. 

Náměty a připomínky vedoucího práce:
V popisu práce mi zaniklo, zda se autorka nakonec rozhodla využít
psanou podob u textů,tak jak jsou zveřejněné, nebo je upravila
(grafická stránka textů nebyla v hledáčku její pozornosti). 
K frazémům, které mohly způsobit kontaminaci krásná jako ze sna,
připomenu ještě frazém krásný jako den. 
Terminologicky připomínám, že propria = vlastní jména (ne, že
vlastní jména jsou jeden z typů proprií) – s. 29.
Lze opravdu lexém Bůh považovat za proprium? Frazém díky Bohu
se v ukázkách z textů neobjevuje (s. 43).
Ve výkladu jsem se ztratil ve výsledku, proto prosím, aby autorka
vysvětlila a zdůvodnila, zda se přiklání k podobě Beaujolais, nebo
beaujolais. (s. 48)

Reakce autorky:
Texty upravovány byl, a to převážně kvůli formě, aby byly jednotné
(velká písmena na začátku, odstraněna interpunkce na konci verše,
odstraněny chyby, které by bránily porozumění), interpunkcí se příliš
nezabývala, protože leckde je nejednoznačná.
Frazém krásný jako den není v Čermákově slovníku. 
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Vlastní jméno v textu používala jako komplex jména a příjmení.
Otázka vnímání slova Bůh jako proprium je problém, do proprií je
zařadila vzhledem k velkému písmenu, ale i na základě literatury
(citováno při obhajobě).
Objasnila důvod psaní Beaujolais.

Náměty a připomínky oponentky:
S. 17, mana nebeská: Jedná se opravdu o syntaktickou variantu? 
S. 24: Může autorka vysvětlit, jak chápe pojem frazémové
invarianty, příp. odkud tento termín přejala? Proč je zařadila do této
kapitoly?
Autorka v úvodu zmiňuje, že se bude zabývat pouze vybranými
příznačnými aspekty, přesto bych se ráda zeptala, jak by hodnotila
následující prvky: fialový krávy (s. 25), sekat latinu (s. 27), zlatá žíla,
páka (s. 45).
S. 29–31: Je možné nějak zobecnit funkci vlastních jmen v textech?
S. 35: Může paralela příjmení pramenit z Bufallo Bill?
Lze konstatovat, že intertextovost je jedním nosných rysů písní?
Pokud ano, je možno ji nějak kategorizovat?
Autorka v úvodu konstatuje, že pro ni je zajímavý hlubší pohled na
vulgarismy. V příslušné kapitole ovšem uvádí poměrně málo
příkladů. Může uvést další ukázky, případně zhodnotit svůj výběr? 

Reakce autorky:
Syntaktická varianta může být založena na změně slovosledu,
Čermákův invariant je nebeská mana. 
Invariant je základní varianta frazému, která je kodifikovaná, termín
je převzt z České lexikologie Filipce a Čermáka. 
Fialový krávy mají konotaci na čokoládu Milka, ale v textu jde o
narážku na konzum. Objasnila i další významy frazémů a jejich
metaforičnost. 
Odkaz na Buffalo Billa není úplně jednoznačné, spíš tady šlo ale o
součást přezdívky a odkazy na literární texty. Nevidí to přímo jako
paralelu příjmení. 
Intertextovost je vidět v písních westernového typu a u politických
námětů. Intertextovosst nemusí být zcela jednoznačná a pochopitelná
pro všechny (viz Sarah). 
Vulgarismy se v práci hodně opakují, proto uvedla pouze několik
příkladů. U obhajoby uvedla další. 

Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci, dva
navrhovali klasifikaci 1, jeden klasifikaci 2, celkový výsledek 1.

Výsledek obhajoby: výborně

Předseda komise: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. ............................

 PhDr. Radka Holanová, Ph.D. ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pavlína Žalmanová

http://www.tcpdf.org

