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HODNOCENÍ PŘEDNÁŠKY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST
Masarykova univerzita
Fakulta

filozofická

Obor řízení

český jazyk

Uchazeč

Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.

Datum přednášky

6. 4. 2022

Téma přednášky

K českým frazeologickým souslovím s pojmenovací funkcí

Přítomno posluchačů
(počet)

29

Pověření hodnotitelé
(členové komise)

Doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Doc. PhDr. František Štícha, CSc.
Prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Dr. Křivancová přednesla přednášku o lingvisticky zajímavém tématu. Jeho atraktivita spočívá
v tom, že (řečeno terminologií, kterou navrhl přední představitel evropské frazeologie prof.
Čermák) analyzuje jazykové výrazy stojící mimo pravidelný jazyk. Habilitandka z Čermáka
vychází, jeho teorii však nepřebírá mechanicky, ale prověřuje ji jazykovými daty a zároveň
kanonickou teorii cizeluje a modifikuje (mj. připojením dalšího obligatorního rysu pro
identifikaci frazému), což svědčí o samostatnosti jejího lingvistického myšlení. Habilitandka
přednesla přednášku elegantně, věříc si jak jako vědkyně, tak jako vysokoškolská pedagožka.
Přednáška měla logickou kompozici, formulace byly jasné a srozumitelné. Toto kladné
hodnocení nabývá ještě více na významu, když víme, že téma frazeologie a idiomatiky už
z podstaty objektu pozorování asi nikdy nebude možné vtěsnat do mantinelů exaktní lingvistiky
a využít pro ně intersubjektově kontrolovatelné diagnostiky, o něž by se výsledky analýzy
opíraly.
O tom, že přednáška představila jazykovědně přitažlivé téma vědecky kvalitním a pedagogicky
efektivním způsobem, jasně svědčí diskuse, jíž se zúčastnilo 7 posluchačů přednášky, 4
učitelé a 3 studenti. Že habilitandka svému tématu rozumí, potvrdilo i to, že na diskusní
příspěvky dokázala odpovídat přesně a jasně.
Závěr
Přednáška Michaely Křivancové K českým frazeologickým souslovím s pojmenovací funkcí
přednesená v rámci habilitačního řízení prokázala dostatečnou vědeckou kvalifikaci a
pedagogickou způsobilost uchazeče, standardně požadovanou v rámci habilitačních řízení
v oboru český jazyk.
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