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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky (cca 100-200 slov) 
Silné stránky práce: 
Předložená bakalářská práce je logicky strukturovanou, promyšlenou a z velké části i dobře formulovanou sondou 
do problému vývoje slovesa shall v právnické angličtině během posledních více než 200 let. Nejsilnější stránkou 
práce je její metodologie, založená na srovnávacím rozboru různých historických etap v dostupných varietách 
právnické angličtiny (resp. jazycích různých právních systémů) podloženém analýzou korpusovou. Zde je třeba 
zvláště ocenit, že k tomuto cíli autorka použila i korpus vlastní, stejně jako její sémantickou analýzu centrálních 
významů shall v randomizovaném vzorku a  alespoň letmé srovnání americké právní a General English. Ke zdařilým 
částem textu patří i metodologické úvahy v části analytické, kde autorka reflektuje problémy spjaté se specifiky 
soudních rozhodnutí jako zvoleného subžánru, jednotlivých existujících korpusů i s tvorbou korpusu vlastního, 
sociolingvistickými okolnostmi vývoje právní angličtiny a technickými aspekty analýzy (OCR dokumentů nejstarších 
období aj.). V neposlední řadě chci vyzdvihnout, že předložená bakalářská práce je příkladnou ukázkou toho, jak 
lze v závěrečné práci propojit osobní studijní zájmy.  
 
Slabé stránky práce: 
 
Práce nevykazuje zřejmých odborných nedostatků a mé připomínky jsou proto převážně formálního rázu:  

1. Jazyková úroveň práce má vzestupnou tendenci, nejrozpačitější je v úvodní části o modalitě (ta po mém 
soudu zaostává za ostatními částmi práce i věcně). Obecným problém zůstává interpunkce a nadvětná 
syntax. 

2. V kontrastu s pečlivě vypravenými anglickými částmi práce ostře vystupují části české – ty jsou neuměle 
formulované, s množstvím jazykových prohřešků a málo sdělné, pokud jde o cíl, hypotézy, metodu a 
výsledky práce. Podobně malá sdělnost ovšem charakterizuje i sumarizující části anglické. Obsažnější 
mohly být i některé dílčí komentáře v části analytické, podkapitoly 4.1 a 4.2 měly mít svůj vlastní sumář a 
závěr. Na tom je třeba trvat, byť je zřejmé, že autorka pojednala úvodní a teoretické části práce (k 
modalitě, jazyku práva a k právnické angličtině) v nadprůměrném rozsahu. 

 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1. Je nějaký významový rozdíl mezi „ambiguity“ a „issues with interpretation“ (s. 42 a průběžně 
v podkapitole 4.3. práce)?  

2. Jaký je smysl tohoto tvrzení: „However, eamination of the context is proved to be futile in an 
increasing number of cases.“ (s. 44)? Vztahuje se bezprostředně k počtu sémanticky 
nerozhodnutelných případů v randomizovaném vzorku? A v čem tedy tkví specificita kontextu 
v jazyce práva?  

3. V čem přesně spočívá „nepřesnost“ sémantické analýzy jako její definiční vlastnost? V čem pro 
autorku prakticky tkvěla víceznačnost “nerozhodnutelných“ případů v sémantické analýze? Jsme 
v této roli jako analytici jazyka starších období (a jeho víceznačností) potenciálně v jiné pozici, než byli 
analytici žijící v daném období? 

4. Jaký je vztah mezi legalese a archaismy? 
5. Lze uvést příklad právnického argotu (viz bod 6 Mellinkoffovy charakteristiky právnického jazyka na s. 

14)? 
6. Nakolik je podle autorky práce naplnitelné „Golden Rule of Drafting“ (s. 29)? 

 
Další poznámky: 
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Své redaktorské poznámky, týkající se především českých oddílů práce a nepříliš četných prohřešků jazykových,  
jsem zanesl do výtisku práce, který jsem měl k dispozici. Práce neobsahuje téměř žádné tiskové chyby – jediná 
podstatná zůstala bohužel v českém názvu práce (vynechaná předložka „v“). 
 
Navržená klasifikace: 

☒ výborně   ☒ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
 
Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta:  
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