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Úvod  

Předkládaná dizertační práce si klade za cíl studium různých aspektů 

nominálních kolokací v italské legislativě, konkrétně v italském občanském zákoníku 

(codice civile). Zvolené téma před nás staví řadu otázek, které doposud nebyly v nám 

známé literatuře uspokojivě řešeny. 

Na jedné straně jsou to otázky související s problematikou právního jazyka, 

která se pohybuje na okraji zájmu jazykovědců. Na straně druhé je to sám pojem 

kolokace, který byl uveden do světové jazykovědy již ve třicátých letech dvacátého 

století, od šedesátých let je významným pojmem britské neofirthovské školy  

a dnes beze sporu patří k hlavním tématům korpusové lingvistiky. Kolokace jsou 

dnes rovněž významným tématem lexikologie a lexikografie. Přesto však 

jazykovědci nedospěli k jejich vyčerpávajícímu a jednoznačnému vymezení, které by 

bylo bezvýhradně přijímáno. 

1. Právní jazyk jako multifunkční a multižánrový fenomén  

Není sporu o tom, že odborný jazyk je varietou národního jazyka, která slouží 

především ke komunikaci v rámci určité sféry lidského vědění (BERRUTO, 1980 : 

55; DARDANO, 1987 : 134; DARDANO, 1994 : 343, 351; DARDANO, 1996 : 11; 

CONENNA, 1996 : 77; MORTARA GARAVELLI, 2001 : 8; ŠABRŠULA, 1986 – 

11). Právní jazyk, jedna z odborných variet národního jazyka, bývá obvykle 

vymezován velmi obecně jako prostředek psané či mluvené komunikace v právním 

prostředí, případně též jako prostředek realizace, interpretace a přenosu právní 

informace (CORTELAZZO, M. A., 1997 : 36; MORTARA GARAVELLI, 2001 : 4; 

CORNU, 2005 : 16; KOŘENSKÝ, 1997 : 84; KOŘENSKÝ – CVRČEK, F., 1997 : 

107; TOMÁŠEK, 1998 – 22; GERLOCH, 2009 : 99). Toto značně široké vymezení 

však brání jeho hlubšímu poznání. Autoři, kteří se právním jazykem zabývali, se 

snaží podat popis jazykových prostředků právního jazyka jako víceméně 

homogenního celku, což však neodpovídá skutečnosti. Tento přístup vede 

k některým diskutabilním závěrům a k zobecňování jevů, se kterými se lze setkat 

pouze v určitých právních textech. 

Pro poznání právního jazyka je nutné vzít do úvahy, že samotné právo, které se 

realizuje prostřednictvím jazyka, není homogenní oblastí lidského vědění. Jedná se 
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o multidimenzionální a multifunkční fenomén (GERLOCH, 2009 : 19), jehož plné 

uchopení přesahuje možnosti jednotlivce. Rozsáhlost matérie upravené právem a 

rozmanitost situací, v nichž probíhá právní komunikace,
1
 se projevuje různorodostí 

funkčních stylů a mimořádnou žánrovou pestrostí. Uplatňuje se zde funkční styl
2
 

věcně informační, styl odborný především ve své vrstvě vědecké a pedagogické, styl 

administrativní, publicistický i rétorický, dialogický i monologický (TOMÁŠEK, 

1998 – 28, 29, 31; ČECHOVÁ, 2008 : 167, 232, 268). Z textových žánrů jsou to 

především zákony, důvodové zprávy, žaloby, obžaloby, zatýkací rozkazy, dožádání o 

právní pomoc, rozsudky, protokoly, zápisy, návrhy, závěti, smlouvy, studie, články, 

úvahy, eseje, referáty, přednášky, recenze, komentáře, debaty a polemiky, směnky, 

šeky, oběžníky, soupisy majetku, výsledovky, účetní závěrky  (ČECHOVÁ, 2008 : 

225 – 227, 226 – 268, SCHENA, 1997 : 28 – 29, MORTARA GARAVELLI, 2001 : 

22 – 34). Dále je nutno mít na paměti, že právní jazyk neslouží jen úzce vymezené 

profesní vrstvě, ale v různé míře všem uživatelům daného národního jazyka bez 

ohledu na profesní a sociální zařazení (CORNU, 2005 : 229 – 231). Prostřednictvím 

právního jazyka se tak realizují texty s různou komunikační funkcí, ať již je to 

funkce odborně sdělná, vzdělávací, řídící, přesvědčovací či jen prostě dorozumívací
3
. 

Právní texty plní rovněž Bühlerovy tři základní funkce jazyka. (ČERNÝ, 1996 : 

152). Funkci sdělovací či zobrazovací (Darstellungsfunktion) naplňují právní texty 

tím, že podávají informaci o mimojazykové, v daném případě právní, realitě. Patrná 

je rovněž funkce expresivní (Kundgabefunktion), neboť v textech právní povahy se 

projevují ty jazykové prvky, které charakterizují jejich autora či emitenta. 

Mimořádný význam však má funkce konativní (Appellfunktion). Především právní 

texty normativní a procesní mají za cíl adresáta přimět k tomu, aby se určitým 

způsobem choval či naopak se daného chování zdržel. 

                                                           
1
 Pozn. K problematice komunikativní situace viz JAKOBSON, Roman a ČERVENKA, Miroslav (ed.). 

Poetická funkce. Jinočany.  Nakladatelství a vydavatelství H&H, Artes et litterae. Literárněvědná řada, 
1995, s. 76 – 77. ISBN 80-85787-83-0; ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 
2004, s. 18. ISBN 80-246-0154-0; CORNU, Gérard. Linguistique juridique. 2

e
 éd. Paris: Montchrestien, 

2005, s. 208. ISBN 2-7076-1425-4 
2
 Pozn. K definici funkčních stylů viz ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M. a E. MINÁŘOVÁ. Současná 

stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 93. ISBN 978-80-85866-21-8  
3
 Pozn. Ke komunikativním funkcím textu viz ČECHOVÁ, M., DOKULIL, M., HLAVSA, Z. et al. Čeština – 

řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011, s. 404. ISBN 978-80-7235-413-9; CHLOUPEK, J., ČECHOVÁ, M., 
KRČMOVÁ, M. a E. MINÁŘOVÁ. Stylistika češtiny. Praha, SNP, 1991, s. 64. ISBN 80-04-23302-3 
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Z výše uvedených důvodů je tedy nutné jazykové jevy, ať již gramatické, 

syntaktické, lexikální či stylistické, studovat v závislosti na jejich zařazení do 

jednotlivých vrstev právního jazyka, horizontálních či vertikálních (KOŘENSKÝ, 

1997 : 85; TOMÁŠEK, 1998 : 32), a zvláště v určitých textových žánrech, neboť 

především tento rámec určuje volbu jazykových prostředků. 

2. Právní jazyk v italské lingvistice 

Pohled italských lingvistů na právní jazyk je poznamenán zvláštní rozpolceností. 

Uvádějí, že právní jazyk je složitý vnitřně stratifikovaný útvar, kde jsou zastoupeny 

texty různé povahy, ale jejich závěry o gramatických, syntaktických či lexikálních 

prostředcích jsou však silně ovlivněny zjednodušujícím, ale zároveň všeobjímajícím 

přístupem k právnímu jazyku jako homogennímu útvaru. Považují jej převážně za 

soubor nesprávných užití italské gramatiky a nesrozumitelné slovní zásoby, za útvar, 

který se uzavřel sám do sebe a není přístupný běžnému uživateli (DE MAURO, 1963 

: 424; CORTELAZZO, M. A., 1997 : 37; SCHENA, 1997 : 28 – 29; MORTARA 

GARAVELLI, 2003a : 3 – 19). Snahu podat analýzu jazykových prostředků též 

v závislosti na textovém žánru projevuje Bice Mortarová Garavelliová (2001 : 22 – 

34), Giovanni Rovere (Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora 

elettronici. 2005) a v poslední době autorská dvojice Riccardo Gualdo 

a Stefano Telve (2011 : 446 – 468). Nutno dodat, že se jedná o díla menšího rozsahu. 

Přínosné však je naznačení problémů, které by zasluhovaly podrobnější studium. 

Je to silné propojení jazyka právního a jazyka běžného (DE MAURO, 1986 : 18), 

rozdíl mezi psanou a ústní podobou právního jazyka, mezi texty určenými početně 

omezenému publiku a naopak publiku širokému, mezi texty produkovanými 

odborníky a texty produkovanými laiky (CORTELAZZO, M. A., 1997 : 36 – 37), 

studium jazykových prostředků zajišťujících vnitřní kohezi textu (SCHENA, 1997 : 

29), distribuce časů v závislosti na typu textu, užití participiálních a pasivních 

konstrukcí v závislosti na typu textu (GUALDO – TELVE, 2011 : 442 – 444), pozice 

adjektiva v syntagmatech s odborným významem (ROVERE, 2005 : 99 – 122), 

odborná a stylistická funkčnost slovesných valencí (ROVERE, 2005 : 167 – 240), 

zvláštnosti užívání zájmen třetí osoby (ROVERE, 2005 : 55 – 72) či užívání 

archaických konektorů v moderní judikatuře (ROVERE, 2005 : 137 – 156). Přínosem 

studií Bice Mortarové Garavelliové je upozornění na odchylky od běžného úzu, které 
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se projevují v právních textech. Je to antepozice vedlejší věty před větou hlavní, 

enklitické –si u infinitivu řízeného modálním slovesem, enklitické –si u finitních 

slovesných forem, hromadění nominálních syntagmat, abstraktních výrazů či záporů 

(MORTARA GARAVELLI, 2001 : 153 – 176). Závažný problém italského právního 

jazyka naznačil již v roce 1963 Tullio De Mauro (1963 : 430 – 431), a to je 

rozdílnost významu slov v jazyce právním a v jazyce běžném (cfr. též 

CORTELAZZO, M. A., 1997 : 43 – 45). To je totiž hlavní důvod, proč je právní text 

obtížně srozumitelný běžnému člověku bez dodatečné odborné kompetence. 

3. Klasifikace slovní zásoby právního jazyka 

Složení slovní zásoby italského právního jazyka nebylo dosud předmětem 

žádného nám známého systematického výzkumu. Pokus o podrobnější klasifikaci 

právní slovní zásoby podávají Riccardo Gualdo a Stefano Telve  v díle Linguaggi 

specialistici dell’italiano (GUALDO – TELVE, 2011 : 420 - 428). Přínosem tohoto 

díla je, že se pokouší překonat tradiční klasifikaci slovní zásoby založenou 

především na poněkud zjednodušujícím kritériu výhradní příslušnosti, či naopak 

nepříslušnosti, výrazu k právnímu jazyku (cfr. též CORNU, 2005 : 62 – 84). 

Gualdo a Telve dělí právní slovní zásobu do těchto tří základních kategorií: 

tecnicismi specifici esclusivi, tecnicismi specifici per rideterminazione, tecnicismi 

collaterali. Uvedené dělení bezpochyby naznačuje směr, kterým by se další 

zkoumání právní slovní zásoby mohlo dále ubírat. Kategorie redeterminovaných 

technicismů může být námětem pro studium právního lexika z hlediska 

diachronního, neboť by bylo zajímavé zjistit, jakým způsobem se výrazy z této 

kategorie do současného právního jazyka dostaly. Rovněž naznačená problematika 

morfosyntaktických a mikrosyntaktických kolaterálních technicismů by jistě 

zasluhovala podrobnější studium. Lze však říci, že navržená klasifikace právní slovní 

zásoby a především její exemplifikace je do jisté míry zavádějící, neboť je z ní patrná 

snaha zpracovat určitá korpusová data bez elementární znalosti práva a jeho jazyka. 

Podrobnější práce o slovní zásobě právního jazyka byly napsány ve Francii. 

Jelikož se tato problematika pohybuje na samém okraji zájmu lingvistů, za stěžejní 
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díla vděčíme právníkům (Sourioux, Cornu).
4
 Tato skutečnost se pak odráží 

v navrhovaných klasifikacích, které spíše zohledňují právní aspekty daného 

problému a svědčí naopak o menší schopnosti autorů orientovat se v otázkách 

jazykovědných. 

Rovněž slovní zásobu českého právního jazyka zkoumali především právníci 

(Tomášek, Cvrček, F., Kořenský).
5
 Rozsáhlejší studium bylo provedeno pro potřeby 

právních informačních systémů a z toho důvodu jsou zohledněna především kritéria 

právní. 

V souladu se současným stavem bádání lze konstatovat, že právní jazyk používá 

tři velké skupiny výrazů: 

- výrazy s typicky právním významem; 

- tzv. výrazy s dvojí příslušností, které se vyskytují jak v právním, tak 

v běžném jazyce (uvnitř této skupiny je možné uvažovat o podmnožině 

výrazů, které získávají zvláštní právní význam, a o podmnožině výrazů, které 

si zachovávají význam stejný); 

- výrazy, jejichž význam je dán soustavou jiných vědních a technických 

oborů. 

Problematické však zůstává stanovení objektivního kritéria, které slovo lze 

považovat za součást právní slovní zásoby, a které nikoliv. Rovněž tak je velmi 

obtížné stanovit, co vlastně znamená právní význam slova. Toto potvrzuje výzkum 

vedený Kořenským a Cvrčkem (KOŘENSKÝ – CVRČEK, F. 2010 : 129, 168), kdy 

                                                           
4 Cfr. SOURIOUX, Jean-Louis a Pierre LERAT. Le langage du droit. Paris: PUF, 1975. ISBN neuvedeno; 

CORNU, Gérard. Linguistique juridique. 2
e
 éd. Paris: Montchrestien, 2005. ISBN 2-7076-1425-4 

5 TOMÁŠEK, Michal. K některým otázkám stylového rozvrstvení právního jazyka. Právník: Teoretický 

časopis pro otázky státu a práva. 1987, 1, s. 65-75. Praha, Academia; TOMÁŠEK, Michal. K vybraným 

problémům překladu právního jazyka. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 4, Translatologica 

Pragensia IV. 1990, s. 113-119; TOMÁŠEK, Michal. Překlad v právní praxi. Praha: Linde, 1998. ISBN 

80-7201; CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva, Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o, 2010. ISBN 978-80-87439-00-5; KOŘENSKÝ, Jan. Jazyk právní 

komunikace. In: DANEŠ, František (a kol.). Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 

84-96. ISBN 80-200-0617-6; KOŘENSKÝ, Jan, CVRČEK, František a František NOVÁK, František. 

Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup). Praha: Academia, 1999. 

ISBN 80-200-0730-X 
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o příslušnosti slova do právní oblasti se rozhodovalo, nikoliv bez problémů, 

na expertní úrovni. 

Lze bezpochyby říci, že právní jazyk je nejen multifunkční, multidimenzionální 

a multižánrový, ale též polycentrický a polyperiferický. Slovní zásobu právního 

jazyka tedy bude nutné zkoumat nejen z hlediska příslušnosti k právu jako takovému, 

ale především podle příslušnosti k určitému textovému žánru a jeho funkce. Rovněž 

tak lze vyslovit domněnku, že na periferiích právního jazyka najdeme takové výrazy, 

které se v příslušných centrech obvykle nevyskytují. Uvedené závěry však pouze 

naznačují některé otázky dané problematiky, která by si zasluhovala podrobnější 

studium. 

4. Nástin problematiky identifikace právního termínu 

Další otázkou, která souvisí s klasifikací právní slovní zásoby, je určení, co je 

a co naopak není právní termín. Problematika termínu obecně je dlouhodobě 

předmětem zájmu mnoha lingvistů, aniž by však dospěli k formulování definice 

tohoto pojmu, kterou by bylo možné bezvýhradně přijmout. V obecné rovině 

dospívají k názoru, že se jedná o základní jednotku vědeckého a odborného textu, 

která funguje jako etiketa pro specifický koncept vlastní nejen určitého vědního 

oboru, ale také řemesla či speciálního povolání (POŠTOLKOVÁ, 1984 : 11; 

TRNKA, 1990 : 114; KOCOUREK, 1991 : 97 – 98; PAVEL, 2001 : 17 – 18; 

DARDANO, 1996a : 11; ČERMÁK, 2010 : 132 – 133; L’HOMME, 2004 : 22). 

Výše uvedená otázka, přestože působí na první pohled jednoduše, však působí 

mnohé potíže, neboť ani sama právní věda v této oblasti nemá jasno. Právní termín 

lze určit pouze expertně, ale ani tento způsob stanovení právního termínu není 

bez problémů, neboť zde vstupují do hry další faktory, jako je například specifičnost 

či naopak obecnost úpravy dané oblasti, množství souvisejících předpisů, vědeckých 

děl a ustálená praxe (KOŘENSKÝ – CVRČEK, F. 2010 : 129, 168). Je nutné si 

rovněž uvědomit, že v oblasti práva neexistuje, na rozdíl od jiných vědních či 

technických oborů, systematická nomenklatura (např. botanická, zoologická, 

bakteriologická nomenklatura), ani normalizovaná terminologie, a to jak ve smyslu 

mezinárodních norem ISO, tak i národních norem ČSN nebo UNI. 
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Za právní termíny lze pracovně považovat slova a slovní spojení jak se 

specificky právním významem, tak s potenciálně právním významem, který je 

vymezen sémanticky legální či obdobnou definicí, doktrinální definicí nebo aplikační 

praxí. Takto vymezené termíny odpovídají více či méně přesně stanovenému 

právnímu konceptu či institutu. Jsou obvykle monosémní, ale je možné se setkat 

s hojnými projevy polysémie či homonymie. Stabilita právního termínu v čase je 

proměnlivá případ od případu a do značné míry závisí na vnějších okolnostech (např. 

společenská situace, rozhodnutí zákonodárce). Internacionalitu lze považovat za více 

než okrajovou záležitost. Vzhledem k tomu, že odlišení právního termínu 

od netermínu je obtížené i pro znalce práva, s opozicí termín x netermín v naší studii 

nepracujeme. 

5. Codice civile (občanský zákoník) 

Vzhledem k nutnosti studia právní slovní zásoby v rámci určitého textového 

žánru, zvolili jsme pro potřeby naší práce italský občanský zákoník, vydaný v roce 

1942, v jeho konsolidované verzi k roku 2010. 

 Jedná se o typický příklad zákona jakožto specifického textového žánru, navíc 

v postavení centrálního textu občanského práva hmotného. Jde o svébytný textový 

útvar, který se vyznačuje specifickými rysy gramatickými, syntaktickými 

 lexikálními. Dosud však nedošlo k jejich systematickému detailnímu prozkoumání, 

které by případně odhalilo jejich vnitřní souvislosti. 

6. Kolokace  

Kolokace, na rozdíl od právního jazyka, je středem zájmu mnoha lingvistů již 

více než šedesát let, ale ani zde věda nedospěla k jednotnému a vyčerpávajícímu 

řešení. S jistým zjednodušením lze říci, že existují dva základní směry ve studiu 

kolokací, které jsou založeny buď na kritériu funkčním (přístup kvalitativní či 

lexikologicko-lexikografický), anebo na kritériu převážně kvantitativním (přístup 

kvantitativní či kontextualistický). 
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6.1. Kvantitativní přístup ke studiu kolokací 

Kvantitativní neboli kontextualistický přístup ke zkoumání kolokací vychází 

z učení J. R. Firtha, který, aniž by pojem kolokace přesněji vymezoval, poukazoval 

na určitou determinaci významu slov, k níž dochází z důvodu jejich kolokačního 

vztahu k jinému slovu v daném kontextu. Jelikož je kontext přístupný skrze textové 

realizace, je zkoumání kolokací založeno na pozorování sémantických vztahů mezi 

lexémy, které se preferenčně objevují pospolu v daném textovém kontextu. 

V souladu s Firthovou tezí „You shall know the word by the company it keeps!“ 

(FIRTH, 1957b : 11) význam daného lexému vyplývá z kontextu a zároveň tento 

lexém daný kontext ovlivňuje a vytváří tak své lexikální okolí. 

Kolokace, chápány velmi široce a volně jako kombinace, v níž se v sousedství 

jiného slova obvykle vyskytuje slovo jiné, jsou zkoumány v rozsáhlých korpusech 

(HALLIDAY, 1966 : 150; SINCLAIR, 1991 : 170; CLEAR, [1993] 2000 : 495; 

ČERMÁK, 2006 : 56; 2010 : 280). Pro identifikaci lexikálních jednotek, které spolu 

v dané databázi nejčastěji kookurují, se používají různé míry asociací, z nichž 

nejčastější jsou Mi-score a t-score (CLEAR, [1993] 2000 : 501, 503). 

V rámci kvantitativního přístupu se rozlišují konstituenty kolokace. Zpravidla je 

kolokátem (colocate) označován ten konstituent, který k výchozímu konstituentu, 

hlavě (node, head), jen přibývá. Např. hlava kolokace rychlý a kolokáty auto, vlak, 

loď (cfr. ČERMÁK, 2010 : 293; SCHMIEDTOVÁ, 2006 : 337). 

Lze říci, že přínos kvantitativního přístupu spočívá v identifikaci slov (lexémů), 

které jsou vzájemně kompatibilní. Jistým nedostatkem však je, že frekvence výskytu 

pouze konstatuje skutečnost, že dva lexémy spolu preferenčně kookurují, 

nevysvětluje však důvod této kookurence. Rovněž není dána uspokojivá odpověď, 

jak vysoká je vlastně vysoká frekvence, či naopak, jak nízká musí být nízká 

frekvence. Frekvence výskytu je zcela jistě užitečným nástrojem pro posouzení 

ustálenosti daného spojení ve frekvenčním jádru zkoumaného jazyka, zatímco 

na méně frekventované periférii jazyka (např. odborné subsystémy) toto nemusí vždy 

platit. 
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6.2. Kvalitativní přístup ke studiu kolokací 

Stoupenci kvalitativního neboli lexikologicko-lexikografického pojetí se snaží 

o sémanticko-syntaktický popis kolokace a řešení důsledků této relativně nové 

jazykovědné kategorie pro lexikografickou a didaktickou praxi. 

Kolokace je chápána jako restringované spojení mezi dvěma plnovýznamovými 

lexiemi, které spolu udržují syntaktický vztah. Jedná se o spojení báze a kolokátu, 

kdy kolokát je mluvčím vybírán v rámci geneze promluvy tak, aby vyjádřil určitý 

význam v kookurenci s danou bází, která si zachovává svůj obvyklý význam (HEID, 

1992 : 533 – 534; MARTIN, 1992 : 159; HAUSMANN, 1989 : 1010; JEŽEK, 2005 : 

178 – 179; POLGUÈRE – MEL´ČUK, 2006 : 70; TUTIN, 2010a : 57 – 58). Toto 

pojetí se snaží postihnout podstatu kolokace na základě sémanticko-syntaktických 

kritérií. Problémem zde zůstává značná různorodost konstituentů, které mohou 

kolokaci zakládat, a které nelze posuzovat na základě homogenních a jednoznačně 

objektivních kritérií. 

Vedle faktorů syntaktických a / nebo sémantických zde mají své místo též 

kritéria poněkud subjektivní povahy, jako je předvídatelnost, která se pohybuje 

na škále od nepředvídatelnosti sémantické či syntaktické (tzv. kolokace zastřené), 

přes předvídatelnost do jisté míry obtížnou (tzv. kolokace transparentní) (cfr. 

HAUSMANN, 1989 : 1010), až po předvídatelnost v případě tzv. kolokací 

pravidelných (cfr. TUTIN, 2010a : 57 – 58).  

Dalším problémem je konfrontace zkoumaných kolokací s jejich realizacemi 

v jiných jazycích (cfr. HAUSMANN, 1989 : 1013; BARONI, 2006 : bod 3, bod 4). 

Zde samozřejmě záleží na jazycích, které jsou předmětem srovnání. Lze říci, že 

značně restringované spojení, které se chová jako zastřená kolokace v románských 

jazycích, se takto nemusí projevovat např. v jazycích slovanských. 

Nepříliš spolehlivé, navíc velmi subjektivní, je též kritérium interpretovatelnosti 

kolokace cizojazyčným mluvčím (cfr. HAUSMANN, 1989 : 1013). Schopnost 

interpretovat kolokaci bude záležet na mnoha subjektivních faktorech, jako je 

pokročilost ve studiu daného jazyka, jazykový cit či zkušenost s dalšími cizími 

jazyky. Významnou roli zde hraje jazyk mateřský, z nějž mluvčí při interpretaci 
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kolokace vychází. Je-li kolokace obdobná, bude pro cizojazyčného mluvčího snadno 

interpretovatelná. 

Nesporným přínosem tohoto přístupu jsou cenné podněty pro lexikografickou 

praxi, neboť zkoumá velice obtížnou problematiku kombinability lexémů a změny 

významu lexémů v rámci daných kombinací. 

6.3. Přínos obou postupů 

Můžeme však říci, že oba přístupy jsou přes své jisté nedostatky zcela legitimní 

a pro studium pojmu kolokace a jeho konkrétních projevů velice přínosné. Postihují 

totiž její dva základní aspekty: přístup kvantitativní (kontextualistický) se zaměřuje 

především na studium statistické významnosti souvýskytu lexémů, jejichž 

kombinabilita, a tudíž i kolokabilita, není v žádném případě zcela volná. Kvalitativní 

přístup se naopak zaměřuje na zkoumání strukturních vztahů mezi konstituenty 

kolokace. Nezanedbatelný je přínos tohoto pojetí pro lexikografii a pro didaktiku 

cizích jazyků. Položme si tedy spolu s Václavem Cvrčkem (CVRČEK, V., 2006 : 49) 

otázku, zda by nebylo vhodné terminologicky rozlišovat kolokace systémové, tj. 

takové, kde je patrná sémanticko-syntaktická restringovanost konstituentů kolokace, 

a kolokace frekvenční, dané pouze na základě frekvence výskytu v daném kontextu. 

6.4. Kolokace v odborném jazyce 

Kolokace v odborném jazyce představují v nám známé literatuře pouze periferní 

problém. Přesto však se názory na uplatnění tohoto pojmu v rámci odborných textů 

liší. Vzhledem k relativně pravidelnému a předvídatelnému charakteru víceslovných 

pojmenování používaných v odborných jazycích se někteří autoři vyhýbají označení 

kolokace a dávají přednost pojmenování frazeotermín (HAUSMANN – 

BLUMENTHAL, 2006 : 4) či specializované lexikální kombinace (L’HOMME, 1998 

: 514; L’HOMME – BERTRAND, 2000 : kapitola 1).  

Pro studium víceslovných pojmenování v rámci právního jazyka se nám jeví 

jako nejvhodnější pojetí kolokace jako lexikálního syntagmatu, jehož vznik je 

podmíněn vzájemnou kompatibilitou, a tedy i kolokabilitou, jeho konstituentů, které 

jsou nositeli právně relevantní informace (cfr. ČERMÁK, 2004 : 11; GIRALDEZ 

CEBALLOS-ESCALERA, 2007 : 95 – 96). Z toho důvodu jsme se přiklonili 

k používání pojmu konceptuální kolokace, neboť je zde kladen silný důraz právě 



12 
  

na vzájemnou kolokabilitu lexémů především z hlediska kompatibility jejich 

konceptuálního obsahu. Jedná se dle našeho názoru o slovní kombinaci podmíněnou 

jak konceptuálním významem báze, tak konceptuálním významem kolokátu, který 

vlastnosti báze implikuje. Kolokát, především v syntaktické funkci přívlastku, 

označuje specifikaci konceptuálního významu báze. Slouží tedy obvykle 

k designování subkategorií uvnitř daného konceptuálního systému. Pozornost si 

zasluhují rovněž tzv. levostranné kolokáty, jelikož je v nich obsažena právně 

relevantní informace o vztazích, jednáních, subjektech, objektech či jiných právně 

relevantních skutečnostech, s nimiž báze kolokace nejčastěji vstupuje do interakce. 

7. Analýza excerpovaného materiálu 

7.1. Gramatická a syntaktická analýza nominálních kolokací 

Gramatická a syntaktická analýza vzorku 2270 nominálních kolokací 

excerpovaných z textu codice civile v jeho konsolidovaném znění k roku 2010 

neprokázala existenci atypických struktur.  

Konceptuální nominální kolokace jsou vyjádřeny těmito základními 

syntaktickými strukturami: 

N+A, eventuálně A+N 

N+P+N 

N+P+Vinf 

N+PropRest 

Další struktury jsou jen různě rozvité varianty těchto základních modelů. Posledně 

jmenovaná struktura, to jest substantivum rozvinuté vedlejší větou restriktivní, je 

zmiňována pouze výběrově, jako součást některých kolokací významných kvůli 

jejich konceptuálnímu obsahu. Její problematika by si v budoucnu zasluhovala 

zvláštní zkoumání, které však přesahuje omezený rámec této práce. 

Z analýzy vyplynulo, že je upřednostňováno používání členu určitého. Tato 

preference je dána obecným charakterem textu codice civile. 
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Analýza nepotvrdila očekávání, že antepozice adjektiva představuje typický rys 

jazyka codice civile. Anteponována je jen početně malá skupina adjektiv (např. 

avvenuto, mancato, pubblico, riservato, straordinario, urgente, unico, tacito, terzo). 

Nápadnost tohoto jevu je zřejmě dána důvody psychologickými, neboť tato adjektiva 

mají tendenci se v nejrůznějších právních textech opakovat a často s nimi bývá 

spojena též určitá sankce. Rovněž tento problém by zasluhoval samostatné 

zkoumání, především v rámci určitých typů právních textů, nikoliv v právním jazyce 

jako takovém. 

Analýza rovněž nepotvrdila očekávání většího výskytu příčestí přítomného 

s vlastní slovesnou valencí. Ve zkoumaném vzorku se tento tvar objevil pouze 

pětkrát.  

 Pro text codice civile je jmenné vyjadřování charakteristické a často dochází 

ke kumulaci jmen v rámci jedné kolokace. Tato skutečnost může do určité míry ztížit 

orientaci běžného uživatele zákoníku. Nelze však potvrdit, že by se v rámci 

zkoumaných kolokací vyskytly struktury atypické, které by odporovaly základním 

syntaktickým pravidlům. 

7.2. Konceptuální analýza nominálních kolokací 

 Pro konceptuální analýzu excerpovaných kolokací jsme použili kritéria 

teoretickoprávní. Kritérium výhradní příslušnosti slova do oblasti právního jazyka, 

které je lingvisty často aplikováno, je v rámci codice civile problematické, neboť 

vzhledem k charakteru tohoto normativního textu je užívání slov s výhradně právním 

významem minimální. Kolokace jsme proto zkoumali podle příslušnosti báze 

k následujícím teoretickoprávním kategoriím: subjekt právního jednání, objekt 

právního jednání, právní jednání, individuální právní akt. Vzhledem k tomu, že není 

možné všechny zkoumané báze do těchto kategorií zařadit, uvedli jsme též skupinu 

základních právních pojmů obtížně klasifikovatelných. 

 Zkoumány byly pravostranné i levostranné kolokáty příslušné báze z hlediska 

jejich konceptuální kombinability. V rámci daného souboru nebyl zjištěn žádný 

konceptuální rozpor, což plyne z četby excerpcí uvedených v příloze číslo 8, a je 

potvrzeno konkrétní analýzou reprezentativního vzorku kolokací. 
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Při analýze pravostranných kolokátů se prokázalo, že se zde vyskytují kolokace 

dvojího typu. Za prvé jsou to kolokace tzv. terminologického typu (ČERMÁK, 

2010 : 314 – 315; HEID, 1994 – 237 – 240; MARTIN, 1997 : 46), v nichž kolokáty 

vyjadřují subkategorie báze jakožto právního termínu, respektive institutu či 

základního pojmu. Za všechny uveďme např. bene mobile, bene immobile, bene 

fungibile, bene futuro, bene personale, bene indiviso; condizione lecita, condizione 

illecita, condizione impossibile, condizione sospensiva, condizione risolutiva, 

condizione di fare, condizione di dare; contratto aleatorio, contratto bancario, 

contratto collettivo di lavoro, contratto di agenzia, contratto di riassicurazione, 

contratto di spedizione, contratto di trasporto. 

Za druhé jsou to kolokace, kdy kolokáty označují právní vztahy (poměry), 

jednání, subjekty, objekty či jiné právně relevantní skutečnosti a události, se kterými 

konceptuální referent báze primárně vstupuje do interakce v té oblasti mimojazykové 

reality, jenž je předmětem právní úpravy. Jmenujme např. bene gravato, bene  

ipotecato, bene rubato, bene smarrito, bene sottoposto a pignoramento, bene del 

minore, bene della successione, bene di uso strettamente personale di ciascun 

coniuge; condizione del fondo servente, condizione dei luoghi, condizioni del 

mercato,  condizioni economiche del defunto, condizioni patrimoniali dei contraenti; 

contratto concluso dal rappresentante, contratto convalidato, contratto concluso in 

istato di pericolo, contratto sottoposto a termine.  

Z analýzy levostranných kolokátů bází uvedených v analytickém indexu 

vyplynulo, že z hlediska významu konceptuální informace je třeba rozlišovat 

případy, kdy je kolokát vyjádřen adjektivem či adjektivní skupinou (např. A+A), 

nebo naopak substantivem, respektive substantivní skupinou. Levostranné kolokáty 

adjektivní povahy označovaly subkategorie termínu (institutu, základního pojmu), 

např. nuda proprietà (holé vlastnictví), ordinaria amministrazione (běžná správa), 

straordinaria amministrazione (mimořádná správa), ultima volontà (poslední vůle), 

pubblico registro (veřejný rejstřík), pubblica amministrazione (veřejná správa).  

Levostranné kolokáty substantivní povahy naopak v naprosté většině případů 

označovaly související právní jednání (např. recesso, revoca, nomina, vendita, 

acquisto), nezbytné náležitosti právního jednání, jako je ujednání o čase 

a místě (tempo, luogo), či jiné právně relevantní skutečnosti a události (valore, 

prezzo, numero, nascita, morte, invalidità). V rámci této skupiny kolokátů je patrná 
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značná obecnost vyjádření (tempo, data, luogo, numero, quota), což je dáno 

obecným charakterem zkoumaného textu (viz kapitola Codice civile). 

V ojedinělých případech spojení levostranného kolokátu a báze vytvářelo 

samostatnou terminologickou jednotku, např. polizza di assicurazione (pojistka). 

V případech typu società per azioni (společnost na akcie) či società in accomandita 

per azioni (komanditní společnost na akcie) došlo k vytvoření samostatné 

terminologické jednotky, které jsou však podkategoriemi obecnějšího pojmu società 

commerciale (obchodní společnost). 

Tento závěr je však relativní, neboť záleží na volbě báze. Spolu s Čermákem 

(ČERMÁK, 2010 : 283) chápeme bázi (hlavu) jako výchozí komponent kolokace, 

zatímco kolokát je ten prvek, který k výchozímu jen přibývá. Výše uvedené kolokáty 

by bylo možné zkoumat též jako báze kolokace, a zjištovat, se kterými nositeli právní 

informace se preferenčně spojují. 

Kolokace, které byly předmětem našeho zkoumání, potvrzují tezi o pravidelnosti 

kolokací v odborném jazyce (HAUSMANN – BLUMENTHAL, 2006 : 4; TUTIN, 

2010a : 56). Problematická však zůstává otázka, zda jsou také předvídatelné. 

Pro znalce práva, a především práva občanského, jsou tyto kolokace zcela jistě 

předvídatelné a interpretovatelné. Poměrně nepředvídatelné jsou však pro běžného 

uživatele příslušného jazyka, který postrádá dodatečnou právní kompetenci. 

Kolokace jsou tak pro něj obtížně interpretovatelné, protože obvykle nezná 

konceptuální právní obsah, jímž jsou dané kolokace nadány. 

Nelze však plně souhlasit s tezí Hausmanna a Blumenthala (HAUSMANN – 

BLUMENTHAL, 2006 : 4), že mluvčí nevolí kolokát v závislosti na vlastnostech 

báze. Toto je patrné především z analýzy kolokátů polysémních, respektive 

homonymních bází. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, azione ve významu akcie 

kolokuje se zcela jinými kolokáty než azione ve významu žaloba, respektive žalobní 

právo. Je pravdou, že mluvčí je zde poněkud omezen ve výběru lexikálních 

prostředků existencí jejich referentů v mimojazykové realitě. Ani v oblasti běžného 

vyjadřování však není možné, pokud mluvčí nesleduje určitý stylistický cíl, vytvářet 

smysluplná spojení, která by si konceptuálně odporovala.  
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Z analýzy excerpovaného materiálu rovněž vyplynulo, že lexémy, které jsou 

používány výhradně v běžném významu, a právo jim žádný specifický rys nepřidává, 

mají tendenci kolokovat s lexémy, které nemají žádnou tzv. „přidanou“ právní 

hodnotu, tedy zvláštní právní význam. Toto je patrné především z analýzy objektů 

práv a právního jednání. Ani tento závěr neplatí absolutně, tuto tezi narušují kolokáty 

lexémů bestiame (dobytek n. hospodářská zvířata) a cognome (příjmení). 

8. Základní problémy konceptuálních nominálních kolokací 

v translatologické a lexikografické praxi 

Výsledky našeho zkoumání jsou aplikovatelné též na translatologickou 

a lexikografickou praxi. Překladatel, aby mohl převést informaci z výchozího jazyka 

do jazyka cílového, musí bezpodmínečně znát konceptuální obsah příslušných 

kolokací a být si vědom rozdílů, které plynou z jiné právní úpravy v příslušných 

právních řádech. Musí se rovněž vypořádat s rozdíly souvisejícími s existencí či 

neexistencí odpovídajících výrazových ekvivalentů a také s rozdíly ve vyjadřovacích 

zvyklostech daných územ.
6
 

Rovněž lexikografické zpracování kolokací právního jazyka by se mělo řídit 

především kritériem, zda je zkoumaný lexém nositelem právně relevantní 

informace.
7
 V případě lexémů, které spadají primárně do slovní zásoby běžného 

jazyka, lze prokázat jejich právní charakter právě na základě studia kolokátů, s nimiž 

se obvykle pojí. 

                                                           
6 Cfr. PETRŮ, Ivo. Několik poznámek k překladu francouzského právního textu. In: Vztahy a súvislosti 

v odbornom preklade. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2007, s. 86-94. ISBN 978-80-223-2416-

8; RADIMSKÝ, Jan. Dans quelle mesure est-il possible de traduire un terme juridique? In: Études 

romanes de Brno. Sborník prací FF MU, L 25, 2004, s. 37-44. ISSN 0231-7532, ISBN 80-210-3431-9 
7 Pozn. K tomuto tématu  podrobněji: GROFFIER, Ethel a David REED. La lexicographie juridique. 

Principes et méthodes. Cowanville (Québec): Les Éditions Yvon Blais, Inc., 1990. ISBN 2-89073-744-6; 

CHROMÁ, Marta. Legal Translation and the Dictionary. Lexicografica  Series Maior. Tübingen: Max 

Niemeyer Verlag, 2004. ISBN 3-484-39122-7; CHROMÁ, Marta. A Dictionary for Legal Translation. In: 

BRAAIJ, C.J.W. (ed.). The Role of Legal Translation in Legal Harmonization. Amsterdam: Wolters-

Kluwer, 2012, s. 109-138. ISBN 978-9041137968 
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Závěr 

Závěrem je nutno poznamenat, že omezený rozsah této práce nám dovolil pouze 

nastínit základní problémy, které před nás nominální konceptuální kolokace 

v italských legislativních textech staví, a to jak z hlediska teoretického, tak z hlediska 

aplikace v translatologické a lexikografické praxi. 
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