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Posudek oponenta na dizertační práci PhDr. Jany Tomaščínové „Nominální kolokace 

v italském občanském zákoníku“ 

 Dizertační práce PhDr. J. Tomaščínové je věnována jednomu z fenoménů jazyka – 

jazyku odbornému, v tomto případě právnímu. Již v úvodu autorka poukazuje na skutečnost, 

že každý odborný jazyk, a to i přesto, že je součástí jazyka obecného, vykazuje některá 

specifika a zvláštnosti. Jedná se nejen o používání speciálních výrazů, které mohou být pro 

„nezasvěceného“ někdy nesrozumitelné, ale také o určité zkratkovité vyjadřování, které sice 

v rámci odborné komunity usnadňuje a zrychluje komunikaci, ale navenek může působit do 

značné míry zvláštně. Kromě toho odborný jazyk vykazuje ještě jednu zvláštnost až 

záludnost. Termíny, které jsou v něm používány, mívají jiný význam, než v běžném jazyce. 

Tato okolnost pak působí značné obtíže při překladech, kdy „obecný“ lingvista sice daný 

termín přeloží z pohledu obecného jazyka správně, ale v kontextu odborného jazyka tomu tak 

již být nemusí. Někdy se dokonce může zdát, že právnický jazyk je jakýmsi tajným jazykem – 

jazykem zasvěcenců. Právě z této skutečnosti vyplývá důležitost problému zkoumaného 

autorkou této práce. 

 Po formální stránce je třeba uvést, že posuzovaná práce má celkem 527 stran textu, 

184 poznámek pod čarou a dělí se na 14 kapitol. K nim je připojen nejen obvyklý a povinný 

seznam použité literatury, ale také 8 příloh, které více než vhodně doplňují vlastní text.  

 Necítím se povolán vyjádřit se v tomto posudku k ryze odborné lexikální stránce práce 

dr. Tomaščínové, Soustředím se proto na otázky, které jsou spojeny s její právní stránkou. 

V obecné poloze se jedná především o kapitolu třetí, která je věnována nejen obecným 

problémům právního jazyka, ale mimo jiné také klasifikaci právních textů. Stejný charakter 

má kapitola šestá zaměřená na specifický a obtížný problém právního termínu. K nim se pak 

řadí kapitola dvanáctá, v níž jsou vymezeny některé základní právní pojmy, jako jsou právní 

skutečnosti, subjekty právních vztahů atp. Z četby těchto pasáží dizertační práce jednoznačně 

vyplývá, že se autorka velmi dobře orientuje i ve složitých teoretických právních konstrukcích 

a obsahu právních institutů, jako příklad je možné uvést vysvětlení termínu aquisto (s. 259).  

 Z textu posuzované práce je také zřejmé, že jeho autorka nejen ovládá italskou právní 

terminologii, ale má ji „zažitou“ a také si více než dobře uvědomuje problémy, které při 

překladu právního/normativního textu mohou vzniknout. Výčet těchto obtíží je obsažen např. 

v kapitole 13. 2., kde bych zejména upozornil na obtíže, které způsobují různé významy 

určitého termínu, kdy jeho správné pochopení závisí na kontextu, v němž je použit. Za 
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všechny bych uvedl termíny  azione (žaloba i akcie), obbligazione (závazek/dluhopis) a 

zejména, jak uvádí sama autorka, substantivum causa.  

 Při řešení takovýchto problémů by se mohlo zdát, a někdy tomu tak opravdu je, že by 

jako určité vodítko mohla posloužit latina, z níž italština převzala celou řadu právních termínů 

(např. comodato, deposito atp.). Nicméně tomu tak není vždy, například slovo affinitas 

označující v latině švagrovství, má v italštině význam příbuzenství, či blízkost ve významu 

příbuzenských vztahů. Jiným příkladem pak může být interdizione, které dnes znamená 

zbavení způsobilosti k právnímu jednání, nicméně v římském právu se jednalo o mimosoudní 

prostředek ve formě příkazu nebo zákazu, který používal praetor k prozatímnímu, či trvalému, 

ale především rychlému vyřešení určité situace. I toto představuje určitý problém a záludnost 

zároveň.  

 Všech těchto obtíží je si autorka velmi dobře vědoma, ostatně na s. 356 sama uvádí, že 

„Překlad občanskoprávních konceptuálních kolokací z italštiny do češtiny není možný bez 

doplňkové odborné kompetence překladatele.“ Ocenit je tedy třeba jistotu, s níž se dr. 

Tomaščínová pohybuje nejen v italských soukromoprávních předpisech, ale stejně tak i 

v našich. Nejedná se přitom pouze o již bývalý občanský zákoník z roku 1964, ale i nový 

(zák. č. 89/2012 Sb.), který představuje i pro právníky někdy jen velmi těžko uchopitelnou a 

bohužel i pochopitelnou materii. S tímto souvisí další problém, na který je v práci 

upozorněno, a to relativně zásadní změny, ke kterým u nás v poslední době došlo v oblasti 

názvů jednotlivých soukromoprávních institutů. Naštěstí se však nejedná o plošné zavádění 

novotvarů, ale spíše o jakýsi návrat k dříve používané terminologii, i když v některých 

případech poněkud archaické. 

 Závěrem mohu konstatovat, že se autorce podařilo ve své dizertační práci identifikovat 

všechny důležité problémy, které jsou spojeny s překlady textů právní povahy z italštiny do 

češtiny. Prokázala rovněž vysokou míru schopnosti orientace i ve složitých právních 

konstrukcích a obeznámenost se současnou českou i italskou právní terminologií. 

 Ze všech výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě, která by podle mého 

názoru měla vyústit v udělení titulu PhD. 

V Praze 25. 2. 2015 

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.  


