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(Oponentský posudek) 

 
 
Disertační práce dr. Tomaščínové je mimořádné vyzrálým výsledkem doktorského studia. 
Práce vyniká profesionální kombinací lingvistické a právnické erudice, která vnáší do mnoha 
tradičních otázek zajímavé světlo. Cílem byl zevrubný popis kolokací italského občanského 
zákoníku a jejich českých překladů; práce přináší v závěru také určité inovativní návrhy, jak 
v budoucnu vystavět lexikografické heslo u právnických italsko-českých/česko-italských 
slovníků.  
 Disertační práce dr. Tomaščínové je velice rozsáhlým textem (527 s. včetně osmi 
příloh a soupisu všech kolokací, které jsou předmětem analýzy), který je rozdělen do 14 
základních kapitol. První kapitola je věnována stručnému nástinu historického pozadí 
italského právního systému, druhá kapitola problematice odborného jazyka a třetí pak 
právnímu jazyku jakožto specifickému typu odborného stylu. Čtvrtá kapitola se zabývá tím, 
jak pojímali a pojímají právní jazyk italští lingvisté; pátá kapitola se blíže zaměřuje na slovní 
zásobu (a zde se doktorandka zabývá nejen italskými, ale i českými koncepcemi). Šestá 
kapitola je věnována problematice právního termínu. V sedmé kapitole je představen italský 
codice civile, zejména jeho jazyková struktura. V osmé kapitole je uveden stěžejní pojem 
práce, totiž kolokace, a jsou tu představena hlavní pojetí. Devátá kapitola je pak věnována 
diskusi nad některými problémy, které z různých definic kolokace plynou. V desáté kapitole 
ukazuje autorka, jak souvisejí kolokace s odborným jazykem. Kapitoly 11 až 14 už 
představují praktické jádro práce, v němž je nejprve prezentován vzorek kolokací a jejich 
struktura, poté pak detailní analýza jednotlivých typů včetně precizních překladatelských 
ekvivalentů. Otázce překladů a potíží, které jsou s ním spojené, je věnována třináctá kapitola; 
v kapitole čtrnácté se autorka dostává k již zmíněnému návrhu, jak ideálně strukturovat 
slovníkové heslo. Práci uzavírá trojice résumé (české, italské a anglické) a osm příloh, na 
nichž autorka demonstrovala v průběhu práce veškeré své jazykové analýzy. 
 Jak je zřejmé, disertační práce dr. Tomaščínové je formálně i obsahově exemplárním 
textem. Autorka přichází s celou řadou otázek, ke kterým bych se rád vyjádřil; věřím, že mé 
poznámky se stanou předmětem zajímavé diskuse během obahjoby. 
 Nejprve pár formálních připomínek, které jsou skutečně zcela zanedbatelné.  

1) Osobně se mi zdá, že nebylo nutné uvádět v poznámkách pod čarou celý 
bibliografický údaj citovaných děl, která jsou všechna v souhrnné bibliografii.  

2) Na s. 41 a 50 se opakuje celý odstavec věnovaný Cortelazzovu pojetí. 
3) Na s. 124 je nedopatřením uvedeno adjektivum presunto mezi příčestími 

přítomnými (jde ale o participium minulé). 
4) Na s. 215 a dále bych možná u tabulek uvítal tradiční číslování a popisky (tj.  

Tabulka č. 1. Vzorek kolokací XXX...). 
5) Na s. 249 je formulace týkající se členu určitého trochu nešťastná. Nejenže je tam 

evidentní omyl („...volí člen určitý, který má zobecňující funkci, na rozdíl od členu určitého, 
který má funkci individualizační.“), ale rád bych také věděl, jak autorka pojímá zobecňující 
vs. individualizační funkci členů. 

6) Na s. 380 v celkovém shrnutí se doslovně opakuje velká část textu, který už čteme 
na s. 340. Je mi jasné, že takové opakování, zvláště v případě finálního résumé a při takovém 
rozsahu práce, je naprosto v pořádku. Jen se mi zdá, že by práci prospěla jiná, originální 
formulace. 



Tolik tedy jen pár formálních připomínek, které jsou opravdu zcela marginální. Pokud 
jde o některé obsahové body, omezím se na to, co mě osobně – jakožto lingvistu „neprávníka“ 
– výrazně zaujalo.  

1) Především oceňuji kritiku Cortelazzova návrhu ustanovit zcela jedinečnou slovní 
zásobu právního jazyka (na s. 48-49); doktorandka velmi rozumně ukazuje, proč je takový 
návrh v podstatě nepřijatelný. 

2) Přílohy, s kterými autorka pracuje, jsou skvělé – a je zcela namístě říci, že čtenáře 
mnohdy pobaví (zejména první přílohy, kde autorka demonstruje různé možnosti zápisu od 
přímého přepisu výpovědi až po sofistikovanou jazykovou elaboraci – např. v příloze č. 2 na 
s. 398-399). 

3) Na s. 84-85 dr. Tomaščínová zmiňuje něco, co je podle mě velmi zajímavé, totiž 
setrvačnost neplatných termínů. Zde je totiž vidět určitý – avšak pružný – rozpor mezi něčím, 
co bychom mhli nazvat konvenční povahou jazykového významu, který má tendenci se 
stabilizovat, a zároveň „normativní“ povahou významu, který může být takto „shora“ 
modifikován. Napadá mě v této souvislosti např. dvojice SPZ („espézetka“) a RZ (registrační 
značka). Ačkoli je SPZ běžně používána, již to není platný právnický pojem. Rád bych věděl, 
jak na tuto setrvačnost autorka pohlíží a zda je natolik rozsáhlá, že by kladla určité 
překladatelské či  právní potíže. 

4) Zcela správný – ačkoli radikální – je autorčin závěr týkající se tradičního dělení na 
termíny / netermíny na s. 103. (Podobně podstatné se mi jeví i zpochybnění takového dělení u 
dvojice báze – kolokát na s. 194-195; a s tím souvisí i mimořádně závažná poznámka na s. 
340, že kolokát nemůže být volen jen podle vlastností báze). 

5) Stojí rovněž za pozornost několik stránek (s. 184-186) věnovaných problému 
frekvence a tomu, proč s ní nelze pracovat v daném případě. 

6) S výše zmíněnou setrvačností neplatných termínů snad souvisí i jev, který možná 
nepopíšu zcela přesně, ale který se mi intuitivně zdá jako něco běžného. Na s. 345 hovoří 
autorka o právním obsahu slov assenza / scomparsa. Řekl bych, že debata o právním vs. 
obecném jazyku je většinou vedena z pozice obecného jazyka a otázka je tedy kladena, 
v jakém smyslu jsou výrazy obecného jazyka pak využívány a nově definovány v právním 
jazyce. Mám dojem, že funguje pak i opačný směr, totiž že výrazy s přesným právním 
významem se posléze – díky své frekvenci? – dostávají do běžného jazyka, Zdá se mi, že by 
to mohl být případ sekvence (tzv. vnitřní šablony, jak je autorka definuje) fino a prova 
contraria (viz příloha č. 6, s. 418), která je v běžné italštině velmi frekventovaná mimo 
jakýkoli právní rámec (např. něco jako „...e ti avverto che – fino a prova contraria – sono pur 
sempre tuo padre e non mi devi mancare di rispetto...“). Rád bych věděl, zda by dr. 
Tomaščínová souhlasila a zda by případně měla nějaké další příklady. 

 
Jak je tedy zřejmé, považuji disertační práci dr. Jany Tomaščínové za mimořádně 

zdařilou, a proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze dne 12. března 2015 
 

..................................................... 
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. 

oponent disertační práce 


