
Oponentský posudek diplomové práce Hany Kosové 

"Specifika právního jazyka v psané a mluvené komunikaci" 

Diplomantka si pro svou práci zvolila téma, které je bezesporu závažné z hlediska 

teoretického i praktického. Jde jednak o osobitost právního jazyka podloženou potřebou 

vyjadřování, jež je zcela přesné a jednoznačné a jež podává obecně platná tvrzení, 

jednak o komplikace vznikající při komunikaci jak uvnitř právnické obce, tak - a 

především - mezi odborníky a neodborníky. Spolupráce právníků s jazykovědci (dosud 

jen zcela sporadická) by jistě mohla přispět k velmi potřebnému zvýšení přístupnosti 

zákonů a právních předpisů pro laickou veřejnost; autorka také často uvažuje o 

praktické využitelnosti svých zjištění a návrhů a o možnostech změn v přípravě 

právníků a v (široce chápané) právní komunikaci. 

Pro zpracování zvoleného tématu měla diplomantka velmi dobré předpoklady, 

neboť mohla využít své bohemistické i právnické vzdělání; toto právnické vzdělání ji 

ovšem vede k tomu, že občas klade větší důraz na pohled právní než na pohled 

jazykovědný (např. vymezení a pozice právních norem, struktura právních předpisů). 

Dále je zřejmé, že se diplomantka dobře seznámila jak s příslušnou právní literaturou, 

tak s dostupnou literaturou lingvistickou, která se zabývá právním jazykem (textů, o něž 

je možno se opřít, je ovšem poměrně málo). 

Předloženou diplomovou práci však bohužel nelze označit za zdařilou a 

přesvědčivou. Autorka dala přednost pokusu o přehled různých aspektů relací mezi 

jazykem (resp. jazykovědou) a právem před důkladným průzkumem třeba dílčího úseku 

problematiky. Nesporně podstatné tematické okruhy (tzv. forenzní lingvistika, její 

složky a metody; jazyk psaných právních textů; podoba mluvené komunikace při 

soudních jednáních a vztah mezi touto komunikací a písemným protokolem z jednání), 

jsou tak představeny spíše ve formě náčrtů, navzájem jen volně propojených. Náčrty 

obsahují zajímavé momenty, avšak chybí jim potřebná soustavnost a uspořádanost. Na 

s. 45 autorka uvádí: "Podrobná analýza soudních jednání by mohla přinést i mnoho 

praktických poznatků nejen pro akademickou veřejnost [ ... ]. O analýze soudního 

jednání by bylo bezpochyby možné zpracovat samostatnou rozsáhlou studii." Vzniká 
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otázka, proč si práce takové ambice neklade ajako svůj cíl uvádí to, že chce "především 

upozornit na šíři záběru právní lingvistiky". 

Výklad v diplomové práci často osciluje mezi obecnými tvrzeními a poznámkami 

k jednotlivostem, někdy spíše kuriózním (článek ministra Jaroslava Bureše). Práci by 

jistě prospěl větší počet dokladů k jednotlivým sledovaným jevům. Autorka často 

používá příklady, které už jsou citovány v literatuře, nebo materiály z jazykové poradny 

ÚJČ AV ČR. 

K jednotlivostem: 

Upozornění na potíže s rozlišením preskriptivních a deskriptivních vět je jistě 

závažné (s. 19-20). Jde však v daném případě o morfologickou problematiku? 

Představuje největší problém v oblasti syntaxe psaných právních textů užívání 

spojovacích výrazů, jak naznačuje výklad na s. 23-24? 

Jak autorka v práci chápe pojmy funkční jazyk a funkční styl? 

V textu práce se občas objevují jazykové prostředky, které vybočují z rámce 

odborného vyjadřování (,jazykové perly" - s. 16; "působí dojmem zpaměti naučené 

školní básničky" - s. 41), a pasáže formulačně ne zcela korektní ("pro porozumění 

tomuto typu textů se obecně považuje nezbytná orientace v celkové právní struktuře"

s. 24). Zvlášť četné jsou ovšem nedostatky interpunkční (např. ,je možné vyjádřit vztah 

mezi běžným jazykem, který budeme dále považovat za obecný základ aj azykem 

odborným, v tomto případě právním následovně" - s. 15). Požadované formální 

náležitosti práce splňuje. 

Jak bylo uvedeno, předložená diplomová práce obsahuje různé nedostatky. 

K obhajobě ji doporučuji vzhledem k jejímu výrazně interdisciplinárnímu rázu, 

vztaženosti ke komunikační praxi a jednotlivým zajímavým a podnětným momentům. 

Navrhované hodnocení: dobře. 

V Praze dne 1. září 2006 

U J,1..<.t.~-

Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., 

ÚČJTKUKFF 


