
Posudek diplomové práce Hany Kosové 
Specifika právního jazyka v psané a mluvené komunikaci 

Diplomantka si zvolila interdisciplinární téma na pomezí lingvistiky a práva. Cílem 
její práce je vymezit charakteristické rysy jazyka právních textů. K tématu přistoupila 
zeširoka, s využitím svého právnického vzdělání; celou prací pak prostupuje zřetel 
k možnému praktickému využití výsledků v právní praxi. 

V úvodních pasážích H. Kosová seznamuje čtenáře s tématy forenzní lingvistiky. 
Předmětem jejího zájmu jsou jednak vybrané texty právních norem, na nichž jsou 
demonstrována specifika psané formy právního jazyka, jednak zápisy soudních jednání, na 
nichž je demonstrováno jak napětí mezi psanou a mluvenou formou jazyka, tak i napětí mezi 
vyj adřováním odborníků a laiků. 

Diplomantka se opírá o odbornou literaturu lingvistickou i právnickou, vykládá, jak 
jsou definovány právní termíny, jaké jsou zásady výstavby textů právních norem i jaký je 
standardní průběh soudního jednání. Výklad je zasvěcený a tvoří nezbytný základ jejích 
vlastních lingvistických zkoumání. V souladu s pojetím J. Kořenského chápe jazyk právních 
textů jako funkční jazyk aj eho specifické rysy vymezuj e na 4 rovinách: lexikální a 
sémantické, morfologické, syntaktické a na rovině textové syntaxe. Další výklady se týkají 
vybraných jazykových jevů a jejich důsledků pro interpretaci právních norem. 

Diplomantka pracuje jednak s vlastním jazykovým materiálem (nahrávka a přepis 
soudního jednání), jednak s materiálem převzatým. Práce je koncipována spíše do šířky než 
do hloubky, jejím těžištěm jsou komentáře k jednotlivým jazykovým jevům shromážděného 
materiálu a úvahy o možnostech uplatnění lingvistiky při tvorbě a interpretaci právních norem 
a v právní praxi vůbec. Ač to výslovně neuvádí, preferuje aspekt pragmatický a zaměřuje se 
především na jazykové jevy, které vztah text - uživatel znesnadňují. 

Z kompozice práce je zřejmé, že diplomantka měla potíže s tím, jak výklad 
specifických rysů jazyka práva uspořádat, jak oddělit výklady obecnějšího charakteru od 
vlastních komentářů ke konkrétním příkladům. 

V oddíle o specifických rysech jazyka práva na rovině lexikální a sémantické se 
soustřeďuje na terminologii, a zejména na problematiku slov (slovních spojení), která mají 
v právu charakter termínu, ale běžně se užívají neterminologicky; příklady jsou dobře 
vybrané, i když by čtenář uvítal přehled takových slov. Při obhajobě by diplomantka měla 
vysvětlit, proč k termínům řadí i argot (s. 15) a co rozumí právnickým žargonem (s. 49). 

Za přínosné považuji upozornění na problematiku morfologickou: čeština 
neumožňuje rozlišit věty deskriptivní a preskriptivní; při obhajobě by bylo vhodné vyložit, co 
je právní věta (s. 19 a 21) a uvést příklady. 

Specifika syntaxe je vyložena poněkud neuspořádaně a fragmentárně, především na 
základě materiálu převzatého z jazykové porady ÚJČ AV ČR. 

Oddíl 2.3. se věnuje hlavně praktickým problémům, které vznikají nesouladem mezi 
pravidly pro tvoření právních norem a vlastními texty; autorka se zde kriticky staví 
k některým zvyklostem ve výstavbě právních norem, které nejsou v souladu s úsilím o 
jednoznačnost formulací. 

Mluvená forma jazyka právaje vhodně demonstrována na třech příkladech soudních 
jednání. Diplomantka tu dobře ukazuje na problémy dané pragmatickými faktory: kontrast 
mezi profesionálním chováním právníků a chováním laických účastníků soudního jednání, 
který se projevuje i jazyce, i na kontrast mezi závažností soudního jednání na straně jedné a 



jazykovými prostředky užívanými někdy v mluvené formě na straně druhé. Přepisy tří 
soudních jednání jsou uvedeny v příloze. 

V závěru se mimo jiné upozorňuje na to, že určitá výlučnost jazyka práva vyvolává 
požadavky po "vnitrojazykovém překladu", který by umožnil i laikům právním textům lépe 
porozumět. 

Nedostatkem, který prostupuje celou práci, je nesoustavnost výkladu. Diplomantka 
nahlíží problematiku jazyka práva v širokých souvislostech právní praxe, méně 
v souvislostech lingvistických, resp. bohemistických. Z dalších nedostatků uvádím nikoli 
ojedinělé chyby v interpunkci a neobvyklé užívání typů písma, konkrétně kurzívy. Na s. 51 se 
užívá pro jazyk právních textů termínu funkční styl, přestože výše se vymezuje jako funkční 
jazyk. Na s. 15 je v poznámce 3 citována práce, která není uvedena v seznamu literatury. 

Přes uvedené připomínky doporučuji diplomovou práci Hany Kosové k obhajobě. 
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