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Petra Sedláčková 

Jazyk španělské ústavy 

(posudek oponenta bakalářské práce) 

 

Studentka  Petra  Sedláčková  využila  svou  dvojí  odbornou  kompetenci  –  studuje 
zároveň hispanistiku a právo – a předložila práci obsahující analýzu  jazyka španělské 
ústavy,  zasazenou do obecného  rámce popisu právní  španělštiny. Takové  téma  je  již 
z definice velmi obtížné, zejména na bakalářské úrovni – a hned úvodem lze říci, že se 
autorka se stanoveným úkolem vyrovnala se ctí.  

Práce má  logickou,  přehlednou  strukturu.  Po  krátkém  úvodu  je  nejprve  na  základě 
sekundární  literatury  charakterizována  právní  španělština,  a  to  obecně  i 
v jednotlivostech.  V následující,  třetí  kapitole  jsou  pak  obecně  popsané  vlastnosti 
právní španělštiny zkoumány na  jazyku španělské ústavy.  Jelikož autorka mj. dospívá 
k závěru,  že  právní  španělština  vykazuje  některé  zastaralé  rysy,  čtvrtá  kapitola  je 
věnována  současné  snaze  části  španělské  odborné  veřejnosti  o  její  modernizaci. 
Následuje krátký závěr a zajímavé přílohy: úryvek španělské ústavy a jeho překlad do 
češtiny a užitečný slovníček pojmů ústavního práva. 

V úvodu svého hodnocení bych chtěl zdůraznit, že vezmeme‐li v úvahu, že autorkou je 
studentka  bakalářského  studia,  práce  vykazuje  výbornou  orientaci  v tématu, 
schopnost nadhledu a myšlenkovou a formulační vyzrálost. Je třeba upozornit, že před 
šesti  lety  byla  v ÚRS  obhájena  diplomová  práce  Dany  Pérezové  na  téma  právní 
španělština,  což  byla  pro  Petru  Sedláčkovou  komplikace.  Oceňuji,  že  se  s touto 
překážkou vyrovnala velmi odvážně: snaží se věnovat těm aspektům problému, které 
zůstaly  ve  zmiňované  diplomové  práci  stranou  –  takový  přístup  je  nesamozřejmý  a 
hodný pochvaly. 

Autorka  logicky  pracuje  se  sekundární  literaturou  dvojího  druhu,  literaturou  spíše 
právní povahy  i  literaturou výlučně  lingvistickou. Skloubit právní a  lingvistický přístup 
není  snadné.  Některé  sekundární  zdroje  psané  odborníky  z oblasti  práva  neberou 
dostatečně v úvahu  jazykový kontext právní španělštiny, existenci dalších podobných 
jazykových variant a podobně, a některé  jejich závěry se tak z lingvistického hlediska 
mohou jevit jako problematické. Domnívám se, že tato skutečnost se dílčím způsobem 
odráží  i v posuzované bakalářské práci – a to už v přebíraných zdrojích ze sekundární 
literatury,  takže v žádném případě nejde o  chybu autorky. Konkrétně mám na mysli 
některé  typické  charakteristiky  právní  španělštiny.  Tak  například:  mnohé  uváděné 
latinismy a helénismy nejsou v žádném případě výhradně užívány v právní španělštině, 
a pravděpodobně nejsou užívány ani výrazně častěji než v jiných podobných stylových 
variantách španělštiny (výjimku pochopitelně tvoří výslovné termíny, ale ty  jsou vždy 
většinou  nebo  výlučně  užívány  v oboru,  ve  kterém  vznikly).  Navíc  je  u  některých 
uváděných  příkladů  otázka,  zda  je  dané  slovo  stále  vnímáno  např.  jako  galicismus. 
Ještě  větší  pochybnosti mám  o  tom,  zda  jsou  některá  uváděná morfosyntaktická  a 
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stylistická  specifika  v právní  španělštině opravdu doložitelně  více  frekventovaná než 
v jiných odborných  stylech  (mám na mysli např. užívání budoucího  času, nefinitních 
slovesných  forem, pasiva apod.) Aby mi bylo  rozuměno: zdá se mi, že se v autorkou 
citovaných  sekundárních  zdrojích  některé  obecné  rysy  odborného  stylu  připisují 
výlučně právní španělštině (neplatí to pochopitelně pro všechny tyto rysy; např. vyšší 
frekvence  subjunktivu  futura  je  nezpochybnitelný  fakt).  Důsledkem  je,  že  mezi 
příklady  jazykových  specifik obsažených  ve  španělské ústavě  (s. 29‐48) najdeme dle 
mého soudu řadu konstrukcí, které nejsou nutně svázané s právní španělštinou. Toto 
konstatování ale nic nemění na obecném pozitivním hodnocení práce.  

Konkrétní témata k diskusi při obhajobě: 

‐ Mohla  by  autorka  u  obhajoby  vysvětlit  chápání  pojmu  nominalizace  a  její 
výklad na s. 17n. a 37n.? Zdá se mi, že z textu vyplývá dvojí možné chápání: 1) 
nominalizace jako slovotvorný proces, tj. konverze (transpozice) jiného slovního 
druhu  ve  jméno;  2)  tendence  odborného/právního  jazyka  k jmennému 
vyjadřování,  srov.  proceder  a  la  admisión  místo  admitir,  v češtině  provést 
pátrání místo pátrat apod.  

‐ Jaké  rysy  podle  autorky musí  slovo  splňovat,  aby mohlo  být  prohlášeno  za 
neologismus (tato otázka se týká problematiky probírané na s. 17 n.)? 

‐ Na  s. 9n. mluví  autorka o  španělské  terminologii  týkající  se  funkčních  jazyků 
apod. Mohla by stručně představit též českou terminologii z této oblasti? 

Z formálního  hlediska  je  bohužel  třeba  upozornit  na  skutečnost,  že  práce  obsahuje 
velké množství překlepů – ty jsou prakticky na každé straně, což je škoda. 

Celkově  práci  hodnotím  jako  zajímavou  a  zdařilou,  doporučuji  ji  k obhajobě  a 
předběžně ji hodnotím známkou výborně. 

 

V Praze dne 18. 8. 2015          doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


