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Kol. Frausová si zvolila pro svou diplomovou práci téma, u něhož lze dobře navázat 
na českou lingvistickou tradici. Jde o výzkum stylových charakteristik právních textů, jejich 
popis z kvantitativního hlediska a zjištění vývojových tendencí v rámci právního stylu. 
V otázkách stylu vychází diplomová práce mj. z práce Bečkovy, Chloupkovy, Čechové ad., 
konkrétně právním stylem se zabýval J. Kořenský a kol., na něž autorka odkazuje. 
V kvantitativních analýzách navazuje diplomová práce na postupy M. Těšitelové a jejího 
pracovního kolektivu; pokud jde o vývojové hledisko, inspiruje se prací E. Hošnové 
věnovanou vývoji české syntaxe. 

Jazykový materiál tvoří texty zákonů, které pocházejí ze tří období (kolem r. 1920, 
1960 a 2000) a celkově obsahují 27 tis. slov. Tato volba umožňuje autorce vyvozovat závěry 
o vývoj i ze srovnatelných materiálových celků; jak autorka sama uvádí, srovnání s výzkumem 
M. Těšitelové a E. Hošnové jsou vzhledem k rozdílu mezi výchozími daty pouze orientační 
(M. Těšitelová používá daleko rozsáhlejší soubor ze 70. let 20. stol., E. Hošnová pracuje 
s texty z let 1877-1905). Autorka neuvádí, jak po technické stránce materiál analyzovala -
muselo jít o řadu syntaktických analýz, prosím o vysvětlení. 

Hlavním tématem práce je jednak vývoj syntaxe právních textů, jednak otázka 
svébytnosti právního stylu. Již v úvodní teoretické části poukazuje kol. Frausová na 
skutečnost, že právní texty bývají řazeny jak ke stylu odbornému, tak i k administrativnímu. 
Ve svých analýzách pak hodnotí právní texty s výsledky výzkumů Těšitelové a Hošnové 
věnovaných textům odborným a administrativním. Závěry její práce ukazují, že právní styl je 
od počátku sledovaného období poměrně samostatný a nepodléhá např. změnám, které lze 
pozorovat v textech odborných (srov. míru kondenzace). 

Výzkum právních textů založila autorka na řadě jednotlivých detailních analýz, jejichž 
výsledky shrnuje do tabulek a rozsáhlých příloh. Věnuje pozornost např. zastoupení 
jednočlenných a dvoučlenných vět, délce věty jako predikační jednotky, vztahům mezi 
stavbou věty (věta jednočlenná, dvoučlenná, věta v souvětí podřadném a souřadném) a její 
délkou. Samostatný celek tvoří pojednání o modalitě v právních textech. Tato kapitola 
poněkud vybočuje z pojetí práce, podává přehled o prostředcích vyjádřeni modality 
v jednotlivých skupinách textů, neposkytuje však kvantitativní srovnání (což by ostatně bylo 
dosti obtížné). Od ostatních částí práce se liší tím, že je zaměřena spíše lexikologicky. Mohla 
by autorka vysvětlit, jak tato kapitola s ostatními částmi práce souvisí? Další analýzy jsou 
věnovány zastoupení jednotlivých větných členů a jejich vyjádření prostřednictvím různých 
slovních druhů. Rozsáhlá kapitola se zabývá stupněm nominálnosti vyjadřování, který' je 
posuzováno z mnoha hledisek (např. frekvence atributů, frekvence koordinačních spojení, 
analytické predikáty). 

V některých analýzách je sporná interpretace zjištění. Např. v tab. č. 2 (s. 27) - je 
skutečně počet jednočlenných vět v textech B výrazně nižší než v textech A? (Oproti textům 
A je tento počet nižší o 3,5 procentních bodů, zato se až o 14 procentních bodů od obou liší 
texty C.) Na s. 36 se uvádí: " ... délka věty vedlejší ... se překvapivě zkracuje v textech c." -
není to tak překvapivý závěr vzhledem ke skutečnosti, že vzrůstá počet vedlejších vět 

v souvětí, jak vyplývá z tab. 7; tato skutečnost není přímo reflektována, naopak na s. 36 se 
uvádí, že poměr vět hlavních a vedlejších v textech BaC zůstává stabilní. 



Závěry a úvahy jsou formulovány srozumitelně, i když místy poněkud zkratkovitě, 
takže je ztížené porozumění. Jeto patrně dáno množstvím faktů, která chce autorka čtenáři 
podat. 

Práce je logicky členěna, k výstavbě textu vznáším jen několik připomínek. Proč jsou 
do rozsáhlé kapitoly Věta jednoduchá (6.) zařazeny podkapitoly pojednávající o stavbě 

souvětí podřadného a souřadného? Ne vždy odpovídá číslování obsahu skutečné stavbě práce 
(např. je v práci omylem dvakrát zařazena tatáž kapitola pod čísly 6.6.1 a 6.6.3). 

Přes vznesené nepodstatné námitky práce kol. Frausové celkově jednoznačně 

přesahuje požadavky kladené na diplomovou práci. Autorka prokázala, že dokáže 
jednoznačně definovat používané termíny, jasně vymezila zpracovaný materiál, seznámila se 
s příslušnou odbornou literaturou a s novými a náročnými metodami lingvistické práce, je si 
vědoma omezení, která platí pro její jednotlivé analýzy při dané volbě materiálu, a přináší ve 
své práci řadu zajímavých zjištění. Doporučuji diplomovou práci kol. Frausové k obhajobě. 
navrhuji hodnocení "výborně" a zároveň ji doporučuji jako podklad pro rigorózní řízení. 
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V Praze dne 18. 1. 2007 Mgr. Šárka Zikánová. PhD. 


