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Posudek diplomové práce Lenky Frausové "Syntax právních textů z diachronního 
hlediska" 

Diplomantka si za svůj cíl zvolila nelehkou problematiku - v úplnosti z hlediska 

syntaktického analyzovat ucelený soubor právních komunikátů. Obdobná srovnání, ačkoliv 

jsou velice pracná a časově náročná, jsou podle mého názoru velmi vhodná. Např. v daném 

případě mohou přispět k poznání, které jsou specifické výrazové prostředky uplatňující se ve 

výstavbě právních textl':!, zda jsou tyto prostředky dobově proměnlivé, nebo vykazují určité 

stabilní rysy. které by nás opravňovaly hovořit o právním stylu jako specifickém funkčním 

stylu (v české stylistice se o tomto pojmu uvažuje poměrně pozdě a vyslovené názory nejsou 

zdaleka jednotné). 

Jako základ své analýzy zvolila L. Frausová devět verbálních komunikátů v celkovém 

rozsahu 27 000 slov. Výběr pečlivě rozvážila; zaměřila se na zákony zabývající se třemi 

různými oblastmi (služebním poměrem příslušníků bezpečnostních sil, volbou do výborů 

nebo zastupitelstev obcí a soudy); trojice zkoumaných zákonů byly vydány na počátku vzniku 

Československé republiky, na konci 50. a počátku 60. let a po roce 2000, což představuje 

velmi vhodné východisko nejen vzhledem k časové vzdálenosti, ale i vzhledem k politickým 

změnám (každá trojice zákonů byla formulovaná za jiných společensko-politických 

podmínek). 

Aby mohla provést srovnání s již známými poznatky, zvolila jako základní východisko 

práce Marie Těšitelové a kol. a tomu přizpůsobila i své metody zkoumání. Proto v práci uvádí 

především velmi podrobné kvantitativní údaje zpracované v řadě tabulek. Tady je nutno 

vysoce ocenit diplomantčinu píli. Bohužel celou tuto mravenčí práci zásadním způsobem 

znehodnotil chvat a spěch, to, že data nestačila v dostatečné míře vyhodnotit a zpracovat a 

patrně neprovedla ani závěrečnou korekturu celé práce. K tomuto závěru mě vedou např. tyto 

okolnosti (v zásadě budu postupovat po jednotlivých stránkách): 

- Práci chybí obsah; k dispozici je pouze tzv. osnova, v níž nejsou uvedeny stránky. 

- Na str. 7 diplomantka jako svůj základní cíl uvádí, že se bude zabývat možnými 

vývojovými tendencemi, které se uplatňují ve stavbě věty jako predikační jednotky, ale 

předposlední odstavec na téže stránce ukazuje, že věnovala pozornost celé řadě dalších jevů. 

- Kapitola 2.1 (str. 8-11) se zabývá problematikou začlenění právního stylu do soustavy 

funkčních stylú. Očekávala bych, že diplomantka bude sekundární literaturu analyzovat 



systematicky. z nějakého určitého úhlu pohledu; základní princip jejího uspořádání se mi však 

nepodařilo odhalit (neuplatňuje se ani hledisko chronologické, ani hledisko konfrontační). 

- Další kapitola (mimochodem stejně označená - 2.1) věnuje pozornost pracím M. Těšitelové 

a kol. Poznámka 7 na str. 12 je irelevantní - texty s právní tematikou mohou pochopitelně 

patřit i do sféry odborného (vědeckého) stylu a nemusí se jednat o rozpor. 

- Kapitola 3. (str. 12-13)je celá citát. 

- Očekávaný závěr, jak sama diplomantka na svébytnost právního stylu nahlíží, je podán až 

v následující kapitole, která se má zabývat charakteristikou právního stylu. Při výčtu znaků 

právního stylu bych očekávala, že uvede podrobněji,jakjsou tyto znaky popsány v pracích 

jednotlivých stylistiků. 

- Str. 24: Nesouhlasím s interpretací příkladu uvedeného na této straně - předpokládám 

(vzhledem k nedostatečnému grafickému zpracování se mohu mýlit), že za inkorporované 

věty diplomantka považuje tyto příklady: o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá 

osvědčení, ()\'IHenÍ zpúsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvlá.š:fní odborné 

způsobilosti podle zvláštního předpisu. 

První věta má stejný subjekt jako předešlé (ministerstvo vnitra), a začleňuje se tak do 

výčtu. Její zařazení do bodu d) vyplývá z hierarchického uspořádání právních komunikátů 

(cožje naznačeno i interpunkčními znaménky). Za vsuvku bychom podle mého názoru mohli 

považovat pouze druhou větu. 

- Nerozumím údajům uvedeným v kapitole 6.3.5. Tématem je "délka větného celku 

složeného", v tabulce (č. 8) je zpracována pouze průměrná délka větných celků (tedy i 

jednoduchých) a Příloha č. 6, na kterou se diplomantka odvolává, neuvádí hodnoty délek 

větného celku složeného v jednotlivých textech, nýbrž údaje spojené s jednočlennými větami 

(údaje o větnýrch celcích složených jsem nenašla ani pod jiným označením). 

- Na str. 55 je půl stránky doslovným opakováním toho, co se čtenáři dočetli již na str. 49. 

- Na str. 56- 57 tabulky 12, l3, 14 jsou totožné s tabulkami ll, 12, 13 uvedenými na str. 49-

50. 

- Kapitoly označené jako 6.6.1 a 6.6.3 uvádějí v podstatě totéž, v tzv. osnově bod 6.6.3 vůbec 

uveden není. 

- Proč je v tabulce Č. 15 (str. 58) bod V., když se v něm uvádí pouze údaj excerpovaný z mé 

práce? 



- V tabulce č. 16 (str. 59) jsou údaje, které nalezneme již v tabulce Č. 10 (str. 51) - stačil by 

jen odkaz. (Co znamená sloupec V%?) 

- K pozn. 33 na str. 61: je pochopitelné, že diplomantka nalezla v práci M. Těšitelové dva 

odlišné údaje, protože každý z nich se týká jiného analyzovaného korpusu. 

- Grafy uvedené na str. 71 -72 uvádějí jiný počet kondenzátorů než Příloha Č. 7 na str. 94. 

- Diplomantka na str. 71 uvedla, že bude též sledovat "typ kondenzace vzniklý substantivizací 

predikativního adjektiva" - v tabulkách jsem však nenašla kolonku, která by tento jev 

zachycovala. 

- Na str. 81 se doslovně opakuje odstavec. 

Konečný závčr je příliš globální. Jestliže právní texty byly již vyhraněny ve 20. letech 20. 

stoletÍ. které rysy považuje diplomantka za stabilní? Autorka dále uzavírá, že se v právních 

textech ustavovaly textové vzorce - těm se však v práci vůbec nevěnovala, proto mi není 

jasné, jakým zpúsobem k tomuto poznatku dospěla. 

Na některých místech by bylo dobré promyslet a zkorigovat formulace (např. str. 27, 39, 

69, 72), na str. 69 není v odkazu uveden úplný údaj. 

Z hlediska pravopisného činí autorce problémy zejména kladení teček (na mnoha místech 

jsem tyto nedostatky označila přímo v textu). Na str. 23 v citaci z Mistríkovy práce jsou tři 

chyby. 

Čtení ztč:i.uje i grafická úprava (nedůsledné užití kurzívy, uvozovek, tučného písma apod.). 

Vzhledem k četným nedostatkům nemohu diplomovou práci L. Frausové k obhajobě 

doporučit. 

PhDr. Eva Hošnová, CSc. 


