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Diplomantka předložila k obhajobě teoreticko-empirickou diplomovou práci s názvem Francouzský překlad 

nového občanského zákoníku: translatologická analýza vybraných částí. Práce obsahuje celkem 77 stran bez 

příloh. Přílohu diplomové práce tvoří analyzovaná část zákona č. 89/2011 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), 

tedy §§ 1– 209, a jejich překlad do francouzštiny.    

  

Deklarovaným cílem práce je provést translatologickou analýzu vybrané části OZ a jejího překladu do 

francouzštiny a zjistit, jaká metoda překladu byla zvolena a zda je v souladu se zadáním.  

  

V teoretické části práce diplomantka na základě studia české i zahraniční odborné literatury charakterizuje 

právní jazyk, stylistické aspekty právních textů, jejich funkci a typy a stručně, ale výstižně se věnuje také právní 

komparatistice, čímž zprostředkovává čtenáři důležitý obecný právněhistorický kontext. Dále se podrobněji 

věnuje právnímu překladu, jeho historii, teoretickým aspektům a typům právního překladu a právnímu překladu 

jako specifickému druhu komunikace.   

Teoretická část je zpracována přehledně a srozumitelně. Uvítala bych pouze více osobního názorového vkladu 

autorky. Například v první části práce (1.4 Typy právních textů) by bylo zajímavé zamyslet se hlouběji nad 

typologií právních textů, a to i z hlediska autorkou zpracovávaného OZ. Je nepochybně správně uvedeno, že 

běžné zákony mají preskriptivní funkci, avšak u soukromoprávní úpravy je třeba zmínit i funkci informativní. 

Vzhledem k dispozitivnosti většiny ustanovení OZ (viz §1/2) je pro adresáty klíčová informace o tom, jakým 

způsobem si mohou upravit vzájemné vztahy, případně jaká pravidla se budou uplatňovat v případě, že si své 

vztahy neupraví odchylně od zákona. I to jistě bude mít vliv na přístup k překladatelským řešením. Podobně u 

části 1.2 autorka uvádí, že dle české teorie stylu se právní texty řadí ke stylu administrativnímu s asymetrií mezi 

účastníky. I zde by bylo zajímavé doplnit vlastní úvahu o soukromoprávních textech (zejména smlouvách, u 

nichž je základním pravidlem rovnost mezi účastníky).  

V empirické části práce se diplomantka rozhodla analyzovat poměrně obsáhlou část OZ, tedy paragrafy 1 až 

209. Nejprve je provedena situační analýza textu originálu a překladu, dále je popsáno formální vnitřní dělení 

OZ a francouzského a švýcarského občanského zákoníku. V podkapitole 5.3 pak figuruje samotná 

translatologická analýza jednotlivých institutů. V empirické části autorka provádí pečlivý právně-jazykový rozbor 

jednotlivých institutů v českém, francouzském (a švýcarském právním kontextu).  

Pokud jde o podkapitolu 5.1.1, uvítala bych upřesnění funkce OZ (viz výše). Autorka zde uvádí vedle funkce 

preskriptivní i funkce referenční a definiční, které však nezmiňuje v teoretické části práce a dále je nevysvětluje.   

V části o formálním rozdělení textu nelze podle mého názoru souhlasit se závěrem autorky, že funkčním 

ekvivalentem pro český odstavec by byl francouzský výraz „alinea“. Ve francouzských textech jsou „alinea“ 

odstavce nečíslované, zatímco pro český odstavec je charakteristické právě číselné označení. Druhým 

argumentem je používání výrazu alinea v českém právu pro odsazené, ale nečíslované odstavce (viz trestní 

zákoník).   

V poslední stěžejní části práce (část 5.3) se autorka věnuje samotné analýze jednotlivých vybraných institutů.  

Porovnává je s termíny či pojmy používanými ve francouzském (a švýcarském občanském zákoníku), provádí 



rozbor hlavních a vedlejších pojmových znaků a vysvětluje, které termíny v českém překladu jsou vyhovující  a 

které nikoli.   

Je třeba ocenit pečlivý přístup autorky, její snahu zevrubně pochopit význam jednotlivých institutů a inteligentní 

přístup k analýze. Cílem autorky bylo provést analýzu na vícero úrovních s hlavním důrazem na úroveň lexikální. 

Rozbor na lexikální úrovni byl bezpochyby proveden svědomitě. Ostatní úrovně byly zohledněny jen okrajově.   

Obecně se domnívám, že si autorka vybrala ke zpracování příliš velkou část OZ. Nastudovat všechny vybrané 

právní instituty a pochopit širší souvislosti mezi nimi vyžaduje dobrou znalost nejen celého OZ, ale i další právní 

úpravy. Bylo by proto vhodnější vybrat si institutů méně, ale přistupovat k nim systematičtěji (viz níže  o 

„právním jednání“) a případně rozšířit translatologickou analýzu.   

Z hlediska struktury práce by bylo vhodné upřesnit metodu použitou pro výběr analyzovaných částí (institutů). 

Autorka avizuje rozbor paragrafů 1 až 209. Analýzu však začíná až u §15 a zcela bez komentáře ponechává 

prvních 14 paragrafů. V ustanoveních těchto odstavců se přitom objevuje několik institutů, které jsou rozebrány 

dále (osoba, osobnost, postavení osob). Bylo by zajímavé zmínit překladatelská řešení v této části, neboť již na 

samém začátku ukazují na nedostatky právní (i jazykové) analýzy a nesystematičnost přístupu překladatelského 

týmu. V této části se také objevuje samostatný institut svépomoci, autorkou rovněž ponechaný bez komentáře.  

Autorka dále postupuje chronologicky, nicméně jednotlivým institutům, odstavcům či ustanovením věnuje více 

či méně pozornosti, aniž by uvedla jasný důvod. Vcelku podrobně se věnuje například podpůrným opatřením 

§§38-65, mnohem méně pozornosti však věnuje oddílu 6. V některých případech navrhuje alternativní řešení, 

jinde nikoli. Někdy se věnuje pouze překladu daného institutu, jindy uvádí i širší translatologickou analýzu 

větších významových celků. Přístup diplomantky není tedy vždy konsistentní.   

S příliš velkým počtem rozebíraných institutů souvisí zřejmě také určitá nesystematičnost analýzy. Cílem práce 

bylo rozebrat omezený počet paragrafů, nicméně OZ je nutné pojímat globálně jako jeden celek, a nelze proto 

instituty vyskytující se ve vybraných paragrafech vytrhnout z celkového kontextu OZ (a další soukromoprávní 

úpravy). Konkrétním příkladem je institut „právního jednání“, z právního hlediska nesporně klíčový.  Autorka se 

dotýká tohoto pojmu v části pojednávající o svéprávnosti, ale izolovaně od dalšího použití v jí rozebírané části, 

kde najdeme celou řadu nevhodných a zavádějících překladatelských řešení (exercer légalement, ester en 

justice, exercices des droits, des actes pour le compte de). Je pravda, že institut „právního jednání“ není 

samostatně upraven v analyzované části OZ (viz Hlava V OZ), ale je významný pro mnohá jiná rozebíraná 

ustanovení, a tedy i pro jejich překlad.   

Domnívám se, že by bývalo vhodnější analyzované instituty vybírat spíše podle jejich právní (a tedy i  

komunikativní a překladatelské relevance) než pouze podle chronologického výskytu v OZ.  

Autorka sama uvádí, že se bude věnovat zejména lexikální analýze vybraných institutů. Ovšem i vzhledem ke 

znalostem, které o daném tématu nabyla, by bylo zajímavé uvést u každého rozebíraného ustanovení alespoň v 

krátkosti obecné zhodnocení přijatelnosti překladu. Stejně tak bych ocenila stručné vyjádření ke „kvalitě“ 

překladu celého rozebíraného vzorku, tedy odpověď na otázku, zda překlad plní svou funkci, zda splňuje kritéria 

jazykové, gramatické a sémantické správnosti a zda odpovídá požadavkům na formulaci právního textu (jasnost, 

srozumitelnost).  

Na závěr posudku bych ráda uvedla, že vzhledem k náročnosti tématu oceňuji svědomitý přístup autorky k 

diplomové práci. Práce přináší ucelený teoretický pohled na problematiku právního překladu a zevrubnou 

lexikální translatologickou analýzu vybraných termínů. Bude jistě dobrým základem pro další práce v této 

oblasti.  

Další otázky budou položeny při ústní obhajobě.   

Práci celkově považuji za kvalitní, proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.  

  



V Praze dne 13. května 2017                            Mgr. Jana Šteffl   


