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České modální sloveso mit a jeho ekvivalenty ve slovinštině 

Autorka předložila vyspělou, promyšleně vybudovanou diplomovou práci. Její téma je velmi 

aktuální, neboť problematika modality je v poslední době opět středem pozornosti světové 

lingvistiky, a to jednak z hlediska genetického a typologického popisu jednotlivých 

konkrétních jazyků a jazykových skupin, jednak z hlediska procesů gramatikalizace. 

Sledovaný cíl byl beze zbytku splněn~ byla podána všestranná sémantická analýza 

českého modálního slovesa míl a v kontrastivním pohledu byly popsány výrazové prostředky, 

které jednotlivým typům kontextových realizací slovesa míl odpovídají v slovinštině. Nové 

poznatky vycházejí především z konfrontace českého a slovinského jazykového materiálu~ 

jsou cenné především proto, že v slovinských gramatikách dosud ucelený a přehledný popis 

modálních prostředků chybL Popis a interpretace slovesa míl je rovněž doplněn přehledem 

jeho ekvivalentů v němčině a v dalších slovanských jazycích, především v slovenštině, 

lužické srbštině a polštině Posuzovaná práce má tedy význam jak pro didaktiku slavistických 

filologických oborů, tak i pro rozvoj výzkumu slovanských jazyků v ryze vědeckém slova 

smyslu. 

Uznání zasluhuje především obecné metodologické uchopení zkoumané látky. 

Diplomandka, využívajíc v plné míře jednotlivých materiálových studií i dosavadních 

badatelských výsledků obecně lingvistických, přesvědčivě prokázala, že se bezpečně orientuje 

v širokém a mnohotvárném okruhu otázek spjatých s modalitou, že zná nejnovější teoretické 

přístupy k popisu tohoto komplikovaného jevu a že to vše dovede uvážlivě aplikovat na 

zkoumaný jazykový materiál. Vnitřní struktura práce, jejích kapitol, se vyznačuje logickou 

ústrojností a snahou o komplexní pohled 

Jako teoretické a metodologické východisko své práce autorka šťastně zvolila pojetí 

modality, jež vychází z aplikace logických kategorií možnosti a nutnosti na strukturu 

phrozených jazyků. Toto pojetí, v evropské tradici velmi nosné, navazuje na principy 

formální logiky, zej ména tzv. deontické logiky Georga Henryka von Wrighta a modálních 

logik vůbec. Vycházejí oddud především J Lyons (1977), F R. Palmer (200 I) a do jisté míry 

i J. 8ybee - R Perkins - W Pagliuca (1994), aJ. Auwera - V Plungian (1998). Typy modalit 

se jistě dají definovat a pojmenovávat různými způsoby a nebylo by vhodné kterýkoliv z nich 

označit zajedinou správnou přístupovou cestu k jejich poznání. Je ovšem nesporné, že právě 



logické kategorie možnosti a nutnosti umožnily poměrně nejsnáze vymezit sémantické pole 

modality možnosti a nutnosti i v přirozeném jazyce. 

Ve výčtu literatury je snad možno postrádat dva tituly: monografii D. Rytel (Lexikalne 

.\mL/kl wyrazulliu l1Ioc!alllo"í,c;i )jI/~::.ykll ceskim i polskim, Wroclaw Ossolineum 1982) 

zabývající se srovnáváním českého a polského systému modálních výrazů, jíž by byl nesporně 

obohacen exkurs o modálním slovese mí/ v jiných slovanských jazycích, a sborník ze 

symposia "Modalita v slovanských jazycích"' v Řezně 2004 (Modality in Slavonic Languages, 

Munchen 2005) 

Zvolenému zornému úhlu odpovídá rovněž terminologie "modalita deontická", 

"alétická / dynamická" a "epistémická" Tento metajazykový aparát je v celé práci užíván 

důsledně a konzistentně. Pro další označení odpovídajících typů modalit (s. 8): např.: 

"participant - external modality", "participant-internal modality" (které jsou běžné v anglicky 

psané literatuře, ale v české tradici pro ně nej sou zavedeny ustálené termíny), by bylo možné 

místo jejich trochu těžkopádného doslovného překladu navrhnout popisný termín "modalita 

vzhledem k účastníkovi externí" a "modalita vzhledem k účastníkovi interní". Jako ekvivalent 

německého termínu "ModaliUi.t der Verpflichtung" (v doslovném překladu "modalita 

phkazu"', s. 19) je vhodnější používat v češtině již zavedeného označení "povinnost" (jde zde 

o protiklad normativních pojmů povinnost - dovolení, vyplývající buď z uložení závazku, 

pokud jde o povinnosti, nebo ze zrušení závazku, pokud jde o dovolení) 

Materiálová část práce se opírá o excerpci českého korpusu SYN 2000 (celkem 960 

dokladů slovesa mít v modálním významu) a slovinského korpusu Fida PLUS. Analýzu 

kontextových užití slovesa /1/1/ a jeho slovinských sémantických ekvivalentů si autorka nijak 

neusnadú.uje a usiluje o úplný výčet všech možných interpretací ("reprodukce normativního 

požadavku vnějšího deontického zdroje", "reprodukce vlastního normativního požadavku", 

"záhodnost, žádoucnost", "pravděpodobnost", atd.) Sloveso míl prezentuje v konfrontaci 

s ostatními modálními slovesy a vyzvedává jeho specitika, z nichž nedůležitější jsou dvě 

netvoří futurum (raritou je autorčin výčet 5 dokladů s futurem, příloha č. 3) a ve spojení 

s negací nerealizuje rozdíl mezi tzv. interní a externí negací (tj. proti očekávání logiky se pak 

nesignalizuje přechod do reciproční oblasti modality tak jako u modálních sloves ml/set -

l1Ioc;i). Tomuto jevu se říká "negative raising" - "negativní posun nahoru". Bylo by vhodné 

z tohoto hlediska rozšířít a vzájemně propojit pasáže o negaci modálních sloves na s. 33 - 35 a 

41 a podrobně je konfrontovat s materiálovými přílohami (č 1,2), obsahujícími doklady 

negace u modálních sloves. 



Vzorem sémantické analýzy modálních výrazových prostředků v slovanských 

jazycích je autorce průkopnická monografie o modalitě v slovanských jazycích B. Hansena 

(200 1) Její vlastní popis a interpretace materiálu je založen, stejně jako u Hansena (v pojetí 

jebo "GeltungsmodaliUi.t" - platnostní modality), na tezi o existenci tří modálních významů 

k možnosti a nutnosti je přiřazen ještě záměr. Intencionální stavy záměru, přání a vůle jsou 

většinou při důsledné aplikaci logicko-sémantického hlediska ponechávány stranou 

sémantického pole možnosti a nutnosti, protože záměr je výrazem vůle, kdežto možnost a 

nutnost jsou výrazem intelektuálního hodnocení (možnost a nutnost jsou navíc ve vzájemném 

symetrickém vztahu). V případě sémantické klasifikace slovesa mít se však přiřazení záměru 

k možnosti a nutnosti jeví metodologicky jako velmi užitečné, neboť jednou ze sémantických 

explikací slovesa míl je i volitivní a intenční význam (srov př. na s. 71-73). Kladně je třeba 

hodnotit i skutečnost, že si autorka všímá také postmodálních významů slovesa mít, jimiž 

sloveso expanduje do sféry futurální a evidenciální. 

Závěrem je možno konstatovat, že diplomandka v podané práci prokázala, že dokáže 

spojit hlubokou lingvistickou anal)lzu s novými teoretickými a metodologickými přístupy, 

navíc k tak složitému jazykovému jevu, jakým je modalita. Ráda proto konstatuji, že práce 

splňuje všechny požadavky kladené na diplomní práce v s slavistických oborech a doporučuji 

ji k obhajobě 
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