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Posudek magisterské práce Dagmar Filippovové "České modální sloveso mít a 
jeho ekvivalenty ve slovinštině" 

Ve své diplomové práci se autorka ujala aktuálního tématu z hraniční oblasti mezi 
gramatikou a lexikální sémantikou. Status tzv. modálních sloves se v lingvistice stále 
diskutuje, o čemž svědčí velké množství literatury. 

Ve své práci autorka představuje nejdříve pojetí modality v různých směrech 
evropské lingvistiky (s. 4-15) a pak její chápání v české i slovinské lingvistice (s. 16). 
Na těchto základech pak definuje vlastní přístup a prezentuje svou terminologii (s. 17-
20). 

Širší prostor je věnován přehledu prostředků modality v češtině a místu slovesa mít 
mezi nimi (s. 21-43). Pak následuje podrobná formální i sémantická analýza českého 
slovesa mít v jeho modálních užitích (s. 44-75). Stručně jsou prezentovány prostředky 
pro vyjadřování modality ve slovinštině (s. 76-79) a ekvivalenty českého modálního 
slovesa mít (s. 80-86). Pozornost věnuje autorka i ekvivalentům v němčině (s. 87-88) a 
v jiných slovanských jazycích (s. 89-90). Na s. 91 je krátký diachronní exkurs a na s. 
92-93 závěry. Práce je ukončena shrnutím v angličtině (s. 94-96), seznamem použité 
literatury (s. 97-99) a několika přílohami, v nichž autorka prezentuje dokladový materiál 
pro několik méně obvyklých užití českých modálních sloves obecně a slovesa mít 
zvlášť. 

Vzniklá práce zpracovává náročné téma metodicky vynikajícím způsobem a zakládá 
se na velmi bohatém korpusovém materiálu z elektronických korpusů obou jazyků, 
který autorka získala podrobnou a časově náročnou excerpcí (např. zpracovala ručně 
3178 výskytů českého slovesa mít, srov. s. 48-51 a s.80). Autorka se vhodným 
způsobem inspiruje existující literaturou a zároveň si v nutné míře vytyčuje vlastní 
pozici, kterou dostatečně explicitním způsobem formuluje. 

Diskusní či kritické poznámky lze přičinit pouze k několika dílčím otázkám metody a 
k několika příkladům. Diskusi by si tak zasloužilo např. autorčino chápání kategorie 
slovesného vidu: jako jedna z vlastností modálních sloves je uvedena jejich neschopnost 
tvořit vidový protějšek (s. 30 aj.). Zde ovšem vyvstává otázka, zda modální slovesa jsou 
sémanticky vhodná pro tvoření vidových párů. Zdaleka ne všechna slovesa ve 
slovanských jazycích totiž mají vidový protějšek, resp. tzv. vidový protějšek má u 
různých sémanticky ohraničených slovesných tříd různý význam (srov. např. A. V. 
lsačenko, Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim II, 
Bratislava 1960, W. Breu, ResultativiUit, Perfekt und die Gliederung der 
Aspektdimension, in: J. Raecke (ed.), Slavistische Linguistik 1987. Munchen, 42-74. 
(Slavistische Beitdige 396)). Na několika místech autorka uvádí, že modální slovesa 
vystupují formálně jako perfektiva (s. 27, 30, 37), což není a priori pochopitelné 
vzhledem k tomu, že futurum tvoří analyticky s tvary budu, budeš atd. a infinitivem 
(srov. budu muset na s. 26 a přílohu 3 s doklady futurálních tvarů modálního slovesa 
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mít). Navíc si autorka odporuje, když na s. 38 uvádí, že sloveso mít se chová formálně 
jako imperfektivum. 

Možnosti diskuse vznikají v souvislosti se zařazením několika příkladů k dílčím 
modálním významům: tak jsou příklady (107) a (109) na s. 63 zařazeny k významu C. 
"Záhodnost, žádoucnost děje", který se definuje jako alétický ("klasifikace propozice 
jako nutné nebo možné závisí na vnějších podmínkách a nikoli na mluvčím", s. 18) a 
jehož základní sémantická explikace zní "Je záhodno učitit(l) P", resp. ,je lepší. když X 
P, protože vně X existují určité okolnosti" (s. 62): 

(107) A protože každý úspěšný lov se má zapít, aby se Hubert s Dianou neurazili, stalo 
se tak večer v pavlovické hospodě. 
(109) Vypadalo to tak, jak kancelář výtvarníka vypadat má. Jedna stěna byla bílá, 
druhá žlutá ( . .) 

Tyto příklady by zřejmě mohly být klasifikovány i jako deontické ("vyjadřuje nutnost 
nebo možnost jednání, vyvozenou z určitého autoritativního zdroje, kterým může být 
nějaká nadřízená instituce, explicitně formulované morální či právní principy nebo 
vnitřní nutkání", s. 18n.), tedy mohly by být zařazeny k významu A. "Reprodukce 
normativního požadavku vnějšího deontického zdroje", jehož základní sémantická 
explikace zní "Reprodukce volního požadavku původce modality, že je záhodno, aby 
potenciální konatel děje učinil P", resp. ,je lepší, když X P, protože Y chce, aby X p": 
v příkladu (107) je evidentní, že zdrojem nutnosti jsou Hubert s Dianou, v příkladu 
(109) zase existuje určitá společenská norma (očekávání), jak má vypadat kancelář 
výtvarníka. Rovněž si můžeme u příkladu (1l3) položit otázku, zda oba obsažené 
doklady na modální sloveso mít představují stejný význam: 

(1l3) Přijela za ním v sobotu, nepozvána. Věděla, že to neměla udělat, ale dávno si 
zvykla dělat, co se dělat nemá, a byla na to dokonce pyšná, protože (..) 

Spojení dávno si zvykla dělat, co se dělat nemá zřejmě opět naráží na určité společenské 
normy, a význam je tedy spíše deontický, zatímco spojení Věděla, že to neměla udělat 
lze chápat skutečně spíše jako reprezentující význam C. 

Na s. 69 jsou uvedeny dva příklady pro význam E. "Zprostředkovaná evidence" 
v prézentu (základní sémantická explikace: "reprodukce cizího sdělení): 

(133) Inspirovala se Máří Magdalenou. Podle mnohých pramenů měla být ženou Ježíše 
Krista. 
(134) Naopak Mašek vinil z výsledku hlasování své kolegy, kteří seděli ve sněmovně a 
kteří se podle něho měli snažit okamžik hlasování oddálit. 

Mezi těmito dvěma příklady je zřejmě rozdíl: zatímco v prvním případě je jasná 
parafráze "Podle mnohých pramenů byla prý ženou Ježíše Krista", naopak v druhém 
případě je to sotva ,,( ... ) kolegy, kteří seděli ve sněmovně a kteří se podle něho prý 
snažili okamžik hlasování oddálit", nýbrž něco jako "od kterých se očekávalo, že 
okamžik hlasování oddálí", tedy "kteří měli povinnost okamžik hlasování oddálit" -
význam deontický. To se dá velmi pěkně ukázat i překladem do němčiny, která má 
formální možnosti tyto významy rozlišit: příklad (l33) by zněl ,,sie liess sich von Maria 
Magdalena inspirieren. Gemass vielen Quellen solI sie die Frau von Jesus Christus 
gewesen sein", zatímco příklad (l34) by zněl "lm Gegenteil machte Mašek fiir das 
Ergebnis seine Kollegen verantwortlich, welche im Abgeordnetenhaus sas sen und nach 
seinen Worten den Augenblick der Abstimmung h1itten hinausschieben sol1en". 
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Na pozadí velmi podrobného a vynikajícího popisu českého modálního slovesa mít 
se může srovnání se situací ve slovinštině jevit jako poněkud kusý. Leckde by si čtenář 
přál větší počet dokladů. Přehled slovinských modálních prostředků by mohl být 
doplněn podrobnějšími citacemi z výkladového slovníku slovinštiny a tabelárním 
přehledem. Je však třeba vzít v úvahu, že se autorka na tomto poli pohybuje téměř jako 
průkopnice, což je velmi nevděčná a nesnadná úloha při psaní diplomové práce, kde 
navíc v popředí stojí analýza českého materiálu. I vlastní přehled slovinských analog 
k českému mít bychom si mohli přát poněkud širší. Např. na s. 83 u významu C. se 
vnucuje otázka po případném rozlišování významů českého muset a mít ve slovinštině. 
Na s. 84, kde autorka konstatuje, že nenašla žádný doklad na význam českého slovesa 
mít pro bezprostřední evidenci, by se dal materiál doplnit příkladem konstruovaným 
rodilým mluvčím (na s. 86 se autorka na úsudky rodilých mluvčích slovinštiny 
odvolává). Celkově by se výčet slovinských ekvivalentů českého mít ještě dal zlepšit 
používáním paralelních textů. ~ W;N-o..~,ul 

Uvádění ekvivalentů českého modálního slovesa mít /Už je jednoznačně za hranicemi 
diplomového úkolu, a nelze autorce tedy vyčítat, že toto srovnání není obšírnější, byť 
rozšíření této části mohlo být prospěšné i pro analýzu českého, resp. slovinského 
materiálu (srov. komentář k příkladům 133 a 134). Velmi důležitá je autorčina 

konstatace, že přes srovnatelné historické podmínky jazykového kontaktu mezi 
němčinou a češtinou, resp. němčinou a slovinštinou jsou výsledky tohoto kontaktu 
naprosto odlišné: zatímco prostředky modálnosti němčiny a češtiny se do značné míry 
strukturně odpovídají, jsou mezi slovinštinou a němčinou v oblast prostředků modality 
velmi podstatné rozdíly. Zde by bylo vhodné v budoucnosti ve výzkumu dále 
pokračovat. 

Předložená práce má vysokou vědeckou úroveň: zpracovává aktuální a náročné téma 
metodicky hluboce reflektovaným způsobem a bohatě dokládá svá tvrzení textovým 
materiálem, prezentovaným přehledným způsobem. Práce se odvolává na aktuální a 
relevantní vědeckou literaturu, její závěry jsou přesné a přesvědčivé. Dílčí kritické 
poznámky na této skutečnosti nic nemění. Navrhuji hodnocení stupněm výborně 

(eventuálně dle průběhu obhajoby velmi dobře). 

Praha, dne 30. 5. 2007 

(/ -1/' -.---/' 
/ 

/ /( ./'./" 
. // L. /./' 

,'1 / 

/.;;/(Markus Giger) 
, /// 

/ 
.,/ 


