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EPISTEi.\IIC AND ROOT POSSIBILITY l\tlEANINGS OF 'CAN' AND 

'iVIA Y' IN WRITTEN ENGLISH 

Charakteristika disertační práce a její cíle: 

Předložená disertační práce se zabývá modálními slovesy 'CAN' a 'MAY' ajejich 
morfologicky minulými tvary 'COULD ' a 'MIGHT' pouze ve významu epistemické nebo 
deontické (v práci nazývané 'rooť) možnosti v psané podobě současné britské angličtiny , 

Jejich použití bylo sledováno v textech různých stylových rovin, konkrétně: styl 
administrativní, akademický (vědecký), populárně-vědecký, novinový a beletristický. 
Byla provedena především sémantická kvalitativní analýza, údaje o frekvenci zkoumaných 
modálních sloves mají spíše úlohu doplňující. 

Hlavním cílem práce je vyhodnotit sémantiku daných sloves v jejich 'možnostním' použití 
ve výše zmíněných stylech, v daném kontextu a syntaktických strukturách, Ve zkoumaných 
excerptech si autorka též klade za cíl prokázat nakolik jsou/nebo nejsou slovesa MAY a 
CAN synonymická. Vzhledem k variantnosti zkoumaného jazykového materiálu, jde také o 
frekvenci daných modálních sloves v jednotlivých jazykových registrech a typech textů. 
Dílčím cílem je zkoumat schopnost atenuace (hedging - oslabení výpovědní síly) u těchto 
sloves ve významu možnosti. 

Autorka si zvo lila téma opravdu nesnadné, neboť spočívá ve velmi detailní sémantické 
analýze dílčích významů obou sloves. Uvědomuje si, že interpretace významů jednotlivých 
výskytů zkoumaných sloves je závislá na kontextu jazykovém i mimojazykovém a jejich 
hodnocení se tedy nemůže vyhnout jisté subjektivitě. Navzdory těmto problémům autorka 
zv ládla vytčený cíl velmi úspěšně a dochází k závěrům, které jsou pro vymezení sémantiky 
sloves MAY a CAN jednoznačným přínosem. 

Teoretická východiska jsou prezentována v kapitolách 2 a 3 (34 stran), kde autorka velmi 
přehledně shrnula názory lingvistů, kteří se zabývají modalitou obecně a také anglickými 
modálními slovesy jako jedním z významných prostředků vyjadřování modality .. Srovnává 
definice modality s důrazem na rozlišení modality epistémické a deontické (event. také 
dynamické) . Pokud jde o zkoumaná slovesa, zvažuje názory lingvistů na jejich 
monosémantický či polysémantický význam při identifikaci možnosti. Protože často nelze bez 
výhrad rozhodnout o jednoznačnosti významu vzhledem ke kontextu jazykovému i 
mimojazykovému, shrnula autorka také názory lingvistů na použití modálních sloves v 
situacích, kdy se jejich významy prolínají a nejsou jednoznačně zařaditelné. Dále se zabývá 
funkcí modálních sloves zvanou 'atenuace' - oslabení výpovědní síly, která je aplikována ve 
výzkumu sloves CAN a MAY. 

Autorka shromáždila a srovnala názory lingvistů, kteří se zabývají modalitou specificky i v 
kontextu ostatních gramatických problémů za posledních zhruba třicet let a brala také v úvahu 
frekvenční údaje podle registrů, vyplývající z britského korpusu (např. Biber et al., 1999). Ve 
vlastní analýze sebraného výzkumného vzorku vzhledem k epistémické a neepistémické 
možnosti a určování sémantických komponentů daných modálních sloves se opírá hlavně o 
práce Coatesové (1980, 1983, 1995) a Tárnyikové (1979, 1985). Zjištěné výsledky pak 
srovnává se závěry prací Palmera, Duškové, Leeche a jiných. 



Výzkumná část. 

Jako podklad detailního zkoumání sloves CAN a MAY a jejich minulých tvarů shromáždila 
autorka celkem 1000 excerpt (500 se slovesem CAN a 500 se slovesem MAY), v nichž tato 
slovesa fungují v jedné z variant významu možnosti . Jakjsem se už zmínila, excerptajsou ze 
stylu akademického/vědeckého (ACAD), administrativního (ADMIN), vědecko-populárního 
(NAT), žurnalistického (NEWS)_a beletristického (FICT). Z každého stylu (zdroje) vybrala 
100 příkladů daných sloves (kap.4) . 

Zde bych si dovolila poznámku či otázku k výběru zdrojů. Překvapilo mě, že autorka si 
zvolila jen jednu knihu beletrie, což - podle mého názoru - poněkud zkresluje obecné závěry o 
zkoumaných slovesech. Styl ACAD a NAT jsou velmi podobné, ADMIN je velmi formální a 
NEWS zahrnuje rúzné typy zpráv (včetně občasné přímé řeči), ale stále je bližší formálnějším 
stylům předchozím než beletrii. Domnívám se proto, že beletrie (navíc jen jedné autorky) je 
zastoupena menším vzorkem (200 excerpt) proti celému zbytku zdrojů, kde je stylová 
podobnost značná. 

Autorka pak podrobuje celý shromážděný korpus detailní významové analýze, v níž 
hodnotí epistémickou a neepistémickou možnost u všech čtyřech formálních variant 
zkoumaných sloves - tj . CAN, MAY, COULD, MIGHT, protože minulé varianty sloves bere 
jako samostatné lexikální jednotky, jejichž časová reference je většinou neutrální (přítomná, 
budoucí, hypotetická), nikoli minulá. 

Pátá a šestá kapitola se zabývá tvary CAN a COULD, sedmá a osmá obdobně tvary MAY 
a MIGHT. Ve všech čtyřech kapitolách autorka znovu cituje některé lingvisty a srovnává své 
vlastní výsledky s jejich názory a zjištěními. 

Podle autorčina výzkumu vykazuje přítomná forma slovesa CAN pouze možnost 
neepistémickou, jeho forma minulá zahrnuje minimální výskyt možnosti epistémické. Pokud 
jde o tvary negativní bere v úvahu pouze negaci deontické možnosti, nikoli negativní tvary 
(následované většinou perfektním infinitivem), které jsou negativním protipólem 
epistémického MUST. Důsledně si všímá strukturního i lexikálního kontextu, což jí umožňuje 
dojít též k zajímavým závěrům, které se týkají vlivu subjektu a tvaru slovesa (aktivum x 
pasivum apod.) na možnostní interpretaci obou tvarů slovesa CAN. Výsledky 5. a 6. kapitoly 
potvrzují už dříve naznačenou hypotézu, že epistémický výklad obou tvarů slovesa je 
ojedinělý. 

Na straně 66. a 67. (šestá kapitola) se myslím potvrzuje moje námitka (autorka to také 
komentuje) o nepoměru excerpt z beletrie a ostatních (hodně podobných) stylů, neboť výskyt 
COULD ve funkci ' requesť a 'suggestion ' je minimální. Analyzují se také případy, které 
není možno interpretovat jednoznačně. 

V kapitole sedmé a osmé vě nuj e autorka obdobnou, důkladnou pozornost rozboru významů 
slovesných tvarů MAY a MIGHT . Při rozboru slovesa MAY zmiňuje případy , kdy toto 
sloveso - jednoznačně polysémantické - může mít interpretaci dvojí - epistémickou i 
deontickou . Problém správné (nebo jednoznačné) interpretace provázel asi autorku při celém 
jejím náročném výzkumu, protože vyhodnocení možnostních odstínů všech tvarů 
zkoumaných sloves může být značně subjektivní i v mnoha jiných případech. Proto je tak 
důležitý kontext, který autorka při vlastní interpretaci vždy bere v potaz. Excerpta se slovesem 
MA YIMIGHT vyhodnocuj e také vzhledem kjejich časové referenci a kombinaci se slovesy 
lexikálními, které vyjadřují jak perfektní , tak progresivní aspekt. Dostatečná pozornost je 
věnována vlivu syntaktických struktur na význam daných sloves i případům, které nejsou 
sémanticky vyhraněné .. 

Kapitoly 9. a 10. shrnují dosud shromážděné závěry o všech čtyřech formách zkoumaných 
sloves a snaží se odpovědět na otázku, nakolik je možno u sloves CAN a MAY (COULD a 
MIGHT) uvažovat o synonymii . Ve svých specifických významech (neepistémická x obojí 



" 
možnost) nelze v zásadě synonymii identifikovat, ale byla nalezena při vyjadřování 
neepistémické možnosti ve formálním stylu, kde MAY může nahradit CAN (co do 
formálnost i neutrální). I v těchto případech je však možno určit jemné rozdílnosti. 
(Možná, že i zde by mohl vyšší počet dokladů z beletrie výsledky poněkud upřesnit.) 

Jedenáctá kapitola uvádí přehled výskytů zkoumaných sloves v jednotlivých stylech, kde 
autorka správnť dává některé stylové roviny dohromady - ACAD + ADMIN a NAT + 
NEWS a konstatuje, že beletrie je korpus zcela odlišný. Rozbory výskytu v jednotlivých 
stylech jsou velmi zasvěcené, detailní a představují, jako vyústění předchozích kapitol 
jednoznačný vědecký přínos předložené práce k sémantické analýze zkoumaných modálních 
sloves. 

Poslední kapitola se ve stručnosti zabývá využitím daných sloves jako prostředků atenuace. 
Novátorská je zejména identifikace některých neepistémických významů (COULD, MIGHT) 
v této funkc i. 

Disertač ní práce je uzavřena obsáhlými závěry, které velmi přehledně shrnují dílčí 
výsledky jednotlivých kapitol i souhrrmé údaje o možné synonymii sloves CAN a MAY (i 
jejich minulých variant) a výskytu v jednotlivých stylových rovinách psaného anglického 
jazyka. 

Celá práce je zpracována s nesmírnou pečlivostí a důrazem na detail. Autorka se 
nedopustila žádných metodických chyb při zpracování sebraného korpusu a dokázala z něj 
vytěžit a správně vyvodit řadu pozoruhodných závěrů, které odhalují jemné sémantické 
rozdíly v použití zkoumaných slovesných tvarů v různém kontextu a stylu. Jazyk práce je 
kultivovaný, jednotlivé části výzkumu jsou popsány srozumitelně a výsledky předloženy 
přehledně. 

Autorka dokázala, že má velmi dobrý přehled o literatuře, která se zabývá problematikou 
modálních sloves specificky i v širším kontextu gramatickém a logickém. S názory lingvistů 
dokáže na základě vlastních výsledků dobře (i když s velkou skromností) polemizovat. 

Připomínky a náměty k rozpravě 

Mé připomínky jsou rázu čistě formálního a nesnižují úroveň ani význam předložené 
disertační práce : 
V práci se vyskytly některé formulace, které mohou být zavádějící: 
1) str. 64 : ' ... COULD + bare infinitive x COULD + perfect aspect.. .' 

Podobně na str. 91 je takto zmíněno sloveso MIGHT 
Na stejných stránkách je také správněji uvedeno COULDIMIGHT s perfektním 
infinitivem, čemuž bych dala přednost. Oba infinitivy jsou 'bare'. 
Také bych zvážila formulace, které se týkají podobných komplexních slovesných tvarů 
(např. str.69, 70, 103 ajinde): (69)' ... COULD + HAVE seems to be associated ... ', (70) 
' ... COULD + HA VE interpreted hypothetically . .. ' 

2) str.65 (také 103, 123 ajinde) (103) ' ... might + perfect aspect have been interpreted ' 
hypothetically .. . the majority occurring in unreal conditional c1auses ... ' 
Zde ani jinde v označených stránkách není modální sloveso + perfektní infinitiv součástí 
vedlejší věty podmínkové. 

Během rozpravy bych uvítala, kdyby autorka blíže popsala způsob hodnocení významu 
jednotlivých tvarů zkoumaných modálních sloves v textech shromážděného korpusu. Bylo to 
hodnocení výhradně osobní nebo bylo s někým konsultováno (např. domorodým mluvčím) ? 

Která zjištění o sémantice zkoumaných sloves považuje sama autorka za nejvíce 
novátorská - ve smyslu protikladná nebo odlišná od názorů lingvistů, kteří se modálními 
slovesy zabývají? 



Závěr 

Předložená disertační práce má vysokou odbornou úroveň, obsahuje původní výzkumné 
výsledky a plně prokazuje schopnost autorky pro samostatnou vědeckou práci. Mgr. Petra 
Huschová má velmi dobrou orientaci v odborné literatuře a schopnost kritického přístupu 
k ní. Profiluje se jako velmi slibná vědecká pracovnice v oboru anglický jazyk 
Práce splňuje veškeré požadavky. standardně kladené na disertační práci, a proto ji plně 
doporučuji k obhajobě. Po úspěšné obhajobě doporučuji, aby byl Mgr. Petře Huschové 
udělen titul PhD. 

V Olomouci 10.5.2008 ,L~h<--~ /hL '(~ / 
Doc. PhDr. Libuše Hornová 


