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Posudek školitele 

Předložená disertační práce se zabývá modálními slovesy can, may, could a might 
z hlediska vyjadřování epistémické a dispoziční možnosti s cf!em určit faktory jejich 
desynonymizace a případnou míru překrývání. Jak o tom svědčí bohatá literatura, výzkum 
anglických modálních sloves je stále aktuální. V poslední době se mu dostalo nového impulsu 
v souvislosti s využitelností počítačových korpusů, které však primárně slouží sledování 
jiných cílů, především vývojových tendencí (porovnáním dat z počítačových korpusů 60. let 
s daty korpusů z přelomu století), stylistické distribuce a rozdíli'I mezi britskou a americkou 
angličtinou. Výzkum zaměřený na kontextovou podmíněnost významů se v této souvislosti 
jeví jako velmi potřebný, neboť přispívá ke komplexnosti popisu. Aktuálnost předložené 
studie nadto zvyšuje zahrnutí aspektu diskurzního a stylistického. Diskurzní aspekt je 
zaměřen na užívání zkoumaných sloves ve funkci atenuátorů (hedges), které slouží jako 
prostředky zdvořilosti k zachování negativní tváře příjemce komunikátu. Stylistické hledisko 
je uplatněno volbou výzkumného materiálu čerpaného z pěti rllZn)'ch funkčních stylů 
současné britské angličtiny, administrativního, teoreticky odborného, populárně vědeckého, 
žurnalistického a beletrie. V celkovém počtu 1000 dokladů je každý styl zastoupen 100 
výskytů can/could a 100 výskytů may/might. 

Zpracování zvoleného tématu předpokládá řešení základního problému rozlišení 
dispoziční a epistémické modality, která se v případě možnostního významu zkoumaných 
sloves popisuje jako rozdíl mezi možností teoretickou, tj. obecnými umožňujícími 
podmínkami (root modality), a možností faktickou, zvanou též subjektivní, spekulativní 
(epistemic modality). Ještě primárnější je problém rozlišování dispoziční a epistémické 
modality obecně. Vzhledem k složitosti sémantické struktury všech centrálních modálních 
sloves a obtížnému vymezení hranic mezi jednotlivými významovými odstíny, často 
spojenému s významovou neurčitostí, někteří autoři (srov. Nehls 1986) distinkci root : 
epistemic odmítají poukazem na to, že jde pouze o různé aspekty téhož základního významu. 
Nicméně kanonická zpracování významů modálních sloves z této distinkce vycházejí, neboť 
má oporu v diferenciaci formálních prostředků při odkazu na minulost. V případě 
zkoumaných modálních významů však tohoto kritéria nelze použít, neboť možnostní can 
se z tohoto hlediska chová výj imečně. Kladné can + minulý infinitiv se neužívá (což patrně 
souvisí s tím, že epistémickou možnost nevyjadřuje) a záporné can 't + minulý infinitiv 
vyjadřuje jiný modální význam. Pokud jde o may, jeho dispoziční význam (dovolení) je do té 
míry odlišný od epistémického (možnost), že se diferenciace možnostního významu 
v prostředcích odkazování na minulost neprojevuje. 

Vlastní text studie má standardní členění na teoretickou část založenou na odborné 
literatuře , v níž autorka objasňuje teoretické pojmy a termíny, a metodologický rámec, 
vymezující cíl výzkumu, kritéria analýzy a výzkumný materiál. Kritéria analýzy jasně 
předkládají východiska výzkumu. Reflektuje se v nich koncept centra periferie v pojetí 
Pražské školy, textový přístup (užití sloves v různých kontextech) a přednost kvalitativního 
aspektu před aspektem kvantitativním. Autorka si je vědoma, že ne všechna její zjištění jsou 
statisticky signifikantní, jakož i toho, že jakkoliv se kontextové podmínky mohou jevit jako 
objektivní, vždy je přítomen subjektivní faktor v osobě analytika. Ve výzkumné části je 
každému slovesu věnována zvláštní kapitola. Analýza sémantické diferenciace a míry 
překrývaní je primárně zaměřena na srovnání přítomných tvarů can a may a srovnání (z 
hlediska morfologie) minulých tvarů could a might, avšak nejsou zanedbány ani sémantické a 



funkční vztahy mezi tvary přítomnými a minulými, tj. can vs. could, may vs. might. Tento 
postup naznačuje, že autorka nepovažuje morfologická préterita could a might za složky 
temporálně modálního paradigmatu can a may, nýbrž za samostatné lexikální jednotky. Jak 
vyplývá z výsledkú výzkumu významú a funkcí préteritálních forem, je tento přístup zcela 
oprávněný, neboť préteritální funkce could a might je ve srovnání s hypotetickým užitím 
okrajová. Poslední dvě kapitoly analytické části jsou věnovány stylistické diferenciaci v pěti 
zkoumaných funkčních stylech a funkci modálních sloves jako strategie hedging. 

Autorka vychází z obecné definice modality jakožto sémantické kategorie reflektující vztah 
púvodce sdělení k jeho obsahu.Epistemická modalita vyjadřuje nejistý postoj mluvčího 
k platnosti obsahu propozice, vyplývající ze subjektivní dedukce. Odlišnost neepistémické 
možnosti spočívá v potenciálnosti realizace děje na základě vnějších (umožňujících) 
okolností. V literatuře se jako kritéria toho rozdílu používá parafráze it is possible that p 
(p=propozice) vs. it is possible for p to (+ infinitiv), která údajně vymezuje dosah platnosti 
modálního komponentu. Při analýze jednotlivých dokladú se však toto kritérium, jakož i 
výskyt zkoumaných sloves v syntaktických vzorcích a korelacích, které se v literatuře popisují 
jako diferenciační faktory, ukázalo být nespolehlivé. Parafráze it is possible that p vs. it is 
possiblefor p to (+ infinitiv) jako kritérium dosahu modality jejiž ze syntaktického hlediska 
pochybná, neboť finitní či nefinitní forma propozice nehraje z hlediska dosahu řídící klauze 
roli. That i for zde slouží stejné funkci jako prostředky subordinace. Pro určení rozdílu mezi 
teoretickou (root) a epistémickou možností se ukázal být nejrelevantnější dosah modality a 
kontext. Epistemická možnost se týká propozičního obsahu jako celku Ue extrapropoziční), 
kdežto neepistemická možnost pouze části propozice, především slovesné složky Ue 
intrapropoziční). Toto kritérium je účinné zejména při negování výpovědi. U can hraje roli 
základní schopnostní význam, který úzce souvisí s povahu subjektu. Je-li jeho sémantika 
slučitelná s tímto významem, je epistémická modalita vyloučena. To dokládají kvantitativní 
výsledky výzkumu: zatímco v případě may jsou oba typy možnosti zastoupeny přibližně 
v poměru 60% ku 33% ve prospěch epistémické možnosti (7% výskytú nebylo možno 
jednoznačně určit) , v případě can nebyla epistémická možnost zaznamenána vůbec (osm 
dokladú epistemické možnosti bylo identifikováno pouze v případě hypotetického could, 
srov. tabulku 8 na s. 106 a tabulku 16 na s. 130). Could a might se uplatňují především 
v neminulých kontextech jako prostředky tentativního a zdvořilostního postoje hodnocení. 
Ve formálních kontextech lze may v kladných větách (sponových, s neživotným podmětem a 
v pasívu) většinou charakterizovat jako stylistickou variantu can, i když nejde úplnou 
synonymii, neboť použití can místo may múže vést k posunu významu k orientaci na 
schopnost (byť implikovaného) konatele. Významným přínosem je zjištění, že výskyt 
neepistémického may v akademických textech je srovnatelný s epistémickým užitím, což 
značně modifikuje dosavadní popisy připisující neepistémickému may v těchto textech 
okrajovou roli. Pokud jde o užívání zkoumaných modálních sloves jako prostředkú sloužících 
hedging, podle výsledkú výzkumu se v této funkci vyskytují především slovesa may, might a 
could. Can se většinou jako prostředek hedging nepoužívá, což zřejmě souvisí s jeho 
primárně schopnostním významem. 

Hlavní přínos předložené studie spočívá ve fundované kvalitativní analýze kontextové 
podmíněnosti zkoumaných modálních významú, jejíž výsledky značně obohacují a/nebo 
modifikují dosavadní popisy odstínú modálního významu možnosti ajejich vyjadřování. Je 
vypracována na velmi dobré odborné úrovni a v plné míře splňuje požadavky na doktorskou 
disertaci. Ztížené podmínky, za nichž práce vznikala (mateřství, péče o dítě, nutnost dojíždění 
z mimopražského místa bydliště na konzultace) se najejí kvalitě nikterak neprojevila. 
Předloženou doktorskou disertaci Petry Huschové doporučuji k obhajobě. / f 
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