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The epistemic use of "I (don't) think" and its translational equivalents in 
Czech and Swedish 

Za cíl své práce si diplomatka vytýčila analýzu překladových možností 
anglického I think do češtiny a do švédštiny a prostřednictvím překladu i 
prozkoumání významových odstínů epistemické modality tohoto výrazu. 
V teoretické části, která tvoří první polovinu diplomové práce, diplomantka 
nejprve shrnula výsledky dvou vybraných studií na toto téma od autorek Anne
Marie Simon -Vanderberger a Karin Aijmer a vysvětlila obecně přijatou i pro 
toto téma specificky vytvořenou terminologii, již s menšími obměnami ve své 
diplomové práci přijala. 

Zatímco jmenované autorky se věnují překladu anglického I think do 
holandštiny, respektive do skandinávských jazyků, zkoumá diplomantka 
v praktické části své práce na příkladech z anglicko-českého a anglicko-česko
švédského paralelního korpusu variety překladů epistemické modality 
anglického výrazu I think především do češtiny a částečně (jelikož na velmi 
omezeném vzorku) i do švédštiny. Dalším prvkem analýzy bylo srovnání 
četnosti třech možných postavení toho výrazu ve větě a vyjádření negace 
v hlavní či vedlejší větě. Stejně jako Karin Aijmer si diplomatka zvolila za 
oblast zkoumání beletrii a stejně jako Karin Aijmer potvrzuje ve svých 
příkladech převažující frekvenci jednoho určitého typu modality, tedy konkrétně 
názoru založeném na pravděpodobnosti. 

Práce je bezesporu velmi dobře strukturovaná, má výborný výkladový postup, 
ačkoliv některá hodnocení se na několika místech trochu nadbytečně opakují, a 
je napsaná přehledně a solidní angličtinou. 

Výhrady: 
Závěr pouze potvrzuje vstupní klasifikaci přejatou od lingvistů, o něž se 

. diplomatka opírá. Ohledně švédštiny jde navíc o velmi malý, a tudíž i naprosto 
neprůkazný vzorek o 35 příkladech, který vlastně ani nemůže potvrdit 



[ 
klasifikaci Karin Aijmer, natož přijít s vlastními poznatky - u jednoho ze dvou 
možných švédských překladů se dokonce jedná jen o dva vzorky (str. 58). 

Kvalita srovnávané beletrie a podle mého názoru tudíž i nároky na překlad 
mírně znehodnocují výsledky srovnávací analýzy: Myslim, že tě viděla velmi 
jasně, líp než mnozí, kteří vedle tebe žijí ajsoujako slepí. - Myslim, že každým 
okamžikem vypukne bouřka. - Nechci ve vás vzbuzovat falešné naděje, ale 
mys lim, že na to stačíte. - Ted'je vychladlý aje v něm tma aje očividně mrtvý, a 
domnívám se, že vím proč.- Myslim, že po jistou dobujsem byla úplně normálně 
navztekaná. - Myslim, že jsem se klepala, zčásti ze strachu a zčásti vzteky. 
Uvedené příklady mnohdy působí dojmem, že i překladatel začátečník pochopil, 
že I think = myslím, a proto je frekvence právě tohoto překladu tak častá. 

Dotazy k obhajobě: 
-na str. 46: poznámka 29 (subordinate/complementing clause) 
-na str 50: syntaktické a sémantické rysy: je negace a modifikace opravdu 
syntaktickou záležitostí? 
-v kapitole "Integration of I don't think into the sentence" jde pouze o 
angličtinu, ne o překladové ekvivalenty - v češtině to možné není, a tudíž to 
vůbec v této kapitole figurovat nemělo a mohlo být zařazeno do úvodu? 
- str. 52: příklady 35-37 podle mého názoru nepodporují tvrzení, že v češtině 
může být "myslím" použito "in medial position"? 
- v podkapitole Miscellaneous (str. 54): chybí závěr k českým překladovým 
ekvivalentům, jetu pouze hodnocení angličtiny prostřednictvím citací. Proč? 

Navzdory výše uvedeným výhradám jednoznačně doporučuji diplomovou práci 
k obhajobě. 

Dagmar Hartlová 
12. května 2008 
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