
Odborný posudek k rigorozní práci Hany Zobalové-Šmídové 

"Aspektualita v japonštině" 
Práce se snaží zmapovat kategorii vidu v japonštině a ujasnit její vztah k času na 

straně jedné a k modalitě na straně druhé. Širší kategorii ATM (Aspect Tense Modality) 

se autorka zřejmě snaží vystihnout užitím širšího termínu aspektuálnost, i když z práce 

není zcela jasné, zda termín aspektuálnost v japonštině má jiný význam než prostě 

kategorie vidu v japonštině jako taková. 

Práce má 179 stran a skládá se z kapitol: 1. Aspektuálnost, 2. Struktura japonštiny, 3. 

Kategorie času v japonštině, 4. Kategorie vidu v japonštině, 5. Modalita a 6. Celkový 

závěr, po nichž následuje pět přehledných příloh. 

Kapitola 1. se snaží vysvětlit obecně problém aspektuality. Oproti tomu kapitola 2. až 

kapitola 3., zabývající se časem, a kapitola 5., zabývající se modalitou, usilují o to 

definovat širší kategoriální rámec pro kapitolu 4., která je těžištěm vlastní analýzy 

"vidu v japonštině". 

Již na str. 20-22, a pak znovu v příloze 4, se autorka zabývá sémantickou klasifikací 

japonských sloves, bez níž je správná interpretace jak času, tak vidu v japonštině 

nemožná. Tato klasifikace je tedy pro celé dílo potřebná. 

Omezený rozsah a malá přesnost a rozporuplnost pojednání autorky o tomto 

problému bohužel poněkud snižují hodnotu zpracování tohoto důležitého problému, jak 

se o tom zmíním níže. 

Pokus o vymezení termínu aspektuálnosti vyčleněním časového a modálního kontextu 

lze považovat za logický a systematický, ba přímo moudrý, i když nás poněkud překvapí, 

že kapitola druhá je vlastně klasickou analýzou všech typů japonských souvětí z 

časového hlediska, a teprve na tomto základě, který by vydal za samostatnou práci, 

autorka činí obecnější abstraktní závěry o kategorii času v japonštině jako takové, 

včetně specifických rysů vztahu absolutního a relativního času v japonské větě. 

Autorka v kapitole o aspektuálnosti přejímá z grandiozní práce badatelky Kudó 

Majumi rozlišení "primárního, sekundárního a terciárního aspektu", v níž je jako 

primární aspekt vyčleněn Teramurův protiklad tzv. částic (lingvisticky pojato koncovek) 

RU a TA, a jako terciární aspekt jsou naproti tomu vyčleněny vazebně silně aktivní 

postpoziční verbální modifikátory typu ·iru, -cuku, -dasu, atd. Autorka tedy i zde 

postupuje tak, že zprvu charakterizuje hraniční nebo ne zcela typické jevy, a uvolňuje si 

tak prostor pro popis sekundárního aspektu, spojení tvaru -TE s pomocným slovesem, 

což zřejmě považuje za základní. 

V zmíněné terciární oblasti pak autorka řeší podrobně časovou a prostorovou funkci 



těchto modifikátorů i hledisko stupně, míry a naplnění, což je velmi pozoruhodné, i když 

se zde poněkud ztrácí metaforická funkce prostoru jako vyjádření společenské 

hierarchie účastníků sdělovacího procesu. 

Obsah i strukturu práce lze uvítat. Srovnání aspektuality v japonštině s češtinou, 

která má silně gramatikalizovanou kategorii vidu, je potřebné, zajímavé a přínosné. 

Povšimněme si však podrobně jednotlivých problémů, s nimiž se v práci setkáváme. 

Teoretické problémy 

Ad s.l2 

V angličtině specificky není tolik výjimek prostě proto, že se gramatická pravidla 

přirozeného jazyka obecně formují "na základě užití", ale protože existuje napětí mezi 

synchronním systémem užití a diachronickou dynamikou vývoje užívání jazyka. 

Výjimky jsou často pozůstatkem pravidel, jež odrážela jiný usus, anebo výsledkem 

vzájemného rušení mezi subsystémy fungování jazykového systému na různých 

rovinách. Jde částečně o výsledek napětí mezi vnitřní logikou různých subsystémů, jež 

jsou synkreticky vklíněny do systému současného anglického jazyka v nejširším slova 

smyslu. Jazyky Britských ostrovů se zřejmě, podobně jako japonština od dob Džómon a 

Jajoi, od pravěku vyvíjely v ostrovním prostředí, odkud nebyla možnost zcela volné další 

migrace všemi směry, a tedy pod silným synkretizačních tlakem. Lze snad hovořit o 

výrazných procesech "kreolizačních". 

Zmíněné problémy jsou ovšem skutečně řešitelné pomocí toho, co je dávno známo, jak 

zdůrazňoval i autorkou citovaný Wittgenstein. Není tedy nezbytně nutné ztrácet v této 

práci energii a hledat nová vysvětlení pro poněkud neobvykle výrazné napětí mezi usem 

a gramatickými pravidly v angličtině nebo v japonštině. Stačí připomenout si možnosti 

vysvětlení tohoto jevu okolnostmi, které jsou obecně známy, i když jsou tak samozřejmé, 

že pomalu unikají za hranice naší pozornosti. 

s.14 "Evropané vnímají přítomnost jako vteřinovou záležitost a zaměřují se na 

budoucnost ... v japonštině.je jistá jen minulost, a z toho důvod je uzavřená. Podstatná je 

přítomnost, kterou jako jedinou můžeme ovlivnit ... " 

Celá tato pasáž o rozdílném mentalistickém pojetí času u Japonců zavání při 

nejmenším předsudky whorfismu z první poloviny minulého století, a není doložena 

žádnou empirickou metodou. Dokonce k ní chybí i odborná literatura, včetně literatury 

spekulativní. 

Nepřítomnost kategorie budoucího času v japonštině je jev do jisté míry omezený na 

moderní spisovnou a obecnou japonštinu, a je zjevně výsledkem celkové převahy 



pestrosti modálních prostředků nad rozrůzněností subkategorií času, a to jak v průběhu 

vývoje jazyka, tak i v jednotlivých etapách jeho vývoje. Evropské jazyky naopak zvolily 

často cestu redukce modálního systému (zejména pravděpodobnosti a zřejmosti) ve 

prospěch počtu kategorií časových, ale zdůvodnit přesvědčivě tento rozdíl ve vývoji 

odlišných jazykových skupin "filozoficky" či "psychologicky" není lehké. 

s. 17 "Aspektuálnost však není pouhé rozlišení minulosti a přítomnosti .... " Jak by mohla 

být, když nejde o čas, ale o vid, jak bylo vysvětleno výše ? 

s. 22 Problém tzv.momentálních sloves. 

Termín momentální slovesa zavedl v japonštině kdysi Kindaiči Haruhiko, když objevil 

podobnost mezi vidovými výrazy v klasické japonštině a ruštině a snažil se najít jisté 

podobnosti i s moderní japonštinou. Zůstává však skutečností, že tato kategorie v té 

podobě, v níž byla prezentována, je do jisté míry pochybná. Jako příklad lze uvést 

debatu, která se rozpoutala mezi Inouem Masaru a českými japanisty při jeho 

vystoupení na symposiu v Praze r. 2001. Inoue uváděl sloveso "šinu" zemřít jako příklad 

čistě momentálního slovesa, ale setkal se s rázným odporem a námitkou, že sloveso 

zemřít má v mnoha jazycích nedokonavou formu a že umírání je složitý a bolestný 

proces. 

Vid je totiž pouze způsob vidění reality, nikoli realita sama. Protiklad dokonavosti a 

nedokonavosti je jen jiný pohled na skutečnost, jako dvoufázový rozdíl mezi fotografií a 

filmovým záběrem, nebo povlovná stupnice náhledů, připomínající napínání gumičky u 

dětského praku. 

"Toru" vzít-brát, "kiru" stříhat,řezat-ustřihnout, uříznout,"kawaru" změnit se-měnit 

se atd. jsou údajně bodová sloveso, ač může jít o značně dlouhé činnosti nebo procesy. Co 

třeba změny trvající milony let, nebo sám pohled na svět jako místo věčného pohybu a 

změny? 

Obdobně kasu zapůjčit, pronajmout, kariru půjčit si, najmout, baibaisuru zakoupit, 

sóricusuru založit, meimeisuru pojmenovat, senreisuru pokřtít, kekkonsuru oženit se či 

vdát se, nebo okiru vstát z lože, tacu povstat mohou být za jistých podmínek celkem 

dlouhé a obtížné procedury, jež vyžadují v českém překladu konverzi do nedokonavého 

tvaru (mohou to být např. složité obřadní, byrokratické či právní formality, jež mohou 

být i spojeny s bojem za uznání platnosti sňatku, nebo namáhavé pokusy při rehabilitaci 

ne mocného). 

Překlady jako "skákat", "být připevněn", "odpovídat si", uvedené v závěrečných 

přílohách jako překlady bodových sloves, se týkají sémantické interpretace, která by do 

této skupiny nepatřila (přinejmenším by tedy byl vhodný jiný překlad). 

Interpretací určitých sloves jako bodových omezuje lingvista hranice svého 



jazykového světa na hranice světa svých ligvistických představ, a zároveň arogantně 

odmítá skutečnost, že problematika kognitivní interpretace jednotlivých lexémů 

překračuje hranice jeho často až exkluzivně uzavřeného semiotického světa. Například 

umírání mimo svět tzv. "čisté lingvistiky" můžeme dnes chápat etapovitě, jednak jako 

mozkovou smrt, jednak jako biologickou smrt, a pak též jako metafory nejrůznějšího 

druhu. 

V jistém smyslu se ovšem každá nevratná změna dá interpretovat ve vztahu k 

určitému časovému bodu jako rozhodujícímu, i když přitom obvykle předchází určitá 

příprava a často následuje nějaké završení, případně potvrzení nebo ověření. Ale to jsou 

umělé abstrakce nebo naopak mentální konkretizace, jež nejsou konkrétně přímo 

zahrnuty v obsahu slovesa jako lexikálního znaku. 

U sloves wakaru chápat,pochopit a širu znát,poznávat,poznat je to ještě 

problematičtější. Bez apriorního modelu sémantické interpretace kognitivních procesů, 

k nimž dosud máme omezený empirický přístup, nemáme ani dnes možnost o těchto 

věcech zasvěceně hovořit. 

Tt. Na místo termínu "průběhový tvar" by se hodil jiný termín,např. "trvací tvar", nebo u 

trvacích sloves "aktualizační tvar trvacích sloves". Ve srovnání s anglickým průběhovým 

tvarem jde často například jen o [minus budoucnost], a tudíž bez kombinace s minulým 

časem vyhraněně o přítomnost. Později autorka mluví o kategorii "rozvíjení" (viz níže). 

s. 89 K paradigmatu badatelky Kudó Majumi RU, TE IRU, TA by patřil i zajímavý typ 

výpovědi "Basu ga deta, "což znamená spíš "Autobus je tu", než pouze "přijel". Je to 

doklad toho, že tvar ·TA vznikl z aspektové koncovky ·tari, nikoli z koncovky minulosti 

jako "kke" ve výraze "Só datta kke", kde se koncová částice zřejmě vyvinula z koncovky 

minulého času "-keri" v klasickém jazyce. 

s.28 "Kare wa mai asa mado o aketa" VERSUS " ... akete ita". Každé ráno otevřel 

okno VERSUS otvíral okono, nebo měl otevřené okno. Na stav vyjádřený v akuzativních 

jazycích indoevropské rodiny například za pomoci slovesa "mít", což umožňuje obratně 

zakrýt identitu přímého původce děje a zdůraznit roli denotátu topikalizované fráze, 

nemá japonština doslovný ekvivalent (možné je jen "Kare no mado wa aite ita", "Jeho 

okno zůstávalo otevřené" ... ). 

s.29 "Šain ni sekinin no aru šigoto ga dondon makasareru." Zde nejde o aktuální 

présens ani o gnóm, obecný tvar osvobozený od konkrétního času, ale o řadu 

nesoučasných dějů, mezi nimiž je stupňovací vztah, co se týče hodnocení míry 

náročnosti: "Zaměstnancům jsou postupně svěřovány stále odpovědnější úkony." 

s.30 "Myslí si Denman ... ? " Lépe by bylo "Domnívá se snad Denman ?", aby se "zaplatila 

daň" vystižení funce morfému "no". 



tt.30 "Připravený" není jen pasivní tvar, jak uvádí autorka. Zde tento výraz opravdu 

znamená "ten, který se připravil", a to je také v češtině jedna z nejběžnějších 

interpretací. Pro dokonavou interpretaci je však rozhodující skutečnost, že tvar je prostě 

utvořen od dokonavého slovesa. 

s. 33 "Mainiči šinde iru" Každý den umírají.. .. 

Zde nejde o procesové vyjádření jednotlivých bodových událostí, ale o pokračující 

výskyt četných dějů, z nichž každý by byl popsatelný sám o sobě v japonštině snad 

skutečně bodově pojatým, a v češtině eventuálně též dokonavým slovesem (typ Každou 

chvíli někdo zemře ... ). Zmíněna jsou tak četná analogická opakování singulárního 

děje. 

Mimochodem, vztah mezi kategorií čísla u substantiv a videm u sloves je pozoruhodný, 

ale autorce práce poněkud neprůhledný. Existence kategorie čísla u substantiv daného 

jazyka zřejmě posiluje kategorii dokonavosti a iterativum i u sloves téhož jazyka, kdežto 

existence kategorie partitivnosti u sbst. může naopak posilovat i kategorii 

nedokonavosti a její vztah k iterativu u verb daného jazyka. 

Angličtina zase využívá k vyjádření klasického indoevropského dokonavého vidu 

konverze v opisný tvar se singulárem substantiva (výrazy typu "have a talk", i když zde 

nejde jen o opisné vyjádření sémému perfecta). Obě možnosti pojímá tedy jako jakési 

spojené nádoby. K obecné typologii aspektuality slovanských jazyků lze doporučit 

pionýrský význam díla českého emigranta Antonína Dostála (např. "Studies on the 

aspectual system in Old Church Slavonic", 1954 ). 

V klasické japonštině byla naproti tomu kategorie. dokonavosti zřejmě posilována a 

udržována vztahem ke kategorii akuzativnosti (transitivity) a vědomé řízenosti 

(control), tedy existencí protikladu mezi NU (-trans, -control) a CU(+trans,+control). 

Vztah ke kategorii čísla u sbst. však neměl oporu v jazykovém systému, a proto s 

posílením systematického vyjádření tranzitivnosti a obligatorizací částic podmětu a 

předmětu byla zřejmě tato izolovaná forma vyjádření "ucelenosti" děje odsouzena k 

zániku. 

Všimněme s1, že například v angličtině je také suplována tradiční kategorie 

ucelenosti děje (indoevropské pojetí perfekta) konverzí výrazu směrem do nominální 

oblasti. 

Proč se autorka nezabývá hlouběji opakovacími tvary a protikladem k vývoji 

dokonavosti v klasickém jazyce, situací v dialektech a vztahem k modálně silně 

podmíněné kategorii "mění na očích" (Kinsuiova MENOMAESEI), což je jev typický 

nejen pro japonštinu, ale pro všechny jazyky s výraznou evidenční modalitou? (Četla 

autorka vůbec pozorně Kinsuiovy práce s touto tématikou?) 



s.136 To, co zde autorka nazývá "výpovědí", je ve skutečnosti Ballyho "dictum", tedy 

"obsah sdělení" nebo "obsah výpovědi" (u Watanabeho "džodžucu naijó"). Termínu 

"výpověď" se užívá. v různých významech, někdy jako výrok (meidai), jindy jako 

"minilmální promluva (saitan no hacuwa)", je poněkud vágní. 

s.l62 NO DA Autorka si značně zjednodušila výklad významu tak důležitého 

modifikátoru, jako je NODA, ač o všech jeho funkcích existuje rozsáhlá literatura 

(přínosně shrnutá např. v Nodamurových studiích). 

Ad -TE. Ani tady není autorka přesná Původně se jednalo o renjókei tzv. Džodóši CU, 

který vyjadřoval prefektní význam. KAKITE WORI, KAKITE WORU bylo perfektum s 

trvcajícími následky: "napsal jest", "má to napsáno". Později se protiklad vidu skutečně 

setřel, a tvar nabyl výnamu aktualizovanéhop trvání neminulého času, s 

nepravděpodobností možnosti budoucí interpretace, tedy blížící se významem českému 

přítomnému času nebo přítomnému průběhovému v angličtině. V dnešním složenérp. 

výrazu KAlTE IRU přežívají obě+ funkce, druhá je ovšem daleko obvykklejší. 

K přílohám:. 

Zatímco druhá příloha, o členění přísudku na části, je přijatelná, přehledná a užitečná, 

prvá příloha, o členění slovních druhů, vychází sice z povinné školní gramatiky, ale z 

lingvistického hlediska je obecně považována za akademicky překonanou, což by 

autorka, aplikující lingvistický přístup, měla aspoň zmínit. Například chápat 

neohebnou koncovku minulého času -TA, pojící se na konkrétně tvarovaný slovesný 

nebo adjektivní kmen, jako jistou částici, nebo dokonce přímo jako ohebnou částici, je 

možné jedině na základě diachronního pohledu, vycházejícího z gramatiky klasického 

jazyka Gako by na místě -TA byla časovatelná částice, tedy džodóši -tari). 

Takže i když je tato konvenční nedůslednost v denní praxi běžná, ve vědecké studii 

zmínka o tom, že jde o tradiční převálečný, diachronně motivovaný Hašimotův model, 

by byla na místě. Školní aplikace tak starého modelu je i v mezinárodním měřítku dost 

vzácným jevem. 

Ke klasifikaci sloves v příloze 3. U "skupiny B" je problémem, zda aspekt "rozvíjení 

(tenkai ?)", který autorka jinde dosud nedůsledně nazývala průběhovým tvarem, není 

přece jen lépe nazývat v češtině jinak, a to proto, že význam tohoto tvaru nezahrnuje 

implicitní představu kvalitativního stupňování, případně i etapovitosti, zatímco 

rozvíjení tak chápat lze. 

Mimoto se u autorky nevolní neemocionální slovesa překrývají s některými časově 

trvacími (mieru, wakaru), kdežto reciproční slovesa mohou mít podle ní současně i 

charakter stavově trvací a bodový (kekkonsuru),případně trvací a bodový (au, srvn. např. 

užití ve výrazu "ma ni au"). Takže se nabízí spíše představa hierarchického modelu s 



větším počtem distinktivních rysů, případně nějaký model vágnosti, kde by mohly být 

umístěny společné vrcholy nad nerozlišenými kategoriemi. Například modalita volní a 

pravděpodobnostní mohou být při intenzivním emocionálním vyjádření nerozlišeny, a 

protiklad tedy neutralizován: Sore šika nai .. může znamenat Není jiná možnost ... , nebo 

Toto řešení je jediné přípustné (srvn. např. kategorii nerozlišené modality M v K. Fiala: 

BiplanicApproach to Japanese Semantics. Charles Univ. 1972). 

Zajímavý by mohl být pokus o model vágnosti, například takový, jaký ve své někdejší 

kandidátské práci použil Neustupný. (Za našich studentských let byla například tato 

práce, uložená v Orientálním ústavu ČSAV.) Také diplomová práce Jiřího Jelínka 

Pomocná slvesa v japonštině předběhla dobu o celá desetiletí, když dávno před 

Hopperem, Takubem i badatelkou Kudó sledovala míru gramatikalizace pomocných 

sloves ve třech rovinách: ztráta samostatnosti, morfonologické změny včetně 

přízvukových, ztráta vazebnosti. 

Je škoda, že smysl pro návaznost na to, čeho bylo v Praze dosaženo dříve, v této práci 

nebyl využit. 

K bibliografii: 

Bibliografie neobsahuje žádné původní studie z odborných časopisů, jejichž užití je ve 

světě obecně jedním ze základních požadavků u současných dizertací a vědeckých prací. 

Citace ze studentských domovských stránek v internetu naproti tomu do rigorozní práce 

nepatří. Ostatně citace prací, uvedených v bibliografii, v textu často nenajdeme, a 

naopak jsou tu uvedeny práce, které evidentně přímo využity nebyly. 

Poznámky jako 594 Macuoka, Takuboku jsou nesrozumitelné. Tato jména v této 

podobě v bibliografii pochopitelně nenajdeme. Standardní citace by měla mít formu 

např.: Masuoka, T., Takubo, J. (2003). Navíc v bibliografii chybí zmínka o čísle vydání. 

Nevhodná je též transkripce příjmení "Séki", má být "Seiki". 

Překlepy a technické problémy 

s.4 "se zabývá kategoriemi gramatické času" ? (Podobných triviálních chyb je mnoho, 

vybírám jen namátkou.) 

tt. "even ifusing different linguistic means ... " Nemá být raději "when ... are used"? 

s.12 "pokud neuhádl byl hlady". Nemá být "pokud neuhádl, zůstal o hladu"? 

s. 13 "kontextu" má být "kontext" 

tt. "jazyk je vždy existuje". Má být: "jazyk vždy existuje" 

tt. "filmu Nikde v Africe" Je to tak správně, navíc bez kurzivy i úvozovek ? 

"Česko - slovenském". Zvolený spojovník je graficky nesprávně užit. 



s.15 jako by slepí jakoby slepí 

s.25 "kino ha." Raději "konoha" 

s. 38" naru hodo" Má být jednoslovní "naruhodo ... " 

Tt. "Pairotto ga muda ši ni suru". Má být " ... mudadžini suru" ... 

83 "ve následujícím". Má být "v následujícím". 

s. 93 Teramurův (...?)".Zde chybí substantivum. 

s.105 "tozanguči". Má být "tózanguči". 

s.116 "TOITUZUKERU". Má být "toicuzukeru" nebo "toitudukeru". Jen prvé je však v 

souladu se zvolenou transkripcí v celé práci. 

s.118 "přešel na VISTA". Nemá být "přešel na systém VISTA", nebo " ... na VISTU"? 

s.l60 "v psané stylu". Má být "v psaném stylu". 

Celkové hodnocení 

I když autorka plně nevyužila všech možností, které jí poskytuje tak zajímavé téma 

jako srovnání vidu v češtině s tím, co nazývá aspektualitou v japonštině, a nevěnovala 

ani dostatečnou pozornost logické důslednosti a technickým detailům práce, jde o práci 

nesmírně pozoruhodnou, která dané téma pokrývá do jisté míry vyčerpávajícím 

způsobem. 

Autorka především shrnula bádání japonských autorů, ale jejich pozorování aplikovala 

na nový materiál z vlastní excerpce, obohatila teorii o četné postřehy a detaily a 

pokusila se sama definovat protiklad aspektuality a jevů jí příbuzných. Lze pochopit, že 

jako doktorandka se neodvážila porušit tradiční tabu japonské lingvistiky, že na 

studium jazyků menších a středních jazykových komunit bývaly a namnoze jsou, 

zejména v oblasti Kantó, kladeny menší nároky než na jazyky tzv. světovéa kritizovat 

základní premisy takového přístupu. 

Ostatně, jsme opravdu stále teprve na počátku systematického srovnání obou jazyků, a 

autorka sama má nepochybně před sebou ještě velký kus práce. 

Doporučuji, aby práce byla uznána jako rigorozní a aby autorka měla možnost toto 

téma dále rozvíjet ve svých studiích i v pedagogické činnosti. "" ./1 úf 
K. /~/tj ~" 

Prof. PhDr. Karel Fiala, 9sc., 'y - d__r 
Univerzita prefektury Fukui, 

Fukui 18. května 2008 Doc. Karlovy univerzity 
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