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Posudek oponentky diplomové práce

Předložená diplomová práce mapuje způsoby, jak by bylo možné doplnit nebo rozšířit elektronickou verzi Mluvnice

angličtiny na pozadí češtiny o aktuální poznatky z oblasti modálních sloves.

Jedná s o netypickou práci, která vyžadovala netypickou metodologii: v úvodní části autorka prezentuje souhrn 

nových studií týkajících se anglických modálních sloves (z let 1999-2010), na jejichž základě se snažila vytipovat ty 

části kapitoly o modálních slovesech, které by bylo vhodné aktualizovat. Prostudovaná literatura je rozsáhlejší, než je 

u diplomových prací běžné: vedle velkých gramatik, dílčích studií a diplomových prací obsahuje také šest monografií 

týkajících se modality. Uspořádání úvodní kapitoly mi ale nepřipadá – s ohledem na další části práce – ideální. 

Autorka postupuje podle jednotlivých studií, což často vede k opakování a ztěžuje orientaci v textu. Jako vhodnější by 

se mi jevilo uspořádání podle modálních sloves, jejich skupin nebo modálních významů, jak se s nimi pracuje v druhé 

části práce.  Pro vlastní práci jsou významné zejména nové poznatky o distribuci modálních sloves a vývojových 

tendencích. 

Jádro práce tvoří vlastní návrhy doplnění Mluvnice: a) krátké doplňující texty k jednotlivým podkapitolám, b) delší 

text týkající se stupňů síly modality (podle The Cambridge Grammar of the English Language) s příklady vět a jejich 

překlady, c) autorkou navržené cvičení na modální slovesa (epistemická modalita), d) dva delší souvislé texty 

shrnující distribuci modálních sloves a vývojové tendence (na základě literatury prezentované v úvodní teoretické 

kapitole), e) autorčinu vlastní studii věnovanou jistotnímu užití have to. 

Byly tak ověřeny různé způsoby rozšíření Mluvnice a ukázalo se, že ne všechny jsou stejně vhodné. Jako 

nejproblematičtější se mi jeví doplňky k podkapitolám: „základní skupina modálních sloves, formální rysy 

pomocných sloves, okrajová modální slovesa, druhy modality“ (str 37-40). Je, myslím, třeba vzít v úvahu, že vědecká 

mluvnice angličtiny není jen výčet nebo přehled gramatických struktur, ale opírá se o nějakou koncepci, určité pojetí

jazykového systému angličtiny (není „gramatickým přehledem“, jak označuje autorka např. The Cambridge Grammar 

of the English Language, str. 39). Snaha integrovat do textu jedné mluvnice části textů jiných mluvnic naráží tedy na 

řadu problémů. Nejmarkantnější jsou problémy terminologické: má-li být text Mluvnice rozšířen o popis pozice 

modálních sloves jako operátorů vzhledem k frekvenčním subjunktům a disjunktům, bylo by třeba vysvětlit, co jsou 

operátory, subjunkty a disjunkty. Nejde ale jen o terminologii. S konceptem subjunktu Mluvnice vůbec nepracuje, 

otázku postavení adverbiále řeší v kapitole o slovosledu 14.12 (i když méně podrobně). Mluvnice pracuje systematicky 

s jistotní a dispoziční modalitou – popis jiných druhů modality je porovnáním s jinými koncepcemi spíše než 

rozšířením textu Mluvnice, rozsah doplňkového textu ale neumožňuje dostatečně detailní popis těchto koncepcí. 

Jako vhodnější aktualizace se mi jeví doplňující texty o vývojových tendencích a distribuci modálních sloves – tedy o 

oblastech, o kterých se Mluvnice nezmiňuje a které se od doby jejího vzniku mohly změnit – ať už v rámci podkapitol 

o jednotlivých modálních slovesech nebo v delším souvislém textu. V delším textu v kapitole 3.3 by bylo jen třeba dát 

větší pozor na to, aby bylo vždy jasné, o jakém časovém období a varietě angličtiny se mluví (např. str. 52 – podle 

výsledků korpusového výzkumu je dosti neurčité, str. 55 – Celkový pokles frekvence centrálních modálních sloves je 



10,6%. – není jasné, jaká období jsou srovnávána, ap.). Autorčina vlastní studie epistemického have to dobře ilustruje 

tendence popsané v úvodní kapitole a v kapitole 3.4., doklady popsané v této kapitole by bylo jistě možné uvést jako 

další autentické příklady jistotního have to. 

Dotazy a připomínky k jednotlivostem

 V bibliografii v závěru práce (str. 67-8) se standardně odlišuje sekundární literatura (References) a zdroje 

excerpce (Sources). Použité internetové zdroje by měly být citovány se všemi náležitostmi. Autorka pracovala 

s korpusem BE2006 přístupným prostřednictvím CQPweb, tedy http://cqpweb.lancs.ac.uk/be2006; způsob, jak 

náležitě citovat InterCorp, je uveden na webových stránkách ÚČNK http://ucnk.ff.cuni.cz/citace.php). Také 

v odkazech na sekundární literaturu v textu by neměl být autorský kolektiv redukován na prvního autora, např. 

Quirk’s model (str. 11), Biber divides ... (str. 12), Leech argues ... (str. 31). 

 Autorka si dobře poradila s převedením poznatků získaných z anglicky psaných zdrojů do češtiny. Přesto by bylo 

vhodné některé formulace ještě zvážit ( např. str. 52 – Možností současných studií je čerpat velké objemy dat 

z rozsáhlých jazykových databází ..., str. 44 ... tato funkce je nyní převzata např. slovesy ... stále se však vyskytuje 

v otázkách a formulaických obratech).  Spíše než o akademické próze se v češtině mluví o odborném (psaném) 

jazyce nebo textu. Je třeba dát pozor také na překlad příkladových vět – str. 47 He can’t not be guilty. – Nemůže 

být vinen.

 Odstavec o distribuci need (to) (str. 45) se, na rozdíl od ostatních sloves, nezmiňuje o celkovém zastoupení tohoto 

modálního slovesa v jednotlivých registrech (zmíněno je jen spojení s dalšími modálními slovesy časté 

v odborném jazyce). Lze u need to ukázat nějaké distribuční preference?

 Příklad na užívání ought to jako plnovýznamového slovesa: komentováno je tvoření otázky, ale ilustrován je 

zápor. Který jev je spojen s minulým časem?

 Jedná se ve cvičení na str. 51 o autentické příklady? Jak byla stanovena přípustná řešení?

 K vlastní studii epistemického have to: v korpusu BE2006 je vedle zmíněných 18 spojení it + {have} to ještě šest  

dokladů se záporným didn’t/doesn’t nebo s will/would (např. it didn’t have to be like that). Některé tyto příklady 

autorka ve studii komentuje, nejsou ale zřejmě započítány v celkovém počtu příkladů s podmětem it. Vzhledem 

k tomu, že se v celé diplomové práci sleduje distribuce modálních sloves, by bylo zajímavé komentovat také, 

v jakých žánrech se vyskytlo epistemické have to v BE2006.

Závěr

Autorce se podařilo navrhnout a otestovat různé způsoby aktualizace Mluvnice a díky její práci je možné posoudit, 

jakým směrem se v rozšiřování vydat a čemu se spíše vyhnout. Dobře tak splnila náročné zadání. Diplomovou práci 

proto doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako velmi dobrou až výbornou.

V Praze 30. srpna 2012 PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
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