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Posudek vedoucí práce

Diplomovým úkolem Zuzany Škardové bylo navrhnout využití existence internetové verze Mluvnice 
současné angličtiny na pozadí češtiny, tzv. EMSA, a prozkoumat možnosti, jak témata obsažená 
v mluvnici rozšířit o poznatky, které jsou k dispozici od doby vzniku mluvnice, a jak je inkorporovat 
do existujícího textu. Pro účely této práce bylo zvoleno poměrně široké téma, systém anglických 
modálních sloves, a to ze dvou důvodů – jednak pro jeho obtížnost a důležitost pro české studenty, 
jednak pro vývoj, který je v systému patrný.

Jak je zřetelné ze zadání, byl úkol jednak specifický a jednak obsáhlý svým rozsahem a volným polem 
působnosti. Volné zadání mělo nechat dostatečný prostor pro invenci a výběr autorky, a zároveň právě 
ono bylo zdrojem náročnosti úkolu. K úkolu přistoupila autorka tak, že prostudovala, vybrala a shrnula 
dostupnou recentní literaturu týkající se modálních sloves s cílem identifikovat oblasti, kteými se 
odborná literatura zabývá, ale v popisu v mluvnici chybějí (i s ohledem na její charakter), a oblasti, ve 
kterých dochází ke změnám, tzn. vybírala relevantní a potenciálně zajímavé poznatky ze studií, které 
jsou mnohdy zaměřeny na velmi specifické a úzce zaměřené rysy. V teoretické části autorka nejprve 
stručně popisuje strukturu kapitoly 8.4 v Mluvnici, zabývá se terminologií, formálními rysy 
způsobových sloves a jejich klasifikací ve srovnání s dalšími gramatikami či monografiemi na toto 
téma. Druhým větším tématem, které autorka identifikovala v novější literatuře jako dominantní, je 
charakteristika zastoupení modálních sloves v různých registrech, které poskytují celkový přehled 
rozložení/ frekvence, které souvisejí s funkčním využitím jednotlivých položek a potenciálně mohou 
být důležitým měřítkem pro exemplifikaci či výběr příkladů. Kvantitativní přehled je založen zejména 
na Biberových frekvencích uváděných v Longman Grammar a Kennedyho studii o distribuci těchto 
sloves v BNC. I z těchto přehledů je patrné, že obtížnou stránkou spojování různých studií bude vždy 
srovnatelnost kvantitativních výsledků, neboť např. u popisů korpusových frekvencí will je zřejmé
nerozlišování modálního a temporálního významu (z toho ohledu by bylo třeba opatrnější formulace i 
na str. 44), podobně i u would kondicionálového (str. 44). Třetí oblastí, na niž se autorka zaměřuje, je 
vývoj v systému modálních sloves, také dokládaný převážně kvantitativně, zejména v pracích Ch. 
Maira, Kruga a Leeche (ústup deontického užití might a ztráta rozdílu epistemickým might a may, 
užívání nových konstrukcí s modálním významem want to, be going to, rozšíření významu have (got) 
to i na epistemický význam, atd. Atd). Teoretická část tak představuje succus z množství informací, a 
autorce je třeba přiznat schopnost stručné prezentace. 

Praktická část poměrně úzce navazuje na část teoretickou a je rozdělena do několika částí dle toho,
jakou formou využívá poznatky získané v teoretické části, zejmena v jakém vztahu jsou výsledky 
k rozvržení v EMSA, tj. krátké vsuvky, které je možno začlenit přímo ke specifické části textu (3.1), 
texty souhrnné, které mohou být využity jako Související články, stejně tak jako vlastní empirická 
studie k epistemickému užití have to (3.2-3.5), a cvičení. Všechny tyto výsledné texty jsou v češtině, 
což představalo další specifickou část úkolu. Autorka v těchto částech musí řešit i otázka terminologie 
a odkazování do sekundárních zdrojů. Pro část 3.1 autorka vybírá srovnání v klasifikaci modálních 
sloves s dalšími pracemi o tématu, popis dynamické modality, který se v některých zdrojích objevuje, 
a dále potom připojuje komentáře k jednotlivým modálním slovesům z hlediska rozložení v registrech 
a vývojových tendencí. Zahrnuje rovněž slovesa, která se teprve k systému modálních sloves přiřazují, 



jako např. need to k vyjádření nespecifikované nutnosti (str. 45), řazení be going to – viz nutnost 
relativizovat frekvenční výsledky, want to k vyjádření nutnosti. Část 3.2 se zabývá silou modality, tj. 
autorka předkládá podrobnější soupis sloves vyjadřujících jistotní modalitu a řadí je dle modální síly. 
Jako další součást uvádí přehled typických překladových ekvivalentů získaných z Intercorpu, pouze 
formou exemplifikace, tj. bez komentáře. Část 3.3 podává alternativně delší text shrnující výsledky 
frekvenčních studií a 3.4 text týkající se vývojových tendencí. Část pak 3.5 představuje vlastní studii 
zaměřenou na zachycení příkladů epistemického užití have to, ze které vyplývá, že v psaném jazyce 
není tak frekvetovaný a je nejzřetelnější s podměty typu it a there. Zajímavé jsou příklady s poukazy 
na prolínání jistotní a dispoziční modality (str. 60).

Cílem práce bylo na konkrétním úkolu prověřit možnosti, směry a způsob práce, kterým by se mohlo 
rozšiřování materiálu EMSA ubírat. Autorce se podařilo zmapovat hlavní výsledky lingvistického 
výzkumu týkajícího se modálních sloves za poslední dvě desetiletí a podat o nich přehled. Je zřejmé, 
že výsledky rozsáhlých kvantitativních popisů lze obtížně přeměnit na didakticky jednoduché 
„poučky“  či poznatky, o které by bylo možno vlastní text mluvnice rozšířit, neboť jsou primárně 
jiného charakteru, což autorka respektuje tím, že pro ty, které vybírá a začleňuje do vlastního textu
zachovává příslušný nadpis. Je také náročné se vžít do role uživatele, a hodnotit relevanci jednotlivých 
informací. Autorka se tak ve své práci pokusila naznačit různé možnosti, tj. vyzkoušela návrhy jak 
„začlenění do textu“, tak souhrnné texty, tak vlastní studie. Celek práce dle mého názoru posloužil 
svému účelu jednak v tom, že zmapoval konkrétní úsek v gramatickém systému, ale také tím, že 
explicitně ukazuje, jaké otázky bude třeba brát v potaz v dalších krocích. Práce Bc. Škardové plní plní 
svůj průkopnický úkol – na konkrétním úkolu názorně ukazuje metodologická úskalí. Vedle této role
je ovšem třeba vyzdvihnout i množství zpracovaného materiálu a jeho přehlednou prezentaci, jak 
v anglickém, tak i českém jazyce. Dále pak je třeba vyzdvihnout pečlivou redakci, v textu téměř 
nejsou chyby a překlepy (drobné chyby v českých překladech příkladů, např. str. 43 – our political 
practices – směrnice?, či některé formulace, např. str. 40 -  výše zmíněná pravidla – jde spíše o 
tendence). Závěr má spíše podobu resumé, ač se v něm  autorka mohla vyjádřit např. k obtížím při 
zpracování jednotlivých částí.

Závěr: 

Jak vyplývá z výše uvedeného, splňuje předložená studie Bc. Zuzany Škardové kritéria kladená 
na diplomové práce. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou výborně. 

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

V Praze, 3. září  2012


	Bc. Zuzana Škardová



