
Adéla Erbenová. Epistémická modalita: španělské probablemente, posiblemente, acaso, 
tal vez a jejich české ekvivalenty. 

(Posudek oponenta bakalářské práce) 

     Autorka přistoupila k práci s dobrým lingvistickým zázemím, dokonalým pochopením 
problematiky a s vzácným nadhledem, takže je s to reflektovat metodologická východiska 
sledovaných autorů a uplatnit i vlastní názory. 

     Epistémickou modalitu chápe jako vyjádření stupně jistoty mluvčího ohledně platnosti 
výpovědi. Na konkrétních příkladech z korpusu CREA ukazuje, že epistemické modální výra-
zy ne vždy ideálně zapadají do systémového konstruktu ind – MVR, subj – MVP. V korpusu 
vyhledala použití šesti diktálních sloves: ser, estar, tener, poder, ir, hacer a querer. Vzhledem 
k rozsahu práce se omezuje na kombinace s temporálním významem prézentním (nebo přes-
něji na výrazová paradigmata hablo a  hable). Analýza zahrnuje 750 výskytů po modalizáto-
rech probablemente, posiblemente, acaso, tal vez. Ke zjišťování českých ekvivalentů uvede-
ných epistémických konstrukcí využila paralelního korpusu InterCorp (analyzováno cca 500 
výskytů).  

     U Skaličky zjištěného pojmu „promluva“ (enunciace) jde podle mého názoru o nerozlišené 
„vypovídání“ (proces; šp. enunciación) i o výsledek tohoto procesu, „výpověď“ (šp. enuncia-
do). F. Daneš to ve stopách Mathesiových náležitě rozlišil. 

     Autorkou navrhovaný termín „adverbios modales epistémicos“ považuji za vhodný, jen 
bych mluvil raději o „epistemických markátorech“ (výraz tal vez není primárně adverbiální a 
obecně k nim patří i fráze typu no tengo la menor duda de que apod.), případně o „epistémic-
kých modalizátorech“.  

     Autorka teoreticky uvažuje i o případech, kdy se ke slovesnému modalizátoru přidá epis-
témický markátor pochybnosti (str. 9 n.; oddíl 3.2.8, na nějž autorka odkazuje, v práci bohužel 
není): tal vez dude de que sea verdad.  

     Nepřítomnost MVP mezi prostředky výpovědní modality je dána tím, že tento význam 
nedisponuje suprasegmentálním výrazovým prostředkem: opozice MVR :: MVP se realizuje 
teprve na úrovni věty. V nevětné výpovědi je možno ji vyjádřit lexikálně: Seguramente / tal 
vez mañana.  

     Pozoruhodné je autorčino zjištění rozdílného výkladu četnosti diktálního indikativu a sub-
junktivu u různých autorů (jen Nueva gramática je uvádí jako vyrovnané – důsledek přihlíže-
ní k situaci ve španělské Americe). Obdobné jsou i výsledky autorčina výzkumu. Ze srovnání 
jednotlivých autorů vyplývá tendence ke gramatikalizaci (neutralizaci, synkretizaci opozice 
MVR :: MVP), zatím omezovaná sociolingvistickou polarizací ’běžně mluvený jazyk‘ (pře-
vládá ind) :: ’kultivované spisovné vyjadřování‘ (převládá subj). To jsou výborné postřehy. 
Nové je i přihlížení ke vzdálenosti epistémického modalizátoru od verba finita. Autorka si 
všímá také kontextu, topikálního postavení modalizátoru, spojení se superlativem, výskytu 
v různých typech vedlejších vět. Na malém prostoru dokázala předložit důkladnou analýzu 
korpusového materiálu, z níž vyvozuje tendenci k synkretizaci opozice MVR :: MVP. Odhali-



la tím vnitřní dynamičnost daných epistémických konstrukcí, jež může mít důsledky pro další 
vývoj. Pokud má v úmyslu u daného tématu setrvat i v diplomové práci, bylo by vhodné vzít 
v úvahu všechny zachytitelné epistémické modalizátory, zejména typ creo que / no creo que a 
jeho synonyma (verba putandi; zde je pozoruhodné, že ve španělštině u creo que naprosto 
převládá indikativ, v italštině zase konjunktiv, přestože význam je v obou jazycích stejný), 
digo que / no digo que (verba dicendi), sabía que / no sabía que (verba sentiendi, příp. verba 
sciendi), afirmo que / no afirmo que, juro que / no juro que, prometo que / no prometo que 
(verba declarandi), veo que / no veo que (verba percipiendi); supongo que / no supongo que, 
espero que / no espero que atd.  

Předloženou bakalářskou práci považuji za nadprůměrnou a hodnotím ji stupněm výborně. 
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