
 1 

Adéla Erbenová 

Epistémická modalita: španělské probablemente, posiblemente, acaso, tal vez  

a jejich české ekvivalenty 

(posudek vedoucího bakalářské práce) 

 

Předkládaná bakalářská práce je věnována tématu, které má rozměr teoretický i 

praktický, totiž volbě modu ve větách obsahujících výrazy vyjadřující stupeň (ne) 

jistoty. Přestože jde o práci bakalářskou, autorka se nevěnuje pouze praktické, tj. 

zejména normativní stránce problému, ale snaží se o zasazení studovaného tématu do 

obecnějšího teoretického rámce chápání modality. Významným přínosem je praktická 

analýza materiálu založená na jednojazyčném korpusu CREA a dvojjazyčném 

paralelním korpusu InterCorp. 

Práce sestává z šesti kapitol. Po úvodní kapitole, ve které vykládá cíle práce, se 

autorka věnuje kategorii modality a její teoretické interpretaci. Na základě stručného 

přehledu některých koncepcí definuje vlastní přístup. Třetí kapitola charakterizuje na 

základě nejvýznamnějších normativních příruček pravidla definující současnou normu. 

Následující kapitola tuto normu konfrontuje s územ: materiál pro srovnání poskytl 

rozsáhlý španělský synchronní korpus CREA. Pátá kapitola obrací pozornost k českým 

protějškům zkoumaných španělských konstrukcí a na základě analýzy materiálu 

z paralelního korpusu InterCorp předkládá typologii těchto českých ekvivalentů.  

Poslední kapitola shrnuje základní výsledky práce. 

Úvodem svého hodnocení konstatuji, že jde o kvalitní bakalářskou práci: autorka 

osvědčuje filologické schopnosti a znalosti, které se od bakalářské práce očekávají, 

přidává k nim ale i velmi solidní orientaci v základních teoretických koncepcích 

interpretujících modalitu obecně i modalitu v současné španělštině. Budiž řečeno, že 

autorce je oporou její bohemistické školení: její nástin vyjadřování modality v češtině 

je přesný a slouží jako dobrý základ pro srovnávací studii v páté kapitole. Bohemistické 

školení jí rovněž umožňuje formulovat poměrné jednoduché, a přitom trefné otázky – 

odpovědi na ně pak vytvářejí logickou strukturu výkladu (tuto schopnost je třeba u 

bakalářské práce ocenit: autorka se drží přesně na hranici toho, co je možné na této 

úrovni v teoretické i praktické rovině říci, a nepouští se do terénu, na který nemůže na 

bakalářském stupni stačit; proto je práce prosta výraznějších teoretických omylů či 

zjednodušení). Dalším obecným kladem autorčina přístupu je velmi dobrá práce 

s korpusem, osvědčující zvládnutí tohoto základního nástroje moderní lingvistiky.   



 2 

V práci nenacházím žádný závažnější nedostatek. V praktické části by šlo jistě 

diskutovat o některých dílčích příkladech a jejich interpretaci (př. 16, 27, 30), ale to 

platí prakticky o všech analýzách korpusového materiálu.   

K obhajobě předkládám několik možných diskusních témat: 

- Popis metodologických potíží při práci s korpusem (s. 12-13) je přesný. V čem 

autorka vidí obecné slabiny španělského korpusu CREA? 

- Zajímavý je výklad v kapitole 4.0.8, ilustrující, že jen někdy je ve vedlejších 

větách situace jiná než v hlavních (že do hry vstupují další faktory; někdy 

můžeme mluvit o tom, že se „srazí“ dvě různá „pravidla“ a jedno je považováno 

za silnější). 

- Lze normu na zkoumaném poli – tak, jak ji popisuje nová normativní mluvnice – 

považovat za jednoznačnou? 

- Brala autorka při analýzách na paralelním korpusu v úvahu směr překladu? Je 

směr překladu důležitý? 

V práci nacházím zanedbatelné množství překlepů či chyb, její formální zpracování je 

velmi pečlivé. 

Předkládanou bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou, plně ji doporučuji 

k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou výborně. 

 

V Praze dne 8. 6. 2012     doc. PhDr. Petr Čermák, Ph. D. 

 

 


