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Bakalářská práce Karoliny Tomšové je korpusově založenou studií modálního slovesa be a 
jeho českých překladových protějšků, vytvořenou s využitím nástroje Intercorp a materiálově 
těžící z celkem pěti beletristických textů rozličných žánrů i stáří (Austenová, Pride and 
Prejudice; Jerome Klapka Jerome, Three Men in a Boat; Orwell, 1984; Tolkien, The Hobbit a 
The Lord of the Rings). 
V teoretické části práce se Karolina Tomšová postupně věnuje funkcím slovesa be v současné 
angličtině, modálnímu be a jeho chápání v moderní anglistické gramatické teorii; problému 
rozlišení be v jeho modální a temporální funkci; srovnání modálního be se slovesy stejného 
nebo podobného významu (should, ought to, supposed to, shall). V závěru teoretické části pak 
autorka probírá koncept modality v moderní gramatické teorii české a podává stručný přehled 
relevantních českých prostředků k jejímu vyjádření. 
Výzkumná část nejprve představuje metodu a materiál práce a probírá hraniční příklady do 
výsledného vzorku jednak zařazené, jednak nezařazené. Ve své jaderné části pak výzkumná 
část postupně řeší, kvantitativně popisuje, výstižně exemplifikuje a funkčně vyhodnocuje 
celkem pět okruhů výzkumu: modální funkce be; české překladové protějšky slovesa 
vyjadřující dispoziční modalitu; jeho české prostředky vyjadřující epistemickou modalitu; 
slovesný rod, ve kterém se infinitiv významového slovesa ve vazbě s modálním be objevuje; 
typy vět s nejčastějším výskytem modálního be. K nejzajímavějším závěrům, které hypotézy 
potvrzují jen částečně (převaha slovesa mít jako nejčastějšího překladového protějšku 
anglického be, a to ve významu záhodnostním), patří poměrně nízký podíl českých modálních 
predikativ (typu je nutno, je možno) a naopak relativně zřetelný podíl prostředků jiných 
(frazeologických, lexikálních, podřadicích spojek). 
Předkládaná studie je zdařilou ukázkou uceleně pojaté bakalářské práce – metodologicky 
jasné, přehledně a logicky strukturované, pečlivě formulované i redakčně vypravené. 
V kategorii bakalářských prací ji považuji za vítaný příklad studie, která zvolený jev koncisně 
a srozumitelně popisuje a analyzuje, přičemž pozornost rovnoměrně věnuje jeho teoretickým 
aspektům i praktické textové a překladové realizaci. Studii je možno považovat za zajímavý 
příspěvek ke studiu škálové povahy modality v současné angličtině. V kontrastivní 
perspektivě přináší bakalářská práce Karoliny Tomšové také některé zajímavé doklady a 
postřehy ke komplexní povaze jazykových prostředků při překladu z angličtiny do češtiny. 
 
Poznámky formálního rázu: 

1. Hypotézu uvedenou jako součást oddílu 3.1 Material by bylo dobře osamostatnit nebo 
v textu alespoň zvýraznit. 

2. V textu se mi nepodařilo dohledat poznámky pod čarou, pouze odkazy k nim. 
3. V zájmu úplnosti i s ohledem na potenciální diachronní rozměr zkoumaného jevu by 

bylo záhodno u zkoumaných beletristických titulů uvést vždy příslušné vydání a 
jméno překladatele.  

4. Zřídkavé jazykové a pravopisné poklesky jsem vyznačil do výtisku práce, který jsem 
měl k dispozici. 

 
Možné dotazy a poznámky k obhajobě: 

1. Vyskytly se případy, kdy určení modality be bylo usnadněno nebo vyloženě umožněno 
překladem (srov. např. komentář k př. 4 na s. 28)?  



2. Vyskytly se častější případy překladatelských posunů či omylů (analytická část 
obsahuje několik málo zmínek tohoto typu)? Pokud ano, lze je charakterizovat nějak 
souhrnně? 

3. Má autorka vysvětlení pro zjištěný poměrně nízký výskyt modálních predikativ jako 
překladových řešení? 

4. Za další výzkum by možná stály případy typu př. 33 na s. 41, kde se naskýtá otázka, 
zda část významu nejistoty nepřejímá česká předpona (uvezou); šlo by pak o možnost 
využití slovotvorných prostředků jako nástroje překladu modality. 

5. Zajímavý je mj. též př. 10 na s. 32, kdy se alternativou k překladatelem zvolenému 
smět jeví většinové mít, ovšem, jak se zdá, v kombinaci s infinitivem nedokonavým 
(nemáme navštěvovat). – Alternativní překladová řešení rodilých mluvčích češtiny by 
mohla vůbec být další metodou, jak poznání zkoumaného jevu dále zpřesnit. 

6. Dílčí poznámky: fráze nebylo divu v př. 28 na s. 39 má blízko k modálním 
predikativům. – Doufejme  v př. 20 na s. 36 by snad spíš než za tvar imperativu bylo 
možno považovat za gramatikalizovanou postojovou částici.  
  

 
Závěr: 
S ohledem na výše řečené práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji 
hodnotit známkou výborně. 
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