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Anglické překladové protějšky českých adverbií snad a možná  
English translation equivalents of snad and možná  
Bakalářská práce 
Praha, září 2014 
 
Předložená bakalářská práce se zabývá anglickými překladovými protějšky českých adverbií 
snad a možná. Práce vychází z poznatku Viléma Mathesiova o nižším výskytu adverbiálních 
určení v angličtině ve srovnání s češtinou. Autor si klade za cíl podat přehled autentických  
překladových protějšků v současných beletristických textech.  
 
V teoretické části autor podává přehled syntaktických funkcí příslovcí v angličtině a 
klasifikaci příslovečných určení z hlediska jejich začlenění do větné struktury. Jsou zde 
popsány klasifikace třech základních anglických gramatik, přičemž nejvíce se autor přiklání 
k přístupu Bibera a kol., o jejichž terminologii se opírá v empirické části. Zde je nutno 
vytknout, že autor zcela opominul zmínit Mluvnici současné angličtiny na pozadí češtiny prof. 
Duškové. Vzhledem k tématu práce by kontrastivní přístup této mluvnice jistě mohl být 
užitečný. Dále jsou v teoretické části popsány realizační formy adverbií a jejich pozice ve 
větě. V závěru autor klasifikuje adverbia z pohledu české gramatiky a představuje obecný 
koncept modality (Portner 2009). 
Metodologicky je práce založena na 50 příkladech snad a cca 50 příkladech možná a jejich 
překladových ekvivalentů získaných pomocí paralelního korpusu Intercorp. 
 
Analýza ukázala, že „snad“ téměř v polovině případů (48%) odpovídá jednoslovnému 
adverbiu, nejčastěji perhaps a probably. U „možná“ byla jednoslovná korespondence dokonce 
častější (66%), přičemž dva nejčastější protějšky jsou opět „perhaps“ a dále maybe. Je 
zajímavé, že probably se jako protějšek „možná“ objevilo pouze jednou. Zajímavá zjištění 
ukázala analýza „snad“, kdy se ve třech případech objevil překvapivý protějšek 
certainly/surely, tj. adverbia vyjadřující vysoký stupeň jistoty. Druhým překvapivým 
protějškem bylo about/almost ve významu „přibližně“ – v těchto případech byla adverbia 
začleněna do větné stavby. Analýza tak ukazuje, že „snad“ vykazuje řadu sémantických 
odstínů, na rozdíl od „možná“, kde jednoznačně převažuje význam vyjadřující 
pravděpodobnost děje. Kromě adverbiálních protějšků se dále vyskytly překlady pomocí 
modálních sloves (must, could, may…) a dále analytické protějšky (u „snad“ např. I hope, I 
suppose, no doubt; u „možná“ např. I suppose so). V závěru praktické části se autor věnuje 
nulovým protějškům (9x snad, 3x možná), přičemž dochází k závěru, že přestože není 
adverbium přeloženo, jeho význam bývá ve většině případů implikován jiným prostředkem. 
 
Celkově se práce jeví jako zdařilá, autor prokázal schopnost zorientovat se v literatuře a 
v různých přístupech k danému tématu. Teoretické znalosti pak dokázal (převážně) úspěšně 
aplikovat při analýze konkrétních příkladů. Výsledky jsou shrnuty v přehledných tabulkách. 
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Dotazy k obhajobě: 

- Co se týče sémantiky adverbia „snad“, je škoda, že se autor více nezaměřil na 
sémantické nuance tohoto adverbia. Zdá se mi, že například ve větě. „Na objížďku 
přes Bubeneč snad má“ (ex 4) vyjadřuje mluvčí pomocí „snad“ svůj negativní postoj 
(podobně jako např. „No to snad ne!“). Ve větě „Myslela jsem na tebe snad každou 
vteřinu“ má „snad“ význam „přibližně. Zdá se, že právě sémantika má na volbu 
konkrétního překladového protějšku největší vliv. Jak je „snad“ klasifikováno 
v českých gramatikách? Jsou tam tyto významové odstíny zaznamenány? 

- Str. 43 – protějšek „most likely“ řadíte mezi analytické protějšky. Stále se však jedná 
o protějšek adverbiální (v superlativu), proto bych ho spíše zařadila mezi „one-to-one 
correspondences“ 

- Můžete blíže vysvětlit příklady 6 a 25? Z jakého důvodu hodnotíte modalitu „could“ 
jako deontickou? Já bych se přikláněla spíše k modalitě epistemické. 
 
 

Závěr:  
 
Přes některé výše uvedené nedostatky bakalářská práce Radoslava Hýla splnila požadavky 
kladené na bakalářskou práci, k obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím jako 
velmi dobrou. 
 
 
 
 
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 
 
V Praze 1.9.2014 
 
 
 
 


