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Helena Polláková: English (semi-)modal need (to) and its Czech counterparts / Anglické 
sloveso "need (to)" a jeho překladové koreláty. Bakalářská práce, Ústav anglického jazyka 
a didaktiky, FF UK Praha, srpen 2015.  Posudek oponenta práce 

Jak vyplývá z názvu, práce zkoumá překladové ekvivalenty dvou modálních výrazů, need a need to. 
Práce je koncipována standardním způsobem: po teoretickém přehledu autoritativní literatury 
(nejvýznamnějších mluvnic angličtiny) o postavení need a need to mezi ostatními modálními slovesy, 
jejich modalitě a sémantice (doplněném stručnou zmínkou o pojímání modality v české mluvnici), 
následuje krátký popis materiálu a metody a pak vlastní analýza vzorků 50 náhodně vybraných 
výskytů need a 50 výskytů need to z paralelního korpusu InterCorp, v níž „need and need to are put 
into contrast and compared“  (s. 27).  

Teoretická část je velmi pěkně zvládnutá, autorka jasně a přehledně popisuje názory na need 
(to) v literatuře, a poskytuje tak dobré východisko pro vlastní výzkum. Terminologická poznámka: při 
výkladu „extrinsic modality“ („sometimes also referred to as epistemic“) se dále pracuje s pojmem 
„epistemic necessity“ (2,5.1.1). Jde o to, že autorka deklaruje, že místo dělení na epistemickou, 
deontickou a dynamickou modalitu (Huddleston, Pullum) užije dělení na intrinsic a extrinsic (Quirk et 
al.), ale přitom v analýze pracuje převážně s kategorií epistemickou, deontickou a dynamickou. V čem 
je výhoda termínů „extrinsic“ a „intrinsic“?   
 Metodologie. V části 3 Material and Method popisuje autorka sestavování náhodného vzorku 
50 vět s modálním need a 50 vět se semimodálním need to. V kap. 3 Analýze začíná ale srovnáváním 
distribuce need a need to v celém „English part of the parallel corpus InterCorp“, což je ovšem zcela 
jiná záležitost než srovnávání náhodně sestavených vzorků. Mělo by zde být explicitně řečeno, že jde 
o dva odlišné přístupy, jeden pracuje s celým korpusem, druhý s vybranými náhodnými vzorky. 
Postrádám také informaci o tom, co „the English part of the parallel corpus InterCorp“ vlastně 
představuje (o kolik se jedná textů, jejich rozsah, charakter, provenience, BrE, AmE, doba vzniku 
atd.). V analýza bych také očekával, že výsledky zkoumání distribuce v celém korpusu budou jasně 
odděleny od výsledků srovnávání náhodných vzorků. Další pro mě matoucí je fakt, že autorka, ač 
zdůrazňuje, že na rozdíl od Biber et al. chápe need a need to jako dvě samostatné jednotky, a nikoliv 
jako jedno sloveso (s. 27), prezentuje výsledky pro need a need to společně. Představoval bych si, že 
zjištění o need a need to budou systematicky probírána odděleně (tak jako v 4.1.2.1 a 4.1.2.2) a 
následně pak budou ukázány společné a odlišné rysy v distribuci, překladu apod. Takto se srovnání 
need a need to vynořují nečekaně při popisu jednoho z nich (viz s. 33 užívání časů pod need to). To, že 
autorka probírá need a need to současně pak např. v klíčovém oddílu 4.1.3 Intrinsic use vede mj. k 
tomu, že zde zcela opomněla zmínit podstatný rozdíl mezi need a need to, totiž jejich přesně opačnou 
distribuci dynamické  a deontické modality (ca 30% : 70% a 70% : 30%).  

Rozbory modality, např. modality deontické (4,1,3.2, např. příklad (64)) místy zabíhají do 
příliš spekulativních úvah, které se mohou jevit jako samoúčelně, nejsou-li propojeny např. se 
zjištěními o způsobu překladu. (Rovněž u překladových ekvivalentů autorka někdy podle mého 
zbytečně spekuluje, i když interpretovat výsledky je samozřejmě obtížné.) Pod Tab. 4 (s. 40) se praví, 
že „table clearly shows that the first person plural and the second person subject types are typical 
rather for deontic necessity“. Žádnou tabulku s přehledem podmětů jsem u deontické modality ale 
nenašel, pouze podměty s need a need to s dynamickou modalitou v Tab. 4. A opět zde autorka 
ponechává bez povšimnutí nápadný rozdíl mezi need a need to ve výskytu podmětu v 1. os (sg. i pl), 
který by stál za okomentování.  

Kap. 4.2 zkoumající české ekvivalenty začíná přehledem distribuce ekvivalentů (Tab. 5). 
Jejich procentuální zastoupení mohlo být vyjádřeno nejen pro celý soubor, ale také zvlášť pro vzorek 
need a vzorek need to. Bylo by hned zřejmější, že zatímco need to je v 84 % překládáno pouze dvěma 
ekvivalenty (ne/muset, potřebovat), u need je situace složitější. Toto zjištění by opět stálo za komentář. 
(Přitom přepočet procentuálního zastoupení uvnitř obou vzorků autorka používá při popisu polarity u 
ekvivalentu ne/muset.) Věta (76) je zcela jistě záporná a mezi 6 kladných bych ji neřadil (viz 
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připomínka níže ke str. 36). Příklad (82) bych rád viděl v širším kontextu, z daného úryvku mám pocit, 
že překlad pomocí nesmíte je chybný. V této souvislosti by vůbec stálo za to vyjádřit se ke 
kvalitě překladů ve vzorcích. Domnívám se, že mnohdy jsou velmi nepřesné (všimněte si v (77), jak 
překladatel popletl, co se vkládá kam) a někdy jde o velmi vzdálené parafráze (srov. (63), (64), (65), 
(75), (100)), které hodnotu ekvivalentů problematizují.  

Kap. 5 Závěr v zásadě adekvátně shrnuje teoretickou a hlavně výzkumnou část práce. 
Nicméně nesouhlasil bych se závěrečným tvrzením, že „we may notice that Czech is richer and more 
variable in expressing modality“. To, že need a need to jsou překládány různým způsobem, 
neznamená, že angličtina nemůže vyjádřit danou modalitu také jinak než pomocí need a need to.   

Dílčí připomínky a otázky:  

17: [modality] can be further expressed by the use of past tense, - proč právě (a jen) minulým časem? 
17: can and need, which are, however, both restricted to non-affirmative contexts only – opravdu je ‚can‘ 

omezeno pouze na neasertivní kontexty ? (viz např. věta z korpusu Mr Lambkin argues that while contracting 
out operations can save money, the reverse can be true.) 

19: skutečně spadá „circumstantial necessity“ pod intrinsic modality? Zdá se mi, že se snažíte vtěsnat klasifikaci 
Huddlestona, Pulama pod Quirkovu klasifikaci.  

23: force of a directive – directive je obecná kategorie zahrnující recommendation, advice a další 
27: For need to, I searched for the lemma need followed by a preposition to followed and by a verb in a base 

form. – Čistě pro pořádek, po need následuje to-infinitive, přičemž to není předložka, ale infinitivní částice 
(infinitival marker)  

27: All the occurrences of the phrase if need be had to be eliminated, since in these cases be is not a bare 
infinitive but a subjunctive form. – Hlavně need je substantivum 

28: 64 occurrences of the modal need but around 1300 occurrences of need to – proč vágní údaj u need to?   
32: příklad (48) s „he does not think“ ovětluje Dušková v 12.15.9 (slsovesa think, believe, atd. zde fungují de 

facto jako větné disjunkty, skutečně záporná je formálně obsahová vedlejší věta) 
57: The percentile – má být „percentage“; percentil je něco jiného.  
49: In contrast to být (po)třeba, they comment rather on necessity than advisability, > pro zajímavost, SSJČ 

definuje třeba takto: vyjadřuje nutnost, nezbytnost, nevyhnutelnost; - tedy nikoli jako „advisibility“ 

Celkové lze říci, že autorka zpracovala jak teoretickou, tak výzkumnou část velmi hezky. Také 
po formální stránce má práce vysokou úroveň. Připomínku bych měl k formální stránce  prezentace 
odborné literatury, která je jinak svým výběrem a rozsahem adekvátní: pokud se autorka rozhodne 
dělat za závorkou s rokem vydání tečku, měla by to dodržovat; dále by měla užívat buď et al. nebo a 
kol., ale nikoli obojí. Pochválit je třeba jazykovou stránku – práce je psána dobrou angličtinou, a to z 
gramatického, lexikálního i stylistického hlediska. zřídka se vyskytnou drobné nedostatky, kterých je 
tak mále, že je lze téměř všechny vyjmenovat:   

     Název práce: Czech counterparts /překladové koreláty – není-li blíže specifikován, může termín 
‚counterparts‘ podle mne označovat nejen překladová, ale i systémové protějšký 

8: Introduction: characteristics of need (to) is observed > are 
12: which is in focus of this study > which is the focus of 
13: Biber et al. (1999: 484), on the other side, > on the other hand 
      As it was already said,> As was 
16: Must is too authorial in its meaning > authoritative (authorial = autorský) 
18: we use modals … in the combination with the past infinitive > in combination with 
21: they considerably prevails. They also cover much larger area of  > prevail. They also cover a much larger  
22: knowledgeable of > about 
25: a predicate in infinitive > the infinitive 
26: The border between these two groups > borderline 
      deontic modality is typically express with > expressed 
      unlike the epistemic one which prefer > prefers 
27: which is not in the focus of this study. > which is not the focus 
35: laying obligation on other entities > imposing an obligation 
37: The obligation …. origins in the speaker > originates 
38: a sort of an indirect directive > a kind of indirect directive (stylisticky nevhodné - příliš hovorové) 
 
 Závěr: Práce Heleny Pollákové je pěkná, autorka ukázala, že umí pracovat s literaturou a 
nebojí se samostatně interpretovat výsledky. Práce odpovídá standardním požadavkům kladeným na 
bakalářské práce. Doporučuji ji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení „velmi dobrý“ až 
„výborný“.  
 

V Praze dne  21.8. 2015                                         prof. PhDr. Aleš Klégr 


