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posudek vedoucí práce 

 

Bakalářská práce Heleny Pollákové se zabývá anglickým modálním need a need to. Tato 

slovesa jsou zajímavá nejen svými gramatickými vlastnostmi, které vykazují společné znaky 

jak s modálními, tak lexikálními slovesy, ale i svým užitím – zatímco modální need 

v posledních letech výrazně ustupuje do pozadí, frekvence výskytu need to jak v psané, tak 

mluvené angličtině od druhé poloviny dvacátého století výrazně stoupá. Děje se tak přitom mj. 

i na úkor jiných synonymních sloves, zejména must. Cílem práce bylo proto zjistit jak se tento 

trend odráží v současných literárních dílech a jakým způsobem jsou tato slovesa následně 

překládána do češtiny. 

V teoretické části práce se autorka zabývá nejprve obecným vymezením modálních sloves a 

problematikou tzv. marginal modals (tj. sloves, která stojí na pomezí mezi modálními a 

lexikálními slovesy tím, že některými svými gramatickými vlastnostmi odpovídají prvé, jinými 

druhé kategorii) a semi-modals (které definované jako ustálené fráze s funkcí obdobnou 

funkcím modálních sloves, ale se schopností vyjadřovat čas, osobu, nefinitní tvary a s možností 

vyskytovat se v kombinaci s centrálními modálními slovesy). Následující oddíly jsou věnovány 

slovesům need a need to, zejména s ohledem na jejich význam (jež je až na výjimky zcela 

synonymní), modalitu (která je u obou sloves nejčastěji dispoziční) a kontext, v němž se 

vyskytují (zatímco need to má relativně širokou distribuci, need je omezeno primárně na věty 

neasertivní). Závěrečná část teoretické kapitoly je pak věnována výrazovým prostředkům 

vyjadřování modality v češtině v kontrastu s angličtinou. 

Výzkum je založen na analýze 50 příkladů výskytu need a 50 need to excerpovaných 

z anglicko-české části vícejazyčného paralelního korpusu InterCorp. Ve druhém případě bylo 

při výběru příkladů nutno odlišit věty obsahující skutečné semi-modální need to od vět 

s lexikálním need následovaným nefinitní větou účelovou (kupř. she would understand how 

her supposed antihelical features arose from the minor distortions needed to pack regular 

helices into a crystalline lattice). Ve zkoumaném vzorku vykazovala obě slovesa výraznou 

preferenci k rozdílným typům kontextu, a to konkrétně k asertivnímu (need to) a neasertivnímu 

užití (need). Mezi příklady nebyl nalezen ani jeden výskyt epistemického need (to), všechny 

ze zkoumaných příkladů byly dispoziční. Zajímavé však byly rozdíly mezi oběma slovesy 

v poměru mezi dispoziční modalitou dynamickou (převažující u need to) a deontickou (silněji 

zastoupenou u need), což, jak autorka uvádí, však může být způsobeno obecně velmi nízkou 

frekvencí modálního need v daném korpusu. V analýze modality si práce rovněž všímá otázek 

subjektivního a objektivního užití need a need to v záporných větách s deontickou modalitou, 

poměru výskytu typů modalit dle kategorie slovesné osoby a zabývá se i otázkou času.  

Ve druhé části praktické kapitoly se autorka věnuje rozboru českých překladových ekvivalentů. 

Nejčastějším protějškem obou sloves se ukázalo být modální sloveso muset, následované  

lexikálním potřebovat (užívaným zejména ve větách s dynamickou modalitou) či 



verbonominální konstrukce typu být třeba/potřeba/zapotřebí. Ve čtyřech případech v českém 

textu přímý překladový ekvivalent zcela chyběl, a to buď proto, že modální význam byl 

vyjádřen ve větě předcházející či byl pouze implikován.  

Předložená práce zpracovává velice zajímavé a relativně náročné téma. Autorka se v ní 

soustředí nejen analýzu gramatickou a sémantickou, ale zohledňuje i hlediska pragmatická. 

Text práce je zpracován pečlivě a přehledně; občasné jazykové chyby jsou spíše marginálního 

charakteru a omezují se povětšinou na překlepy a drobná přehlédnutí.  

 

Závěr: 

Bakalářská práce Heleny Pollákové splňuje požadavky na tento typ práce kladené. Doporučuji 

ji proto bez výhrad k obhajobě a předběžně hodnotím známkou výbornou. 

 

V Praze dne 31. 8. 2015            Mgr. Jiřina Popelíková 

 


