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Finská epistemická modální slovesa v kontrastivním pohledu 
 

 
Předložená diplomová práce Kateřiny Janouškové je korpusovou studií finských epistemických 

modálních sloves v kontrastivní perspektivě s češtinou. Představované téma je v kontrastivní 

perspektivě velmi zajímavé, protože, jak autorka jednoznačně ukazuje na velkém množství 

analyzovaných příkladů, sémantika těchto sloves není vždy jednoznačně/jasně převoditelná do 

češtiny, e.g. příklad č. (16) – překlad, který se zde nabízí (předpokládám, že jde o překlad autorky 

diplomové práce), je sice možný, ale zdaleka ne jediný možný, viz i dále. Tedy je zajímavá právě tato 

oblast, kde je překladatel nucen volit v cílovém jazykovém systému nějakou interpretaci, zatímco 

výchozí jazyk jich nabízí několik. Z tohoto hlediska je vlastně v analytické části práce této otázce 

věnováno relativně málo prostoru a snaha o zformalizování překladových kategorií na úkor většího 

zohlednění lexikálních vlastností jednotlivých sloves tak podává jen částečný, byť velmi zajímavý, 

pohled. Práce je velmi pečlivě zpracována a doložena velkým množstvím příkladů. 

 

Práce je rozdělena do pěti kapitol, první kapitola se věnuje modalitě a jejímu pojetí ve finských a 

českých gramatikách, druhá kapitola se věnuje specifikům překladového jazyka, což je sice velmi 

relevantní, nicméně vlastně toto hledisko není z perspektivy např. zmiňovaných překladových 

univerzálií zohledněno/interpretováno v závěrech. Třetí část se věnuje popisu dat a metodologii, 

čtvrtá část představuje analýzu a její výsledky a pátá kapitola předkládá shrnující závěr. Autorka 

analytickou část strukturuje jednak podle jednotlivých sloves a pak podle formálních typů překladu, 

které pak interpretuje. Zde je místy poněkud rušivé, že autorka používá obou teoretických rámců 

(českého i finského) – ačkoliv by jejich syntéza byla v tomto případě žádoucí, výsledné řešení není 

vždy zcela ideální. Zvolené formální kategorie jsou také někdy nejednoznačné, např. překlady 

imperativem (odd. 4.1.2.2, např. příklady (42) a (43)) působí dojmem, že se spíše jedná o vynechání 

modálního významu, než způsob překladu, podobně i složené futurum (např. odd. 9.2.4, př. (71)). 

Jak již bylo řečeno výše, velice zajímavou kategorií, která je v datech u některých sloves navíc velmi 

frekventovaná (18,4 % u slovesa saattaa, viz tabulka 21) je právě zdánlivé (nebo úplné) vynechání 

překladu. Autorka se této kategorii sice věnuje, ale prezentuje ji trochu jako „zbytkovou“ kategorii, 

což je škoda. 

 

Drobnosti 

- formát referencí v textu by měl být jednotný, autorka používá současně několik formátů, 

např. (Hakulinen et al. 2004) i (Kangasniemi, 1992) 

- u popisu dat, kapitola 3, by bylo logické uvést nejdříve velikost dat, jinak velmi oceňuji velice 

pečlivě zpracovaný popis, kde autorka uvádí i podrobné údaje o překladatelích (fakt, kterého 

pak ale v analýze nevyužívá) 

- Tabulka 4 – i když autorka pracuje se vzorky, měla by uvést, z jak velkého celku je vzorek 

extrahován 

- Tabulka 3 – není zcela jasné, proč autorka rozlišuje data tak, jak to dělá – jedná se v podstatě 

o stejná/překrývající se data, smysl by mělo porovnat např. frekvence v různých textových 

typech (např. EuroParl vs. beletrie) 



- př. 60, viz autorčin dřívější komentář k Waltarimu, jedná se zde vlastně o polysémii, kdy je 

tento význam saattaa v dnešní finštině méně běžný, přesto se občas objeví, tyto významy by 

měly být v analýze odděleny 

- příklady 64 až 66 – modalita je velmi slabá i ve finštině 

- příklad 106 – je zde v překladu ale, není tedy vyjádřeno pouze otázkou 

 

Práce Kateřiny Janouškové splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a navrhuji ji ohodnotit 

známkou (1). 

 

 

V Praze dne 31. srpna 2016         Mgr. Anna Čermáková PhD. 

 


