
(b) rôzne požiadavky kladené na toho, ktorý má akt vykonať musiet,
vediet,

(c) rôzne osobnostné dispozície (schopnosti), ktoré sú nevyhnutné na
vykonávanie aktov vediet, vládat, chciet, hodlat, môcť, stačiť, mieniť,

(d) rô/ne vonkajšie podmienky, v rámci ktorých sa akty konania môžu
uskutočňoval páčiť sa, môct, potrebovať

Kladné pocity vyvolávajú modálne slovesá vediet, môcť, chciet, páčit
sa, modálne slovesa, o ktorých sú si probandi istí, že ich správne používajú,
sú vediet, chciet, potreboval, mat, môct, musiet, pdčit sa, vládat

Z uvedeného je /rejmé, že v našej výskumnej vzorke je podľa očakáva-
nia psychologická a lingvistická kategorizácia významov modálnych slovies
v situácii bez kontextu ro/dielna

Podlá klastrovej analýzy je z hľadiska kategorizácie modálnych slovies
najoptimálnejšie interpretovať 5 stupeň (pozri tab č 7), ktorý ich rozdeľuje
do týchto piatich skupín

(a) chciet, miemt, hodlat, mat,
(b) vediet, vládat,
(c) ráčit, pnchodit,
(d) páčit sa, potreboval, itačit, môct,
(e) musiet
Ak ich porovnáme s kategóriami lingvistickými, vidíme, že
modálne slovesá
(a) chciet, miemt, hodlat patna do kategórie vyjadrujúcej vôľu konat

dej, kým sloveso mat do tejto skupiny nepatrí,
(b) vedieť, \ladat patna do kategóne vyjadrujúcej schopnosť konať dej,
(c) rai.it, prichodit sú ? kategórii vôľa konať dej a povinnost konat dej

a z nášho pohladu spolu nevytvárajú žiadnu významnú skupinu,
(d) pácit sa, potreboval, ftačit, môct sú každé z inej kategóne,
(e) musiet je z kategóne povmnost konat dej a vystupuje samostatne
Čo sa týka kognitívneho spracovania, modálne slovesá ráčiť, príchodu

v skupine (c) získali v miere vyjadrenia istoty správnosti ich používania naj-
nižšiu frekvenciu (pozn obrázok B tab č 6) Príčinu vidíme v archaickosti
týchto výrazov, a preto ich v hlavnom expenmente zo zoznamu vylúčime
Po/oruhodná je skutočnosť, že modálne slovesá i psychologickej kategórie
(d)potreboval, môcť, pačit sa vykazujú relatívne vysokú mieru istoty správ-
nosti ich používania, pričom každé je z inej lingvistickej významovej kate-
góne Potvrdenie tejto skutočnosti na reprezentatívnej vzorke by mohlo
napovedať, 7e niektoré z lingvistických významových kategóní, do ktorých
sú zadelené, nevystihujú dostatočne ich význam

Z hľadiska posudzovania pocitov, ktoré jednotlivé modálne slovesá
vyvolávajú, stojí za povšimnutie skutočnosť, že frekvenciu nad 32 dosiahli
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modálne slovesá vediet, môcť, chcieť, páčiť sa, z ktorých ani jedno nepatrí do
lingvistickej kategórie vyjadrujúcej povinnosť konať dej Oproti tomu modál-
ne sloveso vedieť, ktoré respondenti zaradili do psychologickej kategórie
významovo vyjadrujúcej rôzne požiadavky kladené na toho, kto má akt vyko-
nať, získalo najvyššiu frekvenciu v kategóni vyjadrujúcej kladné pocity

6. Záver
Cieľom tohoto predvýskumu bolo nájsť určité opodstatnenie predpokla-

du, že interpretácia modálnych slovies je bohatšia, ako sa pnpúšta na zákla-
de ich lingvistickej kategorizácie Vo vlastnom expenmente bude naším cie-
ľom /istit, ako jednotlivé typy kontextov ovplyvňujú interpretáciu
modálnych slovies Typy kontextov budú tvorené takým spôsobom, aby
vplývali na interpretáciu modálneho slovesa v zmysle predurčovama jeho
významu vždy jednou zo spomenutých štyroch významových kategórií
Budeme tiež sledovať, či sú modálne slovesá odlišne interpretované v súvis-
losti s diferenciačnými znakmi interpretera (pohlavie a/alebo príslušnosť
k určitej profesijnej skupine)

Ide o teoreticko-metodologický projekt zameraný na typológiu kontex-
tov modálnych slovies, ktoré výraznou mierou určujú interpretáciu komuni-
kovaného Perspektívne pragmatické využitie vidíme pri tvorbe

(a) formahzovaných pravidiel, na základe ktorých by sa dala určil prav-
depodobná interpretácia modálnych slovies, čo by prispelo k adekvátnejšej
interpretácii situačného kontextu, v ktorom komunikácia prebieha,

(b) psychologických dotazníkov, v ktorých sa modálne slovesa vysky-
tujú vo veľkej miere, a v ich vyhodnocovaní
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