
 

 

145

Epistemické funkcie eviden čných operátorov v sloven čine 

Martina Ivanová 
 

 
 
1 Vymedzenie evidenciality 
Evidencialita sa v literatúre definuje ako vyjadrenie existencie zdroja evidencie nejakej 

informácie, zahŕňa vyjadrenie toho, že evidencia existuje a rovnako aj špecifikovanie typu 
evidencie (porov. Aikhenvald, 2003, s. 1). Postulovanie existencie evidencie, ako aj evi-
denčného zdroja je jedným z postupov hovoriaceho pri akte tzv. epistemickej evaluácie 
(termín pozri Grepl – Karlík, 1998).1 Epistemickú evaluáciu vymedzujeme ako taký druh 
kognitívno-pragmatickej operácie, ktorej cieľom je estimácia validity propozície. Stanove-
nie validity propozície sa realizuje dvoma spôsobmi: hovoriaci stanovuje validitu propozí-
cie tak, že jej priraďuje hodnoty na epistemickej škále (na osi plná istota – vysoká pravde-
podobnosť – stredná pravdepodobnosť – nízka pravdepodobnosť – neistota) alebo na 
základe špecifikácie evaluačného zdroja. Evaluačný zdroj predstavuje okolnosti komuni-
kačného procesu, o ktoré sa evaluátor opiera pri stanovení stupňa validity propozície. 

 
V Tatrách je teraz pekne. 

V Tatrách musí byť teraz pekne. Vidím, že v Tatrách je teraz pekne. 
V Tatrách by malo byť teraz pekne. Myslím, že v Tatrách je teraz pekne. 

V Tatrách môže byť teraz pekne. Hovoria, že v Tatrách je teraz pekne. 
epistemická modálnosť evidencialita 

 
Funkčno-sémantickú kategóriu vymedzujeme na základe funkcie a významu špecifiko-

vania zdroja v evaluačnom akte, prostredníctvom ktorého evaluátor produkuje úsudok 
o validite propozície. Týka sa všetkých jazykových prostriedkov, ktoré zjednocuje táto 
funkcia a význam. Jazykové prostriedky patriace do jednej funkčno-sémantickej kategórie 
sú štruktúrované tak, že v ich centre sú gramatické alebo lexikálno-gramatické kategórie 
s najvšeobecnejším významom, zasahujúce najväčší počet jednotiek, na ich periférii sú 
lexikálne prostriedky s najviac konkrétnym lexikálnym významom (porov. Sokolová, 2008). 
Funkčno-sémantická kategória evidenciality sa profiluje ako kategória s relatívne malým 
jadrom a rozsiahlou perifériou. Medzi lexikálno-gramatické operátory evidenciality možno 
zaradiť modálny relátor mať a evidenčné partikuly údajne a vraj. Na syntaktickej rovine 

                                                             
1 Epistemická evaluácia je popri preferenčnej, axiologickej a emocionálnej evaluácii jedným 

z prípadov kognitívnych a pragmatických operácií, ktorými hovoriaci špecifikuje svoje postoje ku komuni-
kačnej situácii a zložkám komunikačného procesu. Epistemická evaluácia predstavuje jednu zo základ-
ných kognitívnych operácií ľudskej konceptualizácie sveta a prejavuje sa v nej tzv. abstrakčná flexibilita 
hovoriaceho (k termínu pozri Dolník, 2003), ktorá v tomto prípade zahŕňa schopnosť postulovať existen-
ciu dejov a stavov, o platnosti ktorých si hovoriaci nie je istý. 
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možno ako evidenčné operátory vymedziť ustálené syntaktické konštrukcie, medzi ktoré 
patrí autorizačné adverbiále zreteľa, v slovenčine vyjadrované predložkovým spojením 
„podľa + SUBSTG“, deagentné jednočlenné vety s verbami dicendi, jednočlenné vety 
s vetnými adverbiami vidieť, počuť, cítiť, parententické vety s percepčnými verbami Ako 
vidím, Ako počúvam. Ako lexikálne markery evidenciality možno hodnotiť percepčné, ko-
munikačné a kognitívne predikáty, adverbiá logicky, zákonite, adjektíva očividný, viditeľný, 
badateľný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Typy evidenciality 
Typy evidenciality možno diferencovať na základe povahy evidenčného zdroja. Evi-

denčným zdrojom tvrdenia hovoriaceho môže byť: 
- cudzia mienka alebo tvrdenie (referenčná evidencialita):2 Hovorí sa, že to urobil Peter. 

                                                             
2 V teoretickej literatúre sa na označenie tohto typu evidenciality používajú termíny reportívna evi-

dencialita (pozri Wiemer, 2009), citačná evidencialita (de Haan, 1999; Aikhenvald, 2003), referenčná 
evidencialita (Willet, 1988), resp. reproduktívna evidencialita (termín reproduktívne významy používa 
J. Hoffmannová, 2008).  

percepčné predikáty: vidieť, počuť, cítiť 
kognitívne predikáty: predpokladať, myslieť, domnievať sa, veriť,  

dúfať, zdať sa, vidieť sa, dedukovať 
komunikačné predikáty: povedať, tvrdiť, hovoriť 

adverbiá: logicky, zákonite 
adjektíva: očividný, badateľný, zreteľný 

 

podľa + Subst  deagentizované 
   konštrukcie 
 
3. os. pl.           parentetické 
    vety modalizátor 

mať 
partikuly 

údajne, vraj 
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- zmyslové vnímanie situácie (percepčná evidencialita): Ako vidím, Peter je nahnevaný. 
- inferencia (inferenčná evidencialita) S1 – S2: Peter je úplne zelený, myslím, že mu je zle. 
- dedukcia (deduktívna evidencialita): Kde tiekla voda, bol logicky spád. 
V. Plungian (2001) navrhuje oblasť evidenciality diferencovať na základe dvoch para-

metrov: (i) na základe toho, či evidencia je založená na osobnej skúsenosti, (ii) na základe 
toho, či situácia, na ktorú propozícia vety referuje, bola zažitá evaluátorom priamo alebo 
nepriamo. Prípady personálnej evidencie tak možno ďalej diferencovať na priamu 
a nepriamu evidencialitu. Priama a nepriama evidencialita sa tiež rozlišuje u F. de Haana 
(1999). Priama evidencialita sa zakladá na bezprostrednom senzorickom vnímaní situácie, 
na ktorom hovoriaci zakladá svoj epistemický úsudok, pri nepriamej evidencialite takéto 
bezprostredné senzorické vnímanie situácie absentuje, hovoriaci vyjadruje svoj úsudok na 
základe symptómov prítomných v konkrétnej situácii. 

V prípade propozície s parametrami +pers/+dir ide o model, v ktorom je zdrojom eva-
luácie bezprostredná percepčná evidencia situácie evaluátorom: Videl, že Peter sa už vrá-
til. Tento prípad sa vymedzuje ako priama evidencialita (Aikhenvald, 2003).  

V prípade propozície s parametrami +pers/−dir ide o model, v ktorom senzorická evi-
dencia situácie S2 vedie evaluátora k záveru, že sa odohrala situácia S1: Peter sa so mnou 
nerozpráva (S2) – myslím, že sa nahneval (S1). Takýto typ evidencie sa označuje ako infe-
renčná evidencialita (Aikhenvald, 2003; 2004), resp. ako reflektovaná evidencialita (Plun-
gian, 2001). V iných prístupoch sa k inferenčnej evidencialite zaraďuje aj evidencia založe-
ná na percepčnom vyhodnotení situácie, pričom sa diferencuje inferencia založená na 
percepcii situácie a inferencia založená na logickom usudzovaní (Aikhenvald, 2003). 
B. Cornillie (2009, s. 50) v rámci inferenčnej evidenciality diferencuje medzi tzv. okolnost-
nou, generickou a domnienkovou evidencialitou. Namiesto týchto termínov budeme pra-
covať s termínmi inferenčná evidencialita v užšom zmysle slova (ako prípad evidenciality 
založenej na bežnom, intuitívnom usudzovaní), deduktívna evidencialita (ako prípad evi-
denciality založenej na logickom usudzovaní) a percepčná evidencialita (ako prípad evi-
denciality založenej na senzorickej percepcii situácie). 

V prípade propozície s parametrami −pers/−dir je evaluácia propozície založená na cu-
dzej mienke. V takomto prípade sa uvažuje o sprostredkovanej, resp. citačnej evidencialite 
(Aikhevald, 2003): Podľa Pavla sa Peter nahneval. B. Wiemer (2007, s. 175) vymedzuje 
referenčnú evidencialitu ako prípady, keď evaluátor referuje na propozíciu vyjadrenú 
v predchádzajúcom rečovom akte, aby manifestoval cudziu mienku alebo citoval iné vy-
jadrenie. 

Kombinácia parametrov −pers/+dir nie je možná.  

3 Vzťah evidenciality a epistemickej modálnosti 
V teoretickej literatúre sa v súvislosti s epistemickou modálnosťou objavuje problém 

jej vymedzenia oproti tzv. evidencialite. Pokiaľ ide o vzťah medzi týmito kategóriami, roz-
liční autori zastávajú názor, že ide o (1) dve nezávislé, neprekrývajúce sa kategórie, napr. 
J. Nuyts (2001); (2) dve samostatné kategórie, ktoré sa však navzájom prekrývajú, napr. 
V. Plungian (2001); alebo (3) kategórie vo vzťahu inklúzie, napr. K. Boye (2009). V prípade 
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inklúzie sa evidencialita vymedzuje ako širšia kategória, keďže evidenčný operátor nemusí 
nevyhnutne signalizovať aj epistemickú hodnotu (stupeň validity). Podľa názoru V. Plun-
giana (2001, s. 354) je však evidenčný základ pri epistemickej evaluácii prítomný vždy 
aspoň implicitne. Dá sa vlastne povedať, že špecifikovanie epistemickej hodnoty propozí-
cie na epistemickej škále je založené na povahe evidenčného zdroja. Podľa nášho názoru 
evidencialita a epistemická modalita predstavujú „dve tváre“ evaluačného aktu v závislosti 
od toho, či evaluátor validitu propozície signalizuje poukázaním na evaluačný zdroj, alebo 
sa validita propozície špecifikuje explikovaním jej epistemickej hodnoty. P. Kehayov (2002) 
nazýva evidencialitu jánusovskou kategóriou, ktorá je čiastočne zakotvená v oblasti epis-
temickej modality a čiastočne ju presahuje.  

Nevyhnutnosť vymedziť evidencialitu a epistemickú modalitu ako dve samostatné ka-
tegórie v slovenčine na jednej strane vyplýva z konštituovania samostatných subsystémov 
výrazových prostriedkov evidenciality a epistemickej modality, ako aj zo stupňa gramati-
kalizácie oboch kategórií (evidencialita v slovenčine je v porovnaní s epistemickou modali-
tou gramatikalizovaná v menšej miere).  

Na druhej strane však spätosť oboch kategórií potvrdzuje kooperácia epistemických 
a evidenčných operátorov vo výpovediach. Túto relačnosť oboch kategórií potvrdzuje 
výskum kolokačného okolia operátorov epistemickej modality, v ktorom možno identifi-
kovať evidenčné signály, na ktorých sa zakladá epistemické hodnotenie evaluátora. 
V kontexte týchto úvah sa ako podnetná javí myšlienka V. Plungiana (2001) o minimálne 
implicitnej prítomnosti evidenčného základu pri epistemickej evaluácii. Tento evidenčný 
základ je vo výpovediach s epistemickými operátormi prítomný buď implicitne, alebo sa 
vyjadruje explicitne v kontextovom okolí výpovedí s epistemickými relátormi.  

(1) Na tele mala zreteľné znaky po urputnom zápase. Útočník <musel> byť vysoký a mocný. (impli-
citný evidenčný základ) 

(2) Znenazdajky sa tu stretol so starším pánom so šedivou bradou, ktorý <musel> byť podľa výstroja 
zoológ alebo botanik. (implicitný evidenčný základ) 

(3) Domnievam sa, že za volantom <musí> sedieť muž. (explicitný evidenčný základ) 
(4) Predpokladám, že niekto z pracovníkov <musel> dať tomu dotyčnému informácie o hesle. (ex-

plicitný evidenčný základ) 

Druhý aspekt relačnosti oboch kategórií sa spája s tvrdením B. Wiemera (2009, s. 1), 
ktorý konštatuje, že mnohé markery evidenciality majú v sebe zahrnutý epistemický kom-
ponent („náznak“). V tomto kontexte je dôležité zodpovedať otázku epistemickej hodnoty 
evidenčných operátorov. V teoretickej literatúre sa v tejto súvislosti konštatuje, že evi-
denčné operátory vyjadrujú vždy zníženú mieru validity propozície (porov. napr. Willet, 
1988). 

V príspevku sa pokúsime overiť hypotézu, že stanovenie stupňa validity propozície je 
späté s povahou evidenčného zdroja. Na základe kolokačných preferencií modálnych 
a evidenčných operátorov sa pokúsime overiť, do akej miery býva stupeň validity propozí-
cie, ktorý evaluátor vo výpovedi explikuje, podmienený práve charakterom evidenčného 
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zdroja. Pokúsime sa tiež interpretovať pragmatické okolnosti uplatňovania evidenčných 
operátorov vo výpovedi a ich funkciu pri epistemickej evaluácii situácie hovoriacim.3 

V nasledujúcej tabuľke ponúkame výsledky korpusovej analýzy založenej na výskume 
kolokácií prototypických operátorov jednotlivých typov evidenciality (percepčná: vidím, 
deduktívna: logicky, inferenčná: myslím) s epistemickými operátormi vysokej, strednej 
a nízkej pravdepodobnosti (modálny relátor musieť, partikula pravdepodobne – partikula 
asi – modálny relátor môcť):4 
 musieť pravdepodobne asi môcť 
Vidím 1 0 0 4 
Logicky 189 11 25 126 
Myslím 397 10 128 1108 

3.1 Referenčná evidencialita 
Referenčná evidencialita sa spája s prípadmi, keď hovoriaci v rámci propozície vyjadru-

je cudziu mienku. Evidenčným zdrojom je v tomto prípade asertívny rečový akt realizova-
ný inou osobou. Vyjadrovanie cudzej mienky sa spája s využitím evidenčných operátorov, 
ktoré sa niekedy označujú ako tzv. hear-say markery (pozri Wiemer, 2009). V slovenčine sa 
na vyjadrenie cudzej mienky využívajú lexikálne, lexikálno-gramatické a lexikálno- 
-syntaktické operátory. K lexikálno-gramatickým prostriedkom patrí modálny relátor mať 
a evidenčné častice údajne, vraj. K lexikálnym prostriedkom možno zaradiť verbá dicendi 
a vetné adverbiá, k lexikálno-syntaktickým prostriedkom deagentizované reflexívne kon-
štrukcie hovorí sa, vraví sa, píše sa, prípadne aj 3. os. pl. hovoria, vravia, píšu a autorizačné 
adverbiále zreteľa, v slovenčine prototypicky vyjadrené predložkovým spojením „podľa + G“. 
K syntaktickým prostriedkom referenčnej evidenciality možno zaradiť aj syntaktické kon-
štrukcie s introduktívnou partikulou že, ktoré vznikli elidovaním riadiaceho verba dicendi 
z hlavnej vety. 

Referenčné evidenčné operátory možno v závislosti od toho, aký aspekt evidencie je zo 
sémantického hľadiska pri nich v popredí, rozdeliť do troch skupín: v prvej skupine refe-
renčný operátor referuje na komplexný obsah výpovede (mať, vraj, údajne), v druhej na 
spôsob sprostredkovania informácie, komunikačný kód (Hovorí sa, Vraví sa, Píše sa, Hovo-
ria, Píšu, Vravia), v tretej na osobu pôvodného produktora (podľa + G).  

Pokiaľ ide o epistemickú hodnotu operátorov referenčnej evidenciality, podľa K. Boy 
(2009, s. 7) operátory reportívnej evidenciality signalizujú strednú pravdepodobnosť vali-
dity propozície. J. Hoffmannová a I. Kollářová (2007) na základe korpusovej analýzy parti-
kuly prý/prej diferencujú prípady, keď sa danou partikulou vyjadruje cudzia mienka, 
a prípady, keď daná partikula signalizuje zníženú mieru platnosti propozície, 
tzv. epistemickú dištanciu hovoriaceho. Podľa nášho názoru je však táto diferenciácia 

                                                             
3 O pragmatickej dimenzii kategórie evidenciality podnetne uvažuje I. Mushin (2001), keď vymedzuje 

funkciu vyjadrovaní epistemologického postoja prostredníctvom evidenčných operátorov. 
4 Korpusovú analýzu sme realizovali v korpusovej verzii prim-4.0-public-all. Na základe funkcie [word] 

sme si vyhľadali príslušné tvary evidenčných operátorov. Kolokačné spojenia sme vyhľadávali pomocou 
pozitívneho filtra, a to v rozsahu –5 <KWIC až 5 >KWIC. 
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značne závislá od kontextu, resp. v prípade hovorených prejavov od realizácie supraseg-
mentov (príznaková intonácia a pod.). Manifestovať to možno na dvoch príkladoch 
z citovanej štúdie: Bosenský prezident pohrozil, že se jeho ministr schůzky nezúčastní, pro-
tože prý srbská strana neplní závazky. – Chtěl si vyzvednout kazety, které mu prý slíbil 
stařenčin příbuzný. Podľa nášho názoru je v týchto prípadoch ťažké určiť, kedy ide o vyjad-
renie cudzej mienky a kedy o zníženú validitu propozície. Nazdávame sa, že epistemická 
hodnota nie je obsiahnutá vo funkčno-sémantickom profile týchto partikúl, ale predstavu-
je len epistemickú „nuansu“, ktorú môže hovoriaci v prípade potreby vyjadriť. 

Podľa nášho názoru predstavujú referenčné evidenčné výrazy epistemicky neutrálne 
operátory. Vo vzťahu k vyjadrovaniu epistemických hodnôt je ich použitie motivované tzv. 
epistemickým agnosticizmom hovoriaceho. Z komunikačno-pragmatického hľadiska preto 
slúžia na vyjadrenie epistemickej dištancie hovoriaceho. Ich používanie je frekventované 
v publicistickom štýle, kde ich uplatnenie primárne súvisí s aktivizáciou maximy kvality. 

(5) Podľa informácií SOP <mal> napríklad proti evidentne „lživej“ reklame zasiahnuť Úrad pre  
finančný dozor. 

Ich realizácia v bežných, každodenných prejavoch je spätá s presúvaním zodpovednosti 
za dej, čo korešponduje aj s vymedzením referenčnej evidenciality u R. Roszka (1993, 
s. 18), ktorý v súvislosti s referenčnou evidencialitou stanovuje tri základné parametre: (i) 
hovoriaci sprostredkuje adresátovi informáciu, ktorú čítal alebo počul, (ii) pôvodca takejto 
informácie je identifikovaný bez ohľadu na to, či sa explicitne vo výpovedi pomenúva, (iii) 
autor takejto cudzej mienky nenesie zodpovednosť za jej pravdivosť. 

(6) Ako je však možné, že ste nezistili, že je nežiaduci hneď pri prvej kontrole? „Policajt mi <pove-
dal>, že v tých mašinkách nemajú úplne aktuálne informácie. 

3.2 Percepčná evidencialita 
Percepčná evidencialita sa zakladá na priamej senzorickej percepcii situácie, ktorá 

umožňuje evaluátorovi špecifikovať validitu propozície. Podľa niektorých autorov možno 
prípady bezprostrednej senzorickej percepcie situácie, od ktorej sa odvíja evaluácia, prira-
diť k prípadom inferenčnej evidenciality, a to na základe skutočnosti, že percepcia je pre 
evaluátora len východiskom procesu jeho usudzovania o validite propozície. Z operátorov, 
ktorými sa explicitne signalizuje percepčná evidencialita, možno spomenúť primárne per-
cepčné predikáty vidieť, počuť, z lexikálno-syntaktických prostriedkov jednočlenné vety 
s petrifikovanými infinitívom vidieť a adverbiom vidno, resp. iniciálové parentetické vety 
Ako vidieť.  

Podľa K. Boy (2009, s. 7) sa priama evidencia spája s istotou hovoriaceho o platnosti 
propozície. Tento názor potvrdzujú aj naše korpusové výsledky, ktoré ukazujú, že pre ope-
rátory percepčnej evidenciality je charakteristické, že sa pripájajú k asertívnym výpove-
diam vyjadrujúcim plnú istotu hovoriaceho. 

(7) <Vidím>, že je hlboko otrasený. 
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Pripájanie evidenčných operátorov k výpovediam s explicitne vyjadrenými operátormi 
epistemickej modálnosti je zriedkavé. 

(8) <Vidím>, že s Bixom sa musíte poriadne oháňať. 
(9) <Vidím>, že by z toho obláčiku mohlo spŕchnuť. 

Na základe týchto zistení možno konštatovať, že participácia percepčných evidenčných 
operátorov na signalizovaní epistemických hodnôt výpovede by sa dala charakterizovať 
ako epistemická fixácia tvrdenia hovoriaceho. 

3.3 Deduktívna evidencialita 
Deduktívna evidencialita súvisí s logickou nevyhnutnosťou stavu vecí, založenou na 

kauzálnom vzťahu medzi predpokladmi a záverom. Explicitným indikátorom deduktívneho 
usudzovania evaluátora bývajú v takýchto výpovediach adverbiá zreteľa logicky, zákonite, 
kognitívne predikáty dedukovať, typickými výrazovými prostriedkami deduktívnej eviden-
ciality sú podmienkové vedľajšie vety s konjunkciami ak – potom. 

Deduktívna evidencialita podľa J. van der Auweru a V. Plungiana (1998, s. 85 – 86) 
predstavuje hraničnú oblasť kategórií evidenciality a epistemickej modálnosti. Typicky sa 
totiž spája s epistemickým modálnym relátorom musieť: Jablko je v škatuli A, B alebo C. Ak 
nie je v škatuli A ani B, musí byť v škatuli C.  

Korpusový výskum potvrdzuje preferenčný výskyt operátorov deduktívnej evidenciality 
vo výpovediach s epistemickou hodnotou vysokej pravdepodobnosti. 

(10) Ak uvážime, že na svete je 300 – 400 miliónov hmyzu, počet toho jedlého <musí> byť logicky ešte 
väčší. 

Epistemickú hodnotu deduktívnej evidenciality možno teda na epistemickej škále vy-
medziť blízko k hodnote vysokej probability.  

3.4 Inferenčná evidencialita 
V našom prístupe vychádzame z názorov J. Dolníka (2003), ktorý inferenciu definuje 

ako prípad bežného, intuitívneho usudzovania. To nie je založené na prísnom logickom 
vzťahu medzi predpokladmi a záverom. Inferenčná evidencialita je záležitosťou asumpcie 
(domnienky) evaluátora, ktorá sa zakladá na jeho skúsenosti. Odhad validity propozície sa 
pri inferenčnej evidencialite opiera o typické, nie nevyhnutne kauzálne súvislosti pozná-
vaných javov.  

Inferenčná evidencialita sa vyjadruje prostredníctvom kognitívnych slovies predpokla-
dať, myslieť, domnievať sa, veriť, dúfať, zdať sa, vidieť sa. Operátory inferenčnej eviden-
ciality možno klasifikovať na základe niekoľkých faktorov. Jedným je rozdelenie evidenč-
ných operátorov z hľadiska toho, či pri nich ide o fokusáciu evaluátora. Na základe tohto 
faktora možno evidenčné operátory inferenčnej evidenciality rozdeliť na operátory 
s fokusáciou evaluátora +FOC (predpokladať, domnievať sa, myslieť, veriť, dúfať) 
a operátory bez fokusácie evaluátora –FOC (zdať sa, vidieť sa). Druhým faktorom je postoj 
evaluátora k realizácii deja. V jednej skupine evidenčných operátorov ide o jednotky 
s vyjadreným kladným postojom k realizácii deja +DEZ (veriť, dúfať), v druhej skupine sú 
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operátory bez explicitného vyjadrenia operátora k realizácii deja –DEZ (predpokladať, 
domnievať sa, myslieť, zdať sa, vidieť sa).  

(11) Británia sa bude vo vlastnom záujme k Európe čoraz viac približovať. 
(11a) Predpokladám, že Británia sa bude vo vlastnom záujme k Európe čoraz viac približovať. (+FOC/-DEZ) 
(11b) Verím, že Británia sa bude vo vlastnom záujme k Európe čoraz viac približovať. (+FOC/+DEZ) 
(11c) Zdá sa mi, že Británia sa bude vo vlastnom záujme k Európe čoraz viac približovať. (-FOC/-DEZ) 

Kognitívnym predikátom myslieť ako evidenčným operátorom sa zaberala S. Čmejrková 
(2008). Z hľadiska signalizácie epistemických hodnôt mu prisudzuje status operátora vy-
jadrujúceho stredný stupeň presvedčenia o platnosti obsahu výpovede. Toto konštatova-
nie platí v prípadoch, keď sa operátor inferenčnej evidenciality pripája k asertívnym výpo-
vediam indikujúcim plnú istotu bez explicitných epistemických signálov. V týchto výpove-
diach možno inferenčným evidenčným operátorom prisúdiť funkciu epistemickej relativi-
zácie výpovede.  

V prípade asertívnych výpovedí s explicitnými epistemickými signálmi sa epistemická 
funkcia inferenčného evidenčného operátora dostáva do úzadia, jeho funkciou je v tomto 
prípade indikovanie evidenčného zdroja tvrdenia hovoriaceho. Ako príklad uvádzame 
predikát domnievať sa, ktorý môže v závislosti od kontextu indikovať vysokú, strednú 
i nízku probabilitu obsahu výpovede. 

(12) <Domnievame> sa, že podobne musela byť vykonaná platba za hospitalizácie v Bratislave. 
(13) <Domnievame sa>, že výcvikoví lektori by mali privítať prirodzený pokles asymetrie. 
(14) Svedkovia incidentu sa <domnievajú>, že vozidlo mohla zasiahnuť raketa. 

4 Záver 
Na záver možno konštatovať, že kategória evidenciality je v slovenčine primárne sé-

mantická kategória s minimálnymi náznakmi gramatikalizácie, ktorá sa prejavuje najmä na 
rovine referenčnej evidenciality (modalizátor mať, partikuly vraj, údajne). Percepčný, de-
duktívny a inferenčný evidenčný zdroj, o ktorý sa hovoriaci pri svojom evaluačnom akte 
opiera, sa v slovenčine explicitne vyjadruje primárne lexikálnymi prostriedkami. Zároveň 
sa však potvrdzuje, že evidencialitu a epistemickú modálnosť nemožno chápať ako sepa-
rátne, nesúvisiace kategórie, čo potvrdzuje predovšetkým výskum kolokačného okolia 
epistemických operátorov a úloha evidenčných signálov participujúcich na vyjadrovaní 
vzťahov epistemickej modálnosti.  

Z tohto hľadiska možno jednotlivé typy evidenčných operátorov funkčne diferencovať. 
Ako epistemicky neutrálne operátory, charakteristické epistemickým agnosticizmom ho-
voriaceho, vymedzujeme operátory referenčnej evidenciality. Ako epistemicky príznakové 
operátory vymedzujeme výrazové prostriedky percepčnej, deduktívnej a inferenčnej evi-
denciality. Percepčné evidenčné operátory sú prototypicky späté s plnou istotou týkajú-
cou sa validity proprozície, deduktívne evidenčné operátory sú zasa prototypicky späté 
s vysokou pravdepodobnosťou validity propozície. Zároveň sú na rozdiel od inferenčných 
evidenčných operátorov epistemicky vyhranenejšie. Väčšiu mieru epistemickej indiferent-
nosti inferenčných operátorov potvrdzuje aj výskum ich kolokácií s operátormi epistemic-
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kej modálnosti. V prípade inferenčných evidenčných operátorov totiž nezaznamenávame 
výraznejšie kolokačné reštrikcie týkajúce sa operátorov s odlišnou epistemickou hodnotou.  

Z funkčného hľadiska možno diferencovať medzi epistemickou fixáciou, charakteristic-
kou pre percepčné evidenčné operátory, a epistemickou relativizáciou, ktorá sa spája 
primárne s inferenčnými evidenčnými operátormi.  
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Epistemic functions of evidential operators in Slovak language 
In theoretic frameworks epistemic evaluation is defined as an act including expression 

of attitude towards the validity of proposition. The epistemic scale reflects the gradient 
character of epistemic operators and can be specified as full certainty – high probability – 
medium probability – low probability – uncertainty. The evaluation process is based on 
evidential basis, which serves as a source for speaker’s attitude towards the validity of 
proposition degree. The functional category expressing the evidential source is called 
evidenciality. The corpus research has proved that epistemic modality and evidenciality 
could not be viewed as separated and unrelated categories. It can be manifested by the 
corpus research of the collocation setting of epistemic operators and the role of evidential 
operators participating on expressing the relations of epistemic modality. 
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