
M I R O S L A V G R E P L (Bmo) 

Z Á V Ě R E Č N É S L O V O 

Vážení a milí hosté, 

zbývá mi povinnost uzavřít jednání našeho symposia jménem organizačního 
výboru. Slyšeli jsme z úst akad. I. Lekova a proi. St. Urbaňczyka mnoho 
pěkných slov uznání a ocenění naší práce. Tato slova nás velice těší a jsou nám 
povzbuzením do další práce. Avšak dobrý průběh symposia by nebyl možný 
bez podpory a pochopení, které nám poskytly naše státní a stranické orgány. 
A nebyl by přirozeně také možný bez Vaší laskavé účasti. Dovolte mi proto, 
abych Vám co nejsrdečněji poděkoval za Vaši účast, za všechny pečlivě při
pravené referáty a diskusní příspěvky, za všechna ta věcná a obsahově bohatá 
vystoupení v diskusi, která z našeho jednání vpravdě udělala to, čím býti 
mělo: vážnou a plodnou výměnou názorů a vědeckých poznatků, které opubli
kovány budou jistě významným příspěvkem nás všech do lingvistické teorie. 

Jak známo, symposia, konierence apod. nemají jen stránku vědeckou, od
bornou, ale neméně důležitou stránku společenskou. Jestliže rezultáty stránky 
odborné nejsou leckde tak výrazné a definitivní, jak by si snad, někteří přáli, 
myslím si, že ono druhé, společenské poslání naše symposion splnilo: podařilo 
se dále upevnit a prohloubit přátelství a spolupráci lingvistů slavistů, přede
vším slavistů ze socialistických zemí, jejichž účast na symposiu byla — 
mohu to tak snad říci — opravdu reprezentativní. 

Organizační výbor se omlouvá všem účastníkům za všechny případné 
nedostatky, k nimž během symposia došlo. Prosíme, abyste nám je laskavě 
prominuli. Doufáme, že jich nebylo tolik a že nebyly tak závažné, aby Vaše 
dojmy z Brna a ze symposia byly v zásadě negativní, a že se budete do Brna 
rádi vracet. 

Tím vlastně přecházím k perspektivě. Jedno symposion skončilo a je třeba 
myslet na budoucnost. Brněnští lingvisté by chtěli pokračovat v tradici těchto 
symposií, jejichž realizaci a organizaci věnoval tak mnoho sil prof. J. Bauer. 
Myslíme si, že i materiály z těchto symposií našly a nacházejí ve stále větší 
míře pozornost lingvistické veřejnosti. To vše nás zavazuje a inspiruje k tomu, 
abychom v tradici brněnských symposií pokračovali. Přemýšleli jsme o tom, 
jakou tematiku vybrat pro příští symposion, a došli jsme k závěru, že se do 
jisté míry sama vlastně zformulovala v mnoha našich vystoupeních a reie-
rátech. 

Z našeho jednání jednak vyplynulo, že se v důsledku časté emocionálně 
motivované transpozice prostředků modality (modů, intonace, celých modál-
ních schémat) modalita úzce stýká s oblastí vyjadřování emocionality vůbec, 
a že je tudíž potřeba tyto dvě oblasti teoreticky přesněji vymezit a specifikovat, 
jednak se ukázalo, že modální typy věty souvisí ještě těsněji než typy grama-

395 



tické (větné vzorce) se sémantickou strukturou věty. Proto se nabízí pro 
příští syntaktické symposion v Brně v podstatě dvě témata: (1) Emocionální 
výstavba výpovědi a její prostředky; (2) Vztah mezi gramatickou a sémantickou 
strukturou věty a výpovědi. 

Závěrem dovolte, abych všem účastníkům symposia znovu poděkoval za 
účast, popřál všem pěkný a šťastný návrat domů a mnoho úspěchů v další 
vědecké práci. 
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