
Oponentský posudek bakalářské práce Jany Markové Partikulizace ustálených vsuvek v 

současné češtině 

Cílem bakalářská práce Jany Markové bylo na základě dosavadní reflexe problému v odborné 

literatuře prokázat, že struktury řazené mezi ustálené vsuvky vykazují v mnohém rysy slovního druhu 

částic. Po detailním popisu dosavadních přístupů ke vsuvce i k problematice částic stanovuje autorka 

vlastní členění ustálených vsuvek do 3 skupin a chce zkoumat jejich možné částicové charakteristiky 

pomocí drobné korpusové sondy. 

Již z přehledu literatury je zřejmé, že se jedná o problematiku velmi spletitou, definice se různě kříží a 

často nejsou jasně stanoveny. Je třeba ocenit množství literatury, se kterým se autorka seznámila, i 

pečlivé formulování obecných poznatků. Autorka jasně doložila, že je schopna přesně parafrázovat 

odbornou literaturu, na několika místech upozorňuje i na nejasnosti, které na jejím základě vznikají. 

Zároveň je třeba ocenit práci s korpusem – nespoléhání se na vlastní introspekci a práci s reálnými 

doklady. Práce má nicméně několik podle mého názoru velmi problematických aspektů, které dále 

vyjmenovávám, a prosím autorku o jejich vyjasnění v průběhu obhajoby. 

Vzhledem k tomu, že je větší část práce teoretická, očekávala bych větší důraz na nalezení vlastního 

pojetí dané problematiky, argumentaci, proč ta která charakteristika je/není pro daný jev důležitá a 

co z toho pro rozlišování vsuvek a částic vyplývá. Zároveň si podle mého názoru práce málo všímá 

toho, co znamená ustálenost (a právě to by mohlo práci vyvést z mnohých nejasností). Rozumím 

tomu, že se literatura tomuto jevu věnuje poněkud chaoticky, o to více bych ale čekala vlastní invenci 

autorky. Znamená ustálenost jen začlenění do věty bez grafické signalizace, omezení na některé 

tvary, nemožnost dalšího rozvíjení, případné zjednodušování struktury, nebo i něco dalšího? Práce 

tyto aspekty zmiňuje pouze letmo nebo vůbec a v sondě se jimi nezabývá (až na grafické signalizování 

nezačleněnosti).  

Na rozdíl od vsuvek nepředstavuje autorka žádné vlastní pojetí toho, co je částice. V korpusovém 

výzkumu pak jako kritéria zařazení dané struktury/výrazu mezi vsuvky/částice používá kritéria, které 

nikde předtím nedefinovala. Jako zásadní pro vsuvku vnímá kromě grafické signalizace 

nezačleněnosti do věty také výpovědní platnost, i když předtím konstatovala, že tuto platnost vsuvky 

mít mohou a nemusí (např. s. 22), a jako zásadní pro částice vnímá vztah k jednomu větnému členu 

(ne k větě), i když předtím uvádí, že částice se mohou podle dosavadních přístupů vztahovat buď 

k větě, nebo k jedné části věty (např. s. 32), stejně jako je tomu u vsuvek. Navíc se na s. 40 

problematizuje i grafická signalizace nezačleněnosti do věty. Rozbor dokladů je tak postaven na 

nejasných kritériích a není vůbec zřejmé, proč autorka potřebuje např. odlišovat případy, kdy 

sledovaný výraz/struktura stojí před přísudkem a mezi jeho částmi, a co z toho vyplývá. 

Celá korpusová sonda je představena jako kvalitativní, zároveň se v ní však ve velké míře objevují 

procenta jednotlivých případů a není potom jasné, proč nejsou nějak zahrnuta do závěru.  

Zařazení ustálených „vsuvek“ jako asi, snad, prý (některé výrazy skupiny 3) do korpusové sondy 

považuji za komplikaci, kterou celá práce ztrácí na přehlednosti a jasnosti – považovat tyto výrazy za 

ustálené vsuvky předpokládá stav, kdy tyto výrazy ustálené nebyly – o tom se ale práce vůbec 

nezmiňuje a nevím, jestli se o něčem takovém zmiňují citované práce. Prosím autorku, aby při 

obhajobě zvážila, zda považování výrazů jako asi za ustálenou vsuvku není pouze dědictvím doby, kdy 

nebyl dostatečně vymezen slovní druh částic, a zda by nebylo lepší dnes tyto výrazy hodnotit prostě 



jako částice. Stejně tak prosím o objasnění, proč v závěru uvažuje o tom, že pokud se výraz jako asi 

nebo tuším vyskytne před predikátem, jedná se o vsuvku, pokud v pozici po predikátu, jedná se o 

částici. 

Za podobnou komplikaci považuji pojednání o větných adverbiích, ze kterého se nevyvozují žádné 

obecné závěry ani důsledky pro vlastní práci. 

Proč není v práci v charakteristice částic a vsuvek zohledněn postřeh naznačený na s. 37 až 40, že 

některé ze sledovaných struktur se mohou vyskytovat na začátku věty (bohudíky, asi, pokud vím) a 

pro jiné je tato pozice blokována (tuším)? 

Nesouhlasím s tím, že struktura jak se domnívám je samostatnou výpovědí. Stejně tak se 

nedomnívám, že by k této struktuře někdy šlo přidat že a že právě tato ztráta ukazuje na to, že daný 

výraz je ustálenou vsuvkou (s. 30). (Chápu, že tvrzení Grepla-Karlíka se vztahuje k jiným strukturám, 

ale v práci ho lze propojit i s jak se domnívám.) 

Co se myslí standardní pozicí vsuvky před predikátem na s. 38? Co je zdůrazněná částice (s. 56)? 

Domnívám se, že by práci se vsuvkami s komplexnější formou pomohly studie J. Štěpána (2006, 

2011). 

Po stránce formulační je práce ve většině případů vyzrálá, konsistentně však při čtení ruší nevhodné 

spojení korpus vygeneroval, vygenerované doklady apod., chybně používán je termín složený predikát 

pro predikáty tvořené analytickým morfologickým tvarem i predikáty jmenné se sponou. Ostatní 

formulační nedostatky jsou pouze jednotlivé a jsou vyznačeny v práci (např. s. 32).  

Gramatické nedostatky jsou ojedinělé – např. na s. 31 se dvakrát nedodržuje shoda s řídícím jménem 

v neutru plurálu. Po pravopisné stránce je práce zpracována pečlivě, chyby jsou ojedinělé (např. chybí 

interpunkce na s. 24, 27, 56). Za typografický nedostatek je třeba považovat nejednotný (nebo 

alespoň v mnoha případech) nestandardní způsob zápisu odkazovací závorky a interpunkčních 

znamének v ní a za ní (např. na s. 13 v poznámkách pod čarou dvojí způsob ukončení věty s citací – 

tečka v odkazovací závorce nebo za ní). Pro čtenáře zbytečně náročné je také uvádění názvu práce 

bez roku jeho vydání (např. na s. 12 není dlouho jasné, že výklad v MČ3 napsala Rulíková, na s. 17 

není jasné, ze kterého vydání Mluvnice češtiny se vychází atd.). Rušivé také může být nejednotné 

psaní kurzivní/nekurzivní čárky mezi příklady v kurzivě (patrné např. na s. 17 nebo 28). 

Celkově však konstatuji, že práce Jany Markové splňuje nároky kladené na bakalářské práce, 

doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře nebo velmi dobře v závislosti na průběhu 

obhajoby. 

 

 
V Praze dne 27. 5. 2014                                                                                                      Mgr. Pavlína Jínová 
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