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Jana Marková: Partikulizace ustálených vsuvek v současné češtině 

 
Předmětem bakalářské práce Jany Markové je jednak porovnání výrazů a spojení, jež fungují – syntakticky 

a/nebo významově – jako vsuvky, a slovního druhu částic, jednak postihnutí procesu, při němž některé typů 

vsuvky přecházejí k výrazům částicového charakteru. Práce se skládá ze dvou  částí: teoretické, dále 

diferencované, a z výzkumu korpusových dokladů. V první z nich autorka popisuje, jak jsou v české odborné 

literatuře pojímány vsuvky, zejména typ vsuvek ustálených, a částice, zejména pak částice jistotněmodalitní, 

které se se zkoumaným podtypem vsuvek významně překrývají, a srovnává je z několika hledisek. Na 

základě tohoto srovnání se věnuje tématu partikulizace a stanovuje formálně-syntaktické i sémantické 

podmínky pro diferenciaci možné platnosti vsuvkové a platnosti částicové. Soustřeďuje se jak na pozici ve 

větě, vztah k jednotlivým větným členům či celé výpovědi, tak na grafické zapuštění do věty, tj. (ne)užití 

interpunkce, jež je formálním signálem funkce daného výrazu či spojení v celé větě/textu. V části korpusové 

se bakalantka pokusila prozkoumat, jak je užíváno 6 vybraných zástupců vsuvkových výrazů v interpozici, 

soustřeďovala se na jejich vztah k celé výpovědi, resp. k jednotlivým větným členům. 

 

Teoretická část práce je napsána velice pečlivě. Bakalantka vycházela ze značného množství sekundární 

literatury, mluvnic i studií, a prokázala, že s literaturou umí pracovat. Srovnání ukázalo na nejednotnost 

pojetí jak ustálených vsuvek, tak jistotněmodalitních částic. Řazení srovnávané literatury stanovila autorka 

podle chronologie vydání, což je zejména v případě relativně mladého slovního druhu částic prozíravé, 

jelikož můžeme dobře sledovat partikulizaci jako obecný jev. Jen na některých místech by bylo vhodné lépe 

značit, zda se jedná o citaci, nebo vlastní autorčino shrnutí či poznámku (např. definice "navazování" v 

poznámce pod čarou č. 4). Téma práce vyžadovalo vyrovnat se s terminologií mnoha souvisejících jevů, i zde 

by bylo možné v několika výjimečných případech opatřit text podrobnějším vysvětlením s odkazem na 

bibliografii (např. u termínu "desémantizace" v kapitole 9.2). 

 

Vysoce oceňuji autorčin návrh členění ustálených vsuvek na tři typy s podrobným vysvětlením, který 

problematiku zpřehlednil. Za zdařilou a přínosnou považuji kapitolu "Pozice ustálených vsuvek ve větě a 

jejich vztah ke větě a větným členům", v níž bakalantka ukazuje na vlastních příkladech tří stanovených typů 

vsuvek (1. jak se domnívám, 2. tuším, 3. asi) stupeň jejich integrace do větného celku a možné vztahy k celku 

výpovědi či částem věty. Domnívám se, že by na základě uvedených příkladů mohla být autorka méně 

opatrná v tvrzení, že typ třetí již nabyl v dnešní češtině funkce částicové s drobnou, a navíc diskutabilní 

výjimkou v postpozici. Ostatně v pozn. č. 61 v korpusové části podotýká, že v interpozici by výraz asi 

nehodnotila jako interponovanou vsuvku ani u příkladů, v nichž je oddělena čárkami či pomlčkami. 

 

Kladně hodnotím též připojenou korpusovou analýzu 2 zástupců každého ze tří stanovených typů vsuvek, 



jimiž jsou 1) jak se domnívám, pokud vím, 2) zdá se, tuším, 3) bezpochyby, asi. Autorce se zde povedlo 

vybrat šest výrazů dokládajících škálovitost vztahu vsuvka–částice, a to zvláště na dokladech grafické 

signalizace (ne)zapojenosti do věty/výpovědi. Tato část práce by si do budoucna zasloužila zpracování ještě 

podrobnější. 

 

V několika případech bych si troufla spekulovat o řazení dané konstrukce vzhledem k její pozici. Např. u 

příkladu "tam se mi zdařilo, jak se domnívám, vyslovit poesii své zkušenosti z londýnského blitzu" autorka 

tvrdí, že vsuvka vytýká "jen jediný člen [...] více či méně rozvitý" (str. 45). Zde bych se přikláněla k tomu, že 

vsuvka není vázána na jediný, rozvitý větný člen, ale vztahuje se spíše k celé výpovědi.  

 

Za problematické považuji stanovování pozice vsuvky v případě, že je včleněna do věty se zvratným 

slovesem. Je otázka, zda a jaký by byl rozdíl mezi konstrukcí "Lidi v Čechách, pokud vím, se dělí na dvě 

skupiny" a "Lidi v Čechách se, pokud vím, dělí na dvě skupiny" (str. 47). Podle autorčina členění by totiž tyto 

dvě věty náležely k jinému typu co do pozice vzhledem k přísudku. 

 

Práce obsahuje jen minimum formálních nedostatků, upozornila bych pouze na občasné nesprávné 

nakládání s dvojitým spojovacím výrazem jednak–jednak (např.  str. 21, str. 44) a nedůslednost ve shodě se 

substantivy středního rodu (např. kritéria – bývají hodnoceny (str. 22)). 

 

Téma, které si Jana Marková pro svou bakalářskou práci vybrala, je rozsáhlé a vyžadovalo nejen citlivé 

zpracování dostupných zdrojů, ale i vlastní invenci při zkoumání. Jediné, co by si zasloužilo z hlediska rozsahu 

a funkce bakalářské práce větší pozornosti, je závěr práce, v němž by měly být jmenovány všechny výsledky 

výzkumu, případně i výhledy možného budoucího zkoumání. Přesto může tato bakalářská práce sloužit jako 

velmi užitečný doklad probíhající jazykové změny, a to včetně jejích formálních "důsledků", jimiž jsou mimo 

jiné změny v interpunkci. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a považuji i přes jmenované nedostatky a – z mého pohledu – příliš strohý závěr 

za kvalitní a v závislosti na obhajobě ji navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře. 
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