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Doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 

___________________________________________________________________________ 

 

OPONENTSKÝ POSUDOK DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

Šimková, Mária: Častice v slovenčine a češtine. Systémová a korpusovolingvistická analýza  

(Dizertačná práca).  Praha 2015.  Karlova univerzita v Prahe, Filozofická fakulta, Katedra 

stredoeurópskych štúdií. Slovanská filológia. 342 s. 

 

Predložená dizertačná práca PhDr. Márie Šimkovej Častice v slovenčine a češtine. 

Systémová a korpusovolingvistická analýza  je z oblasti synchrónneho výskumu slovanských 

jazykov. Významnou súčasťou práce je rozsiahla sumarizácia poznatkov o partikulách ako 

slovnom druhu, mimoriadne široký a hlboký záber do spracovania literatúry –  s náležitým 

miestom prác A. V. Isačenka a Ľ. Ďuroviča – čitateľa vťahuje do problematiky a okrem iného 

ukazuje aj to, ako extralingválne zasahovanie do jazykovedy ju negatívne ovplyvňuje a 

deformuje. Je pochopiteľné, že v slovakistike a bohemistike je základom pri spracovaní 

partikúl analýza prác rusistov (s. 17 – 77), a hoci precízne a pútavo spracovaná literatúra je 

inšpiráciou a dobrým východiskom na dotváranie vlastných záverov o danom probléme aj pre 

čitateľa, niektoré časti (ako pasáž teória slovných druhov od staroveku po súčasnosť, ktorá 

nás len utvrdzuje v tom, že človek ťažko prekročí svoj tieň, a pasáž o prehistórii partikúl 

v slovakistike od A. Bernoláka) sú až redundantné a stačilo by možno len ich kritické 

zhodnotenie. Pred podrobnou deskripciou starších prameňov (Šachmatov; Vinogradov s. 23 – 

32), ktorá je navyše v protiklade s kusými informáciami  o prácach ďalších autorov (na s. 61 – 

62  Vasilieva, 1964, ktorá chýba aj v použitej literatúre; Toropova, 1978; Nikolajeva, 1985; 

Kobozeva, 1989, 1990; Borisova, 1990; Gladrow, 2007; na s. 100 Biskup, 2007; Svašek, 

2007; Rinas, 2013; Šimik, 2013), by som uvítala viac jej porovnanie a kritické zhodnotenie. 

V práci vzniká nepomer medzi pasážami o literatúre (s.  17 – 177), ktoré sú prezentované 

častejšie presným „citátovým spôsobom“ náročným na vnímanie,  a ostatnými kapitolami (s. 

179 – 208) či záverom. 

Vzácnym prínosom k spresneniu terminológie sú postrehy autorky o termínoch 

autosémantickosť a synsématickosť, ktorá sa často stotožňuje s neplnovýznamovosťou 

(asémantickosťou či neautosémantickosťou). Ekvivalenty internacionálnych termínov 

synsémantický, synsyntagmatický skutočne posúvajú význam „od pôvodného významu“ 

(synsémantický a synsyntagmatický – majúci význam či tvoriaci jeden člen syntagmy spolu 
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s niečím) do polohy antonyma (nemajúci význam, nemajúci úlohu vetného člena). Okrem 

toho treba oceniť u Márie Šimkovej nielen pripomenutie významu V. V. Vinogradova pre aj 

slovakistiku a bohemistiku, ale aj upozornenie na zavádzajúci posun pri jeho charakteristike 

partikúl v slovenských a českých gramatických opisoch.  Zjednodušením pôvodnej formulácie 

V. V. Vinogradova „ o stanovisku hovoriaceho subjektu k vzťahu výpovede ku skutočnosti  

alebo k výberu a funkciám jednotlivých výrazov vo výpovedi“  na  „vzťah hovoriaceho ku 

skutočnosti“ sa výskum partikúl v slovakistike aj bohemistike ochudobnil, prestal sa skúmať 

fakt, že pri uvádzaní výpovedí sa môže autor správať ako reproduktor nekomentujúci 

výpoveď, resp.  reproduktor komentujúci výpoveď vo vzťahu pôvodného autora výpovede 

k vzťahu výpovede ku skutočnosti, porov. komentovanie bez hodnotenia, komentovanie 

s hodnotením (súhlasným, nesúhlasným, spochybňujúcim). Pri opise situácie v ruskej 

a sovietskej literatúry pôsobí trochu rušivo grafické neodlišovanie termínu častice v širšom 

význame „častica reči“ ako synsémantický slovný druh, resp. „časť reči“ ako slovný druh, 

kde by som navrhovala vždy aj úvodzovky (ako na s. 19), a a termínu častice v užšom 

význame, kde by som v prípade knižného vydania navrhovala aspoň v týchto kapitolách 

používať termín partikula. Miesto termínov prepozitívne alebo postpozitívne by som 

uprednostnila termíny  preponované, postponované, intraponované (umiestnené na začiatok, 

stred či koniec). V tabuľkách (s. 233 – 362) sa nekriticky sa preberá termín podľa Slovníka 

slovenského jazyka pri adverbiálnych pronominách, ktoré sa hodnotia nesprávne ako zámenné 

príslovky (zps) miesto príslovkové zámená. 

Medzi partikuly sa dostali rôznorodé prostriedky, ako morfematička pokladám za 

správne, že autorka vyčlenila tzv. formálne či nesamostatné partikuly, ktoré  nemajú status 

lexémy, sú nositeľmi gramatických významov ako gramatické morfémy v analytických 

gramatických tvaroch (bol by prišiel), nositeľmi lexikálno-gramatických významov ako 

modifikačné morfémy (nie je, nebol) alebo sú derivačnými morfémami vo formálne 

analytických lexémach (po slovensky, na šťastie/našťastie; da-, poda-, nie-, ni-, hoci-, voľa-, 

všeli-; -si, -koľvek, -že; venovať sa, posedieť si). Po vyčlenení partikuly by ako gramatickej 

morfémy už by som ju neuvádzala v predloženej kvalifikácii ako konštitutívnu partikulu. 

Gramatický, lexikálno-gramatický či slovotvorný význam však nemajú partikuly že, ho, len, 

už, to, ale ani čím, čo (v konštrukciách s druhým, resp. tretím stupňom adjektív a adverbií: čím 

väčší, čím viac, čo najviac).  

Počas celej analýzy literatúry Mária Šimková hľadá argumenty na obhajobu 

lexikálneho významu partikúl. Vynakladá veľa energie na to, aby poukázala na ich špecifický 

lexikálny význam, a chytá sa každej formulácie, napríklad, že výklad pomocou opisu 
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vyjadruje vzťah je dôkazom na existenciu iného než vzťahového pragmatického významu 

partikúl. Nazdávam sa, že hľadanie odpovedí na otázku, či sú partikuly slovným druhom, je 

v slovakistike búchaním do otvorených dverí. Po vysvetlení faktu, že synsémantický nie je 

asémantický, by si autorka dizertácie mohla dovoliť prezentovať aj bez zdĺhavej 

dokumentácie inými autormi svoj pohľad na špecifický lexikálny význam partikúl „ako 

označenie, pomenovanie istých prejavov pri vyjadrovaní vzťahu, (hodnotiaceho) postoja 

hovoriaceho k mimojazykovej skutočnosti, k účastníkom komunikácie a/alebo k jazykovému 

či rečovému stvárneniu komunikačnej situácie. Realizáciu tohto významu vo výpovedi sme 

vymedzili ako modifikáciu a aktualizáciu jazykových jednotiek a štrukturáciu textu“. 

Prínosom k slovenskej aj českej lexikografii je kapitola Častice v slovenských a 

českých lexikografických opisoch (s. 128 n.). Obe jazykovedy majú spoločné to, že „autori 

heslových statí časticových lexém ani redaktori slovníkov neprevzali v úplnosti žiadnu z 

gramatických koncepcií, ale postupovali ... podľa  vlastného jazykového vedomia“, 

výraznejšiu korešpondenciu medzi ich lexikografickým a gramatickým spracovaním nachádza 

autorka v Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Lexikografi ocenia aj čiastkové 

zistenia z monografie, napríklad o nezaradení lexém vyslovene, v princípe, v zásade medzi 

partikuly. Využívaním možností súčasnej doby (elektronické spracovanie slovníkov) a svojho 

pracoviska (korpusové zdroje) M. Šimková presvedčivo prezentuje proces akceptácie partikúl 

v slovakistike a bohemistike, ale dokumentuje aj spomínaný nesúlad medzi opismi partikúl 

v gramatikách a ich lexikografickým spracovaním v súčasných slovenských a českých 

výkladových slovníkoch, ktorý sa dá v budúcnosti využívať ako významný zdroj na 

spresnenie a skvalitnenie výskumu partikúl na obidvoch stranách – v teórii aj 

v lexikografickej praxi či v korpusovej lingvistike. V opise tabuliek, ktoré tvoria významnú 

časť dizertácie (s. 233 – 342), sa trochu zlieva sledovanie osamostatňovania nového slovného 

druhu v lexikografii a prechodu slovných druhov od adverbií, konjunkcií či prepozícií  k 

partikulám. Pozoruhodné zistenie, že 262 partikúl sa v jednom slovníku zachytáva pomocou 

škály cca 200 rôznych spôsobov (dotvoruje, obmedzuje...), zhruba korešponduje s mojimi 

skúsenosťami pri posudzovaní spôsobov výkladu pronomín a numerálií. Tento náš spoločný 

poznatok sa dá zovšeobecniť v konštatovaní, že v lexikografických prácach by sa mal 

zjednotiť metajazykový zápis lexikálnych jednotiek. Mali by sa v ňom redukovať nefunkčné 

synonymá, ale z výkladu by mala byť jasná aj slovnodruhová aj vnútorná klasifikácia lexémy. 

Potreba redukovať synonymiu v metajazyku  je zreteľná predovšetkým v slovenských 

slovníkoch, kde napríklad zápisu v platn. častice zodpovedajú formulácie „blíži sa (k) 

významu“, „má povahu“, „nadobúda povahu“, „má význam“, „má význam blízky“, „má 
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platnosť“, „vo funkcii“, „vo význame“. Metajazyková synonymia nie je taká výrazná 

v českých slovníkoch, napríklad v Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost podľa M. 

Šimkovej má 177 partikúl 23 spôsobov zápisu. V kapitole o partikulách ako slovnom druhu v 

slovenskej a českej lingvistike by bolo treba viac vysvetliť zistený pomer 1,7:1  pri doteraz 

registrovaných časticiach (v slovenčine cca 400, v češtine cca 200). 

  Kým skúmanie lexikografických prác prispelo k potrebe redukovať metajazykovú 

synonymiu, spracovanie častíc v Slovensko-českom slovníku a v Česko-slovenskom slovníku 

sa ukazuje ako veľmi dobrá pomôcka na objektívne stanovenie synonymie partikúl pri ich 

výklade v obidvoch jazykovedách. Sonda o porovnaní konkrétnych vybraných partikúl 

akurát, bodaj, kiež, nech v textoch všeobecných korpusov slovenčiny a češtiny  a v slovensko-

českom paralelnom korpuse SNK (s. 184 – 202) ukazuje mimoriadne možnosti na využívanie 

všeobecných a paralelných korpusov v slovenskej a českej lexikografii, ale aj 

v prekladateľskej praxi. 

  Vyvrcholením  analýzy literatúry  a situácie v lexikografii je „návrh novej klasifikácie 

častíc v slovenčine“ (s. 179 – 182). Autorkinu klasifikáciu, ktorá zohľadňuje klasifikácie v 

rusistike, slovakistike aj bohemistike, možno akceptovať, ale vzhľadom na to, že ide o „novú 

klasifikáciu  po vyše päťdesiatich rokoch“, by som očakávala, že sa v nej zohľadní komplex 

kritérií – akýsi špirálovitý návrat ku komplexnému pohľadu na partikuly na novej úrovni – 

teda mala by sa v nej odraziť aj formálna klasifikácia J. Mistríka, funkčno-komunikačná  

klasifikácia O. Uličného či pragmatická klasifikácia  M. Nekulu, J. Táborského. Najväčšie 

výhrady mám však k tomu, že klasifikácia sa  ilustruje len cca 110 partikulami zo vyše 400 

zistených partikúl v slovenčine, nazdávam sa, že svoju klasifikáciu by mala autorka podporiť 

všetkými jednoslovnými, ale aj viacslovnými  partikulami (a čo, no a čo, len nech, ale nech, 

no len!, len aby, však áno), ako aj príkladmi od ostatných spomínaných autorov klasifikácií, 

vrátane rusistov. Po zohľadnení komplexu obsahových, formálnych a funkčných kritérií 

možno uvažovať  napríklad o preskupení jednotlivých typov partikúl v klasifikácii autorky:   

a) Podľa pragmatickej funkcie aj podľa pozície majú k sebe blízko Šimkovej konštitutívne 

(Mistríkove obsahové, pobádacie, Uličného apelové, Vinogradovove modálno-prislovesné) 

a emocionálne partikuly (Uličného emocionálne, Táborského pocitové), ktoré  spoluindikujú 

komunikačné funkcie, postojovú modalitu, resp.  spoluindikujú náladu alebo citový stav 

účastníkov komunikácie.  

b) Podľa pragmatickej funkcie, pri vyjadrovaní vzťahu hovoriaceho k mimojazykovej 

skutočnosti, ale aj podľa pozície (Mistríkovo vytyčovanie) majú k sebe blízko Šimkovej 

epistemické partikuly ako modálne komentátory výpovede (Uličného hodnotiace), osobitne 



5 

 

spracované kvantifikujúce partikuly modifikujúce kvantitatívne výrazy alebo výpovede 

(Uličného hodnotiace z hľadiska miery, Vinogradovove kvantitatívno-určovacie) 

a intenzifikujúce partikuly (Nekulove a Taborského  intenzifikačné), ktoré vyjadrujú dôraz, 

hodnotenie, intenzitu výrazu, pri ktorom stoja (preponované aj, postponované tiež).  

c) Podľa funkcie štruktúrovať text  M. Šimková takéto partikuly, ktoré sa nachádzajú aj 

v ostatných klasifikáciách, ďalej vydeľuje ako enumeratívne, konektorické (blízke 

konjunkciám) a výplnkové (blízke interjekciám).  

Kompletizácia príkladov od iných autorov klasifikácií,  vrátane V. V. Vinogradova 

(napr. kvantitatívno-určovacie počti, pribliziteľno, rovno, točno, čuť ne) by autorke pomohla 

verifikovať a kompletizovať vlastnú klasifikáciu. Okrem toho by to pomohlo zistiť jej vzťah 

ku súčasnej klasifikácii  parentéz (napr. Ivanová, 2012) ako  významnému prostriedku na 

komentovanie výpovede bez syntaktickej zapojenosti (porov. termíny introdukčný, nulový 

alebo tretí syntaktický vzťah, resp. juxtapozičný vzťah), pričom klasifikácie parentézy (napr. 

Grammatika russkogo jazyka. 2, 1954) a klasifikácie partikúl, vrátane konečnej klasifikácie 

M. Šimkovej vykazujú toľko zhôd, že sa tu žiada opýtať, či sa partikuly nedajú chápať ako 

„lexikalizované“ parentézy, ktoré sa vyznačujú syntaktickou nezapojenosťou, sémantickým 

modifikovaním či aktualizovaním výpovede a pragmatickým vzťahom. Aj po prečítaní 

argumentov M. Šimkovej si myslím, že kľúčom na pochopenie partikúl a na ich klasifikáciu 

sú ich pragmatické funkcie, preto by sa vo výkladových slovníkoch mali objavovať. 

Uvedomujem si, že funkčno-sémantický prístup k jazykovým prostriedkom vyjadrujúcim 

komentovanie výpovede v sebe zahŕňa veľký počet heterogénnych jazykových prostriedkov 

prekračujúcich hranice lexém (okrem partikúl gramatická kategória modu, syntaktická 

kategória módu, sémantická kategória modu, komentovanie – polyfónia, parentéza, uvádzacie 

vety, nepriama reč), čo pri ostatných kategóriách nebýva až v takej miere, ale práve preto je 

oblasť modality v logickom aj lingvistickom význame taká zložitá. 

Ako námet na diskusiu predkladám podľa mňa nedostatočne zodpovedaný či 

vysvetlený vzťah medzi nevetnou parentézou, časticovým výrazom, viacslovnou 

a jednoslovnou partikulou, s čím súvisí otázka, ako lexikograficky zachytiť bežnú kumuláciu 

partikúl a ako ju odlíšiť od analytických partikúl (či nie), resp. partikúl v analytických 

konektoroch typu až keď, ešte keď, zvlášť keď, najmä keď, dokonca keď, len čo? 

Na pozadí aristotelovskej komplexnosti na nazeranie slovných druhov a analytickosti  

pri ich interpretácii v súčasnosti (logická, denotatívna, gramatická, psychologická) ma 

zaujíma autorkin názor na význam frekvencie pri zaradení do slovného druhu. Podľa mojich 

skúseností sa výskyt lexémy v korpusových zdrojoch po prechode k synsémantikám v textoch 
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nápadne zvyšuje, čo možno využiť pri nejednoznačných výkladoch pri zaradení týchto 

jednotiek.  

V rámci diskusie by bolo treba bližšie vysvetliť, kde sa v predloženej klasifikácii M. 

Šimkovej nachádzajú tzv. vetné partikuly  stojace samostatne na začiatku výpovede a viažuce 

na seba vedľajšiu vetu?  

Posudzovaná práca je svedectvom autorkiných značných vedomostí, schopností a 

dlhoročného záujmu o danú problematiku. Vyzdvihujem autorkin podiel na posúvaní hraníc 

lingvistického bádania v skúmanej oblasti, ale vzhľadom na naznačené sondy do analýzy 

získaného materiálu oceňujem aj potenciál, ktorý práca anticipuje. Dizertácia M. Šimkovej 

prináša cenné poznatky, podložené exaktným rozborom literatúry a materiálu, ktorými sa 

obohacuje slovenská aj česká jazykoveda. Prácu možno odporúčať na knižné vydanie, v tom 

prípade navrhujem kompletizáciu príkladov pri klasifikácii, posilnenie zhrňujúcich pasáží, 

preklad ruských príkladov alebo ich uvedenie v kontexte (mol, deskať, grit alebo gyt;   čaj, 

znať, čuť; viš, požaluj, nebos'; avos'). Poznatky, ktoré v slovakistike dlhoočakávaná práca 

priniesla, bude možné využiť v jazykovej teórii, v lexikografii, korpusovej lingvistike aj v 

jazykovom vyučovaní na vysokých školách. 

 

Záver oponentského posudku: 

 

1. Oponovaná dizertačná práca PhDr. Márie Šimkovej Častice v slovenčine a češtine. 

Systémová a korpusovolingvistická analýza  spĺňa štandardné požiadavky kladené na 

dizertačnú prácu určenú na získanie kvalifikačného stupňa PhD. 

2. Dizertačnú prácu odporúčam ako podklad na obhajobu. 

3. Návrh klasifikácie: prospela. 

 

V Prešove 15. augusta 2015 

 

doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc. 

  

 


