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 Autorka o tzv. synsémanticklých slovních druzích včetně částic píše delší dobu, 

předložená disertační práce je tedy odbornou literaturou i materiálově dobře podložena. Hojně 

cituje studie z druhé poloviny minulého století i starší včetně prací ruskojazyčných – což není 

na škodu. Je dobře, že se vrací až k Aristotelovi, Platónovi, ba k staroindickým gramatikům. 

Tímto návratem vhodně upozorňuje na dlouhodobé nejasnosti týkající se tzv. 

neplnovýznamových slovních druhů a na obtížnost popisu samotných partikulí. Současně 

z její práce plyne stále nedořešená otázka – do jaké míry je slovní druh inherentní jazykovou 

kategorií, nebo užitečným nástrojem popisu jazyka.   

 M. Šimková se snaží sledovat slovnědruhové přechody (partikularizaci) a jejich reflexi 

ve slovenských a českých slovnících a obecněji i v lexikologických a gramatických dílech 

zabývajících se oběma jazyky, ale i ruštinou a jazyky dalšími, přičemž upozorňuje na to, jak 

se přístupy k tomuto slovnímu druhu pro jednotlivé jazyky liší. Zachycuje změny přístupu 

k partikulím a k jejich popisu, počínaje jejich postupným vyčleňováním z jiných slovních 

druhů a snahou o postižení jejich komunikačně pragmatických, syntaktických a textově 

organizačních funkcí až po úsilí o explikaci jejich významů. Mezery v popisu tohoto slovního 

druhu, které zjišťuje, se autorka snaží touto prací zaplnit – nutno předem říci, že úspěšně. 

Využívá k tomu sémaziologický i onomaziologický přístup. Práce je doplněna bohatým 

jazykovým materiálem zahrnujícím srovnání obou jazyků. 

 Autorka oprávněně konstatuje, že částice jsou ve slovenštině ve srovnání s češtinou 

dvojnásobně frekventované, což koresponduje např. i s odlišnou frekvencí tzv. vět 

jednočlenných v obou jazycích. Z tohoto hlediska by bylo zajímavé sledovat, jaká je situace 

na česko-slovenském pomezí – zdá se, že přechod je pozvolný.  

 M. Šimková pracuje s mnoha výkladovými i překladovými slovníky z různých let, pro 

slovenštinu je to např. SSJ, KSSJ, SSSJ, SSN, SSS, pro češtinu PSJČ, SSJČ, SSČ, SČFI, 

z překladových VSRS, slovensko-české slovníky, přidává i odkazy na gramatiky, pravopisné 

příručky a další lingvistickou literaturu. Vzhledem k lexikografickému, ale i korpusovému 

zaměření studie se úspěšně vyrovnává s tvarovou neustáleností, pro partikule vcelku 

příznačnou. Autorka bohatě využila materiálu elektronických korpusů obou jazyků – 

Slovenský národný korpus (JÚĽŠ SAV) a Český národní korpus (ÚČNK FF UK). Je hodno 

ocenění, že jí s počítačovým zpracováním některých dat pomohli brněnští kolegové. 

Výraznou předností je využití paralelního korpusu. 

 Autorka oprávněně zpochybňuje někdejší generalizující teze o absenci lexikálního 

významu partikulí. Zaujímá stanovisko i k pojetí částic jako tzv. gramatických slov a uvádí 

argumenty, proč jimi nejsou v tom smyslu, jak tohoto termínu užíváme pro předložky nebo 

spojky, resp. poukazuje na tzv. třetí syntaktickou rovinu. S tím ovšem souvisí i pojetí partikulí 

jako elementů, které mohou či nemohou v textu tvořit samostatné výpovědi – autorka vícekrát 

volí přirovnání k parentezím, zmiňuje znaky intonační i dopady slovosledné. Vymezení vůči 



interjekcím, už vzhledem k příkladům, není jasné. Současně je podstatné vyjádřit se k tomu, 

zda budeme za partikule považovat slovotvorné komponenty typu -že, -li, -ka. 

 Sympatické je, že se autorka neobává označit partikule jako nástroje pojmenování, 

tedy že tento pojem nezužuje na substantiva, popř. tzv. autosémantika, jak bývá obvyklé. Ano, 

pojmenovávat lze např. i vlastní postoje; sémantiku těchto pojmenování autorka bohatě 

popisuje. 

 V té souvislosti nabízí M. Šimková i podrobnou typologii částic. Nejsem příznivcem 

příliš detailního členění různých kategorií, u disertační práce se však takový přístup očekává. 

Autorka si je navíc vědoma komplikací spojených s co nejpřesnějším, avšak nekoherentním 

vyjádřením funkcí jednotlivých partikulí v lexikografických dílech, zmiňuje je. Otázkou 

k obhajobě může být, zda např. tzv. výplnkové výrazy nelze přiřadit k jiným navrženým   

 Souhlasím s M. Šimkovou i v tom, že částice jsou typickým znakem mluveného 

jazyka – ale nejen jeho. Věnovat se částicím příznačným pro texty psané je naším úkolem pro 

další období. 

 Autorka oprávněně tematizuje někdejší nesoulad přístupu gramatiků, lexikologů a 

lexikografů k tzv. neplnovýznamovým slovním druhům, k částicím zvlášť. Zcela na okraj 

konstatuji, že právě díky takovýmto kritickým stanoviskům, jaké formuluje autorka disertační 

práce, lexikografové ÚJČ AV na přípravě nového výkladového slovníku intenzivně 

spolupracují s gramatickým oddělením téhož ústavu. Že závěry nejsou jednoznačné, to jen 

ilustruje obtížnost tématu, které si M. Šimková zvolila.  

 Právě proto, že si autorka zvolila téma dosti náročné, a proto, že se s ním dokázala 

odborně vyrovnat, doporučuji její disertační práci k obhajobě. Práce vyhovuje nárokům na 

disertační práci kladeným. Návrh klasifikace – prospěla. 
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