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

Školiteľský posudok dizertačnej práce

Dizertačná práca PhDr. Márie Šimkovej zameraná na častice ako slovný druh špecifický z

hľadiska  vývinu  ich  teoretického  uchopenia,  medzislovnodruhových  i  vnútroslovnodruhových

systémových vzťahov i textového fungovania, prináša mnohoaspektovú analýzu častíc v slovenčine

a  súčasne  prvý  komparatívny  pohľad  na  jeden  zo  slovných  druhov  v  slovenčine  a  češtine  v

monografickom spracovaní. V dizertačnej práci (321 s.) autorka v troch kapitolách (rámcovaných

úvodom, záverom, zoznamom literatúry a materiálových zdrojov a vyše 100-stranovým súborom

piatich rozsiahlych tabuliek v prílohe) podáva vývin názorov na častice ako samostatný slovný

druh, predstavuje teoretické opisy častíc v slovenčine,  češtine (a ďalších slovanských jazykoch)

vychádzajúce  z  rozličných  metodologických  prístupov  v  usúvzťažnení  s  lexikografickým

spracovaním častíc v súčasných slovenských a českých výkladových slovníkoch a ponúka vlastnú

definíciu  a  klasifikáciu  častíc  ako príspevok k ich komplexnému uchopeniu  aj  ako východisko

komparatívneho spracovania. V celkovom prístupe k spracovaniu častíc sa v dizertácii ako výrazný

aspekt  pozitívne  motivujúci  úsilie  uchopiť  nielen  slovnodruhové špecifiká  častíc  vcelku,  ale  aj

definičné  spracovanie  jednotlivých časticových lexém ukazujú  aktuálne  lexikografické  úlohy aj

lexikografická  skúsenosť  autorky  z  práce  na  súčasnom  výkladovom  slovníku  (viaczväzkový

Slovník súčasného slovenského jazyka). Komparatívny aspekt v dizertácii popri prehľade vývinu

názorov na častice v slovenskom a českom teoretickom uchopení reprezentujú výsledky viacerých

analýz – na jednej strane paralelné obrazy spracovania častíc v slovenských a českých výkladových

slovníkoch (s  následným priemetom do tabuľkového porovnania súboru slovenských a českých

častíc na základe formálnych zhôd a diferencií), obraz ekvivalentácie slovenských a českých častíc

v dvojjazyčných slovníkoch a napokon výsledky čiastkových sond do fungovania slovenských a

českých častíc vo všeobecných národných korpusoch (Slovenský národný korpus a Český národný

korpus)  a  do  textovej  ekvivalentácie  častíc  v  materiáli  slovensko-českého  paralelného  korpusu

SNK. Dizertácia Márie Šimkovej tak prináša zúročenie dlhoročného osobného výskumného záujmu

o častice v slovenčine komplementárne so syntetizujúcim pohľadom na lexikografické spracovanie

častíc a porovnávacím pohľadom na častice v slovenčine a češtine ako dvoch blízkopríbuzných

západoslovanských jazykoch.

Výrazne  prítomný zreteľ  na  lexikografické  spracovanie  častíc  sa  premieta  do  viacerých

špecifík autorského spracovania častíc v dizertácii.  Možno ho napr.  vidieť ako jeden z motívov

pozornosti  venovanej  otázke  synsémantickosti/autosémantickosti  častíc  a  charakteru  lexikálneho

významu častíc, ktorej sa autorka venuje (a ku ktorej sa vracia) na širokej ploche textu. Z relatívnej

chronológie  spracovania  častíc  v  gramatických  kompendiách  a  iných  slovenských  teoretických



prácach v porovnaní s ich postupným zachytávaním vo výkladových slovníkoch, predstavenej v

práci,  zaujímavo vystupuje obraz istého „náskoku“ uchopovania častíc v slovenskej lexikografii

(keď, ako autorka uvádza, v čase prípravy prvých zväzkov Slovníka slovenského jazyka sa ani v

jednej  slovenskej  gramatickej  príručke  častice  samostatne  neuvádzali).  Na  základe  komparácie

spracovania častíc v po sebe idúcich slovníkoch (aj ich jednotlivých vydaniach) autorka ukazuje

postupné  obohacovanie  časticového  repertoára  na  jednej  strane  na  základe  prehodnocovania

zaradenia lexém do slovného druhu (novo medzi častice) a/alebo prehodnocovania ich významov

(teda posunom v ich teoretickom uchopení), na druhej strane na základe výsledkov  partikulizácie

ako dynamického procesu v obidvoch sledovaných jazykoch. V tomto smere predstavujú významnú

súčasť dizertačnej práce informačne nasýtené prílohové tabuľky, predstavujúce kompletné súbory

častíc  spracovaných  vo  výkladových  a  prekladových  slovníkoch,  v  ktorých  autorka  zachytáva

vývinový aspekt, v súhlase  s logikou prístupu k časticiam rámcovo formulovateľný ako pribúdanie

častíc  v  novších  slovníkových dielach.  Veľmi pozoruhodné (a  len  čiastočne objasnené,  resp.  aj

objasniteľné) je autorkino zistenie, týkajúce sa komparatívneho pohľadu, že spracovanie častíc v

Slovensko-českom slovníku  (Gašparíková  –  Kamiš,  1967,  1983)  šlo  v  dvoch  po  sebe  idúcich

vydaniach v protismere  k  „hlavnému prúdu“ spracovania  v iných slovníkoch –  keď v  druhom

vydaní  slovníka slov označených kvalifikátorom  čast. ubudlo,  pričom z pôvodného súboru 158

častíc v 1. vydaní ostalo v 2. vydaní len 91. Vzhľadom na istú protirečivosť aktuálneho postavenia

analyzovaného slovníka (využívanie/životnosť lexikografického diela – aj pri istej zastaranosti –

vzhľadom na absenciu typovo zodpovedajúcich novších slovníkov) nie je obraz častíc v Slovensko-

českom slovníku bez širšej relevancie ani v súčasnosti. Jedným z dôležitých štatistických výsledkov

komparatívneho pohľadu založeného na lexikografickom spracovaní  je  výrazný nepomer  medzi

počtom častíc zachytených v lexikografických dielach slovenčiny a češtiny (418 slovenských vs.

240 českých častíc), pričom nerovnaké súbory častíc v obidvoch jazykoch predstavujú špecifickú

vstupnú bázu do prehĺbeného komparatívneho výskumu v rámci získaných súborov lexém, ale aj za

ich hranicami (ako smer uvažovania inšpirovaný daným nepomerom vystupuje prirodzene otázka,

do  akej  miery  sa  doň  premietajú  rozdiely  v  teoretickom  uchopení  vs.  reálnom  fungovaní

konkrétnych  lexém,  a  s  tým súvisiace  ďalšie  otázky týkajúce  sa  skoro  dvojnásobnej  bohatosti

repertoára slovenských častíc,  ich vzájomných paradigmatických,  predovšetkým synonymických

vzťahov, funkčného zaťaženia a textového fungovania). Autorka vzájomné vzťahy slovenských a

českých častíc  ďalej  špecifikuje,  na jednej  strane  kvantitatívnym pomerom formálne zhodných,

podobných a  odlišných lexém, na druhej  strane porovnaním funkčného zaťaženia jednotlivých

lexém  na  základe  údajov  z  národných  korpusov,  ako  aj  porovnaním  slovníkovej  a  textovej

ekvivalentácie  slovenských  a  českých  častíc.  Osobitne  v  práci  upozorňuje  na  existenciu

medzijazykovej homonymie pri jednotlivých časticiach, ako aj na existenciu kontaktových javov,



prednostne na slovenskej strane, dlhodobo reflektovaných z hľadiska spisovného jazyka a jazykovej

kultúry  ako  „návratné  chyby“,  vzhľadom  na  frekventovanosť  zachytávané  s  periferizujúcimi

kvalifikátormi aj v slovníkoch (napr. častice naviac, ovšem, snáď, zrovna,  pri ktorých autorka na

základe korpusových údajov sleduje aj synchrónnu dynamiku),  ktoré z hľadiska celku národného

jazyka predstavujú kvantitatívne obohacovanie synonymických časticových skupín. Hoci, ako sa v

práci  konštatuje,  české  slovníky  neevidujú  analogickú  existenciu  kontaktových,  pôvodom

slovenských častíc,  české texty rozličných komunikačných sfér  dokladajú napr.  bohaté  funkčné

využitie  slovenskej  častice  neúrekom.  Pri  medzijazykovej  homonymii/paronymii  upozorňuje

autorka na fakt, že v prípade medzijazykových homoným, ktoré sú slovnodruhovo homonymné aj

vnútri  jedného  jazyka  (napr.  celkom  –  celkem,  treba/trebárs  –  třeba/třebas) sa  rozdiely  vo

významoch nachádzajú skôr  v rámci  iných slovných druhov,  nie  častíc.  Priam „emblematický“

diferenčný časticový význam neprítomný v českej lexéme vystupuje napr. v slovenskom slove hej.

Príklad podrobnejšej komparatívnej analýzy prezentuje autorka na porovnaní slovníkovej a textovej

ekvivalentácie slovenských konštitutívnych častíc akurát, bodaj, kiež, nech a ich českých textových

ekvivalentov v paralelnom korpuse  par-skcs-fic-3.0 (samostatne v pôvodne slovenských, pôvodne

českých a pôvodne inojazyčných prevažne beletristických dielach), z ktorej o. i. vyplynula (bohato

doložená)  existencia  širšej  medzijazykovej  ekvivalentnosti,  ako  je  zachytená  pri  konkrétnych

časticiach  vo  výkladových  slovníkoch,  širšia  významová  škála  jednotlivých  lexém  a  bohatšie

vnútrojazykové  aj  medzijazykové  paradigmatické  vzťahy.  Využitie  paralelných  korpusov  pri

medzijazykovej  konfrontácii  sa  v  dizertácii  ďalej  premieta  do  výberového  spracovania

prekladateľských  riešení  (aj  ako  zdroja  potenciálnych  slovníkových  ekvivalentov)  30  lexém  v

tabuľke č. 5:  Frekvencia a ekvivalenty vybraných častíc v textoch slovensko-českého paralelného

korpusu. 

Dizertačná  práca  PhDr.  Márie  Šimkovej  v  jednotlivých  zložkách  monografického

spracovania častíc – podaním vývinového obrazu lingvistickej reflexie častíc ako slovného druhu s

vlastným návrhom definície a klasifikácie častíc, zohľadňujúcej a odrážajúcej široké spektrum ich

vlastností, sústavným prehľadom vývinu lexikografického zachytenia častíc v slovenčine a češtine

ústiacim do súpisov častíc lexikograficky spracovaných, t. j. „evidovaných“ v každom z jazykov,

predstavujúcich o. i. aj bázu medzijazykovej konfrontácie, porovnávacím pohľadom na slovenské a

české častice opretým o lexikografické aj korpusové zdroje – prináša súhru originálneho celostného

pohľadu  na  „najmladší  slovný druh“  a  jemných  postrehov  týkajúcich  sa  konkrétnych  častíc  v

slovenčine  aj  v  slovensko-českom  konfrontačnom  pohľade.  Ako  významný  príspevok  k

teoretickému poznaniu  častíc  s  presahom do  sféry lexikografickej  praxe  odporúčam dizertačnú

prácu PhDr. Márie Šimkovej na obhajobu s návrhom klasifikácie – prospela. 

V Prahe 11. 9. 2015                                                      doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc., školiteľka


