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Slovo na úvod 
 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí mladí priatelia, 
 
som veľmi rada, že Vás v mene Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy 

a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity môžem priví-
tať na tejto vysunutej prešovsko-sigordskej pôde. Kolokvium mladých jazyko-
vedcov, ktoré je v organizácii vedeckej lingvistickej práce na Slovensku uznáva-
ným pojmom, sa na východoslovenskú pôdu vracia po ôsmich rokoch. Vracia sa 
v čase, keď si inštitút (bývalá Katedra slovenského jazyka a literatúry) spolu 
s Filozofickou fakultou budú čoskoro pripomínať 50. výročie svojho oficiálneho 
vzniku. V priebehu viac než polstoročia pôsobili na pôde inštitútu viaceré osob-
nosti slovenskej jazykovedy, na ktoré výrazne nadväzuje mladá generácia orga-
nizátorov 18. ročníka podujatia určeného pre tých záujemcov o jazyk a príbuzné 
disciplíny, ktorí na lingvistickú pôdu ešte len vstupujú alebo tak urobili iba ne-
dávno. Teší nás, že ste do Prešova merali cestu nielen z celého Slovenska, ale aj 
zo susedných krajín. Dúfam, že sa v priestoroch Zeleného Brehu, ale aj pri náv-
števe mesta budete dobre cítiť. Dúfam zároveň, že tieto konkrétne priestory, ako 
aj intelektuálne priestory univerzitného pracoviska a prešovskej pobočky Slo-
venskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, ktorá je spoluorganizátorkou kolok-
via, vytvoria ovzdušie priaznivo naklonené výmene (nielen lingvistických) myš-
lienok, skúseností a nápadov. Dovoľte mi zároveň poďakovať sa organizátorom 
kolokvia za všetku prácu, ktorú vykonali pri jeho príprave, a vopred aj za prácu, 
ktorá ich ešte čaká. 

Nech je pre nás všetkých 18. kolokvium mladých jazykovedcov obohacujú-
cim sympóziom ducha, nech nám prinesie podnety na rozmýšľanie a inšpiráciu 
do ďalšej práce.  

Prežite na prešovskej pôde dobré dni. 
 
 
Kokošovce-Sigord 3. decembra 2008 
 

 
 

Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. 
riaditeľka ISVJaMŠ FF PU 

predsedníčka pobočky SJS pri SAV v Prešove 
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Edičná poznámka 
 
 
Kolokviá mladých jazykovedcov sa už dlhší čas tešia veľkej obľube na Slo-

vensku i v zahraničí, čoho každoročným dôkazom je veľké množstvo prihláse-
ných účastníkov. To spôsobuje problémy pri vydávaní zborníkov, ktorých rozsah 
narastá do gigantických rozmerov. Editori sú preto nútení prispievateľov limito-
vať a stanovujú maximálny rozsah príspevkov, keďže riešenie v podobe viace-
rých zväzkov bez zvýšenia konferenčného poplatku je ťažko realizovateľné.  

Preto sme sa rozhodli pre netradičný konferenčný výstup. Prvýkrát v kolo-
kvialistickej histórii vychádza zborník v dvojakej mutácii: 1. súbor rozšírených 
abstraktov v klasickej knižnej podobe; 2. zborník plných príspevkov publikova-
ných v elektronickej verzii na webovej stránke Univerzitnej knižnice Prešovskej 
univerzity v Prešove: http://www.pulib.sk/ (podstránka Elektronické dokumenty 
→ Filozofická fakulta). Elektronická verzia je pritom úplne rovnocenná 
s knižným výstupom, je recenzovaná a má vlastné ISBN číslo. 

Elektronické publikovanie má aj tú výhodu, že prispievateľov nebolo nutné 
úzkostlivo limitovať maximálnym rozsahom príspevkov (zvolený limit 30 nor-
mostrán bol zvolený skôr preto, aby editori a recenzenti zvládli pripraviť zborník 
v rozumnom čase). V neposlednom rade treba pripomenúť, že takýmto spôso-
bom odpadá problém s distribúciou. Elektronické publikovanie na webe umož-
ňuje rýchly a bezproblémový prístup k príslušnému dokumentu kedykoľvek a 
kdekoľvek.  

 
 

Za kolektív editorov Martin Ološtiak 
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Paralely medzi názvami skál a horolezeckých ciest 
 

Ján Bauko 
 

Katedra maďarského jazyka a literatúry,  
Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 

 
 

Výskumu názvov skál a horolezeckých ciest sa v onomastike venovalo 
v minulosti menej pozornosti. Sú to názvy útvarov vertikálneho členenia zem-
ského povrchu, preto ich zaraďujeme do systému oroným. Názov horolezeckej 
(skalolezeckej) cesty označujeme termínom orohodonymum, respektíve socio-
lektálne orohodonymum (socioorohodonymum). Orohodonymá identifikujú 
vertikálne línie častí skál, ktoré slúžia na horolezecké účely. Autormi a používa-
teľmi proprií sú horolezci, v písomnej podobe sú zaznamenané v horolezeckých 
sprievodcoch, kde sú lokalizované na mapách podľa jednotlivých skál.  

Keď porovnáme názvy skál a horolezeckých ciest, môžeme medzi nimi nájsť 
isté odlišnosti. Názvy horolozeckých ciest tvoria otvorený menný systém. Súbor 
proprií sa dynamicky rozvíja. Počet názvov vzrastá podľa toho, koľko nových 
prvovýstupov sa uskutoční. V nami skúmaných oblastiach (24 horolezeckých 
oblastí Slovenska) vznikli orohodonymá v posledných desaťročiach, najmä 
od 80. rokoch 20. storočia. Názvy skál tvoria uzavretejší systém a viaceré z nich 
nachádzame aj v historických prameňoch (napr. v Súľove je najstarším názvom 
pomenúvajúcim skalný útvar Roháč, s ktorým sa prvýkrát stretávame v listine 
z roku 1193 v podobe Rohach).  

Kým názvy horolezeckých ciest poznajú väčšinou len skalolezci, názvy skál 
aj miestni obyvatelia (výnimku tvoria tie názvy skalných útvarov, ktoré vytvorili 
horolezci).  

Väčšina názvov skál i orohodoným pochádza z apelatívnej slovnej zásoby, 
apelatíva sa proprializujú. Názvy horolezeckých ciest však často vznikajú tran-
sonymizáciou. Pri transonymizácii hrá dôležitú úlohu už jestvujúci inventár 
proprií. Transonymizácia je prenos existujúceho vlastného mena do novej ony-
mickej triedy. Je to vlastne medzipropriálny vzťah, proprium jednej onymickej 
triedy sa mení na proprium inej onymickej triedy. Jeden a ten istý názov identifi-
kuje rôzne denotáty. Orohodonymá vznikajú v skalolezeckých oblastiach trans-
onymizáciou antroponým, zooným, toponým (ojkoným i anojkoným) a chréma-
toným. Najfrekventovanejšie sú názvy antroponymického pôvodu.  

Vo výbere názvov horolezeckých ciest zohráva dôležitú úlohu emotívnosť, 
podľa motivácie sú najfrekventovanejšie názvy poukazujúce na pocity, zážitky 
skalolezcov pri lezení, ktoré charakterizuje expresívnosť. Na druhej strane názvy 
skál sú väčšinou štylisticky neutrálne.  
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Internacionalizácia je prítomná v názvoch horolezeckých ciest (časté sú náz-
vy cudzieho – najmä anglického – pôvodu), názvy skál sú väčšinou slovenského 
pôvodu.  

Názvy skál i horolezeckých ciest sú väčšinou jednoslovné, a to substantívne-
ho typu, v názvoch horolezeckých ciest sa však často objavujú aj viacslovné 
(najmä dvojslovné) pomenovania.  

Medzi názvami skál a horolezeckých ciest môžeme pozorovať aj isté parale-
ly. Vytvorenie a pomenovanie horolezeckých ciest v určitej skalolezeckej oblasti 
prináša so sebou potrebu pomenovať aj skalný útvar (dovtedy nepomenovaný), 
na ktorom sa cesty nachádzajú. Daný skalný útvar sa stáva dôležitým z hľadiska 
lokalizácie a orientácie pre horolezcov.  

Súvislosti medzi názvom skaly a na nej sa nachádzajúcich horolezeckých 
ciest môžeme pozorovať aj v skalolezeckej oblasti Predhorie, kde sú zaznamena-
né prvé výstupy od roku 1995. Z hľadiska proprií zaujímavá je oblasť Sokolie, 
kde je najviac názvov prevzatých z mytológie. Názvy horolezeckých ciest moti-
vovali vznik názvov skál. Na skale Podsvetná priepasť sú cesty Hádes, Perzefó-
na, Tartaros. Na skale Boží trón sídli najvyšší boh Zeus, sú tu aj cesty Erébos, 
Chaos a Medúza. Na skale Hestia je rovnomenná cesta Hestia i cesta Nymfa. 
Skala Deméter bola tiež pomenovaná podľa horolezeckej cesty Deméter a na 
spomínanej skale sa nachádzajú aj cesty Báje, Mýty.  

Sú prípady, keď je názov skaly totožný s názvom horolezeckej cesty (napr. 
Baroko, Ivanka, Pyramída). Názov časti objektu sa vtedy prenáša na názov celé-
ho objektu. Názov skaly a horolezeckej cesty môže obsahovať rovnakú koreňovú 
morfému. Napr. na skale Krídlo sa nachádza cesta Krídelko alebo stehienko.  

Existujúci systém názvov ovplyvňuje výber a tvorenie nových pomenovaní. 
Asociácia má dôležitú funkciu pri zrode nových oroným. Môžeme hovoriť aj 
o propriálnej asociácii, keď existujúce oronymum ovplyvňuje vznik nového 
oronyma. Autor cesty často vyberá názvy na základe určitých súvislostí. Napr. 
na Školskej veži vytvoril skalolezec cestu Posledné prázdniny, na skale Mučiareň 
sú cesty s frazeologickými názvami Oko za oko, Zub za zub. Orohodonymá, 
ktoré pochádzajú od jedného autora, identifikujú cesty vedľa seba a vznikli po-
dobnou motiváciou, tvoria propriálnu dilógiu (napr. na skale Ivanka vznikli dve 
cesty Ivanka a Erika podľa hypokoristických tvarov rodných mien dcér autora 
názvov), trilógiu (napr. na skale Harfa, ktorá nám pripomína hudobný nástroj, 
vznikli cesty Ľavá struna, Prostredná struna, Pravá struna), respektíve sériu 
(napr. jednu sériu oroným motivovalo čítanie Biblie: na skale Jeruzalem sa na-
chádzajú cesty Dvanásť apoštolov, Desatoro prikázaní, Nanebovstúpenie, 
Paschia, Rajská záhrada, Ave Mária). 



 11

Komparačná alebo interakčná teória metafory?  
Poznámky k Searlovej teórii metafory 

 
Miroslava Biroščáková 

 
Katedra romanistiky, Filozofická fakulta,  

Univerzita Komenského, Bratislava 
 
 

Searle svoju vplyvnú teóriu buduje na kritike dvoch najväčších smerov 
v metaforológii, interakčnej a komparačnej teórie (ide skôr o súbory teórií 
s istým stupňom príbuznosti). Mojou snahou v tomto príspevku bude predovšet-
kým prehodnotiť Searlove kritické argumenty. 

Kritika interakčnej teórie 
Interakčná teória (IT) stála vďaka prácam literárneho vedca I. A. Richardsa 

a najmä filozofa M. Blacka pri obnove záujmu o metaforu a prišla s radikál-
nejšou kritikou komparačnej aristotelovsko-quintilianovskej teórie. Metafora nie 
je len konštatovaním podobnosti, ale sama ju vytvára. Blackova je aj myšlienka, 
že pri metafore sa aktivuje celý komplex implikácií (novšie domén), t. j. súbor 
bežných vedomostí, pravdivých alebo nie, ktoré sa na tento pojem v danej kultú-
re viažu. „Každé z týchto implikovaných tvrdení sa musí upraviť tak, aby sa 
hodilo na hlavný subjekt (človek) buď v normálnom alebo abnormálnom zmys-
le“ (Black, 1962, s. 41). Teória sa volá interakčná preto, lebo nový význam vo 
vzájomnej interakcii nadobúda nielen tenor (u Blacka rámec), ale aj vehikulum 
(ohnisko). 

Searle tejto teórii oprávnene vyčíta najmä vágnosť. Práce M. Blacka majú 
prevažne filozofický ráz a jeho ojedinelé analýzy konkrétnych príkladov podľa 
Searla nedokazujú presvedčivo, že k interakcii medzi vehikulom a tenorom sku-
točne dochádza. Searle tvrdí, že domnelá interakcia v skutočnosti spočíva len 
v selekcii tých čŕt, ktoré sa môžu preniesť z vehikula na tenor a tieto obmedzenia 
vyplývajú z povahy pojmu tenora. Searle tu však úplne opomína efekt vizuálnej 
metafory, vytvorenia hybridných entít, ktoré často sprevádza aj bežné verbálne 
metafory. Zostáva však otázne, nakoľko je tento jav súčasťou metafory 
a nakoľko je len jej sprievodným javom.  

Iným argumentom proti IT je to, že ako metafory môžu fungovať aj výpove-
de s vlastnými menami, ktoré podľa Searla nemajú taký význam ako všeobecné 
substantíva, a preto nemôžu vstupovať do interakcie. Na túto otázku sa pozrieme 
z pohľadu rôznych teórií vlastného mena.  

Searle IT vyčíta aj to, že podľa tejto teórie metaforická časť, ohnisko, musí 
byť vždy včlenená do nemetaforickej časti, rámca. Ako protipríklad by sme 
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mohli uviesť metaforu Vtáčik začvirikal alebo Searlov príklad The bad news 
(Sally) is a block of ice. Ponúka sa vysvetlenie, že doslovnú časť v tomto prípade 
supluje kontext, z ktorého je jasné, že ide o výpoveď o konkrétnej osobe. Meta-
fora tu tak môže fungovať ako istý typ anafory.  

Bližšie sa pristavíme aj pri ďalšej Searlovej námietke, že metaforický výz-
nam sa v IT. situuje na úroveň Searlovho významu vety, už tu podľa IT dochá-
dza k zmene významu. S týmto Searle zásadne nesúhlasí: „nikdy nedochádza 
k zmene významu v metafore“ a práve vďaka tomu, že nedošlo k zmene výz-
namu, možno hovoriť o metaforických výpovediach.  

Kritika komparačných teórií 
Podľa komparačných teórií (KT) význam metafory určuje zodpovedajúce 

tvrdenie o podobnosti, ktoré môže byť formulované napr. takto: existuje taká 
vlastnosť F a taká vlastnosť G, že skutočnosť, že S je F sa podobá skutočnosti, že 
P je G (Millerova formulácia). Takúto koncepciu podľa Searla diskvalifikuje 
fakt, že existujú metafory s neexistujúcimi objektmi (Sally je dračica), ktoré 
môžu byť pravdivé, ale im zodpovedajúce tvrdenia o podobnosti nie sú pravdivé. 
Zastavíme sa pri otázke referencie v metafore.  

Ďalším Searlovým argumentom proti KT sú príklady ako Robert is a gorilla 
s významom Robert je bezohľadný alebo (vo francúzskom preklade) Robert est 
un ours mal léché s významom Robert je nespoločenský, grobiansky. Na istej 
úrovni tu teda dochádza k rozporu, lebo (hovoriacim aj adresátom) je známe, že 
gorily nie sú bezohľadné, medvedice nevychovávajú svoje mladé lízaním a pod. 
Searle uvažuje takto: ak by mala takáto metafora rovnaký význam ako tvrdenie 
o podobnosti, museli by mať rovnaké pravdivostné podmienky. Ale zatiaľ čo 
spomínané metafory môžu byť pravdivé, neplatí to pre toto tvrdenie: Robert a 
ours mal léchés sa podobajú v niekoľkých aspektoch, napr. v tom, že sú nespolo-
čenskí, grobianski, atď. Na základe rozboru týchto i iných podobných príkladov 
sa v príspevku pokúsim o polemiku so Searlovým názorom. Predstavím tiež 
názor, že v daných prípadoch zohráva istú rolu aj expresívnosť. Vyššie spomína-
né metafory sú pomerne vysoko expresívne, a to aj vďaka možnosti vizuálnej 
elaborácie metafory. V hovorovom štýle sa vyskytujú na prvý pohľad neinterpre-
tovateľné, ba až absurdné metafory, ale na rozdiel od netransparentných poetic-
kých metafor sa od adresáta ich interpretácia ani neočakáva.  

V závere sa pokúsim o zhodnotenie Searlovej vlastnej teórie a jednotlivých 
princípov. Pozitívne hodnotím Searlovu snahu neredukovať vysvetlenie metafory 
na jeden princíp tak, ako to robí väčšina teoretikov.  
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Komunikačné využitie mediálnej výchovy  
na hodinách slovenského jazyka 

 
Lucia Blažeková 

 
Súkromné gymnázium, Bratislava 

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava 
 
 
Na plnohodnotný život v súčasnej spoločnosti pripravuje ľudí vzdelávací sys-

tém. Termín mediálna výchova je veľmi rozsiahly. Predstavuje širokú oblasť 
mediálneho a pedagogického výskumu, mediálnej a pedagogickej praxe. Me-
diálna výchova sa v prvom rade týka škôl a býva súčasťou vzdelávania na ško-
lách rôznych stupňov. Je procesom, počas ktorého učiaci sa nadobúdajú kompe-
tenciu prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať so širokou škálou 
mediálnych obsahov. Hlavným cieľom mediálnej výchovy pre základné 
a stredoškolské vzdelávanie by malo byť rozvinutie tzv. mediálnej gramotnosti. 
Začlenenie mediálnej výchovy do predmetu slovenský jazyk, najmä jej ciele 
a obsah, posúvajú tento predmet smerom ku komunikačnému poňatiu. Jeden 
z cieľov mediálnej výchovy sa zameriava na rečové prostriedky. Tým cieľom je 
rozvinúť u detí schopnosť dekódovať a interpretovať symbolicky zobrazený 
obsah mediálnej reality. 
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Výskum diskurzu televízneho spravodajstva:  
metodologické aspekty prípravnej fázy 

 
Michal Bočák 

 
Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií,  

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 
 
 

Ak vnímame mediálnu produkciu ako diskurz, ktorého manifestovaným pre-
javom sú kontinuálne, pravidelne a rutinne produkované texty – spravodajstvo je 
toho reprezentantom par excellence –, narážame na metodologický problém: na 
neadekvátnosť uvažovania o mediálnej produkcii ako o populácii (základnom 
súbore) a analyzovanom súbore textov ako o vzorke (výberovom súbore). Keďže 
spravodajstvo nie je uzavretý, konečný súbor textov, pri výbere výskumného 
materiálu sa javí výhodným uplatniť metódu účelového výberu. Pri nej sa pred-
pokladá dôsledná praktická i teoretická oboznámenosť výskumníka s potenciál-
nym výskumným materiálom; jedine táto môže pomôcť zmenšiť (resp. elimino-
vať) riziká nenáhodného výberu. 

V zásade platí, že čím menšia je konkrétna jednotka spravodajského diskur-
zu, tým menej spravodajských relácií nám postačuje zhromaždiť, čiže napr. na 
skúmanie formátu spravodajskej relácie či štruktúry spravodajských blokov treba 
zhromaždiť niekoľkotýždennú vzorku, no na analýzu, v ktorej je základnou jed-
notkou „správa“ (spravodajský príspevok), postačuje niekoľko dní. Väčšina 
teoretikov pritom považuje za dostatočne reprezentatívnu vzorku jeden, resp. dva 
ucelené týždne. Ako metodologický problém sa na prvý pohľad môžu javiť „ne-
štandardné“ obdobia, ako sú napr. sviatky, avšak viacerí bádatelia ukázali, že aj 
„mimoriadne témy“ sa v spravodajstve spracúvajú rutinne. 

Pri zhromažďovaní dát je výhodné nahrávať televízne programy priamo do 
počítača, pretože s materiálom v digitalizovanej podobe sa dá ďalej veľmi jedno-
ducho pracovať. Jednou zo zaujímavých možností práce s digitalizovaným vi-
deom (zvukom) je vytváranie a používanie značiek (cues) – analytik vytvára 
metasúbor, obsahujúci napr. informácie o analyticky relevantných miestach, 
ktoré mu potom uľahčujú navigáciu vo videosúbore. Nahrávky je zväčša potreb-
né ďalej upraviť v programe na strih videa (vystrihnutie nadbytočného materiálu, 
dátová kompresia a pod.) a archivovať minimálne na dvoch CD/DVD nosičoch 
(pracovná a záložná kópia). Webové televízne archívy síce pôsobia dojmom 
ľahko dostupného zdroja dát, avšak, vzhľadom na krátkosť a nezaručiteľnosť 
archivácie odvysielaných materiálov a ich diskutabilnú kvalitu, záznamy sú 
použiteľné azda len na vopred pripravenú priebežnú analýzu. 
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Nevyhnutnou súčasťou prípravy na výskum textov elektronických médií je 
ich transkripcia. Literatúra už dostatočne upozornila na konštrukcionistickú po-
vahu samotnej transkripcie – tá nie je iba prostriedkom opisu, ale už nástrojom 
analýzy dát. 

Kým v prípade tlačových médií (prípadne aj internetu) máme do činenia 
s textami, ktoré už sú v písanej verbálnej podobe, v prípade rozhlasu a televízie 
ich takými musíme urobiť, aby sa dali analyticky uchopiť. Kým písaný (tlačený) 
text možno analyzovať priamo, v prípade auditívnych a nelineárnych vizuálnych 
znakových prvkov musíme uskutočniť „medzikrok“, ktorým je „prekódovanie“ 
týchto prvkov do (písaného) jazyka, teda do podoby, s ktorou možno ďalej pra-
covať (vyhľadávanie, príklady do výskumnej správy). Rozdiel v prepise reči a 
videa výstižne konštatuje J. Rendle-Short (2006): v prvom prípade je do jazyka 
prepísaná hovorená reč (speech), v druhom konanie (action), pri videu je teda 
potrebné prekódovať „trojdimenzionálne konanie“ do „dvojdimenzionálneho 
písaného textu“. 

Nevýhodami transkribovania sú, samozrejme, jeho zložitosť a nesmierna zdĺ-
havosť. Tieto nedostatky ale vyvažuje skutočnosť, že sa počas neho dobre oboz-
námime s materiálom. Nezanedbateľná je i skúsenosť, že transkripcia odhaľuje 
veci, ktoré by sme si v rýchlosti spravodajskej komunikácie nemuseli všimnúť: 
pri spravodajstve, ktoré je vizuálne (a napokon aj auditívne) veľmi dynamické, 
hrozí riziko, že sa nám niektoré dôležité skutočnosti nepodarí zachytiť. Rovna-
kému riziku čelíme aj pri ďalších silne dynamických žánroch, akými sú napr. 
reklama či hudobný videoklip. 

Základnou formou prepisu je úplná, doslovná transkripcia. Z hľadiska časo-
vej náročnosti je však podstatné ešte pred samotnou transkripciou dôkladne defi-
novať zameranie výskumu a tomu neskôr techniku transkripcie prispôsobiť 
(napr. vynechať vybrané prvky – pokiaľ ide o výskum žánrov/formátov správ, 
nie je potrebné podrobne zaznačovať napr. variantnosť výslovnosti a pod.). 

Najvšeobecnejšie možno na prepis audiovizuálnych materiálov použiť jedno-
duchý model, v ktorom rozdelíme stranu na dva stĺpce: v ľavom opisujeme vizu-
álnu zložku, v pravom auditívnu. Obdobne bývajú písané scenáre audiovizuál-
nych (filmových, televíznych) textov, a tak možno povedať, že ide o postup 
opačným smerom: o „rekonštrukciu“ pôvodného hypotetického scenára relácií 
(pri scenári sa dielo „prekladá“ z lineárnych verbálnych textov do audiovizuál-
neho „jazyka“, v prípade transkripcie naopak). Veľmi podrobný model transkrip-
tov predkladajú D. Deacon et al. (1999). Ich prepisy spravodajstva (možno to 
však vztiahnuť na akékoľvek audiovizuálne komunikáty) pozostávajú z piatich 
stĺpcov (poradie záberu, charakteristický obraz, framing – t. j. technické kódy, 
opis scény a prepis zvuku) a vďaka svojej vysokej komplexnosti plne vyhovujú 
jemnej analýze naratívnych, žánrových a formátových štruktúr správ. 
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Konverzačná analýza vo výskume bilingvizmu 
 

Tanja Bovha 
 

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Univerza v Ljubljani, Slovenija 
 
 
Úvod 
Rozhovor alebo spontánny hovorený jazyk sa ako predmet výskumu do-

stáva do popredia v posledných desaťročiach. Predtým slovinská (ako aj medzi-
národná) lingvistika uprednostňovala písaný jazyk a jazyk beletrie. Avšak písaný 
jazyk a jazyk beletrie nie sú prvotnými formami dorozumievania, je ňou spon-
tánny neformálny hovorový jazyk, ktorý je každodennou, najčastejšou a prvou 
formou jazykovej komunikácie, ktorú sa naučíme (Verdonik, 2007, s. 10). Chá-
peme ju ako niečo samozrejmé bez toho, aby sme sa na ňu pýtali. Na týchto 
premisách stojí najcharakteristickejšia metóda, ktorá sa zaoberá rozhovorom – 
konverzačná analýza, ktorá je jedným z prístupov k analýze diskurzua. Úlohou 
konverzačnej analýzy je explicitne ukázať, ako konverzácia prebieha 
v skutočnosti, to jest analyzovať jej konštruktívne elementy. Pozornosť sa venuje 
analýze jednotlivých segmentov konverzácie, to jest výmene úloh aktérov, funk-
ciám prestávok, opakovaniam, elipse, kvalifikátorom diskurzu, pričom hovorová 
situácia, v ktorej prebieha konverzácia, nehrá dôležitú úlohu (Zuljan Kumar, 
2007, s. 21).  

 
Metóda konverzačnej analýzy pri skúmaní dvojjazyčnosti 
Konverzačná analýza a skúmanie dvojjazyčnej interakcie (Steensig, 2003) 

majú tieto spoločné body: sú postavené na údajoch získaných z jazykovej inter-
akcie a zaujímajú sa predovšetkým o spoločenskú stránku jazyka. Konverzačná 
analýza používa transkripciu hovorených záznamov ľudí v každodennej spon-
tánnej interakcii, v ktorej nie je dopredu nič určené. Použitím konverzačnej ana-
lýzy sa dopracujeme k hlbšiemu a konkrétnejšiemu pohľadu na dvojjazyčnú 
interakciu. Detaily, ktoré získame metódou konverzačnej analýzy, nám pomáha-
jú pochopiť, čo má pri konkrétnom účastníkovi rozhodujúci význam, prečo na-
príklad v určitom bode konverzácie zmení jazykový kód. Nás teda nezaujíma, čo 
dvojjazyční hovorcovia teoreticky môžu používať, alebo ako sa obyčajne správa-
jú v dvojjazyčnej situácii. Analýzou jednotlivých replík tejto dvojjazyčnej situá-

                                                           
a Analýza diskurzu je spoločným názvom pre početné mimoriadne rôznorodé metódy 

v rozličných spoločenskovedných a humanistických vedách, ktorých spoločným bodom je 
skúmanie diskurzu.  
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cie dospejeme ku konkrétnym prípadom zmien kódov a ich dôvodov (Sloboda – 
Nábělková, 2005). Samozrejme sú nám k dispozícii aj sociálne vzťahy (makro-
aspekty) účastníkov, akým spôsobom tvoria výpovede a pod. Metóda konverzač-
nej analýzy má aj svoju metódu transkripcie.  

 
Metóda konverzačnej analýzy na príklade slovinsko-slovenskej dvoj-

jazyčnej intrerakcie 
V prípade slovinsko-slovenského bilingvizmu musíme striktne hovoriť 

o individuálnom bilingvizme. V našom konkrétnom prípade sú aktérmi dvojja-
zyčného rozhovoru nasledovní účastníci: pani Sajovicová, jej dcéra Katarína 
a vnučka Hana.  

Krátka kazuistika: Pani Sajovicová (v transkripcii S) sa do Slovinska presťa-
hovala pred tridsiatimi rokmi, keď mala 25 rokov. Vydala sa za Slovinca 
a naučila sa po slovinsky. Narodila sa im dcéra Katarína (v transkripcii K), ktorá 
sa slovenský jazyk z veľkej časti naučila od starých rodičov. Momentálne študu-
je slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane. Obe sú bilin-
gvistky, ale Katarína hovorí s mamou iba po slovinsky a takisto aj pani Sajovi-
cová, aj keď uvidíme, že práve ona používa oba jazyky. Katarína používa 
slovenčinu v dennej interakcii s vyučujúcimi pri svojom štúdiu už piaty rok.  

Metódou konverzačnej analýzy som dospela k nasledujúcim výsledkom: 
Pani Sajovicová zmenila kód zo slovinčiny do slovenčiny dvakrát, a to vtedy, 

keď nastala nepríjemná situácia, ktorá bola obyčajne sprevádzaná zodpovedajú-
cou afektívnou reakciou (v dominantnom jazyku). Keď jej napríklad padlo vajce 
vedľa misky a keď dcére rozprávala, kto zabil ich kocúra. V týchto dvoch situá-
ciách použila slovenský jazyk vedome. V ostatných situáciách bolo používanie 
slovenčiny neuvedomené, aj keď nejakým spôsobom logické. Keď s dcérou 
pripravovali slovenské jedlo, použila slovenský názov jedla (pirohy s koreniem = 
slovin. pirohi s poprom), čo viedlo k zmene významu v slovinčine a následne 
vyvolalo veľký smiech. Dcéra Katarína obyčajne neodpovedá v slovenskom 
jazyku, aj keď je bilingvistka (niekoľko málo výnimiek tvoria situácie pred ro-
dinnými príbuznými a známymi Slovákmi). Na zázname vidno, že jej iba raz, 
keď bola sama v kuchyni (pravdepodobne pod vplyvom prípravy slovenského 
jedla), „ušlo“ slovenské slovo (aké = slovin. kakšne). 

Pani Sajovicová je v Slovinsku nútená hovoriť po slovinsky už 30 rokov, je-
diná v rodine, ktorá ešte rozumie a hovorí po slovensky, je dcéra Katka. Ich 
rozhovory prebiehajú v slovinčine s občasnými lexikálnymi výpožičkami, resp. 
príležitostným prepínaním kódov zo slovenčiny pani Sajovicovej.  

V poslednej časti predstavím dva príklady konverzačnej analýzy s jej vlast-
nou metódou transkripcie. Najdôležitejší diskurzívny (vnútorný) pohľad v dvoj-
jazyčných rozhovoroch je štrukturálna organizácia rozhovorov: kedy, v ktorých 
situáciách konkrétne pani Sajovicová použila slovinčinu a kedy slovenčinu, resp. 
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v ktorých prípadoch použila slovenčinu namiesto slovinčiny. Pri tom nám veľmi 
pomôžu aj makroaspekty, resp. vonkajšie činitele.  

 
Príklad 1 

S: Danes bomo pa pirohi Hana naredili. Hana! Boš jedla↑pirohi↑, 
pirohi boš ↑jedla↑? ↑Krompirjeve↑. Mi bomo s papriko i:n 
(0,3) s:↑korenjem↑, ti boš pa sam tak′. 

K:  K′šnim korenjem?  
(0,5) 
K: [hahahahahhahahahahahahahahah] 
S:  [haha S papriko i:n poprom. Torej (0,3) in korenjem.] Neki čist 

posebnega pol bo. 
 
Pani Sajovicová sa rozpráva s vnučkou Hanou po slovinsky. Pod vplyvom 

prípravy slovenského jedla namiesto slovinského slova poper použila slovenské 
slovo korenie, ktoré znie rovnako ako slovinské slovo korenje (sloven. mrkva). 
Hoci Katka dobre vedela, čo tým myslí, tvárila sa, že nerozumie, a tým ju donú-
tila, aby rozmýšľala o svojej výpovedi, zasmiala sa a svoju výpoveď opravila.  

 
Príklad 2 

K:  [Kdaj pa] je biu to? To se ga pa j′s ne spomnem. 
S: Ocko ga odpelau. ((v pomenu usmrtil)) 
(0,5) 
K:  Aha. Okej. 

 
Pani Sajovicová použila slovenské slovo, pretože si neželala vysloviť slovo 

oče v slovinskom jazyku, keďže išlo o trošku citlivú tému. Bol to práve Katkin 
otec, kto zabil kocúra. Preto sa radšej rozhodla pre slovo ocko, ktoré pravdepo-
dobne nie je Kataríne blízke, keďže otca tak nikdy neoslovovala. Tu je zreteľný 
psychologický aspekt, keď pani Sajovicová zámerne použila slovenské slovo, 
aby zmiernila situáciu.  

 
Metóda konverzačnej analýzy je veľkým prínosom do slovinského lingvistic-

kého priestoru, predovšetkým do oblasti výskumu dvojjazyčnosti. 
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Vid v hornolužické srbštině 
 

Katja Brankačkec 
 

Ústav slavistických a východoevropských studií,  
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

 
 

1. Několik poznámek k materiálu 
Vytvořila jsem elektronický korpus ze čtyř kapitol překladu bible do horno-

lužické srbštiny (dále jen hls.) z roku 1728, která byla v roce 2003 vydána na 
CD-Rom Srbským institutem (Serbski institut, z. t.) v Budyšíně. Tento překlad 
bible patří do evangelické varianty hls. Jedná se o standardní jazyk založený na 
evangelických dialektech z okolí Budyšína. Překlad vznikl ve spolupráci 4 fará-
řů, rodilých mluvčích. Jde o překlad Lutherova německého textu bible z roku 
1548, proto jsem text srovnávala i s tímto překladem. Starou variantu hls. srov-
návám s moderním spisovným jazykem, a to s překladem bible z let 1960 – 
1976. 

 
2. Cíl příspěvku 
Na základě uvedeného materiálu zjišťuji, zda je ve starší lužické srbštině 

možné tvořit vidové páry pomocí odlučitelných předpon, např. wuńć ‚vyjít‘ – 
won hić ‚vycházet‘. S takovou tezí se setkáváme u několika autorů (viz část 3). 
Jako první ji zformuloval Michałk (1959). Dospěl k ní na základě zkoumání vidu 
v lužickosrbských dialektech, a to na základě dotazníku pro rodilé mluvčí, kteří 
neměli znalosti lužickosrbské spisovné varianty. V literatuře však najdeme i 
opačnou tezi, že lužickosrbské odlučitelné předpony mohou být perfektivizující, 
jak píše Ščerba (1915) o přechodném lužickosrbském dialektu v okolí Mužakova 
(Bad Muskau).  

 
3. Máme v lužické srbštině vid jako gramatickou kategorii? 
O charakteru vidu v hls. najdeme v literatuře různé názory. Mezi autory, kteři 

považuji vid v lužické srbštině za gramatickou kategorii, jsou mj. Faßke (1981), 
Michałk (1959), Toops (1993 a 2001) a Šołćic (2007). Naopak Werner (2003) a 
Ščerba (1915) považují vid v lužické srbštině za kategorii lexikální. Uvedení 
autoři používají velmi různé metody zkoumání a docházejí ke značně odlišným 
teoretickým modelům vidu ve slovanských jazycích. Klíčové rozpory najdeme 
ve vymezení vidu a slovotvorby (Aktionsart), v pojetí gramatické kategorie ze 
synchronního, nebo diachronního hlediska (tj. zda musí každé sloveso vyjádřovat 
vid, nebo lze modelovat vidovou kategorii na cestě gramatikalizace) a v otázce, 
zda jsou např. pisać (ip) – napisać (p) vidový pár, či ne.  
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Všechny tyto otázky se zatím diskutovaly hlavně na základě moderní hls. Pro 
starší hls. platí následující: 

a) Nevíme, jestli je nějaké sloveso ve starém textu perfektivní, imperfektivní, 
obouvidové, nebo vidově neutrální. 

b) Nemůžeme se samozřejmě nikoho zeptat, zda se dané sloveso v textu po-
užívá v souladu s tehdejším územ. Vyloučené jsou pro historicko-synchronní 
zkoumání i různé jazykové testy, které předpokládají pevné intuitivní znalosti 
daného jazykového systému ze strany jazykovědce. 

c) Můžeme jen pozorovat, zda se sloveso prefiguje a sufiguje a v jakém kon-
textu a za jaké německé sloveso se používá. 

d) Nemůžeme vyloučit, že nějaký tvar, který v korpusu není, přesto existoval. 
e) Můžeme pozorovat, zda se sloveso v novějším překladu používá stejně, 

nebo ne; změny v novějším překladu (který vznikl se znalostí překladu starého) 
mohou znamenat změny v jazyce nebo (jiný) puristický postoj. 

Rozhodnutí o perfektivizující nebo vidově neutrální charakteristice odlučitel-
ných předpon je za těchto předpokladů velmi obtížné. Přesto uvádím ve svém 
příspěvku několik příkladů ze svého korpusu, které ukazují, že tvoření sloves 
s odlučitelnou předponou není ve starší hls. motivováno tím, že je potřeba imper-
fektivního partnera k prefigovaném slovesům, ale že je motivováno lexikálně, 
patří tedy spíše k slovotvorbě (Aktionsart). Potenciálních vidových párů typu 
wuńć – won hić je poměrně málo: většinou se odvozuje od různých simplexů. 
Pokud jsou páry s prefixem a odlučitelnou předponou odvozené od stejného 
simplexu v korpusu doloženy, liší se v některých případech významem. 

Na základě srovnání s moderním překladem jsem zjistila, že se přibližně 
v polovině případů odlučitelná předpona won nahrazuje prefixem wu-, a to bez 
přidání reimperfektivizujícího sufixu. To znamená, že podle aktuální kodifikace 
se sloveso s odlučitelnou předponou velmi často nahradilo slovesem perfektiv-
ním. Toto zjištění otvírá řadu nových otázek, které by měly být předmětem dal-
šího výzkumu: Byla slovesa s odlučitelnou předponou ve starší hls. perfektivní, 
nebo obouvidová? Jsou prefigovaná slovesa v moderní hls. obouvidová? Změnil 
se vidový systém (možnost použití perfektivních sloves v různých kontextech) 
v hls. během těchto přibližně 200 let? 
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Četnost idiomů v textovém korpusu 
 

Jan Bušta 
 

Centrum zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky,  
Masarykova univerzita, Brno 

 
 
Cílem práce je zjistit četnost slovesných a neslovesných hesel uvedených ve 

Slovníku české frazeologie a idiomatiky (SČFI) v zadaném textovém korpusu a 
v návaznosti na zjištěné frekvence jednotlivých hesel určit poměr všech hesel 
v běžném textu. 

Motivací k této práci byla potřeba zjistit, které z idiomů, působící problémy 
při počítačovém zpracování přirozeného jazyka (kvůli jejich porušování principu 
kompozicionality), se v textu vyskytují nejčastěji, aby bylo možné se na ně sous-
tředit a jejich význam definovat. Nelze totiž postihnout všechna hesla, která výše 
zmíněný princip porušují, proto se pro další práci jeví jako nejrozumnější zpra-
covat právě ta nejčetnější hesla a teprve později se postupně zabývat dalšími. 
Dalším smyslem práce je samotné spočtení poměru idiomů vůči ostatnímu textu. 
Tento poměr bude zajímavým ukazatelem používání idiomatických frází v běž-
ném textu. Aplikací informace o idiomatičnosti jazyka může být srovnávání této 
hodnoty s jinými jazyky. Vyhledané příklady jednotlivých frází mohou také 
sloužit jako přirozený, o korpus opřený, podklad pro tvorbu idiomatických slov-
níků. 

Před vyhledáváním hesel ze SČFI je třeba dobře rozmyslet, co vlastně v kor-
pusu budeme hledat, zda idiomy nebo jejich lexikální základ. V prvním případě 
se musíme opřít o strukturu hesla, která je v některých případech velice pevně 
spjata se sémantikou. Pevné spojení je např. u fixních idiomů, tj. u těch, které se 
vyskytují typicky pouze v jednom pádě či čísle. Idiom ze dne na den nelze trans-
formovat na ze dne na dny. Druhou možností je tedy opomenout idiomatickou 
strukturu a soustředit se na lexikální obsah. Tento přístup je velice vhodný pro 
počítačové zpracování, na druhou stranu při hledání pouze holých slov se počet 
výskytů hesel (zvláště těch fixních) velice zvýší. 

Se zvoleným přístupem, jde ruku v ruce metoda kladení dotazu. Při dotazo-
vání korpusu na jednotlivé idiomy se totiž dostáváme na rozcestí, jak vytvořit 
dotaz, jehož výsledkem bude chtěná četnost zadaného hesla. 

Tím nejlepším řešením, které postihne každou odlišnost všech idiomů, je vy-
tvoření speciálního dotazu pro každý idiom zvlášť. Při zvolení tohoto způsobu 
dotazování jsme schopni zaručit 100% nalezení všech výskytů a zároveň nenale-
zení ničeho navíc. Dospějeme toho především komplexním postihnutím struktu-
ry idiomu, tzn. určujeme, zda je idiom fixní či zda je fixní jeho část, zda je mož-
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né idiom rozdělit a vložit do něj nějaký intersegment (rozvíjející přívlastek, 
vztažnou větu aj.), či nikoli apod. Lze vidět, že tento způsob dotazování odpoví-
dá hledání idiomů (tedy jejich strukturních vlastností, jež jsou charakteristické 
pro idiomatičnost fráze). Ačkoli je tento způsob nejlepší, je v praxi nepoužitelný 
a to z toho důvodu, že by bylo třeba ručně připravit pro jeden každý idiom, což 
je časově (vzhledem k počtu hledaných hesel) nezvládnutelné a tudíž krajně 
nevhodné. 

Dalším možným přístupem je rozdělení hesel do skupin na základě některých 
charakteristik. Při rozdělování idiomů do skupin je nutné přihlédnout především 
k možnosti vložení intersegmentu, jeho možné délce, fixnosti jednotlivých slov a 
jejich variabilitě – záměně jednoho slova za jiné. Při pokusu o takovéto rozčle-
nění ale narazíme na problém s počtem skupin, které je třeba vytvořit pro zařaze-
ní všech hesel. Ze zkušeností lze říci, že tento počet je poměrně vysoký a navíc 
nemusí vždy existovat jednoznačné určení skupiny. Stejně jako v předchozím 
případě je klíčovým předpokladem, že rozumíme všem zmíněným heslům a 
známe jejich možné variace. I při nejlepší snaze nelze tento předpoklad plně 
zajistit. Uvážíme-li, že musíme každému idiomu přiřadit nějakou skupinu, tzn. 
musíme projít všechna hesla slovníku, vidíme, že toto řešení je stejné jako před-
cházející, ale navíc s tím, že při vyhledání skupin idiomů se můžeme dopustit 
větších nepřesností. 

Směrem, kterým se aktuálně ubírá další přístup k řešení zadaného problému, 
je vytvoření univerzálního dotazu, který by byl aplikovatelný na všechna hesla 
ze slovníku. Vytvoření takového dotazu je možné, ale výsledky budou silně 
spojené se zvolenou strukturou dotazu a nastavením obecných parametrů hledá-
ní. V zásadě lze říci, že dotaz je postaven na tom, zda se slova, která hledaný 
idiom obsahuje, nacházejí ve svém stanoveném okolí, jehož velikost je předem 
fixně určena. Při vyhledávání se používá nejen slovo, které idiom obsahuje, ale 
též jeho lemmatizovaná forma, tj. základní tvar (u podstatných jmen, zájmen a 
číslovek pokládáme za základní tvar první pád jednotného čísla, u přídavných 
jmen je navíc přidána podmínka prvního stupně a u sloves je lemmatizovaným 
tvarem infinitiv, u ostatních slovních druhů je většinou lemma totožné). Pro 
ilustraci: při hledání hesla na nejvyšší úrovni hledáme v podstatě slovo na (které 
má stejné lemma), slovo nejvyšší nebo všechny tvary od lemmatizovaného vyso-
ký a slovo úrovni nebo všechny tvary od lemmatu úroveň vyskytující se v okolí 
ostatních. Toto schéma postihuje všechny výskyty hesla v korpusu (díky velké 
variabilitě slov a okolí pro jejich hledání), na druhou stranu přesah, který je 
v případě fixních idiomů značně velký, znepřesňuje (zvyšuje) četnost hledané 
fráze. Implementace tohoto přístupu je vzhledem k počítačovému zpracování 
velice efektivní. Postihnutí frází, které jsou proměnné, je velice dobré, protože 
dotaz dovoluje hledat slova ve proměnných vzdálenostech, což vede k lepšímu 
postižení intersegmentů. 
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Je zřejmé, že výsledek při zvoleném přístupu k hledání hesel, je závislý na 
zvoleném dotazu, který je třeba vytvořit a nakalibrovat tak, aby rozdíl mezi vý-
sledky při použití ručně vytvořených pravidel a jednom generalizovaném pravid-
lu byl co nejmenší, tedy nejpřesnější a zároveň stále dobře počítačově zpracova-
telný. 
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Antroponymická sústava v Hanušovciach nad Topľou 
 

Miroslava Čurová 
 

Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky,  
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 

 
 
V našom príspevku nadväzujeme na publikácie, ktoré sa venujú antropony-

mickým výskumom. Cieľom nášho príspevku je analýza úradnej pomenovacej 
sústavy v obci Hanušovce nad Topľou. 

Obec Hanušovce nad Topľou sa nachádza približne v strednej časti východ-
ného Slovenska v údolí rieky Tople. Leží na hlavnej trase medzi krajským 
a okresným mestom, medzi Prešovom a Vranovom nad Topľou. Areálovo záro-
veň obec spadá do oblasti východoslovenských nárečí, a to konkrétne 
k šarišským nárečiam. 

Antroponymický výskum sme uskutočnili v obci na vzorke 422 priezvisk 
a 118 ženských a 82 mužských krstných mien. Ako základ pre náš antropony-
mický výskum nám poslúžili volebné zoznamy obce z roku 2006. Počet obyvate-
ľov nad 18 rokov vtedy tvorilo 2550 ľudí z celkového počtu obyvateľov 3660. 
Vzorku mien sme dosiahli ich vyčlenením zo všetkých ojedinelých aj opakujú-
cich sa priezvisk a krstných mien obyvateľov. Priezviská sme uvádzali 
v mužskom rode. 

Pri rozbore oficiálnej pomenovacej sústavy sme použili nasledujúce metódy: 
sémantickú klasifikáciu, slovotvornú štruktúru, frekvenčnú a etymologickú ana-
lýzu. Pri analýze priezvisk sme sa zamerali na sémantickú a slovotvornú štruktú-
ru. Pri sémantickej analýze sme sa opierali o práce V. Blanára (1996) a M. Bli-
chu (1985), keďže doteraz nebola vypracovaná žiadna všeobecne prijímaná 
sémantická klasifikácia priezvisk. Na základe sémantickej analýzy zozbieraného 
materiálu sme zisťovali, z ktorých slovných druhov boli skúmané priezviská 
obyvateľov utvorené a zároveň, či pri priezviskách utvorených z podstatných 
mien išlo o apelatíva alebo propriá. Pri priezviskách, ktoré boli odvodené 
z propriálneho základu vydeľujeme aj etnonymá a toponymá. Pri priezviskách 
utvorených z apelatívneho základu zároveň rozlišujeme aj motiváciu ich vzniku. 
Mohlo ísť teda o priezviská, ktoré boli motivované povolaním, náboženstvom, 
domácnosťou a rodinou, domom, predmetmi a priestorom, charakteristikou člo-
veka a jeho vlastnosťami, názvami rastlín a živočíchov, prírodou a časom.  

Na základe tejto metódy sme zistili, že medzi skúmanými priezviskami pre-
vládajú tie, ktoré vznikli z propriálneho základu, čiže z krstných mien – a to 
najmä mužských (napr. Adam, Gašpar, Havrila). Ženské krstné mená boli zastú-
pené len ojedinele (napr. Hanko, Haľko, Marinica). Išlo predovšetkým o krstné 
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mená v skrátenej podobe, ku ktorej sa pridávali sufixy. Takáto skrátená forma 
mena sa teda stala základom pre vznik celého radu nových priezvisk, keďže sa 
k nej môžu pridávať jednoduché či zložené formanty (Adamčík, Ivanko, Šimko, 
Pališin). Pri priezviskách, ktoré boli utvorené z apelatívneho základu, boli naj-
frekventovanejšími priezviskami tie, ktoré boli utvorené od postavenia človeka 
a jeho zamestania (Bača, Hudák, Fáber, Kováč). V menšej miere sa v skúmanom 
materiáli vyskytujú aj priezviská utvorené od iných slovnodruhových základov 
(napr. Beľak, Krivák, Tancoš).  

Skúmané priezviská sú zároveň aj bohatým materiálom, ktorý dosvedčuje 
veľký vplyv nárečovej oblasti (Čarný, Kľučar, Sciranka) a zároveň aj inojazyčné 
vplyvy, čo svedčí o etnografických pomeroch, keďže niektoré priezviská sú 
neslovenského pôvodu. Najviac prevažujú priezviská ukrajinského (Kiňa, Havri-
la, Hricko) a maďarského pôvodu (Bíro, Csizmadia, Juhas, Rác). Okrem nich sú 
tu však aj priezviská, ktoré majú poľský, český, nemecký, či latinský pôvod. Pri 
priezviskách sme zároveň uviedli aj najrozšírenejšie priezviská v obci, z ktorých 
k najfrekventovanejším patrí priezvisko Horvát, ktoré má 134 nositeľov. K ďalším 
frekventovaným priezviskám patria napríklad Sabo, Socha, Velebír či Molitoris.  

Na základe slovotvornej analýzy sme došli k záverom, že k najproduktívnejším 
sufixom v rámci slovotvornej štruktúry priezvisk obyvateľov obce Hanušovce nad 
Topľou sú sufixy -ko, -ak/-ák, -ik/-ík, -ský/-cký, -ar/-ár, ktoré sa vyskytujú vo viac 
než 14 priezviskách (Danko, Skriňák, Štefaník,Čeľovský, Kolesár). V prípade 
sufixu -ko je to výskyt až v 39 priezviskách (napr. Bučko, Leško, Vojtko).  

Pri výskume krstných mien sme využili frekvenčnú a etymologickú analýzu, 
na základe ktorých sme zisťovali najrozšírenejšie krstné mená (a zároveň aj ich 
obľúbenosť) a etymologický pôvod. V tomto prípade sme sa opierali o prácu 
M. Majtána a M. Považaja (1993). Výskum krstných mien sme uskutočnili na 
vzorke 1232 mužov a 1318 žien. Z 1318 žien sme získali celkový počet 118 
ženských krstných mien a z 1232 mužov to bol počet 82 mužských krstných 
mien. Tieto sme získali rovnakým vyčlenením ako priezviská. Pomocou frek-
venčnej analýzy sme získali hodnoty, ktoré sú zároveň aj výrazom produktívnos-
ti jednotlivých krstných mien. K najčastejšie sa vyskytujúcim krstným menám 
patria Mária, Anna, Helena, Zuzana, Eva a Jana. Pri mužských krstných mená 
sú najpoužívanejšími Ján, Jozef, Peter, Štefan, Andrej, Pavol, Juraj, Milan, Mi-
chal. Na základe ďalšej analýzy – etymologickej, môžeme konštatovať, že naj-
rozšírenejšími menami sú mená slovanského (napr. Drahoslava, Slávka, Tatiana, 
Ivan, Dušan) a biblického pôvodu, a to starozákonné i novozákonné (napr. Anna, 
Alžbeta, Eva, Andrej, Matúš, Tomáš). Ich úroveň používanosti však začínajú 
dosahovať predovšetkým mená latinského pôvodu, čo vidno najmä pri pomenú-
vaní mladšej generácie, kde sa presadzujú módne vplyvy. 
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Převod dvou syntaktických hebraismů  
v českých biblických překladech 

 
Robert Dittmann 

 
Oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český, Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 

Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 
 
 
1. Jde o konstrukci s infinitivem a o genitivní vazbu (v Ž 51,16). Pronikají 

někdy do Vulgáty, Septuaginty i řeckého NZ. 
1.1 V hebrejštině existuje dvojí vazba určitého slovesa se samostatným infi-

nitivem téhož slovesa. Zjednodušeně lze pro oznamovací věty říci, že infinitiv 
v postpozici vyjadřuje trvání / opakování, infinitiv v antepozici, který dále zkou-
mám, zdůrazňuje slovesný děj (např. Gn 16,10 BHS hB,Þr>a; hB'îr>h; → „velice, 
mnoho, opravdu, nesmírně rozmnožím“). Vulgáta často překládá hebrejský infi-
nitiv přechodníkem (multiplicans multiplicabo), jindy pouhým slovesem. Zkou-
maným vzorkem je 26 míst Starého zákona (Gn 2, 16; 3, 16; 15, 13; 16, 10; 18, 10; 
20, 7; 22, 17 (2x); 44, 28; 50, 24; Ex 2, 19; 3, 7; 3, 16; 4, 14; 13, 19; 15, 26; 1S  
2, 30; 14, 43; 1Kr 8, 13; Ž 40, 2; 49, 8; 132, 15; Iz 61, 10; Jr 8, 13; 31, 18; Sf 1, 2) 
a 5 míst Nového zákona (Mt 13, 14; Sk 7, 34; 28, 26; Žd 6, 14 (2x)). Cílem je 
zjistit, kdy dochází v české tradici k přechodu od doslovného překladu k překla-
du podle smyslu. 

1.1.1 Závěry ze zkoumaného vzorku pro SZ: 1. Rukopisy a tisky do Kralické 
bible se drží doslovně vulgátní tradice až na výjimky (1S 14, 43 Severýn 1537, 
Melantrich 1556/7 Okusil jsem maličko Medu / omočiv – Vg gustans gustavi in 
summitate). V č. překladech jsou za lat. participia prézentu doloženy přechod-
níky přítomné i minulé. 2. V bratrské tradici dochází ke zlomu v 16. st. částečně 
už před Kralickou biblí šestidílnou (Červenkův Žaltář 1562 /Ž 40, 2 Očekával 
sem bedlívě; ale Ž 118, 11 Oblehše oblehli mne/, Štefanova Postila 1575 /Gn  
3, 16 Rozmnožím velice; ale Jr 7, 5 polepšujíce polepšíte/). Překlad Červenkův a 
Štefanovy Postily svědčí o tom, že už před Šestidílkou měla jednota překlady 
ovlivněné znalostí hebrejštiny. Šestidílka má většinou převod podle smyslu. 3. 
Utrakvistické bible (Melantrich 1556/7) i katolická Svatováclavská bible mají 
doslovný překlad, ten dodržují i bible 1804 a 1851. 4. Ke zlomu v katolické 
tradici dochází u Draského (1821-32) a ve Frenclově-Desoldově bibli (F-D; 1860-4) 
– zcela odstraňují převod vulgátního typu určité sloveso + přechodník téhož 
slovesa. F-D mají čtyřikrát nově převod s adverbiem, třikrát poprvé ve sledované 
tradici reduplikaci určitého slovesa /Jr 8, 13 Shromáždím, shromáždím je/. 
Poprvé se u Draského a F-D v české katolické tradici objevuje také převod 
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s částicí /1S 2, 30 Řekl jsem zajisté/. Draský má více specifických řešení /Gn 44, 28 
mám za to jistě, že k roztrhání přišel = „jistě zahynul“/ a blíží se v tomto smyslu 
Hegerovi. Poprvé z č. kat. překladů má správný převod Draský a Heger v Gn 20, 7 
(jistě zahyneš; jistě umřeš; dříve smrtí umřeš = Vg morte morieris) a v Ex 4, 14 
(jistě mluviti bude; dobře mluví; dříve výmluvný jest = Vg eloquens sit). 5. Téměř 
tutéž distribuci převodů jako F-D má i Hejčl. 6. Heger potvrzuje, že stojí na 
okraji české tradice: sedmkrát převádí pouhým určitým slovesem, osmkrát 
určitým slovesem + adverbiem, nemá převod s přechodníkem, ale má nejvícekrát 
převod nevyskytující se jinde (např. Ž 40, 2 Srdečnou radost mám – místo „Veli-
ce se raduji“). 7. Překlad Pentateuchu od rabínů Hirsche a Sichera preferuje převod 
určitým slovesem, příp. s adverbiem. U nedokončeného Bognerova překladu 
nelze učinit závěry. 8. Mezi okazionální převody patří např. u Hegera určité 
sloveso a dva infinitivy (Sf 1, 2 odkliditi a zahubiti hodlám), u Hirsche-Sichera 
částice + n-příčestía + n-příčestía + spona (Gn 44, 28 Jistě rozsápán, rozsápán 
jest). 9. Bude třeba zkoumat další překlady zejména 19. st., které jsme pominuli. 

1.1.2 Závěry ze sledovaného vzorku pro NZ: Ze sledovaných 5 dokladů má 
Clementina třikrát převod s přechodníkem. Jako první užívá vhodnější adver-
bium ve sledované české tradici Šestidílka (nikoli ještě Blahoslavův NZ), redup-
likaci dvou určitých sloves Optátův NZ 1533 (Sk 7, 34 Viděl sem / viděl sem 
podle Erasma, např. Erasmus 1522 Vidi, vidi). Pozoruhodný je však katolický 
překlad Poláškův 1781, který převádí dvakrát pouhým určitým slovesem (Sk  
7, 34 Viděl sem) a zcela odstraňuje doslovný překlad s přechodníkem. Dále si 
pozornost opět zaslouží F-D, jejichž překlad má vícekrát reduplikaci slovesa 
nebo příčestí (Žd 6, 14 rozmnožím, rozmnožím tebe) a neobsahuje – stejně jako 
ve SZ – ani jeden případ s přechodníkem, zatímco Draský je má (Sk 28, 26 Sly-
šíce slyšeti budete x Vg aure audietis, Textus receptus VAkoh/| avkou,sete) a Sušil 
rovněž. Ve 20. st. lze upozornit zejména na přínos Škrabalův (se znalostí orien-
tálních jazyků) a Žilkův. 

II. Genitivní vazba. Hebrejština vyjadřuje statické příznaky pomocí kon-
strukce status absolutus-status constructus. V Psalteriu Gallicanu je už ale např. 
místo mons sanctitatis na více místech mons sanctus. V Ž 51, 6 čte Vg Deus 
salutis. Sledovaná česká tradice – kromě Kralické bible – má genitiv, až Hejčl 
má z katolických překladů adjektivum. Jeruzalémská bible zde má genitiv. 

Zásadní přelom v převodu sledovaných hebraismů představuje Kralická bib-
le, v katolické tradici zřejmě zejména 19. st. s přesahy do 18. a 20. st. (Polášek – 
Draský – Frencl-Desolda – Hejčl – Škrabal). Další překlady by bylo ještě třeba 
prozkoumat. 

 
Příspěvek vznikl v rámci projektu MŠMT Výzkumné centrum vývoje staré a střední 

češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) – projekt LC546. 
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Emocionálne koncepty v nemčine a slovenčine 
 

Zdenko Dobrík 
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Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

 
 
Obsah emocionálnych konceptov, ktoré sú usúvzťažnené na konkrétne kul-

túrno-jazykové prostredie, nemožno vysvetliť iba prostredníctvom úplných ve-
deckých definícií, pretože tieto zahŕňajú spravidla základné vlastnosti, základný 
významový rozsah javu. Preto je nevyhnutná analýza lexikálno-sémantickej 
valencie emocionálnych konceptov, ktorá umožňuje pochopiť ich podstatu. 
K najdôležitejším prameňom analýzy lexikálno-sémantickej valencie emocionál-
nych konceptov patria frazeologické jednotky. V nich je explicitne vyjadrené 
špecifikum poznávacej a emocionálnej skúsenosti etnika (Maslová, 2004). 

Cieľom analýzy lexikálno-sémantickej valencie nemeckých a slovenských 
frazeologických jednotiek, obsahujúcich emocionálne koncepty strach, radosť, 
smútok a hnev, je ich začlenenie do konkrétnych sémantických skupín. Tento 
cieľ možno uskutočniť prostredníctvom komponentovej analýzy vybraných fra-
zeologizmov. Nasledujúcim cieľom je zistenie zhôd, podobností a rozdielov 
v rozsahu a obsahovej náplni sémantických skupín v obidvoch jazykoch. Zdro-
jom frazeologických jednotiek sú tieto slovníky: Slovensko-nemecký frazeologic-
ký slovník (Čierna – Juríková – Ondrčková, 1995), Nemecko-slovenský slovník 
frazeologizmov (Ondrčková – Hannig, 1992), Duden Deutsches Wörterbuch 
(2002), Deutsches Wörterbuch (Wahrig, 2002). 

Z uskutočnenej komponentovej analýzy vyplýva, že sémantická rôznorodosť 
nemeckých frazeologizmov, v ktorých sú prítomné emocionálne koncepty 
strach, radosť, smútok a hnev, je v porovnaní so slovenskými oveľa bohatšia. Aj 
kvantitatívne zastúpenie nemeckých frazeologizmov daného typu je neporovna-
teľne väčšie.  

 
Práca vznikla na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici v rámci granto-

vej úlohy VEGA 1/070/08 Nemecký jazykovokultúrny obraz sveta v slovenskej recepcii. 
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Obraz vo virtuálnej realite 
 

Eva Drugdová 
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Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 

 
 
Virtuálna realita sa používa v súvislosti s multimediálnym prostredím a stáva 

sa dnes predmetom záujmu mnohých ľudí. Komunikácia sa totiž čoraz viac pre-
súva z reálnej oblasti aj do oblasti počítačov a virtuálnej reality. 

V multimediálnom prostredí sa vďaka novým technológiám a programom 
stretávame s rôznymi formami komunikácie, ktoré sa donedávna uskutočňovali 
len v bezprostrednom styku komunikantov. I keď sa takáto komunikácia realizu-
je prostredníctvom média, ktorým je počítač či internet, svojou interaktivitou, 
formou dialógu a možnosťou okamžitej spätnej väzby sa podobá komunikácii 
„tvárou v tvár“. Prostredníctvom internetu sa môžeme vzdelávať, zabávať, tele-
fonovať, zadávať príkazy na bankové prevody či rozprávať sa a diskutovať na 
rôzne témy. Multimediálna komunikácia je pritom obohatená o rôzne interaktív-
ne služby, ktoré používatelia internetu využívajú. Pre komunikantov je komuni-
kácia v prostredí počítačov rýchlejšia, jednoduchšia a efektívnejšia a stáva sa 
prirodzenou súčasťou každodenného života.  

K zaujímavosti multimediálnej komunikácie prispieva aj to, že našu pozor-
nosť ihneď upúta určitý obraz, ktorý sa nám objaví zakaždým, keď si zapneme 
počítač a pripojíme sa na internet. Hoci nemožno vylúčiť ani dôležitosť písaného 
textu, práve obraz je komunikačným prostriedkom, ktorý nás zaujme ako prvý 
a samotný nám veľa napovie.  

Obraz pritom patrí k najstarším formám komunikácie a v súčasnosti čoraz 
viac vzrastá jeho vplyv. Obraz sa stáva doplnkom textu, alebo pri určitých ty-
poch komunikácie dokonca nadobúda prevahu nad písaným textom. Okrem toho, 
že priťahuje pozornosť príjemcu, uľahčuje aj komunikáciu, posilňuje presvied-
čanie a v mnohých prípadoch dokonca prispieva k zapamätaniu určitej informá-
cie.  

Naša pozornosť sa sústredí na funkciu obrazu z hľadiska semiotiky. Ako 
vieme, semiotika sa zaoberá znakovými systémami a hovorí, že celý svet je ob-
klopený množstvom najrôznejších znakov. Všetky predmety a javy fungujú ako 
znaky a stávajú sa prostriedkom komunikácie, teda slúžia na prenos informácií. 
Znakom sa pritom rozumie všetko, čo môže v medziľudskej komunikácii odka-
zovať na niečo iné (pozri napr. Černý – Holeš, 2004).  
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Semiotické vlastnosti sú aj súčasťou teórie komunikácie a podmieňujú fun-
govanie komunikačného procesu. Zaujíma nás pritom vplyv znakových súčastí, 
konkrétne obrazu na používateľa a ich účinok v komunikácii.  

K najpútavejším vizuálnym prvkom, ktorý má vplyv na priebeh komunikácie 
patrí fotografia. Fotografia totiž „silne súvisí s realitou a je jej verným obrazom“ 
(Foret, 2008, s. 39). Veľký význam nadobúda najmä v elektronických periodi-
kách a magazínoch, v ktorých prispieva k vernejšiemu zobrazeniu či prezentova-
niu istých udalostí reálneho života.  

Fotografiu môžeme pritom spolu s grafmi, schémami a diagramami podľa 
Pierceovho členenia (pozri napr. Černý – Holeš, 2004) zaradiť k ikonickým 
znakom, ktoré majú v prostredí internetu najväčšie zastúpenie. Obraz v takejto 
forme dodáva textu názornosť, pútavosť a zvyšuje jeho psychologický účinok. 
Vyjadruje pocity, poskytuje ilúziu kvality, umožňuje vyjadriť zložité predstavy a 
rozpráva príbeh. Elektronické periodiká majú preto svoje články obohatené ob-
rázkami alebo fotografiami, ktoré dopĺňajú mnohé informácie. Rozlišujeme 
medzi nimi napríklad spravodajské, ilustratívne, dokumentárne, reklamné a zá-
bavné fotografie. Účinok týchto znakov v komunikácii rastie s možnosťou zväč-
šenia jednotlivých obrazových elementov.  

Dôležitou súčasťou periodík, časopisov a aj mnohých vzdelávacích stránok 
sú grafy a diagramy, ktoré vykresľujú rôzne štatistiky a zvyšujú tok informácií, 
pričom písaný text je väčšinou nepodstatný, pretože tieto ideografické prostried-
ky samy poskytujú dostatočnú informáciu. 

K častým grafickým znakom patria tiež logá a značky firiem, ktoré sa obja-
vujú v rôznych inzertných rubrikách či v reklamách. Reklama je pritom komuni-
kačným prostriedkom, ktorý obrazové znaky využíva v najväčšej miere 
a v porovnaní s písaným textom preferuje ich používanie. Jej účinok na recipien-
ta vzrastá predovšetkým kombináciou viacerých znakových súčastí a multi-
mediálnych elementov. Prostredníctvom auditívnej zložky, animácie či videa sa 
zvyšuje jej názornosť a na príjemcu sa pôsobí efektívnejšie. Úlohou reklamy je 
prilákať pozornosť, vzbudiť záujem a podporiť kúpu určitých produktov, k čomu 
jej slúži práve kombinácia viacerých multimediálnych elementov.  

Prostriedkom reklamy vo virtuálnom prostredí sú predovšetkým filmy, spoty, 
multimediálne reklamy, pohyblivé logá firiem, reklamné šoty a bannery, ktoré sa 
uvádzajú do pohybu a pútajú pozornosť používateľa internetu. K najväčším vý-
hodám virtuálnej reklamy podľa E. Čulenovej (2004) patrí dynamickosť, origina-
lita, ekonomizácia výrazu, vizuálna pestrosť a nápaditosť.  

Internet a multimediálne prostredie predstavujú voľný prístup k množstvu in-
formácií, ako aj ich slobodné zužitkovanie. Jednotlivé stránky sa pritom neustále 
snažia zaujať používateľa obrazovými elementmi, čím zvyšujú pozornosť 
a efektívnosť komunikácie. Napríklad využívanie vizuálnych prvkov vo výučbo-
vých systémoch napomáha percipientom ľahšie zapamätávanie a rýchlejšie uče-
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nie. Pomocou internetu môžeme teda postupne vykonávať činnosti, ktoré sú pre 
mnohých zaujímavejšie práve vďaka počítaču a využívaniu interaktívnych slu-
žieb. 
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K otázke prepisu z bieloruštiny do slovenčiny 
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Príspevok charakterizuje bežný prepis z cyriliky, ktorú používajú všetky vý-

chodoslovanské jazyky (bieloruština, ruština, ukrajinčina), do slovenčiny. Po-
rovnáva základné podobnosti a upozorňuje na odlišnosti prepisu jednotlivých 
východoslovanských jazykov na základe aktuálnych Pravidiel slovenského pra-
vopisu. Uvádza do problematiky spisovnosti jednotlivých východoslovanských 
jazykov, sústredí sa na spisovný bieloruský jazyk. Osobitnú pozornosť venuje 
sporným miestam prepisu z bieloruštiny do slovenčiny, ktoré popierajú špecifiká 
súčasného spisovného bieloruského jazyka. Upozorňuje na časté chyby pri pub-
likovaní prepisov bieloruských vlastných mien a geografických názvov predo-
všetkým v mediálnom priestore.  

Za sporné miesta prepisu autorka považuje predovšetkým zjednodušený pre-
pis bieloruského neslabičného ў, ktoré treba podľa Pravidiel slovenského pravo-
pisu prepisovať ako slovenské v a tiež nedôslednosť používateľov pri prepisova-
ní bieloruského г. Tieto prípady sleduje na vybraných slovenských textových 
materiáloch, pričom bližšie špecifikuje bieloruskú pravopisnú normu a potrebu 
jej zachovania aj v slovenskom prepise.  

V závere charakterizuje nevhodnosť prepisovania bieloruských reálií pro-
stredníctvom ruského jazykového filtra, ktoré je predpokladanou príčinou nielen 
neuznávania samostatnej bieloruštiny, ale aj popierania jej osobitostí.  
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Za vizuální lingvistiku 
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Lingvistika se zabývá převážně verbálními texty, které se však ve stále větší 

míře vyskytují v interakci s různými texty vizuálními („obrazy“ v širokém slova 
smyslu). Povaha komunikace je tedy zásadně a bytostně smíšená, z čehož je 
třeba vyvodit zásadní závěry pro lingvistiku. Ta totiž obvykle předpokládá, že 
před sebou má – coby svůj předmět – „čistě verbální“ rezultát (příp. abstraktní 
čistě verbální systém). Toto poklidné setrvávání ve sféře „čistě verbálního“ však 
může být pro lingvistiku nebezpečné, neboť pokud se o ne-verbální texty (resp. 
složky smíšených komunikátů) nebude zajímat, přestane rozumět komplexním, 
sémioticky smíšeným textům, představujícím v současnosti dominantní formy 
komunikace. 

Jde o problém i v obecnější rovině: není představa sémioticky homogenního 
textu jen lichým postulátem? Vždyť jak psaný, tak mluvený jazyk jsou kombina-
cí nejméně dvou, spíše však více sémiotických kódů. Již sám objekt zkoumání 
lingvistiky, tj. text, je tedy obvykle komplexním heterogenním útvarem – a lin-
gvistika se jím jako komplexním musí zabývat, tj. vyrovnávat se i s jeho složka-
mi ne čistě verbálními. 

Pokud vezmeme v úvahu texty složené z verbálních a obrazových sdělení, 
otázkou je, jak je lingvistika schopná popisovat, analyzovat a interpretovat vizu-
ální/obrazová sdělení. Domnívám se, že pokud se bude lingvistické myšlení 
(a jeho propracovaná metodologie) užívat s rozmyslem a bude-li veden dialog 
nejen s jinými disciplínami, ale především se samotným materiálem při jeho 
popisu, lze dojít ke zjištěním zajímavým jak pro danou oblast výzkumu, tak pro 
lingvistiku samu. A hlavně: k relevantnímu popisu a rozumění komplexním 
heterogenním komunikátům. 

Jelikož lingvistika je v nejobecnějším smyslu vědou o jazyce, pak chceme-li 
za její předmět považovat i vizuální texty, měli bychom hledat i nějaký „vizuální 
jazyk“, tedy kód, na jehož základě jsou tyto texty vytvářeny. Vizuální tex-
ty/obrazy/ikony jsou přitom často chápány velmi zjednodušeně. Souvisí to jed-
nak s problematickým naivním (nesprávným) chápáním „ikonicity“ jako takové, 
jednak s podceňováním některých užívaných kódů.  

Mějme za prokázané, že tzv. ikonické znaky jsou kulturně kódované, aniž by 
to nutně vedlo k závěru, že jsou arbitrárně korelované se svým obsahem a že 
jejich výraz je analyzovatelný na diskrétní jednotky. Kódování obrazů je samo-
zřejmě mnohovrstevné (srov. náplň výtvarného vzdělávání). Již jeden 
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z primárních, za triviální považovaný kód perspektivní je problematický. Pojetí 
perspektivy jako něčeho „objektivně daného“ je neudržitelné, užití perspektivy 
není aplikací „fyzikálního zákona“, ale překladem, který se snaží vyrovnat rozdíl 
v okolnostech pozorování, aby posílil iluzi „podobnosti“. Jde o typ překladu, na 
který jsme v naší kultuře zvyklý, a tak nám nečiní potíže, ale přesto jde o kon-
venční transformaci. Ať již autor vizuálního textu zvolí jakýkoli perspektivní 
kód, čtenář tohoto kódu znalý může z jeho obrazu vyčíst stejné informace jako 
z obrazu nejprecizněji kódovaného v západní perspektivě. 

Ještě komplikovanější je to s konotativními kódy. Ačkoli se konotativní sdě-
lení formálně kryjí s denotativními, coby nosičem, přesto jde o oddělené signifi-
kanty. Konotativní sdělení, druhý poukaz znaku, odkazuje k asociovanému výz-
namu, který je do značné míry individuální a pro jehož „uchopení“ je nutná 
hlubší znalost dané kultury/komunity. Tato individuální variabilita čtení však 
nemůže ohrožovat vlastní „jazyk“ obrazu, pokud předpokládáme, že je tento 
jazyk složen z idiolektů, lexik či sub-kódů. Jazyk obrazu tedy není jen soubor 
pronesených promluv (na příklad na rovině kombinátora znaků neboli tvůrce 
sdělení), nýbrž je to též soubor promluv recipovaných, je chápán ve smyslu „to-
talizující abstrakce“ sdělení vysílaných i přijatých (což neodpovídá tradičnímu 
pojetí langue a parole u verbálního jazyka). 

Každý malíř užívá či vynalézá pravidla a tím provádí akt vytváření kódu. 
Tento kód však obvykle z výsledného textu není snadno patrný, je obtížné z něj 
vyčíst, jakými produkčními pravidly se autor řídil, protože na rozdíl od verbální-
ho jazyka se signál jeví jako „kontinuální“ nebo „kompaktní“, bez rozlišitelných 
jednotek. Jde tedy o jiný typ kódu než jaký známe z verbální komunikace, iko-
nické figury neodpovídají lingvistickým fonémům, nemají poziční ani opoziční 
hodnotu. Jednotky, které vytváří ikonický text, jsou zakládány kontextem – vně 
kontextu nejsou kódovány, ani se ničemu nepodobají. 

Tvůrce vizuálního textu musí vymyslet určitou znakovou funkci, tedy stano-
vit určitou korelaci. Aby tuto korelaci učinil akceptovatelnou, musí ji založit na 
nějaké evidentní motivaci, stimulu. Zvolený kód musí pro recipienta fungovat 
především jako kód poznávací, tedy přenášet určité rozhodné rysy obsahu. Ty 
musejí být nějakým způsobem „promítnuty“ do daného výrazového kontinua 
pomocí určitých transformačních pravidel. V transformaci je přítomné také to, co 
označujeme jako styl – je-li transformace nápadná, říkáme, že motiv je „stylizo-
ván“. (Je třeba zdůraznit, že realismus – „věrné reprodukování přírody“ – je také 
styl.) Ikonické znaky se tedy částečně řídí konvencí, jsou však zároveň motivo-
vané; některé z nich odkazují na zavedené stylistické pravidlo, zatímco jiné, zdá 
se, navrhují nové pravidlo. 

To, že na místě umělce dnes (v případě fotografie) nejčastěji stojí nějaký apa-
rát, který je naprogramován k nějakému typu kódování, na věci nic nemění… 
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V XX. storočí sa v slovanskom priestore uskutočnilo niekoľko významných 

zmien v štátoprávnom usporiadaní (rozpad ČSFR, ZSSR a Juhoslávie), ktoré 
ovplyvnili charakter jazykovej politiky. Jazyková politika (ďalej len JP) pred-
stavuje rozhodnutia prijímané štátom, vládou a pod., ktoré sú orientované na 
výskyt jedného alebo viacerých jazykov, ako aj na jeho (ich) regulovanie alebo 
používanie na danom území (reálnom alebo virtuálnom). JP môže byť vyjadrená 
verejne (otvorene) alebo neverejne, môže mať pobádací alebo donucovací 
charakter. Právny rámec používania jazyka tvoria ústavné dokumenty, zákony, 
nariadenia, vyhlášky, smernice atď., opisujúce práva a povinnosti vo vzťahu 
k používaniu jazykov, regulujúce používanie jazyka v rôznych oblastiach spolo-
čenského života (vzdelanie; súdnictvo; dokumenty: pas, rodný list atď.; služby; 
vizuálna informácia; geografické názvy, názvy ulíc, reklama, vývesky a pod.). 
Spojenie upevňovanie pozície jazyka sa niekedy nahrádza výrazom jazykové 
plánovanie (t. j. language planning), používajú sa i termíny ekológia jazyka, 
ekológia reči či ekolingvistika. Jazyková výstavba označuje intenzívne rozví-
janie malých a okrajových jazykov. JP je blízky pojem jazyková otázka. Cha-
rakterom jazykových otázok sa európske národy výrazne odlišujú. Objektmi JP 
sú jazykové normy v písme, gramatike, lexike, štylistike; normovanie sa orientu-
je na písomnú, ako aj ústnu podobu reči. Za subjekty JP sa pokladajú rozličné 
štátne a neštátne orgány a inštitúcie. Spájajú sa s troma sférami života: školou, 
knihami a tlačou (médiami) a napokon s reguláciou vzájomných vzťahov etnic-
kých spoločenstiev. 

Jazyková politika v bývalej ZSSR 
V ústavách ZSSR z rokov 1924, 1936 a 1977 sa sféra národno-jazykových 

vzťahov reguluje len minimálne, nedbá sa na garantovanie zachovávania vyhlá-
sených princípov, napr. na garanciu vyučovania v škole v rodnom jazyku. Po 
rozpade ZSSR prestáva byť ruština preferovaným jazykom školstva a linguou 
franca niekdajšej mocnosti. 

JP v bývalej Juhoslávii s akcentom na chorvátsky jazyk 
Chorvátsky jazyk prechádza v XX. storočí piatimi štátnopolitickými usporia-

daniami a podľa toho možno podľa Mamića (2005) vydeliť v jeho etablovaní sa 
päť období. V prvom období (do r. 1918) chorvátčina nadobúda status úradné-
ho jazyka (1847), v r. 1861 sa zvažuje názov jazyka a je prijatý názov juhoslo-
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vanský jazyk, v r. 1867 sa jazyk mení na chorvátsky/srbský a v r. 1868 na 
chorvátsky. V rokoch (1918 – 1941) sa v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slo-
vincov (od 3. 11. Juhoslovanského kráľovstva) používa jeden pravopis založený 
na pravopisnej reforme Vuka Karadžiča. Úradný jazyk sa v tom čase nazýva 
srbochorvátoslovinský. Pre tretie obdobie (1941 – 1945) je podstatný dokument 
Zakonska odredba o osnivanju Hrvatskoga državnog ureda za jezik (z r. 1941). 
V roku 1944 je vydané rozhodnutie, v ktorom sa na nasledujúce obdobie (1945 – 
1990) vyčleňujú štyri jazyky juhoslovanských národov: slovinčina, chorvátčina, 
srbčina a macedónčina. V r. 1954 sa novosadskou dohodou nastoľuje jazyk srbo-
chorvátčina/chorvátosrbčina. V piatom období (1990 – 2005) sa nová chorvátska 
politika sa opiera o názory odborníkov a verejnosti. 

JP v bývalom Československu 
V dňoch 17. – 19. apríla 1985 sa v Smoleniciach konala konferencia 

s názvom Jazyková politika a jazyková kultúra, na ktorej sa prezentovali prí-
spevky poukazujúce na uvedené javy na pozadí socialistickej spoločnosti. Vy-
medzujú sa pojmy jazyková a jazykovedná politika. Jazyková politika (podľa 
J. J. Dešerijeva) sa chápe ako „koncentrovaný výraz politického, teoretického 
i praktického vzťahu istého ideologického systému (istej riadiacej sféry) 
k jestvovaniu, charakteru fungovania, rozvoja, vzájomného pôsobenia jazykov, 
k ich úlohe v živote národa“. Predmetom JP je vzťah spoločnosti a jazyka. Hlav-
nou zásadou socialistickej jazykovednej politiky je dosiahnuť súlad so stratégiou 
jazykovej politiky. Za hlavnú metódu socialistickej jazykovej a jazykovednej 
politiky sa pokladá metóda jazykovej výstavby. Ide o rozvíjanie jazykov náro-
dov a národností, počnúc formovaním písma a končiac tvorením odbornej termi-
nológie. Do problematiky jazykovej výstavby spadajú otázky bilingvizmu 
a diglosie. Jazyková a jazykovedná politika sa opierajú o jazykovú výstavbu 
v ZSSR. Socialistická jazyková a jazykovedná politika pôsobia na verejnosť 
normatívne, preskripčne, a to prostredníctvom Jazykovedného ústavu Ľudovíta 
Štúra SAV (pravopisná, ortoepická a kodifikačná komisia). Veľkú úlohu v tomto 
smerovaní zohrávajú redakčné kolektívy vo vydavateľstvách, pokladané za kon-
zervatívne, ktoré sa podieľajú na rozširovaní kodifikovaných jazykových pro-
striedkov. Niektorí jazykovedci chápu jazykovopolitickú dimenziu spisovného 
jazyka ako jeho kultivovanie a snahu o jazykovú kultúru. Iní jazykovedci pokla-
dajú za dôležité skúmať vzťah spisovného jazyka k iným útvarom a formám 
národného jazyka. Jazyková situácia je podľa nich určovaná sociálnymi 
a komunikatívnymi podmienkami. Preto kodifikačnú činnosť (prejav purizmu) 
pokladajú za nerešpektovanie aktuálnych vyjadrovacích potrieb, za stereotypné 
poúčanie a prikazovanie bez ohľadu na adresáta.  

Dňa 15. novembra 1995 bol prijatý zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom 
jazyku Slovenskej republiky, na ktorý dohliada Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky, a to prostredníctvom referátu štátneho jazyka v odbore literatúry, 
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knižnej kultúry a štátneho jazyka; medzirezortnej expertnej komisie a ter-
minologických komisií. Jednotlivé paragrafy zákona o štátnom jazyku (ŠJ) 
informujú o ochrane ŠJ; o používaní ŠJ v úradnom styku; v školstve; 
v hromadných informačných prostriedkoch, na kultúrnych podujatiach a na ve-
rejných zhromaždeniach; v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch a v po-
žiarnych zboroch; v súdnom a správnom konaní; v hospodárstve, v službách 
a v zdravotníctve. 14. februára 2001 bola schválená Koncepcia starostlivosti 
o štátny jazyk SR, ktorej cieľom je odstrániť nedostatky pri používaní sloven-
ského spisovného jazyka a dozerať na dodržiavanie jeho noriem vo verejnej 
komunikačnej sfére, obsiahnutých v kodifikačných príručkách. Opatrenia na 
ochranu a rozvoj ŠJ reflektujú na nedodržiavanie zákona ŠJ v jednotlivých oblas-
tiach a sú zachytené v Prioritách Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
v oblasti ŠJ.  

Z uvedeného vyplýva, že v oblasti jazykovej politiky pretrvávajú dve tenden-
cie. Na jednej strane ide o kodifikačné snahy, prejavujúce sa normami, pravidla-
mi, zákazmi, príkazmi a napokon sankciami; na druhej strane sa poukazuje na 
potrebu oslobodiť jazyk od zásahov kodifikátorov a nechať ho napospas spoloč-
nosti, v ktorej sa prejavuje diferencovaný prístup k jazyku, neraz, žiaľ, sprevá-
dzaný ľahostajnosťou a nezáujmom. 
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Odkedy sa jazyk človeka stal predmetom výskumu, od toho istého momentu 

bolo jasné, že jazyk je špecifickým fenoménom, ktorým iba ľudský druh dokáže 
komunikovať o prítomnej, ale aj neprítomnej realite, samozrejme pri splnení 
predpokladu, že pre komunikačných partnerov majú jazykové jednotky ten istý 
význam. 

Vznik jazyka by nebol možný bez kultúrnej potencie človeka, čiže jeho 
schopnosti fyzicky pretvárať i myšlienkovo spracúvať prírodu okolo seba a ná-
sledný rozvoj civilizácie a kultúry by zase nebol možný bez adekvátneho doro-
zumievacieho prostriedku, v ktorom sa poznanie ľudstva postupne kumulovalo. 
Vytvorenie jazyka bolo jedným z prejavov kultúrnosti človeka ako mysliacej 
bytosti, a preto je jazyk jedným z pilierov kultúry na všetkých troch jej úrov-
niach – v atributívnom zmysle, kde kultúra predstavuje univerzálny ľudský fe-
nomén, v distributívnom zmysle na úrovni jednotlivých kultúr a subkultúr ľud-
ských spoločenstiev i na tretej úrovni jednotlivca v jeho osobnej kultúre. 

Hlavným predmetom nášho uvažovania o reláciách medzi jazykom 
a kultúrou je slovenský jazyk a slovenská kultúra, a preto tretím pojmom vstupu-
júcim medzi ne je pojem slovenské etnikum ako druh spoločenstva so spoločnou 
kultúrnou pamäťou, ktorému predovšetkým jazyk umožnil vyprofilovať si vlast-
nú etnickú identitu odlišnú od iných. 

Pojmy jazyk, kultúra a etnikum sú úzko prepojené, nemožno ich oddeľovať, 
a tak ako koexistujú v reálnom jazykovom, kultúrnom a etnickom prostredí, tak 
koexistovali aj vo vnímaní slovenskej lingvistiky – nie vždy sa však o nich hovo-
rilo či písalo explicitne. 

Na začiatku spisovného obdobia slovenského jazyka stojí Anton Bernolák, 
ktorý si v duchu osvieteneckých myšlienok nielenže bol vedomý toho, že sloven-
ské etnikum v Uhorsku potrebuje vlastný oficiálny jazyk, ale bol ochotný všetky 
svoje sily vložiť do fixovania jeho jednotnej gramatickej podoby. Bernolák bol 
prvým vzdelancom, ktorý dokázal prebúdzajúcu sa samostatnú etnickú identitu 
slovenskej národnosti v 18. storočí podporiť gramatickou príručkou na vhodnej 
úrovni. Jazyk je preňho prostriedkom pozdvihnutia kultúry národa, cez jazyk sa 
potom môže (a mal by sa) národ prezentovať navonok ako rovnocenný partner 
a práca na zdokonaľovaní jazyka je prácou pre národ a pre jeho kultúru. 
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Ľ. Štúr bol pokračovateľom národno-obranných a národno-záchovných ten-
dencií v chápaní jazyka, ale jeho teoretické vysvetlenie tohto smerovania je iné – 
vychádzajúc z Herderovej koncepcie kultúry, privádza osvietenský racionaliz-
mus 18. storočia k idealizmu 19. storočia. Duch každého národa podľa Štúra je 
v základe jeho kultúry a v duchu národa je zahrnutá aj jeho etnická identita, ba 
dokonca by sme ju s ním mohli stotožniť, a jazyk je potom výsledkom kultúro-
tvornej energie národného ducha s logickým etnickým podfarbením. 

18. a 19. storočie spájame do jedného obdobia najmä z hľadiska skutočnosti, 
že počas týchto dvoch storočí kodifikačné pokusy či ich úpravy boli realizované 
bez opory vlastného štátneho zriadenia či dokonca len oficiálne uznanej špeciál-
nej teritoriálnej nezávislosti územia, ktoré bolo obývané slovenským etnikom 
a na ktorom boli rôzne formy slovenčiny (dialekty, kultúrne makrodialekty či 
samotné kodifikované spisovné útvary) používané. 

20. storočie naopak je poznačené faktom, že slovenské etnikum sa stalo sú-
časťou politického útvaru umožňujúceho mu budovať si jazykovú, národnú 
i kultúrnu identitu slobodne a po fáze formovania všetkých týchto identít 
v priebehu predchádzajúcich storočí mohla konečne nastúpiť fáza ich dotvárania 
a uchovávania. Vznik Československa znamenal prechod zreformovanej štúrov-
skej slovenčiny, ktorá bola medzičasom odskúšaná na stránkach novín, časopi-
sov i v dielach významných predstaviteľov slovenského literárneho realizmu, do 
priaznivejšej politickej i národnej situácie, avšak jazyková identita slovenčiny 
musela onedlho čeliť čechoslovakizačným tendenciám. S jazykovou identitou 
bola spätá aj identita etnická, a tak sa pokusy dokázať právo slovenčiny na samo-
statné miesto medzi slovanskými jazykmi prelínali so snahami o uchovanie 
vlastnej etnickej identity v kontakte s českým etnikom. Z časového odstupu 
možno konštatovať, že čeština i české etnikum v rámci spoločného štátu boli pre 
slovenčinu a slovenské etnikum viac prínosné ako ochudobňujúce, pretože vďa-
ka možnosti neustálej konfrontácie i vďaka vyspelejšej lingvistickej odbornej 
základni českých univerzít sa mohla slovenčina rýchlejšie etablovať ako samo-
statný jazyk.  

Práve spory tzv. čechoslovakistov a puristov v 20. a 30. rokoch 20. storočia 
prispeli k postupnému pretváraniu Pravidiel slovenského pravopisu, budovaniu 
stability slovenčiny v oblasti fonetiky, morfológie, lexiky i syntaxe na pozadí 
spoločných, ale i odlišných znakov s češtinou. Zásluhou Pražského lingvistické-
ho krúžku sa napríklad na Slovensku uplatnil štrukturalizmus, ktorý poznačil dve 
lingvistické generácie, a v čase, keď slovenská lingvistika musela nevyhnutne 
reagovať aj na marxistickú dialektiku, bolo už jasné, že slovenské etnikum i jeho 
jazyk nemusia viac dokazovať svoju identitu. 50. a 60. roky 20. storočia sa niesli 
v duchu vypracúvania základných syntetických diel o slovenčine, ktoré ju zaradi-
li medzi rozvinuté a teoreticky prepracované slovanské jazyky.  
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O otázke etnika a kultúry vo vzťahu k jazyku sa otvorene nediskutovalo, lebo 
v centre záujmu systémovej lingvistiky bol jazyk ako viac-menej samostatný 
konštrukt a jeho výklad sa rovnal zachyteniu jeho prvkov a vzťahov medzi nimi 
(či už na nižších alebo vyšších úrovniach), odbočovanie mimo jazykový systém 
sa chápalo ako vykročenie mimo poľa pôsobenia lingvistiky. Neskôr sa objavuje 
aj orientácia na skúmanie teoretických a filozofických otázok jazykovedy, jazyk 
je vnímaný ako historicko-spoločenský jav, ale ešte stále je kladený dôraz pre-
dovšetkým na komunikačný aspekt jazyka a nie na jeho schopnosť prenášať 
kultúrne hodnoty. 

Až na konci 80. a začiatku 90. rokov sa lingvistika viac otvára smerom 
k ostatným spoločenskovedným disciplínam a to umožňuje vnímať jazyk už nie 
ako uzatvorený systém, ale naopak ako otvorený, neustále sa vyvíjajúci dyna-
mický kultúrny fenomén. Terminológia i výskumné metódy vedných disciplín 
ako kulturológia, etnológia, teória komunikácie sa zrazu dostávajú do lingvistic-
kých štúdií a aj keď na Slovensku je ešte stále dosť odvážne tvrdiť, že existujú 
samostatné disciplíny ako etnolingvistika, lingvokulturológia, interkultúrna ko-
munikácia či lingvodidaktika, minimálne o ich formovaní už nemožno pochybo-
vať.  

Uvedený historický prehľad je selektívny, jeho úlohou nie je predstaviť vy-
čerpávajúci zoznam slovenských lingvistických diel troch posledných storočí, 
skôr poukázať na líniu kultúry, etnika a jazyka, ktorá sa v určitých momentoch 
strácala, no napokon sa opäť otvára priestor na jej detailnejšie prediskutovanie. 
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Oni mali takú kožu, čo im nepreslabne  
(sémanticko-gramatická analýza ústnych jazykových  

prejavov rómskych i nerómskych detí) 
 

Anna Gálisová 
 

Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied,  
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

 
 
Príspevok sa venuje problematike rozvoja komunikačnej zručnosti rozpráva-

nia u rómskych a nerómskych žiakov na 1. stupni základnej školy. V príspevku 
sú prezentované čiastkové výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný na štyroch 
základných školách v obciach a v meste a ktorého cieľom je skúmať status quo 
v súvislosti s úrovňou komunikačnej zručnosti rozprávania u rómskych i neróm-
skych žiakov. V príspevku sa dotýkame predovšetkým problematiky sémantic-
kých, gramatických a sémanticko-gramatických neadekvátností u rómskych, ako 
aj nerómskych žiakov. Deskripcia a signifikácia jednotlivých neadekvátností 
vychádza z analýz ústnych jazykových prejavov detí realizovaných ako rozprá-
vanie podľa obrázkovej osnovy.  
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Po svadbe s dvomi priezviskami 
 

Lenka Garančovská – Ivana Kopásková 
 

Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied, 
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

 
 
Máloktorý fenomén sprevádza človeka počas celého jeho života tak ako 

vlastné meno. Už pri narodení sa stáva našou súčasťou, aby nás mohlo identifi-
kovať. Meno je teda fenomén, ktorý nás všetkých spája a zároveň odlišuje.  

Doposiaľ neexistuje všeobecne prijatá teória vlastných mien, preto nie div, že 
pomenovanie osôb vzbudzuje záujem a stále patrí medzi otázky, ktorým venuje 
pozornosť jazykoveda, filozofia, semiotika a dokonca i sociológia či psycholó-
gia. Prípad, v ktorom vstupujú do hry dve posledné spomínané disciplíny, je aj 
otázka dvoch priezvisk. Ide o ženské priezviská, keď si žena po sobáši nechá aj 
rodné priezvisko. Na tomto mieste vyvstávajú otázky: Prečo je to tak? Čo ich 
k tomu vedie? Aké výhody, resp. nevýhody prináša takéto vlastníctvo? Zisťova-
nie odpovedí na uvedené otázky vyžaduje interdisciplinaritu uvedených vedných 
disciplín.  

Vlastné meno je v najvšeobecnejšom význame charakterizované ako názov. 
Pomocou neho identifikujeme nejakú osobu, objekt, vec, teda ide o priame ozna-
čenie nejakej osoby, objektu, resp. veci. Týmto označením sa realizuje funkcia 
identifikačná a diferenciačná. 

Dnešný spôsob pomenúvania osôb na Slovensku sa stabilizoval v 17. a 18. 
storočí a úradne bol kodifikovaný jozefínskym patentom v roku 1780. Historické 
antroponymá ako pomenovania jedinečných objektov sa zafixovali už v období 
stredoveku. V tom čase bola pre pomenúvanie osôb príznačná jednomenná sús-
tava, pre novovek bola príznačná dvojmennosť. 

Môžeme konštatovať, že impulzy pre vývin osobného pomenúvania vychá-
dzajú z administratívno-právnych a politicko-organizačných potrieb nositeľov 
mena. Meno má osobu nielen identifikovať, ale aj diferencovať od iných neprí-
buzných osôb a rovnako aj od iných príbuzných osôb, najmä od súrodencov. 
Tzv. jednomenná antroponymická sústava vybudovaná na princípe individuál-
nych osobných (rodných) mien bola postupne dopĺňaná o ďalší člen (členy), 
ktorý pomenovanú osobu bližšie určuje. Postavenie prímen sa menilo: od po-
mocnej, dopĺňajúcej súčasti osobných mien v nededičných prímenách prezývko-
vého charakteru a v prímenách označujúcich zamestnanie alebo bydlisko cez 
dedičné prímená k povinne dedičným priezviskám dnešného typu, ktoré sú zá-
kladom súčasných osobných mien nielen na Slovensku.  
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Súčasnú dvojmennú sústavu právne upravuje zákon Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 300/1993 o mene a priezvisku a zákon Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 154/1994 o matrikách. 

V súčasnej dobe máme možnosť vnímať nový trend v oblasti antroponým, 
konkrétne máme na mysli používanie dvoch priezvisk. Tento jav je na našom 
území prítomný už zopár rokov, avšak až v tomto období sa teší zvýšenému 
záujmu, a to najmä zo strany ženskej populácie. Mnohé ženy sú rozhodnuté 
ponechať si svoje rodné, resp. dievčenské priezvisko, ku ktorému po sobáši pri-
berú aj manželovo priezvisko. Fenomén týchto priezvisk je podchytený aj legis-
latívne. Problematiku mien a priezvisk upravuje na Slovensku okrem spomenu-
tých zákonov aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 36/2005 o rodine.  

Existuje mnoho rôznorodých dôvodov, prečo si popri manželovom priezvis-
ku ponechať aj svoje rodné priezvisko. Pri ich enumerácii vychádzame z nášho 
výskumu realizovaného na základe výskumnej vzorky, ktorú tvorili názory mno-
hých prispievateliek internetového diskusného fóra www.mojasvadba.sk, kde sa 
vyjadrovali na tému dvoch priezvisk. Pri ponechávaní rodičovského mena vstu-
pujú do hry také faktory, ako je uchovanie rodičovského priezviska, módnosť 
alebo zachovanie identity. 

Nositeľky dvoch priezvisk často narážajú v bežných životných situáciách na 
problémy týkajúce sa dĺžky ich priezvisk. Podľa nich je to v niektorých prípa-
doch nepraktické a kostrbaté. Priezviská sú často príliš dlhé, preto sú v mnohých 
prípadoch ich nositeľky postavené pred rozhodnutie vybrať si jedno z dvoch 
priezvisk.  

Analýzou materiálu sa potvrdzuje vyššie uvedené, a to, že onomastický vý-
skum nie je možné realizovať vynechaním sociologického a psychologického 
prístupu.  

Zákonitosti onymickej normy sa realizujú vo vývinových zmenách na rovine 
onymických znakov. Onymické systémy sa vyznačujú potenciálnou vývinovou 
dynamikou. Uvoľnenie mechanického preberania manželovho priezviska pri 
sobáši zo strany manželky v dnešnom úradnom úze možno hodnotiť aj ako pre-
jav emancipácie ženy v modernej spoločnosti. Mnohé nositeľky dvoch priezvisk 
si nepotrpia na používaní obidvoch súčasne, ale volia ich podľa potreby 
a príslušnej situácie. 

Presné percentuálne vyčíslenie týkajúce sa počtu žien, ktoré sú na našom 
území nositeľkami dvoch priezvisk, sa nám však nepodarilo získať. Preto sme 
oslovili aj Štatistický úrad SR, aj Sekciu verejnej správy Ministerstva vnútra SR, 
ale ani jeden z týchto orgánov do dnešnej doby touto informáciou nedisponuje. 
Preto by prognózou do budúcna mohlo byť práve spracovanie štatistických úda-
jov, ktoré by odzrkadľovali problematiku existencie a používania dvoch priez-
visk na Slovensku v praxi. 



 44

Prekladové možnosti slovenčiny vo vzťahu k lingvistickým 
špecifikám anglických humorných textov 

 
Miroslava Gavurová 

 
Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva, Filozofická fakulta,  

Prešovská univerzita, Prešov 
 
 
Kulturologický prístup v translatológii považuje preklad za transfer medzi 

kultúrami, za prostriedok migrácie kultúrnych hodnôt. Základnou dimenziou 
prekladovej komunikácie je protiklad medzi exotizáciou a naturalizáciou (Vili-
kovský, 1984, s. 227). Exotizácia je žiaduca vtedy, ak preklad vo vzťahu 
k východiskovej kultúre spĺňa informatívnu funkciu, keď preklad reprezentuje 
nielen svoju originálnu predlohu, ale aj jej kultúrny kontext. Naturalizujúci pre-
klad zasa rešpektuje domácu štylistickú tradíciu, forsíruje koherenciu s cieľovým 
lingvistickým a kultúrnym makrokontextom. Kreolizácia je potom snahou nájsť 
rovnováhu medzi týmito dvoma protichodnými tendenciami. Predmetom našej 
analýzy je uplatnenie a vzájomný pomer spomínaných tendencií pri preklade 
knihy britského humoru Do Ants Have Arseholes? – Majú mravce v zadku dier-
ku?a od Jona Butlera a Bruna Vincenta. Kompozícia analyzovanej knihy je pos-
tavená na striedaní otázok a odpovedí čitateľov časopisu Old Git, pričom nie je 
jasné, či ide o fiktívny alebo reálny publikačný/komunikačný priestor. Okrem 
tohto mystifikačného charakteru knihu charakterizuje výrazná prítomnosť osobi-
tých kultúrnych a lingvistických fenoménov, tzv. lingvokulturém, ktorých pre-
kladová transformácia do prijímajúceho jazyka a cieľového kultúrneho kontextu 
má práve v oblasti humoru a komiky svoje špecifiká. Domnievame sa totiž, že 
humor a komika sú ešte tesnejšie spojené s východiskovým prostredím, keďže sú 
často vystavané na podklade situácie, kultúrnych súvislostí a slovných hier.  

Slovné hry sa považujú za jednu z charakteristických čŕt britského humo-
ru, pričom sa zdôrazňuje, že práve „slovné hry sa dajú len veľmi ťažko, ak vôbec, 
preložiť do iných jazykov“ (porov. Wikipédia, heslo British Humour).V našej 
štúdii preto sledujeme prítomnosť lingvistických a kultúrnych špecifík britského 
humoru, a to vo vzťahu k prekladovým možnostiam slovenčiny. Vzhľadom na 
rozsahovú limitovanosť nášho príspevku, ako aj na tematickú zameranosť tohto 
kolokvia sa na tomto mieste venujeme iba prekladu lingvistických špecifík. 

                                                           
a Ide o pracovný preklad názvu i knihy samotnej výlučne pre potreby tohto príspevku. 

Knižný preklad knihy do slovenčiny doposiaľ nevyšiel. 
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V translatológii sa všeobecne prijíma predpoklad, že kým kultúrne špecifiká 
predstavujú zložitý fenomén, lingvisticky špecifické výrazy, teda napr. slovné 
hry možno pri zohľadnení lingvistických charakteristík danej jazykovej dvojice 
adekvátne preložiť. Podľa nášho názoru však môže mať aj fenomén lingvistickej 
ekvivalencie svoje hranice, najmä ak sa týka samotného typologického charakte-
ru jazyka – aglutinačného, flektívneho či analytického. 

Na ilustráciu tohto predpokladu uvedieme otázku zo spomínanej knihy: „Aký 
je najdlhší novinový titulok, ktorý pozostáva výlučne zo substantív?“a. Predme-
tom otázky je totiž lingvistická osobitosť anglického jazyka využívať viacnásob-
né nominálne väzby ako prostriedok kondenzácie jazykového prejavu a jazy-
kovej ekonómie. Flektívna slovenčina však s nominálnymi väzbami nepracuje 
v takom rozsahu ako analytická angličtina, takže pred slovenským prekladate-
ľom stojí otázka, ako preložiť text tak, aby sa zachoval jeho komický efekt. Pre-
kladateľ v tomto prípade musí použiť postup exotizácie textu a v súlade s až 
apercepčnosťou východiskového textu analogicky zvoliť exotizujúcu hypertrofiu 
nominálnych väzieb. Napr. „IDIOT ´TICK-TOCK´ THIEF RECTUM CARRIAGE 
CLOCK STASH DISCOVERY“ preložiť ako Objavenie prechovávania skrýva-
ných hodiniek v recte hlúpeho „tikajúceho“ zlodeja. 

Vo vzťahu k prekladu sa popri slovných hrách radia k lingvistickým špecifi-
kám textov aj frazeologizmy, idiómy či parémie, pre ktoré v cieľovom jazyku 
nemusia existovať ekvivalentné slovné spojenia. Prítomnosť frazémy, samozrej-
me, neznamená automaticky aj lingvistickú nepreložiteľnosť. Tá súvisí so stup-
ňom motivovanosti frazémy, ktorá je „prevažne individuálna, v každej frazéme 
realizovaná osobitne, pričom nejde o to, či ide o frazému novovzniknutú alebo už 
dávnejšie existujúcu.“ (Furdík, 2008, s. 56). Pragmaticko-konotatívny rozmer 
frazémy je pre frazému dominantný a až jeho poznanie umožňuje dekódovať 
význam frazémy (Furdík, 2008, s. 54 – 55). Prekrytie denotatívnej a jazykovo-
štruktúrnej zložky frazémy pragmaticko-konotatívnou vedie k demotivácii fra-
zémy (ibid.). Ak pragmaticko-konotatívna zložka nie je taká výrazná, nedochá-
dza k demotivácii frazémy od fundujúcich lexém a aj spojenie s relevantným 
denotátom je jednoznačné. Tak je to napr. v anglickej frazéme najlepšia vec, 
odkedy vynašli krájaný chliebb a jej súvisu s mimojazykovou praktickosťou 
krájaného chleba. Preto preklad otázky s prítomnosťou upravenej frazémy „Aká 
bola najlepšia vec pred krájaným chlebom?“c nespôsobuje ťažkosti pri hľadaní 
lingvistického ekvivalentu a prekladateľ volí exotizáciu, t. j. koherenciu výcho-
diskového a cieľového textu.  

                                                           
a How long is the longest noun-only tabloid headline used ever? 
b Angl. The best/the gratest thing since sliced bread. 
c V orig. What was the best thing before sliced bread? Zvýraznila M.G. 
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Naproti tomu pri frazéme, ktorá označuje stiesnený priestor, there´s no room 
to swing a cat – doslovne preloženou ako nie je tu dosť miesta na zamávanie 
mačkou – už nastala vo východiskovom jazyku demotivácia. Pôvodne totiž šlo 
o frazému z námorníckeho slangu, ktorá výrazom cat of nine tails – mačka 
s deviatimi chvostmi – označovala bič s deviatimi remienkami. V námorníckych 
kajutách nebolo miesta na zamávanie takýmto bičom, trestalo sa na palube. Pre-
kladateľ by mal v tomto prípade zvoliť naturalizujúci preklad a nahradiť túto 
frazému slovenským frazeologickým ekvivalentom. Navyše takým, ktorý by 
korešpondoval s jej použitím v otázke „Koľko miesta potrebujete, aby ste mohli 
zamávať mačkou?“. Ponúkame iste len jedno z viacerých potenciálne adekvát-
nych riešení: Koľko miesta treba, aby sa vošiel špendlík? 

Pokiaľ ide o polysémantické slová, sami osebe nemusia znamenať preklada-
teľské riziká. V analyzovanej knihe sú však súčasťou slovnej hry a zaraďujú sa 
tak do kategórie lingvokulturém. Napr. v otázke „Ako psy, ktoré sa narodia bez 
nosov, voňajú/ smrdia/vetria?“a používa angličtina na vyjadrenie sémantických 
alternatív uvedenej otázky polysémantickú lexému smell. Tá však v slovenčine 
v takomto kontexte nemá rovnako polysémantický pendant a možno ju preložiť 
slovesami voňať/smrdieť alebo, v kontexte so zvieratami, vetriť. V nadväznosti 
na odpoveď čitateľa, ktorý anglickú polysémiu využil v prospech výstavby ko-
miky, by mal prekladateľ uprednostniť sloveso smrdieť so zápornou konotáciou. 
Odpoveďou je totiž terrible – strašne. Lenže sloveso smrdieť by už do istej mie-
ry predznamenávalo odpoveď čitateľa a negoval by sa moment prekvapenia, 
ktorý je práve spúšťačom komického efektu. Polysémia tak v tomto prípade 
značne obmedzuje prekladateľa a kvôli zachovaniu aspoň minimálnej miery 
komiky ho núti využiť kreolizujúci preklad prostredníctvom polysémantického 
slovesa voňať, ktoré však v kontexte so psami nie je celkom náležité.  

Osobitnú kapitolu lingvistických špecifík tvoria anglické tzv. frázové slovesá, 
ktorých sémantika je neraz diametrálne odlišná od sémantiky ich základového 
slovesa. Keď sa táto disproporcia využije v prospech slovnej hry a komiky, vzni-
ká prekladateľsky náročný text.. Otázka „Prečo nevedia dievčatá hádzať?“b má 
implikovať sémantické konotácie slovesa throw – hádzať vo frázovom slovese 
throw up s významom vracať, dáviť. Ten je však až príliš vzdialený slovenskému 
hádzať. Jedinou alternatívou prekladu, ktorá ale nemá oporu v mimojazykovej 
skutočnosti, by bolo zapojenie funkčného protikladu medzi vracať (vo význame 
dávať späť) a vracať (vo význame dáviť), hoci je otázne, či práve dievčatá neve-
dia veci vracať, dávať naspäť. Uvažovať možno hádam ešte o zapojení slovnej 
hry dávať/dáviť ako o istom ekvivalente, tu však opäť treba rátať so zápornými 
konotáciami slovesa dávať vo verzii Prečo nevedia dievčatá dávať?, ktoré 

                                                           
a How do dogs born without noses smell? 
b Why can´t girls throw? 
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v tomto prípade pôsobia kontraproduktívne. Prekladateľ je navyše pod tlakom 
koherencie zvoleného riešenia s obsahom prezentovaných odpovedí, ktoré pracu-
jú so základným významom slovesa hádzať, napr. „Nedávno som sa vrátil 
z našej výročnej pracovnej konferencie v Eastbourne s ťažkým stavom ´filciek´. 
Môžete mi veriť, moja žena hádzať vie“. Pri slovnej hre s uvedeným frázovým 
slovesom throw up nemožnosť jednoznačného výberu medzi naturalizáciou 
a exotizáciou vedie opäť ku kreolizácii. 

K lingvistickým špecifikám analyzovaného textu zaraďujeme aj analýzu pa-
rémií v otázkach, napr. Je smiech najlepší liek?, ďalej metajazykové otázky 
Existuje iné slovo na synonymum? Čo keby neexistovali žiadne hypotetické otáz-
ky? Je klišé povedať, že niečo je ošúchané klišé? Iní „čitatelia“ sa zamýšľajú nad 
existenciou komunikačných floskúl Prečo ľudia, keď chcú uraziť, vravia, „Bez 
urážky, ale...“? alebo keď si chcú robiť žarty, hovoria: „Nerobím si žarty, 
ale...“. Bezproblémovosť prekladu takýchto výpovedí je dôkazom univerzálnosti 
a paralelnej existencie podobných ustálených slovných spojení v oboch jazy-
koch. V tomto prípade môžeme hovoriť o kreolizácii, ktorá rovnováhou medzi 
vkladom východiskového i cudzieho jazyka zabezpečuje ľahkú dešifrovateľnosť 
ironicko-satirického podtónu. 

Napokon by sme sa chceli len okrajovo dotknúť problematiky prekladu tabu-
izovaných výrazov a vulgarizmov, ktoré sú v knihe Do Ants Have Arseholes? 
početne zastúpené. Domnievame sa, že v slovenskom lingvistickom ani kultúr-
nom kontexte neexistuje rovnaká miera tolerancie či benevolencie voči prítom-
nosti spomínaného druhu lexém. Máme, samozrejme, na mysli písané texty;a 
ústne prejavy, najmä v sociovarietách tieto prostriedky v hojnej miere využívajú. 
Podľa nášho názoru by sa prekladateľ dôsledným prekladom takýchto výrazov 
vystavoval riziku spoločenskej i odbornej diskreditácie a len ťažko by mohol 
odhadnúť reakcie čitateľskej obce v cieľovej kultúre. Po príklady netreba chodiť 
ďaleko; už preklad samotného názvu knihy má potenciu pôsobiť šokujúco 
a provokatívne.  

Možno sa nám nikdy nedostane uspokojivej odpovede na otázku, ako si má 
prekladateľ poradiť so zvýšeným množstvom lingvistických špecifík v humor-
nom texte, ako sa má vyrovnať s prítomnosťou vulgarizmov či spoločensky 
tabuizovaných tém. Na jednu otázku však odpoveď dostať môžeme. Nebude sa 
týkať prekladu, ale bude pravdivá: mravce majú, kloaku, ktorá je vyústením ich 
reprodukčných a vylučovacích orgánov. 

                                                           
a Ak opomenieme tzv. postmodernú literatúru, ktorá sa v niektorých prípadoch 

vyznačuje až hypertrofiou, ba redundanciou vulgarizmov a tabuizovaných slov. 
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Postoje používateľov jazyka  
k morfologickej variantnosti v slovenčine  

(úvodné poznámky k dotazníkovému prieskumu) 
 

Lucia Gianitsová-Ološtiaková 
 

Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií,  
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 

 
 
Otázka variantnosti, resp. synonymity relačných morfém v istom páde pri 

klasickom deklinačnom systéme ostáva nedostatočne zdôrazňovaná. Na základe 
nového deklinačného systému substantív (Sokolová, 2007; Ološtiak – Gianitsová- 
-Ološtiaková, 2007) vnímame variantnosť relačných morfém – deklinačnú osci-
láciu – ako medziparadigmatické prechody (interdeklinačné pohyby) a intra-
deklinačné dvojtvary.  

Ich presnejšiu deskripciu možno podľa nášho názoru dosiahnuť, ak sa odpú-
tame od intuitívnych úvah alebo čiastkových pozorovaní a pristúpime k empiric-
kému výskumu (k skúmaniu rozsiahlych textov, korpusových dát), pomocou 
ktorého môžeme opísať skutočný status variantnosti v písaných textoch. Tento 
opis však je potrebné doplniť o ďalší rozmer – o prieskum reálneho používania 
variantov v bežnej (hovorenej) komunikácii prostredníctvom dotazníka.  

Pri príprave dotazníkového výskumu sme vychádzali z tradičných opisov 
deklinácie, kde je zachytená aj variantnosť (Morfológia slovenského jazyka, 
1966; Dynamika slovenskej morfológie, 1984), ale aj z novších prác o súčasnom 
stave v morfológii (Buzássyová, 1991; Bosák, 1992, 1993; Dolník, 2000). Na ich 
základe sme vytvorili databázu substantív, ktoré majú variantné tvary v istom 
páde. Používanie substantív v reálnych kontextoch, resp. voľbu jedného z va-
riantných tvarov sme sa rozhodli skúmať pomocou vlastného dotazníka. 

Dotazníkový prieskum prebehol na jar roku 2006 a výsledkom bolo 1161 do-
tazníkov. V tomto príspevku spracúvame informácie z 1002 dotazníkov. Po 
opise základných charakteristík dotazníka – inštrukcií pre respondenta a pre 
anketára – analyzujeme výsledky jednotlivých demografických ukazovateľov 
a ich potenciálny vzťah k získaným jazykovým dátam.  

Následne reagujeme na niektoré komentáre anketárov (sprostredkovane aj 
respondentov) k otázkam, spojeným s témou dotazníka a s okolnosťami jeho 
vypĺňania: 

• aké skúsenosti ste mali pri vypĺňaní dotazníkov (pozitívne/negatívne 
momenty, postoje respondentov k dotazníku); 
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• ktoré dvojtvary spôsobili najviac problémov respondentom, kde ste muse-
li viac vysvetľovať;  

• kde ste sa stretli s rýchlym pochopením, ba až ľahkosťou; 
• pokúste sa niektoré pre vás zaujímavé dvojtvary odborne interpretovať – 

čo ovplyvnilo podľa vášho názoru výber konkrétneho tvaru (nárečie, oblasť 
Slovenska, mesto/dedina, vzdelanie, vek, vplyv kontextu);  

• čo vám priniesla/nepriniesla práca na dotazníkoch. 
Kvôli rozsiahlosti dotazníka a množstvu jazykových dát, ktoré sme týmto 

priskumom získali, tento príspevok má charakter úvodných poznámok. V blízkej 
budúcnosti plánujeme uskutočniť deskripciu i explanáciu zozbieraného materiálu, 
či už formou kratších príspevkov, alebo aj ich aplikáciou v rámci dizertačnej práce 
(Analogistický a anomalistický princíp pri kodifikáciách substantívnej deklinácie). 
Prvými sondami do zozbieraného bohatého jazykového materiálu sú aj analýzy 
študentiek v tomto zborníku (pozri príspevky M. Kyseľovej a E. Kvantíkovej).  
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Tvorba jednoduchého slovníka pre blízke jazyky 
 

Marek Grác 
 

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno 
 

 
Rozmach digitalizácie informácií, vo všetkých podobách, nám umožňuje pri-

stupovať k nepredstaviteľným množstvám údajov. Dostupné technológie nám 
v nich umožňujú vyhľadávať veľmi rýchlo a relatívne presne, ale musíme sa 
pohybovať v priestore používaného jazyka. V súčasnej dobe nie je prístupný 
žiaden vyhľadávač, ktorý by zvládol vyhľadávanie súčasne v českých 
i slovenských textoch. Aby sme boli schopní, využiť niektorú z existujúcich 
aplikácií, potrebujeme dostatočne veľký a rozumne kvalitný elektronický (machi-
ne-readable) slovník. Bohužiaľ, česko-slovenský slovník, ktorý by spĺňal všetky 
tieto podmienky, nie je k dispozícii. Diferenčné slovníky nie sú dostatočne ob-
siahle, elektronické (napr. PC Translator) nie sú vhodné na strojové spracovanie. 
Aj veľmi jednoduchý slovník, ktorý obsahuje len prekladové dvojice, by nám 
veľmi pomohol. Preto sme sa rozhodli takýto slovník pre češtinu a slovenčinu 
vytvoriť. 

Pri tvorbe nášho jednoduchého slovníka sme sa rozhodli vychádzať z pred-
pokladu, že čeština a slovenčina sú príbuzné jazyky a preto by mala byť prevaž-
ná väčšina slov podobná. Podobnosť je pojem, ktorý je možné s istými ťažkos-
ťami algoritmizovať, a tak sme sa rozhodli pre automatickú extrakciu pre-
kladových dvojíc s ich následnou manuálnou korektúrou. Rozhodli sme sa, že 
slovník bude obsahovať len základné tvary slov a v prvej fáze sa vyhneme viac-
slovným výrazom. Aby sme mohli používať náš slovník na ľubovoľné účely, 
rozhodli sme sa využiť len voľne dostupné zdroje. To nám následne pomohlo aj 
pri experimentálnej tvorbe srbsko-slovinského slovníka. Medzi dostupné zdroje 
pre menšie jazyky patria zoznamy slov (opravy preklepov), Wikipédia (prepoje-
nia medzi jazykovými verziami) alebo frekvencie slov z národných korpusov. 

Za základný zdroj dát sme sa rozhodli využiť zoznamy slov v základnom tva-
re z voľne dostupného korektúru preklepov ispell. Zdroje tohto typu sú dostupné 
pre väčšinu používanejších jazykov, pretože neobsahujú žiadne dotatočné infor-
mácie (napr. slovný druh), a tak sú tvorené bežnými používateľmi. Referenčným 
zdrojom dát je pre nás česko-slovenský slovník PC Translator, ktorý je dostupný 
v elektronickej podobe (pre naše potreby bol výrazne zmenšený tak, aby obsaho-
val len slová v základnom tvare).  

Vzhľadom na podobnosť medzi oboma jazykmi sme sa rozhodli vytvoriť 
pravidlá, ktoré by popisovali prepisovanie znakov v jednotlivých slovách. Takto 
vytvorené slová sa následne pokúsime nájsť v cieľovom jazyku. Prvá sada pravi-
diel B neobsahuje žiadne pravidlá, preto získame len také slová, ktoré sa zapisujú 
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rovnako v češtine a slovenčine. Druhá sada G obsahuje 15 pravidiel a sada K má 
50 pravidiel. Rozdiely medzi sadami pravidiel K a G nie sú len v počte pravidiel, 
ale aj v samotnom prístupe. Sada K generuje priemerne štyrikrát viac kandidátov 
na české slovo ako sada G. Každé vygenerované slovo, ktoré nájdeme v cieľo-
vom jazyku pridáme do slovníku. Týmto spôsobom zanášame do systému chyby 
pri tých slovách, ktoré majú odlišný význam a po aplikovaní pravidiel sa píšu 
rovnako (napr. (sk) kel -> (cz) kapusta, (sk) kapusta -> (cz) zelí). Nasledujúca 
tabuľka zobrazuje dosiahnuté výsledky pre tieto sady pravidiel. 

 
Metóda Pokrytie Presnosť 
B – presná zhoda 18,17 % 99,36 % 
G – konzervatívna 37,91 % 98,98 % 
K – liberálna 52,65 % 97,07 % 

Na vytváranie prekladových dvojíc je možné využiť aj vzdialenosť medzi 
dvoma slovami. Existuje niekoľko metrík, ktoré pracujú na základe editačnej 
vzdialenosti. My sme si zvolili Levenshteinovu vzdialenosť, ktorá počíta koľko 
zmien (pridanie, zmazanie, výmena jedného znaku) je potrebné urobiť, aby sme 
získali druhé slovo (napr. l(kitten, sitting) = kitten – sitten – sittin – sitting = 3). 
Ďalšou jej dôležitou vlastnosťou je, že možno ju použiť aj pre slová s rozličným 
počtom znakov. Po výpočte na referenčom slovníku sme zistili, že viac než 75 % 
prekladových dvojíc sa nachádza vo vzdialenosti 0 až 3. Vzdialenosť slov 
v prekladovej dvojici nie je výrazne ovplyvnená frekvenciou slova a rozdiely 
v distribúcii slov s rozličnou vzdialenosťou medzi 1000, 5000, 10 000 a 20 000 
najfrekventovanejšími slovami sa pohybujú tesne nad úrovňou štatistickej chyby. 

Popisované metódy ponúkajú rozličné kombinácie pokrytia a presnosti. 
Vzhľadom na relatívne nízke pokrytie najkvalitnejších (pravidlových) metód sa 
ponúka ich kombinácia s metódami založenými na vzdialenosti. Prišli sme na to, 
že použitie sady pravidiel zlepší výsledky, ale na samotnej kvalite (od istej úrov-
ne) už nezáleží. Rozdiel pokrytia sadou pravidiel G a K sa po použití kombino-
vaných metód znížil z 18 percentuálnych bodov na 2 percentuálne body. 

Tento projekt ukázal, že je možné vybudovať česko-slovenský slovník aj bez 
požiadavok na náročné zdroje. Keďže sa pri slovníkoch očakáva veľmi vysoká 
presnosť, tak pomocou prezentovanej metódy nie je možné budovať slovník plne 
automaticky. Dosiahnutá presnosť však dáva nádej, že tento prístup bude možné 
použiť ako doplnok k existujúcim diferenčným slovníkom, ktoré by mali obsaho-
vať všetky typy problémových slov. Takýto prístup k tvorbe prekladového slov-
níka zrejme nebude možné využiť na rozdielnejšie jazyky, ale otvára sa jeho pou-
žitie napr. pri tvorbe dialektologických slovníkov alebo v oblasti slovotvorby.  
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Aspektové korelácie verbálnych substantív  
(na podklade korpusového výskumu) 

 
Erika Gregusová 

 
Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií, 

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov  
 
 
Názory na zaradenie slovesného podstatného mena sa v slovenskom jazyko-

vednom prostredí v mnohom líšia. Prechádzali od tradičného postoja až po jed-
noznačné tvrdenie, že verbálne substantívum do systému slovesných tvarov 
nepatrí. 

Pri spracovaní tohto problému sme vychádzali zo štúdie J. Furdíka O vide a 
väzbe pri slovesných podstatných menách (1967). Jednou z rozhodujúcich kate-
górií slovies je gramatická kategória vidu. Kategórie aspektu a intencie sú silným 
argumentom pre tých, ktorí trvajú na zaradení verbálneho substantíva do sloves-
nej paradigmy. Teda, ak je vid gramatickou kategóriou slovesa, potom verbálne 
substantíva zachovávajúce si túto vlastnosť budú logicky patriť k slovesnej para-
digme. 

Vychádzajúc zo štúdie J. Furdíka, pozeráme na tento problém cez prizmu 
slovotvorby – vid sa nemusí nevyhnutne chápať ako vlastná kategória verbálne-
ho substantíva, ale ako kategória jeho slovotvorného základu (teda verba). Ak 
teda platí, že sloveso je schopné utvoriť k sebe vidovú dvojicu, malo by platiť aj 
tvrdenie, že verbálne substantíva, odvodené od slovesnej vidovej dvojice, sú 
schopné zachovať tento vid a utvoriť tiež akúsi vidovú dvojicu.  

Pri skúmaní sme si všímali, ako dvojica verbálnych substantív, utvorená od 
vidovej dvojice fundujúcich slovies, je schopná zachovať si svoj sémantický 
vzťah k verbám. V neposlednom rade nás zaujímal aj vplyv zachovávania kate-
górie aspektu na prechod verbálnych substantív k substantívam, teda proces ich 
substantivizácie, tvorenie verbálnych substantív prostredníctvom jednotlivých 
sufixov (či dochádza k zmene, alebo sa sufixy -anie, -enie, -utie, -tie zachováva-
jú) a najfrekventovanejšie zastúpenie v štýloch. Verbálne substantíva boli vybra-
né na základe ich frekventovaného výskytu v korpuse a vždy sú odvodené od 
slovies, ktoré môžu byť reflexívne. 
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Frazeológia v učebných textoch a pohľad  
na praktické vedomosti žiakov 5. – 6. ročníka 

 
Andrej Habiňák 

 
Katedra jazykovej komunikácie, Fakulta masmediálnej komunikácie,  

Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava 
 
 
Frazeológia sa pokladá za jednu z najvšeobecnejších oblastí v každom priro-

dzenom jazyku a podľa stupňa jej ovládania sa často hodnotí aj celková úroveň 
poznania materinského či cudzieho jazyka (F. Miko). 

Štúdia je sondou do vyučovania frazeologickej lexiky na 2. stupni základ-
ných škôl, sprostredkúva prieskum o poznaní a využívaní frazém v reči žiakov 
a výskyte frazeologických zvratov v učebných textoch slovenského jazyka pre 
2. stupeň ZŠ. 
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Autorská promluva Tomáše ze Štítného  
v Řečech nedělních a svátečních 

 
Barbora Hanzová 

 
Oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 

 
 
Významným rysem středověké literatury bylo potlačování individuality v dí-

le. To se projevilo také na charakteru autorské promluvy; právě tomuto problému 
se budeme věnovat. Pro názornost jsem vybrala dílo z literární oblasti, ve které je 
autorská promluva očekávatelná, protože zde obyčejně dochází k blízkému kon-
taktu mluvčího a adresáta – z oblasti kazatelství. Konkrétně se jedná o Řeči ne-
dělní a sváteční, kázání určená pro tichou četbu, sepsaná koncem 14. století, 
jejichž autorem byl podle badatelů český myslitel Tomáš Štítný ze Štítného. 

Předesílám, že používané termíny jsou čistě pracovní a vytvořené jen pro mo-
ji analytickou práci. Především se jedná o pojem autorská promluva. Označuji 
jím několik typů promluv vedených v 1. osobě jednotného čísla, kterými mluvčí 
odkazuje na sebe; v moderní literatuře se tyto projevy označují jako řeč autor-
ského subjektu. V rámci autorské promluvy tedy neberu v potaz citáty a parafrá-
ze v 1. osobě, vkládané do úst jiným v textu citovaným autoritám, ať už ano-
nymním nebo jmenovitě uvedeným. Dále také projevy, které se vyskytují 
v přeložených kázáních. 

Problém autorské promluvy úzce souvisí se středověkým chápáním individu-
ality vůbec. Otázka středověké individuality je v současné době poměrně ve 
středu zájmu, proto zmíníme alespoň dvě nejdůležitější jména odborníků na toto 
téma – Caroline Walker Bynum a Dominique Iogna-Prat. Velice zjednodušeně 
pro naše potřeby jde o fakt, že jedinec se projevoval jako individuum sám k sobě 
ve svědomí a dále v odpovědnosti k Bohu; právě to ho formovalo, aby sám sebe 
stylizoval do určitých žádoucích rolí. 

Pro vymezení prostoru, v jakém se kazatelská literatura pohybuje, použijeme 
oblíbenou kazatelskou příručku Alana de Insulis Summa de arte praedicatoria, 
sepsanou na konci 12. století a užívanou i u nás. Kromě toho, že definuje kázání 
(jako srozumitelný návod mravů a víry, sloužící k vzdělání lidí), také jmenuje 
dva zásadní požadavky na kazatele: musí ovládat křesťanskou doktrínu, aby 
mohl vzdělávat, a dále žít řádným životem, aby sám byl dobrým příkladem.  

Právě z těchto dvou požadavků vyplývají dvě důležité role, do nichž se 
mluvčí stylizuje: role horlivého kazatele, řádného křesťana. Nejzřetelněji tedy 
vystupuje Štítný jako horlivý kazatel, který v pozici pastýře zušlechťuje své 
stádo. Činí tak s přiměřenou rázností a sebevědomím. Přichází se základ-
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ním předpokladem o tom, že člověk je hříšný, a je mu třeba vysvětlit a přesvědčit 
k obrácení na správnou cestu. Stává se sebevědomou autoritou, která s neochvěj-
nou samozřejmostí přednáší moralistické teze a o jejich správnosti argumentuje 
doklady biblickými i jiných uznávaných autorit.  

Dále vystupuje také sám jako řádný, zbožný a horlivý křesťan. Výraznějším 
rysem jsou projevy křesťanské pokory: v těchto projevech se ozývá prosba 
o Boží podporu a nicotnost bez její pomoci. Právě protože je takovým řádným 
křesťanem, může se tedy stát i vhodným příkladem pro následování. Místy vý-
slovně staví sám sebe jako vzor. Ve formulaci v 1. osobě se může uplatňovat 
také magická moc slova – pronášením oněch slov se již skutek realizuje. 

Třetí a poslední výrazná role, kterou pojmenovávám rolí přičinlivého spiso-
vatele, souvisí s tvorbou samou. Přičinlivý laický spisovatel v národním jazyce 
předává to, co by slyšeli od skutečného kazatele; k psaní a šíření nauky ho při-
mělo jeho povolání. Autorská promluva často jednotlivé řeči zahajuje, autor 
vyjadřuje povinnost, nutnost, ale i chuť vyjádřit se právě ke konkrétnímu tématu. 
Některé teologické úvahy uvádí jako své vlastní, přesto jde opět jen o parafrázi 
známých výkladů. Svou spisovatelskou činnost náležitě obhajuje. 

Autor tyto role reflektuje; v textu se reflexe výrazně projevuje ve chvíli, na-
stává-li nějaká konfliktní situace. Například při obhajobě své činnosti zmiňuje 
další z možných rolí, roli mistra – učence s univerzitním vzděláním, a odůvodňu-
je, proč tato role v jeho spise není podstatná.  

Vyskytuje se tu mnoho aktualizačních prvků, které se zdají být jedinečnými, 
individuálními vklady autora; nelze je však hodnotit ukvapeně: jednak máme 
dochovaný v rámci kazatelské literatury jen kusý materiál v různých stádiích 
záznamu (např. jen autorovy přípravy, nebo dodatečné zápisy posluchačů), proto 
nelze posoudit, zda se nejedná o topos, jednak je s podivem, že by vůbec o jakési 
individuální zásahy usiloval.  

V obecnosti lze říci, že projevy autorského subjektu v promluvách ve středo-
věkém díle vycházejí z odlišného přístupu k životu i k literatuře od doby součas-
né. Nelze zde očekávat žádnou subjektivizaci, psychologizaci promluvy, žádné 
vykreslování složitého charakteru osobnosti. Autor sám sebe stylizuje do růz-
ných rolí, kterých nebývá mnoho a jsou zjednodušené na konkrétní myšlenku. 
Při hledání individuálních autorských vkladů, které by měly mít reálný základ, je 
třeba i zde velká obezřetnost. 
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Vymedzenie kultúrneho obsahu učebníc anglického jazyka 
ako predpokladu pre medzikultúrny dialóg 

 
Eva Henčeková 

 
Katedra anglistiky a germanistiky, Pedagogická fakulta,  

Trnavská univerzita, Trnava 
 
 
Medzikultúrna komunikácia sa v našom kozmopolitom svete stáva veľmi ak-

tuálnou témou. Ako ju definovať? Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že 
jej cieľom je priviesť nás, ako členov istej kultúry, k pochopeniu „tých druhých“.  

Problematike medzikultúrnej kompetencie sa venuje množstvo najmä zahra-
ničných autorov, ktorí vydávajú vlastné diela, publikujú množstvo odborných 
publikácií. Krajina známa ako „melting pot“, teda USA je sídlom väčšiny inšti-
túcií, ktoré sa tejto problematike venujú. Medzi najvýznamnejšie svetové inštitú-
cie patria The Intercultural Communication Institute, Portland, USA; California 
State University, Fullerton, USA; Nihon University, Mishima, Japonsko. Sloven-
sko, dovolím si povedať, začína interkultúrnu komunikáciu odhaľovať postupne 
a v porovnaní s inými európskymi krajinami pomerne neskôr. Odborníci sa tejto 
problematike venujú v rámci sekcií vedeckých konferencií, odborných seminá-
rov organizovaných Britskou Radou, ale i Ekonomickou univerzitou v Brati-
slave. Hovoriac o vysokých školách, v študijných programoch sa čím ďalej, tým 
častejšie začínajú objavovať kurzy mapujúce túto oblasť. Kurzy zamerané na 
medzikultúru ponúka napr. Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická a Peda-
gogická fakulta v Bratislave. Medzikultúrna komunikácia patrí vo svete medzi 
pomerne mladé odbory štúdia. Počiatky jej formálneho skúmania sú v 40. rokoch 
20. storočia, keď bola súčasťou jazykovej a kultúrnej prípravy amerických dip-
lomatov. Z tohto prostredia čerpal i E. T. Hall vo svojej knihe The Silent Language 
vydanej v roku 1959. Opodstatnenosť jej skúmania podčiarkol záujem mnohých 
odborníkov. Tí si začali viac všímať vzťah jazyka a kultúry a ich vzájomnej 
podmienenosti. Prečo medzikultúrna komunikácia? Dôležitosť získania komuni-
katívnej kompetencie učením sa jazyka bola už dávno uznaná pedagogickou 
verejnosťou v Európe. Zaradenie jednotlivých častí kultúry cieľového jazyka do 
vyučovania cudzieho jazyka sa v poslednom období dostáva do popredia záujmu. 
Veľa odborníkov sa zhoduje v názore, že gramatická a lexikálna kompetencia 
samy osebe nie sú natoľko dostačujúce pre študenta učiaceho sa angličtinu ako 
cudzí jazyk, aby bol schopný úspešne vstúpiť do procesu komunikácie, vyjedná-
vať, prípadne vyjadriť sťažnosť v cudzom jazyku. Na druhej strane však treba 
dodať, že iba komunikatívna kompetencia nie je kľúčom k úspešnej komuniká-
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cii. Môžeme identifikovať relatívne veľký počet pokusov presne vymedziť vzťah 
kultúry a jazyka pri učení sa cudzieho jazyka. Je však nepochybné, že väčšina 
z nich sa zhoduje v tom, že učenie sa cudzieho jazyka by malo byť procesom, 
ktorý pripraví študentov na komunikáciu v multikultúrnom svete. Taktiež je 
potrebné pripraviť študentov na efektívne a primerané vyrovnanie sa s kultúrnou 
diverzitou. Preto študenti musia získať medzikultúrnu kompetenciu. Pri učení sa 
a precvičovaní jazykových zručností by sme sa mali sústrediť aj na znalosť kul-
túry, hodnôt a postojov krajiny cieľového jazyka. Nie je možné pripraviť študen-
ta na zvládnutie všetkých situácií, ani ho vyzbrojiť úplne všetkými prostriedka-
mi, ktoré bude v jazykovej komunikácii potrebovať. Môžeme však rozvíjať 
zručnosti, ktoré zlepšia žiakovu schopnosť učiť sa, chápať a prispôsobiť sa no-
vým situáciám. Táto schopnosť sa nazýva kultúrne uvedomenie, koncept neodde-
liteľný od vyučovania a učenia sa o kultúre. Môžeme ju podporiť schopnosťami 
pozorovania, interpretácie, empatie, tolerancie, prispôsobenia sa atď. Tieto nie-
lenže napomáhajú osobnostný rast žiaka, ale dajú sa jednoducho začleniť do 
jazykových aktivít. Problematikou nášho príspevku bude definovanie pojmu 
kultúry a vymedzenie kultúrneho obsahu, ktorý by mal byť reflektovaný v rámci 
výučby cudzieho jazyka. Definovať tento pojem sa môže zdať jednoduché. His-
tória pokusov vytvorenia definície pojmu kultúra je veľmi bohatá. V súčasnosti 
môžeme nájsť viac než 200 vedecky podložených definícií kultúry: ,,...dnes 
možno narátať oveľa viac definícií kultúry, niektoré pramene hovoria o viac ako 
200 definíciách, ktoré sú zdôvodnené, teda nie ľubovoľné.“ (Mistrík et al., 1999, 
s. 16). Podľa výskumu Michaela Byrama a jeho kolegov (Byram, 1994, s. 50) 
všeobecná povaha kurzov jazyka a kultúry by mala žiakom umožňovať: aktívne 
sa zaoberať alternatívnymi interpretáciami javov v cudzej kultúre, porovnávať 
a kontrastovať ich s vlastnou kultúrou, zaoberať sa s auto- a heterostereotypmi 
v rámci cudzej skupiny ako aj vlastnej skupiny žiakov, prístup k spomínaným 
podvedomým, rutinným poznatkom, ako aj vedomým poznatkom zdieľaných 
členmi cudzej skupiny tak, aby sa žiaci (učiaci sa), mohli prispôsobiť ich správa-
niu a porozumieť pre príslušníkov cudzej kultúry samozrejmým pojmom (ako 
napríklad historické alebo súčasné osobnosti, udalosti, spoločenské inštitúcie 
atď.) v konverzácii, pristúpiť a analyzovať komplexnejšie manifestácie hodnôt 
a významov národnej kultúry, ako aj kultúr existujúcich v rámci jej hraníc pre-
zentovaných v kultúrnych artefaktoch a kultúrnych inštitúciách, vrátane literatú-
ry, filmu, histórie, vzdelávania, politických strán či spoločenského blaha.  

Samozrejme, tu prichádzame k otázke, aké témy sú konkrétne relevantné pre 
žiaka učiaceho sa cudzí jazyk, aké oblasti poznatkov o cieľovej a taktiež vlastnej 
kultúre bude žiak potrebovať pri kontakte s kultúrou cieľového jazyka. Obsah 
predmetu medzikultúrnej komunikácie môže byť prispôsobený potrebám jednot-
livých skupín. Napriek tomu rámec výberu tém by mal byť vymedzený. Túto 
problematiku sa pokúsime načrtnúť v našom príspevku. 
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Slovanské paralely oronyma Tribeč 
 

Juraj Hladký 
 

Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta,  
Trnavská univerzita, Trnava 

 
 
S názvom Tribeč sa stretávame v slovenskej oronymii viac ráz. Vzťahuje sa 

na označenie vrchov Malý Tribeč, Veľký Tribeč; geomorfologického podcelku 
Veľký Tribeč dovedna s dvadsiatimi ôsmimi vrchmi so štandardizovanými 
názvami; geomorfologického celku Fatransko-tatranskej oblasti (Tribeč).a Ná-
zov vrchu teda rozšíril svoj „komunikačný rádius“ aj na označenie väčšieho 
geomorfologického celku. 

Po prvýkrát sa s názvom Tribeč stretávame v Zoborskej listine z roku 1113 
(silva Trebisc; teda pôvodne les Trebič; porov. Majtán, 1996, s. 129) a súvisí so 
zaniknutým slovesom trěbiti s významom „čistiť pálením, ale aj rúbať, sekať“ 
(porov. Lutterer – Majtán – Šrámek, 1983, s. 307), čiže motivovala ho poľno-
hospodárska alebo jej príbuzná činnosť súvisiaca so získavaním pôdy a pod. 
F. Kott (1884, s. 176) uvádza: tříbiti: strsl. trebiti, rus. terebitь třením čistiti, 
dreschen; čistiti, zvl. obilí, cíditi, podsívati, sieben, sichten; potírati, hubiti... 
a v kontexte uvádza aj príklad: Krajinu od pařezů tříbiti.  

V katastrálnom území susediacej obce Kostoľany pod Tribečom sa nachádza 
les s názvom Nové Tríby, ktorý s názvom Tribeč geneticky súvisí. F. Kott o apel. 
tříby uvádza: zubaté smyky, válce na rozmačkání hrud na poli; tříb: nástroj ku 
tříbení obilí, smyk... před časy obilí tříbili tříbem. V. Machek (1957, s. 540) 
predkladá už kompaktnejší výklad: ... jinak se u Slovanů udržel hlavně význam 
čistiti pole a lesy, tedy vytrhávati z nich rostliny i s kořeny, ale i lesní křoviny, 
vykopávati lesní stromy i s kořeny, a tak mýtit, čistiti lesní plochy v lazy, v pole 
hodící se k osídlení...; význam „odstraňovanie pliev“ sa mu zdá byť sekundárny 
(ukr. trebyty). 

V. Šmilauer (1932, s. 92, 340, 477) identifikoval vo svojom Vodopise starého 
Slovenska aj rieku motivovanú lexémou trěbiti (fluuium Terepche, aquam trip-
che); názov s dokladom z roku 1271 rekonštruoval ako *Trěbica (Trebica), vy-
svetliť by sme ho mohli ako „rieka tečúca vyklčovaným alebo vypáleným le-
som“ a stotožniť ju s najväčšou pravdepodobnosťou môžeme s dnešným 

                                                           
a Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSSR. Zv. A6. Názvy vrchov a dolín 

Slovenskej republiky. Sprac. Zuzana Koláriková, Milan Majtán. Bratislava, Slovenský 
úrad geodézie a kartografie 1987, 214 s. 
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Diviackym potokom v katastrálnom území obce Diviaky nad Nitricou (porov. 
Hladký, 2004, s. 63). 

Vylúčiť úplne nemožno ani súvislosť so slovom trěba „pohanská obeta“. 
V geografických názvoch sa podnes zachovávajú niektoré prvky zo života sta-
rých Slovanov, ktoré odzrkadľujú ich náboženské obrady či niektoré stopy po 
staroslovanskej mytológii (obec Kapincea). Museli by sme teda uvažovať o vrchu 
Tribeč ako o kultovom mieste náboženských obradov našich pohanských 
predkov. Z hľadiska etymológie sa podobným vlastným menám venovala po-
merne rozsiahla pozornosť už v minulosti (porov. napr. Stanislav, 1950). F. Kott 
(1884, s. 155) o apel. třeba uvádza: zastr. oběť, das Opfer... Vz Třebiště. Ku 
žertvám a třebám chodili kněží. Třeba = oběť a to na rozdíl od žertvy, oběť neza-
bitná, nekrvavá, z medu, obylí, ovoce atd., již pohanští předkové naši na oltář 
svých bohů kladli. Obětovalo se v posvátných (dubových – pozn. autora) hájích, 
na návrších, horách atd. Odtud místní jména: Třebnice, Třeboň, Třeboč, Třebe-
tice atd.; porov. Fasmer (1973, zv. 4, 95): зaимcтв. из цcл., дp-pyccк. тepeбa... 
Сoглacнo бoгocлoвcкoй кoнцeпции, это бoгocлyжeниe пo прocьбe или пo 
нacтoянию вepyющиx... cкopee мoжeт быть пoнятo кaк „иcпoлнeниe 
дoлгa“... 

Takúto motiváciu (resp. súvislosť s apel. *trěba) istotne nájdeme aj 
v antroponyme *Trěbäta (< *Trěbęta: ojkonymum Trebatice 1113 Trebeta; 
porov. Trebejov: 1289 Terebey, s. 173).  

V prvej polovici 20. storočia sa v kartografických a iných dielach používal na 
pomenovanie geomorfologického celku Tribeč názov Tribecké vrchy (Vážný, 
1933, s. 473), neskôr sa štandardizovala podoba s dlhým vokálom -í- (Malý 
Tríbeč a pod.); podobne aj Pravidlá slovenského pravopisu, 1991, s. 400b). Od 
roku 1987 za štandardizované názvy vrchov pokladáme Malý Tribeč a Veľký 
Tribeč.c 

Pri skloňovaní názvu Tribeč sa stretávame s viacerými podobami, ktoré sú 
formálne odlišné zachovávaním pohyblivého voláku -e- (z Tribeča, o Tribeči...) 
alebo jeho vypadúvaním (z Tribča, o Tribči...). Ako substantívum stredného rodu 
ho skloňujeme podľa vzoru stroj (v názve registrujeme mäkkú príponu -eč; po-
dobne oronymum Vápeč). Hoci v miestnom úze pri ohýbaní názvu pohyblivé -e- 
vypadúva (z Tribča a pod.), v slovenčine pohyblivé -e-, -o- v príponách vlast-

                                                           
a Názov je odvodený od základu kap „pohanská modla“; podobne kapišče (kapište) 

„obetisko; miesto, kde sa uskutočňovali pohanské náboženské obrady“. Aj tu je však 
pôvodná motivácia rezaním, pálením obetovaných zvierat (porov. Ondruš, 2000, s. 15; 
Stanislav, 1950, s. 31; Arvat – Skiba, 1977, s. 202). 

b Podobne aj pre názov geomorfologického celku sa používal názov Tríbeč. 
c Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSSR. Geografické názvy okresu Nitra. 

Zv. A9. Sprac. Zuzana Koláriková, Milan Majtán. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a 
kartografie 1988, 110 s. 
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ných mien -ec (-eč), -ek, -ok pri ohýbaní vypadúva iba v tých prípadoch, ak je 
jasná súvislosť vlastného mena (i geograf. názvu) so všeobecným menom, napr. 
vrch Sokolec (< apel. sokol): gen. (od) Sokolca, dat. Sokolcu a pod., takisto vte-
dy, ak je napr. priezvisko odvodené od rodného mena: Štefanec (< Štefan) – gen. 
(od) Štefanca, dat. Štefancovi a i. Pohyblivé -e-, -o- v týchto skupinách zachová-
vame vtedy, ak nepociťujeme súvislosť vlastného mena s motivujúcim apelatí-
vom a vtedy, ak by vypustením samohlásky vznikla ťažko vysloviteľná skupina 
spoluhlások. Keďže sme naznačili, že súvislosť názvu Tribeč so zaniknutým 
apelatívom nie je priezračná, pri ohýbaní názvu Tribeč je namieste zachovávať 
pohyblivú samohlásku -e-, napr. o Tribeči, s Tribečom, z Tribeča. 

 
Táto práca vznikla v rámci plnenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0884/08. 
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Poslechové testy typu „Řečový vzor“ 
 

Veronika Homolková 
 

Filozofická fakulta (študentka), Univerzita Karlova, Praha 
 
 
Tento příspěvek se věnuje tématu foneticko-percepčnímu a zároveň se týká 

problematiky mediální komunikace. Poslechové testy typu „Řečový vzor“ slouží 
k mapování podoby mluvených projevů u současných mluvčích v rozhlase nebo 
v televizi. Ve Fonetickém ústavu FF UK vznikají v poměrně hojném počtu již 
delší dobu, jejich výsledky jsou pravidelně publikovány, nejnověji se jim 
v několika článcích věnuje časopis Čeština doma a ve světě (č. 1 – 2, 2008). 

Termín „řečový vzor“ u těchto testů nemá jen pozitivní význam. Za řečový 
vzor je považován každý mluvčí, který svým (pravidelným) vystupováním půso-
bí (tak či onak) na širokou veřejnost, nejčastěji tedy prostřednictvím médií.  

Při hodnocení daného mluvčího v těchto testech jde především o zaznamená-
ní subjektivního spontánního pocitu, ne o detailní fonetickou analýzu. Posluchači 
jsou proto instruováni, aby brali v potaz nejen správnou a zřetelnou výslovnost, 
ale i například mluvní tempo, umístění nádechů, hlasitost projevu a celkové 
působení mluvčího (příjemnou výšku a barvu hlasu atd.). Tento typ testu nelze 
použít k hodnocení výkonu posluchače, ve výsledcích znamená odchylka od 
průměru obvykle odlišnou míru vkusu nebo dávku tolerance v požadavcích na 
profesionální mluvčí. 

V další části příspěvku se podíváme na výsledky testu Řečový vzor, který 
jsem zadala neprofesionálním posluchačům, rodilým mluvčím češtiny, studují-
cím germanistiku na FF UK.a Testování se zúčastnilo 22 posluchačů. Ti měli 
ohodnotit 4 profesionální moderátory ČT1, kteří se v době vzniku testu (rok 
2005) pravidelně střídali v uvádění dvou populárně-naučných zeměpisných po-
řadů vysílaných v neděli dopoledne – Objektivu a Toulavé kameře. Jména mluv-
čích nejsou nikdy předem sdělena. Protože jednotlivé mluvní výkony moderátorů 
jsou v těchto pořadech poměrně krátké, vybrala jsem od každého z nich 3 prom-
luvy tak, aby dohromady trvaly přibližně 1 minutu. Také zvuková kvalita musela 
být vyhovující, vyhýbala jsem se například situacím, v nichž byla řeč podkresle-
na hudbou.  

Následující tabulka uvádí pořadí zkoumaných moderátorů podle přijatelnosti 
pro posluchače. Maximálně mohl každý mluvčí získat 154 bodů, minimálně pak 
22. 

                                                           
a Zde čerpám z výsledků testu, který vznikl v rámci semináře Teorie a praxe řečové 

komunikace II pod vedením P. Machače. 
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Pořadí podle 
úspěšnosti Pořadí v testu Mluvčí Počet bodů % z max. 

možných bodů 
1. 3. Toušlová 116 75,3 
2. 4. Šámalová 109 70,8 
3. 2. Maršál 105 68,2 
4. 1. Engelová 83 53,9 

 
Mluvčí na prvních třech místech dosáhli poměrně uspokojujícího výsledku 

(přijatelnost nad/těsně pod 70 %). Mezi nimi a mluvčí na místě čtvrtém se však 
v počtu dosažených bodů objevil výrazný rozdíl. Hodnocení posluchačů je tedy 
pro moderátorku na 4. místě oproti ostatním značně nepříznivé. 

Žádný z moderátorů Objektivu ani Toulavé kamery se posluchačům nezdál 
nepřijatelný, nikdo však také nebyl hodnocen jako zcela bezvadný, vynikající 
mluvčí. Po provedení fonetické analýzy zkoumaných projevů jsem došla k závě-
ru, že posluchači posuzují přijatelnost řečového vzoru podle řady různých fakto-
rů. Pokud se totiž detailněji zaměříme například na odchylky od ortoepie, nejčas-
těji se jich dopouští paradoxně mluvčí, která v přijatelnosti dosáhla hodnocení 
nejlepšího. Zde lze položit otázku, zda u posluchačů tohoto testu při hodnocení 
nepřevládl např. faktor příjemné barvy a výšky hlasu, nebo do jaké míry poslu-
chači odchylky od spisovného standardu vnímají. Abychom ale výsledky mohli 
považovat za relevantní, je potřeba otestovat větší počet srovnatelných posluchačů. 
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Slovanský jazykový atlas –  
minulosť, súčasnosť, budúcnosť 

 
Martin Chochol 

 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava 

 
 
Jazykový atlas (alebo tiež nárečový atlas) je súborom máp znázorňujúcich 

územnú diferenciáciu vybraných javov z ktorejkoľvek jazykovej roviny. Môže 
mapovať situáciu na celom území jedného národného jazyka (u nás Atlas sloven-
ského jazyka) alebo len na jeho časti, alebo naopak širšiu oblasť vymedzenú 
geograficky (Celokarpatský dialektologický atlas) či genetickou príbuznosťou 
jazykokov (Slovanský jazykový atlas). Tieto atlasy sú preto jedny z najvýznam-
nejších výstupov jazykového zemepisu, ale aj jedny z najdôležitejších východísk 
ďalšieho bádania. 

Myšlienka celoslovanského jazykového atlasu sa zrodila už v r. 1929 na 
1. medzinárodnom zjazde slavistov v Prahe. Žiaľ, krízová spoločenská situácia 
30. a vojnová skutočnosť 40. rokov zabránili jej realizácii. Táto otázka bola opäť 
otvorená až po roku 1956, keď bol na stretnutí slavistov v Belehrade ustanovený 
Medzinárodný komitét slavistov (MKS). 

Intenzívnejšie sa však na projekte začalo pracovať až po 4. medzinárodnom 
zjazde slavistov v Moskve (1958). Ten priznal Slovanskému jazykovému atlasu 
(SJA) veľkú dôležitosť a začalo sa pracovať na jeho teoreticko-metodologických, 
ale aj praktických (napr. organizačných) otázkach. 

V roku 1961 bola pri MKS vytvorená Medzinárodná komisia pre SJA, ktorá 
sa pôvodne schádzala dvakrát ročne, a v rámci účastníckych štátov (ČSSR, PĽR, 
NDR, SFRJ, BĽR a ZSSR) postupne vznikli tzv. národné komisie (NK). V bý-
valom Československu boli dve: slovenská pod vedením E. Paulinyho a česká na 
čele s J. Běličom. 

Medzinárodná pracovná skupina SJA (MPS SJA) vypracovala dotazník, zos-
tavila sieť skúmaných bodov a dohodla zásady jednotnej fonetickej transkripcie. 
Samozrejme, každý z týchto krokov sprevádzali intenzívne diskusie. 

Priemerná hustota bodovej siete bola stanovená na 1 bod/3 600 km2, čo zna-
mená, že jednotlivé skúmané lokality od seba mali byť vzdialené priemerne 
60 km. Zoznam bol však vzhľadom na jazykovú (aj mimojazykovú) skutočnosť 
menený a upravovaný. Po definitívnom schválení ho tvorilo 830 lokalít. 26 
z nich leží na území Slovenska a prirátať k nim treba aj 3 slovenské body 
v severnom Maďarsku. 
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Dotazník SJA obsahuje spolu až 3 454 otázok zameraných na skúmanie ja-
vov z oblasti hláskoslovia, tvaroslovia, lexiky, slovotvorby, sémantiky, prozódie 
a syntaxe. Preto bolo jeho vypĺňanie psychicky aj fyzicky veľmi náročné 
a explorátori informácie často získavali a kombinovali od viacerých informáto-
rov. 

Významný kus práce sa urobil aj pri zjednocovaní fonetickej transkripcie 
skúmaného materiálu. Žiaľ, niekoľko drobných špecifík vyplývajúcich z niekto-
rých domácich tradícií zapisovania predsa len uniklo pozornosti, predpokladá sa 
však, že čitateľ (resp. používateľ) atlasu je poučený z iných zdrojov (fonologické 
opisy a pod.). 

Terénny výskum pre potreby SJA prebiehal cca od r. 1965, pričom jeho 
ukončenie sa konštatovalo v r. 1973 na 7. medzinárodnom zjazde slavistov vo 
Varšave. Zozbierané materiály sú majetkom zúčastnených vedeckovýskumných 
inštitúcií a, žiaľ, neboli publikované spolu ani len pre pracovné potreby autorov 
a redakcií SJA. Práve preto sa v uplynulých rokoch musel zopakovať výskum na 
území Bosny a Hercegoviny, keď pôvodné záznamy padli za obeť občianskej 
vojne. 

Základný postup spracovania materiálu sa dodnes v podstate nezmenil. Plá-
novaný zväzok sa najprv pridelí NK, ktorá sa podujme na jeho redakciu, 
a ostatné NK jej musia poslať kópie potrebnej časti materiálu. Redakcia ju rozde-
lí medzi autorov, ktorí vypracujú mapy. Zväzok sa postupne kompletizuje 
a prechádza mnohonásobným pripomienkovaním na zasadnutiach MPS SJA. 

Práca MPS SJA prebieha v sekciách, ktoré majú presne stanovené úlohy. 
Morfonologická sekcia má na starosti prípravu rekonštruovaných praslovanských 
podôb kartografovaných javov, na základe ktorých možno porovnávať východis-
kové štruktúry najmä v lexikálnej sérii atlasu. V lexikálno-slovotvornej a fo-
neticko-gramatickej sekcii sa analyzujú problémy zväzkov príslušnej (lexikálnej 
alebo hláskoslovnej) série. Najmladšou je počítačová sekcia, ktorá sa snaží 
o jednotnosť postupov a prostriedkov elektronizácie prác na atlase. 

Zatiaľ vyšlo celkovo 11 zväzkov SJA, z toho 7 v hláskoslovnej a 5 v lexikál-
nej sérii, a ďalších 11 je v rôznom štádiu prípravy od kompletizovania materiálu 
(napr. predpokladaný zväzok Deklinácia substantív, slovenská NK) až po finálne 
práce (napr. 4. zväzok lexikálnej série Poľnohospodárstvo, tiež v redakcii slo-
venskej NK). 

Azda najväčším súčasným problémom všetkých redakcií pracujúcich na SJA 
(odhliadnuc od finančných otázok) je elektronizácia prác na atlase a hlavne jej 
zjednotenie. Tento projekt totiž (prirodzene) pôvodne vôbec nepočítal so žiadnou 
počítačovou podporou a niektoré zaužívané pracovné postupy treba zložito pri-
spôsobovať schopnostiam výpočtovej techniky. 

Návrh transkripčného počítačového fontu bol MK SJA predložený až 
v r. 1996 v Šlapaniciach (ČR), pričom jeho zložitý vývoj trval ešte sedem rokov, 
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a elektronická šablóna mapy až v r. 2000 v Strunjane (Slovinsko). V roku 2004 
bol v Bratislave predstavený softvér na tvorbu máp mapOLA a teoreticky by ho 
mali pri práci používať všetky NK. Jeho vývoj však tiež ešte pokračuje 
a definitívne bude uzavretý (dúfajme) v r. 2009, preto niektoré redakcie radšej 
stále používajú svoj vlastný softvér. 

To, že sa predkladané softvérové prostriedky bez nejakého dlhšieho testova-
nia hneď prijímali a uvádzali do praxe, zrejme nebolo práve najšťastnejším rie-
šením. Dôsledkom je napríklad používanie rôznych fontov alebo rôznych verzií 
jedného fontu, čo vedie k zbytočným technickým chybám. Situáciu navyše kom-
plikuje neovplyvniteľný vývoj operačného systému počítačov a iného základné-
ho softvéru, ktorý spôsobil nekompatibilnosť a nefunkčnosť starších fontov. 

Ako som už uviedol, v súčasnosti prebiehajú práce na 11 zväzkoch atlasu. 
Dva z nich – Deklinácia substantív a Zámená (macedónska NK) – sú prvými 
predbežne schválenými zväzkami gramatickej „podsérie“, ktorá predstavuje nové 
nasmerovanie v analýze skúmaného materiálu. Zatiaľ sa však nevyčerpal ani 
pôvodný plánovaný rozvrh zväzkov atlasu, takže sa v ňom bude aj ďalej pokra-
čovať. 

Veľmi dôležitou úlohou do (čo najbližšej) budúcnosti je spomínané zjednote-
nie elektronizácie prác na projekte. Hlavným zmyslom počítačovej podpory SJA 
je eliminácia nežiaducich ľudských chýb, ku ktorým pri mechanickom spracúva-
ní nárečového materiálu z takého rozsiahleho územia zákonite dochádzalo. Pri 
používaní nejednotného softvéru sa však jeden typ zbytočných chýb často iba 
nahradí iným. 

Na Slovensku prebiehajú posledné úpravy softvéru mapOLA a ako doplnok 
k nemu sme vytvorili nový súbor značkových fontov, ktoré sú upravenou, rozší-
renou, otestovanou, a hlavne funkčnou verziou pôvodného fontu značiek. 

SJA je jedným z najvýznamnejších projektov slovanskej jazykovedy. Jeho 
zväzky – už vydané, ale aj tie pripravované – sú plodom obetavej práce už nie-
koľkých generácií lingvistov a poskytujú vzácne možnosti skúmania našich 
nárečí v širokých celoslovanských súvislostiach. A hoci realizácia tohto diela od 
úplných začiatkov až dodnes naráža na rôzne (napr. teoretické, metodologické, 
personálne, ale aj politické a finančné) problémy, jeho zjavné prínosy už teraz 
svedčia o návratnosti tejto ľudskej aj materiálnej investície a o potrebe pokračo-
vať v začatej práci aj v budúcnosti. 

 
Abstrakt je súčasťou riešenia grantového projektu agentúry VEGA č. 2/0076/08 Slo-

vanský jazykový atlas. 
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Charakteristika vyjadrenia posesívnosti v slovenčine  
na pozadí jej protikladných vlastností 

 
Alexandra Chomová 

 
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied, 

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 
 
 
Príspevok si všíma problematiku kategórie posesívnosti/posesivity vyjadrujú-

cej vzťah medzi vlastníkom a vlastnenou vecou, ktorý je možné skúmať 
z hľadiska rôznych rovín. Vlastnícka príslušnosť objektu k inému objektu sa 
vyjadruje s celým radom sémantických odtienkov tohto vzťahu, čo sa prejavuje 
i na rovine formy. Cieľom príspevku je pokúsiť sa postihnúť formálne a funkčné 
hodnotenie tejto kategórie v synchrónnom (a čiastočne i diachrónnom) poňatí na 
základe analýzy korpusu (vyše 2000 jazykových jednotiek) a vyčlenení základ-
ných formálnych (gramatických), sémantických a pragmatických (komunikač-
ných) protikladných vlastností – základ tvorí ich dichotómia. Charakterizujú sa 
nielen centrálne prvky (napr. verbum mať/patriť, posesívne adjektíva, posesívne 
pronominá, genitívna väzba), ale aj prvky z hľadiska tejto kategórie periférne 
(napr. posesívny datív, posesívne zloženiny, predložkový inštrumentál, sloveso 
byť), ktorých význam je špecifikovaný napr. kontextovo, pričom dôležité je 
konkrétne lexikálne obsadenie danej konštrukcie, a možno z nich posesívny 
význam vyrozumievať. Chápanie týchto prvkov ako posesívnych je spojené 
s teóriou tzv. 3. syntaktického plánu (I. Poldauf) a s možnosťou transformácie 
sledovaných foriem, ktoré z hľadiska chápania tejto kategórie primárne neviažu 
posesívny význam, na konštrukcie posesívne (príkladom takejto transformácie je 
chápanie posesívnych zloženín, ktoré vyjadrujú privlastňovanie pomocou výz-
namu „majúci to, čo sa zloženým prídavným menom označuje“) – hoci treba 
podotknúť, že v niektorých prípadoch je nutné rátať aj s istým sémantickým 
posunom medzi sledovanou konštrukciou a transformovaným korelátom (napr. 
pri posesívnom datíve – dcéra ti je chorá/tvoja dcéra; Hane tvár jasnie rados-
ťou/Hanina tvár).  

Výsledkom zvoleného širokého chápania posesívneho vzťahu je vydelenie 
protikladných charakteristík ako pojmové spracovanie (osobné, menné privlast-
ňovanie) – myšlienkové spracovanie (použitie predikácie), vlastníctvo vyjadrené 
explicitne – vlastníctvo vyjadrené implicitne, vyjadrenie posesívneho vzťahu – 
nevyjadrenie posesívneho vzťahu (homonymné konštrukcie), odcudziteľnosť – 
neodcudziteľnosť, pozitívny vlastnícky vzťah/disponovanie – negatívny vlast-
nícky vzťah/nedisponovanie, neutrálnosť – expresívnosť, vyjadrenie vzájomného 
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vzťahu – vzťah medzi entitami spojenými posesívnou väzbou nie je vzájomný, 
centrom výpovede je posesor – centrom výpovede je posesum, vyjadrenie „čisté-
ho“ posesívneho vzťahu – vyjadrenie aj iných vzťahov ako len posesívneho, 
dynamickosť – statickosť (vo výpočte neuvádzame všetky protiklady; tu uvedené 
charakteristiky nie sú diferencované vzhľadom na formálnu, sémantickú či 
pragmatickú rovinu).  

Kategória posesívnosti nevyjadruje len „čistý“ vlastnícky vzťah. V jej (širo-
kom) chápaní sa okrem základného významu vyjadreného v relácii „posesor má 
posesum“ objavujú aj ďalšie významy – napr. príslušnosť, disponovanie, ovlá-
danie, prospechovosť/neprospechovosť, vyjadrenie príbuzenského (a iného spo-
ločenského) vzťahu, lokalizácia, kvalifikácia, individualizácia, či významy via-
zané priamo na sloveso mať (nosiť, prechovávať, držať, obsahovať, považovať). 
Uvedené naznačuje, že túto kategóriu je nutné chápať ako komplexný pojem 
skladajúci sa z niekoľkých podkategórií. 

Formálna realizácia obsahovej roviny obsiahnutej v základnom sémantickom 
modeli „posesor má posesum“ nemusí byť v jazyku vždy rovnaká. Na vyjadrenie 
posesívneho vzťahu existuje v jazyku množstvo špecifických foriem a ich použi-
tie závisí od konkrétneho komunikanta, cieľa komunikácie i komunikačnej situá-
cie.  

 
Kľúčové slová – posesívnosť, 3. syntaktický plán, príslušnosť, ovládanie, 

disponovanie, implicitné a explicitné vlastníctvo, individualizácia výrazu, dyna-
mickosť, predmetné a nepredmetné vlastníctvo, možnosť transformácie výrazu, 
predikačné posesívne konštrukcie. 
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Problematika anglického právního jazyka 
 

Jan Chovanec 
 

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta,  
Masarykova univerzita, Brno 

 
 
Příspěvek se věnuje sociolingvistické analýze fenoménu, jenž usiluje o re-

formu jazyka v anglicky mluvících zemích, především s ohledem na jeho zjed-
nodušení. Podstatou tohoto úsilí je pokus o zvýšení srozumitelnosti stylu užíva-
ného hlavně v úředních a právních dokumentech.  

Tyto snahy o aktivní vnější zásahy do jazyka vycházejí z několika premis. 
Jako hlavní se v tomto konkrétním případě jeví předpoklad, že jazyk užívaný 
v úředních a právních kontextech – především v psaných dokumentech – bývá 
nejasný a pro běžné uživatele až nesrozumitelný. Tento výchozí stav bývá ozna-
čován různými pejorativními označeními, např. legal jargon či legalese, případ-
ně goobledygook, tj. nesrozumitelná úřední „hatmatilka“. Tato negativní označe-
ní svědčí o tom, že určitá část veřejnosti vnímá takový stav jako silně nežádoucí. 
Nejrůznější hlasatelé reformních jazykových snah pak většinou identifikují okruh 
problematických jevů, někdy s více či méně reálným či hypotetickým odůvodně-
ním jejich existence, a následně nabízejí řešení v podobě alternativních způsobů 
vyjádření dané skutečnosti. 

Reformní snahy – alespoň v podobě požadavků jasného stylu – mají 
v anglickém kulturním prostředí dlouhou tradici. Výraz „plain“, tj. jasný a sro-
zumitelný, použil už v 15. století Geoffrey Chaucer ve svých Canterburských 
povídkách, kde po jedné z postav požaduje, aby hovořila „tak jasně (dosl. spe-
keth so pleyne), abychom všichni rozuměli, co říká“. S výrazem „plain langua-
ge“, případně „plain English“ se tak pojí dlouhá kulturní tradice, do které se řadí 
například filozof Jeremy Bentham, spisovatel a novinář George Orwell nebo 
autoři uznávaných příruček úředního stylu H. G. Fowler a Sir Ernest Gowers, 
jejichž díla z první poloviny 20. století dodnes představují takřka kanonické 
vyjádření jazykových doporučení – někdy preskriptivně laděných – pro psaní 
jasným a srozumitelným stylem.  

V posledních desetiletích se doporučení ohledně srozumitelného stylu a jas-
ného formulování myšlenek a textů přenesla do podoby veřejných hnutí, která 
nejen usilují o srozumitelnější formulaci písemností určených veřejnosti, ale také 
požadují obecnější a oficiálnější reformu jazyka. Takové snahy jsou na jedné 
straně vedeny občanskými sdruženími či spotřebitelskými organizacemi, na 
straně druhé však také četnými právníky. Ti tak reflektují demokratizační snahy 
občanů a klientů, kteří se dovolávají práva plně rozumět textům veřejné i souk-
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romé povahy, jež se jich osobně dotýkají. Požadavek jazykových reforem, který 
v tomto případě vychází „odspodu“ (tj. nikoliv primárně např. od určité akade-
mické instituce kodifikující a regulující jazykový vývoj), následně ve většině 
anglicky mluvících zemích dostává dvojí konkrétní podobu. Dochází jednak 
k přijímání nejrůznějších legislativních nástrojů obecně vyžadujících „jasný a 
srozumitelný“ jazyk (např. při vytváření různých spotřebitelských dokumentů), 
jednak k vlastní legislativní a administrativní praxi, kdy začínají být některé 
zákony, veřejné formuláře a dokumenty formulovány a dokonce přepisovány dle 
zásad tzv. „plain language“. 

Daný příspěvek vysvětluje některé z navrhovaných reformních kroků na po-
zadí diskuze o historických souvislostech vedoucích k současné podobě anglic-
kého právního jazyka. Příspěvek kontrastuje obecnější a širší snahy o „plain 
language“ s komercionalizovanými praktikami britského sdružení Plain English 
Campaign (PEC) a dokumentuje některé z argumentačních strategií ospravedlňu-
jících a vysvětlujících potřebu externích zásahů do jazyka, stejně jako samotnou 
existenci tohoto sdružení. 



 70

Z konfrontačnej gramatiky  
spisovnej slovenčiny a bulharčiny  

(systém neurčitých slovesných tvarov –  
neurčitok, slovesné podstatné meno) 

 
Gabriela Imrichová 

 
Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky,  

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 
 
V našom príspevku sa venujeme dvom neurčitým slovesným tvarov, kon-

krétne neurčitku a slovesným podstatným menám.  
Ide o výskum neurčitých slovesných tvarov v dvoch slovanských spisovných 

jazykoch – spisovný slovenský jazyk a spisovná bulharčina. Slovenský jazyk je 
západoslovanský jazyk, bulharčina patrí k južnoslovanským jazykom.  

Zaoberáme sa synchrónnym opisom a kombinujeme opisnú a konfrontačnú 
metódu. Využitím opisnej metódy sa snažíme podať ucelený súhrn informácií 
o slovesnom podstatnom mene a neurčitku. Naša pozornosť je v prvom rade 
obrátená na opis a tvorbu týchto neurčitých slovesných tvarov, na ich formálne 
a sémantické využitie. Aby sme predišli určitým nezrovnalostiam v oblasti ter-
minológie, rozhodli sme sa v zátvorke vedľa bulharského označenia uviesť aj 
k nemu zodpovedajúci slovenský termín.  

Pri našom výskume sme vychádzali z koncepcií akademických gramatík slo-
venského a bulharského jazyka, z gramatík, štúdií a článkov popredných jazyko-
vedcov, ktorí danej problematike venujú. 

Aktuálnosť našej sondy potvrdzuje aj fakt, že doteraz sa žiaden, či slovenský 
alebo bulharský, jazykovedec nevenoval konfrontačnému opisu neurčitku 
a slovesnému podstatnému menu v dvoch spisovných slovanských jazykoch 
(slovenský a bulharský).  

Ide o príspevok skôr teoretickej povahy, ale snažíme sa udávať čo najviac 
príkladov a vzorov. 

Slovesá sa v slovenských aj bulharských gramatikách definujú ako ohybné 
plnovýznamové slová, ktoré pomenúvajú nesamostatné, dynamické príznaky. 
Tvorba slovesných tvarov sa uskutočňuje časovaním. Slovesné tvary je možné 
klasifikovať z troch aspektov (forma, gramatický význam a kmeň). Na základe 
kmeňa sa slovesné tvary delia na prítomníkové a neurčitkové.  

Pri študovaní získaných prameňov sme zistili, že v obidvoch morfológiách 
(slovenskej aj bulharskej) je slovesné podstatné meno (bulh. отглаголно 
съществително име) jednoduchý neurčitý slovesný tvar a tvorí sa z neurčitko-
vého kmeňa. Tu musíme spomenúť, že v bulharskom jazyku diferencujeme tri 
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slovesné kmene: prézentný, imperfektový a aoristový (starý, infinitívny kmeň), 
zatiaľ čo v slovenskej morfológii rozlišujeme dva slovesné kmene: prítomníkový 
a neurčitkový. K neurčitým slovesným tvarom okrem slovesného podstatného 
mena a neurčitku ešte patria: prechodník, činné príčastie prítomné, činné 
príčastie minulé a trpné príčastie. V bulharskej morfológii k neurčitým sloves-
ným formám patria: деепричастие, сегашно деятелно причастие, минало 
свършено деятелно причастие, минало несвършено деятелно причастие, 
минало страдателно причастие, отглаголни съществителни имена, остатъци 
от инфинитива.  

Slovenské gramatiky uvádzajú, že slovesné podstatné meno sa tvorí z kmeňa 
trpného príčastia, ku ktorému sa pripája prípona -ie. Pri rekognoskácii sme obja-
vili štúdiu Ferdinanda Buffu, ktorý má iný názor. Autor uvádza konkrétne prí-
klady a taktiež objasňuje svoje stanovisko k tvoreniu neurčitého slovesného 
tvaru – slovesného podstatného mena. Viac sa tejto otázke a názoru Ferdinanda 
Buffu a iných jazykovedcov venujeme v našom príspevku. Pri bulharskom slo-
vesnom podstatnom meno sa vo väčšom rozsahu zaoberáme dvomi príponami, 
príponou -не a príponou -ние, konkrétne ich pôvodom, tvorbou a významom. 
Prípona -ние je staršia podoba prípony -не a má cirkevnoslovanský a ruský pô-
vod. V súčasnom spisovnom bulharskom jazyku sa vyskytujú obe prípony. Ale 
čoraz častejšie sa prejavuje tendencia uprednostňovať slovesné podstatné mená 
na -не, resp. kratšie tvary podstatných mien. Pri slovenskom slovesnom podstat-
nom mene je náš záujem obrátený na tvorbu, význam a dvojtvary (slovesné pod-
statné mená na -tie a -nie).  

Neurčitok je druhý neurčitý jednoduchý slovesný tvar, ktorý je v centre našej 
pozornosti. Predovšetkým chceme poukázať na to, že v spisovnom bulharskom 
jazyku infinitív ako gramatický tvar sa nezachoval. Na vyjadrenie infinitívu sa 
využíva tzv. да- конструкция (tzv. da-konštrukcia). V príspevku uvádzame 
konkrétne príklady v tabuľkách; jednoduchú konštrukciu (pozostáva z častice да 
a určitej formy slovesa v prítomnom čase); spojenie dvoch určitých slovies časti-
cou да a konštrukciu neosobného (безличен глагол) a určitého slovesa. 
V bulharskom jazyku sa ešte zachovali pozostatky tzv. skráteného infinitívu 
(съкратен инфинитив), ktoré sa využívajú v niektorých nárečiach a v tvorbe 
starších, ale aj mladších spisovateľov na vyjadrenie troch slovesných výrazov.  

Infinitív sa v slovenskej morfológii označuje termínom základný slovníkový 
tvar. V bulharsko-slovenskom slovníku môžeme zistiť, že slovesá sú uvádzané 
v 1. osobe jednotného čísla, základnom tvare slovesa, teda nie v neurčitku ako 
v slovenských prekladových slovníkoch (keďže sa neurčitok nezachoval).  

Slovenský infinitív má konsonantické zakončenie (príponu -ť) rovnako ako 
všetky západoslovanské jazyky a dva východoslovanské jazyky – bieloruský a 
ruský.  
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V nami preštudovaných gramatikách je uvedené, že neurčitok sa tvorí 
z neurčitkového kmeňa. Pri prézentnom kmeni sa hovorí o prvej a druhej podo-
be, pri infinitívnom nie. Až v Morfológii slovenského jazyka (1966) sme narazili 
na označenie prvý a druhý infinitívny kmeň.  
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Autorské špecifiká v tvorbe Pavla Vilikovského 
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Podľa amerického literárneho vedca Frederica Jamesona sú literárnovedné 

obdobia úzko späté so štádiom kapitalizmu, v ktorom sa tá-ktorá spoločnosť 
nachádza, pričom rozlišuje tri základné štádiá kapitalizmu: prvým je trhový kapi-
talizmus, ktorý sa v západnej Európe a Spojených štátoch amerických prejavuje 
v 18. storočí a pretrváva až do neskorého 19. storočia, je spätý s rozvojom vý-
robných technológií a príslušným estetickým hnutím – realizmom; nasleduje 
a približne do polovice 20. storočia trvá druhá fáza kapitalizmu, tzv. monopolný 
kapitalizmus, spájaný s elektrickými a spaľovacími motormi a s modernou. Po-
sledným štádiom (v ktorom sa momentálne nachádzame) je podľa Jamesona 
medzinárodný alebo konzumný kapitalizmus, ktorého hlavný dôraz sa kladie na 
marketing, predaj a konzum komodít (teda nie primárne na ich výrobu) a ktorý je 
spojený s postmodernou.  

Keďže pred rokom 1989 nemožno v rámci Slovenska hovoriť o kapitalizme 
ako takom, mohlo by sa zdať, že nemožno hovoriť ani o postmoderne (v inten-
ciách Jamesonovej teórie). Takéto uvažovanie by však bolo príliš zjednodušené. 
Pravdepodobne správnejšie by bolo hovoriť o inej postmoderne ako o tej pôvod-
nej, ktorá sa objavila v USA, o postmoderne, ktorá vychádza z iných historic-
kých súvislostí, z iných hodnotovo-filozofických premís a ekonomického pro-
stredia, ktorá však paradoxne vyúsťuje do podobných literárnych excesov  
(s neutrálnym hodnotovým znamienkom). U niektorých slovenských autorov 
píšucich v období 70. a 80. rokov 20. storočia sa totiž prejavuje tendencia preko-
návať ideologickú diktatúru a tvoriť inak – nie vytváraním veľkých príbehov či 
rozprávaní (z angl. grand narratives), pretože to by nebolo oficiálnou dobovou 
kritikou prijímané príliš pozitívne – ale (vedome či nevedome) uplatňovaním 
východísk americkej postmoderny. Dalo by sa tvrdiť, že po roku 1989 sa situácia 
na Slovensku a z nej vyplývajúce možnosti zmenili. Je zrejmé, že aj literárne man-
tinely sa istým spôsobom posunuli. Či sa však aj kvalitatívne rozšírili, je otázne. 

Vo viacerých textoch Pavla Vilikovského, ktoré tvoria základ tohto analytic-
ko-interpretačného úsilia, možno sledovať postmoderné tendencie prináležiace 
viacerým slovenským autorom, ale aj mnohé špecifiká, ktorými sa Pavel Vili-
kovský od nich odlišuje. Špecifický je nielen spôsob autorského zobrazovania 
tém a motívov, jedinečnosť treba hľadať aj v ostatných zložkách jeho textov. 
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Pravdepodobne najmarkantnejšie to možno postrehnúť na umeleckom profilova-
ní hlavnej postavy.  

Hlavná postava u Vilikovského predstavuje samostatný svet, ktorý možno in-
terpretovať na mnoho spôsobov a ktorému sú prispôsobené všetky jazykovo-
štylistické a kompozičné prejavy textu. Či už uvažujeme o žánrovom určení 
jednotlivých diel (ide zväčša o hybrid viacerých žánrov), alebo o konkrétnom 
štýle, Vilikovského prózy jedinečne zrkadlia hĺbkovú – obsahovo-tematickú – 
stránku do jeho povrchovej – jazykovo-kompozičnej – organizácie textu, čiže do 
funkčného jazykového štýlu toho-ktorého diela.  

Postavy jeho diel sa zvyčajne zhodujú s narátorom textu, čo predpokladá Ich-
formu narácie. Časopriestor je plne prispôsobený charakteru a povahe hlavnej 
postavy a často vystupuje ako samostatná „postava” so všetkými atribútmi, ktoré 
jej tradične prináležia. Vonkajší dej sa u Vilikovského pertraktuje oveľa menej 
ako dej vnútorný (vnútorné prežívanie postáv) a slúži najmä ako zrkadlo vedomia 
postáv. Takýto vonkajší pendant totiž autorovi umožňuje vysvetliť či doplniť to, čo 
by samo osebe zostalo nejasné práve kvôli špecifickej poetike jeho protagonistov.  

Základom pre analyticko-interpretačný rozbor Vilikovského tvorby sú najmä 
publikácie, ktoré prvýkrát vyšli po roku 2000 (Posledný kôň Pompejí, 2001, 
Čarovný papagáj a iné gýče, 2004, Silberputzen. Leštenie starého striebra, 
2006). Vzhľadom na problematickosť kontextovania vzniku jednotlivých textov 
však možno tento postup relativizovať. Na druhej strane však aj rozhodnutie 
publikovať staršie texty až teraz možno chápať symptomaticky. Opäť sa dá pou-
žiť Darovcova téza o zrkadlení, ale v tomto prípade ide o zrkadlenie súčasnosti 
cez minulosť, resp. naopak. Postava je potom cez svoj jazyk vnímaná ako citlivá 
a inteligentná, podobne ako v jeho skorších novelách. Diferencuje sa však od 
nich v pomere využívania irónie. Kým napríklad prózu Večne je zelený…(1989) 
môžeme vnímať ako iróniu ako celok – celé dielo je vlastne zosmiešnením 
a kvázi dialogickou hrou s čitateľom –, Vilikovského novšie texty sú ironické iba 
miestami. Rozprávač sa stáva v aktuálnom svete čitateľa možným (pozri teóriu 
fikčných svetov), pretože je zobrazený autenticky, namiesto vrstvenia autor vyu-
žíva metódu ukladania vedľa seba.  

Pavel Vilikovský vo svojich textoch využíva najmä prvky asociatívnosti, ja-
zykovej hry, dynamizujúce prostriedky na úrovni vety a špecificky uplatňuje aj 
moment sklamaného očakávania. Prúd vedomia, ba až automatické písanie často 
preklápajú jeho texty do esejistickej roviny. Aj napriek častej žánrovej frag-
mentárnosti pôsobia Vilikovského prózy uhladene a celistvo. Štylisticky sú veľ-
mi zručne zvládnuté, čo je v hĺbkovej organizácii ešte podporené pedantným 
rámcovaním jednotlivých tematických jednotiek textov. Tieto autorské špecifiká 
jednotlivých jazykových rovín by však nemohli mať taký veľký vplyv na čitate-
ľov, keby nevychádzali z citlivej a inteligentnej duše človeka-autora a keby ne-
hovorili rečou, ktorá je blízka a zrozumiteľná človeku-čitateľovi. 
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1. Naše výskumy ukazujú, že modálnosť reprezentuje funkčno-sémantickú 

kategóriu, do ktorej sa premietajú dva obsahovo-pragmatické kognitívne koncep-
ty: postoj produktora k propozičnému obsahu výpovede (protiklad reálnosť – 
nereálnosť) a zámer, s ktorým tento propozičný obsah sprostredkúva adresátovi 
(protiklad apelovosť – neapelovosť). V súvislosti s prvým prípadom navrhujeme 
používať termín faktuálna modalita, v druhom prípade zasa termín intenčná 
modalita. Faktuálna modalita je v jazyku gramatikalizovaná prostredníctvom 
morfologickej kategórie verbálneho modu. Intenčná modalita sa vo výpovedi 
realizuje prostredníctvom komplexnejšej syntaktickej kategórie vetného modu. 
Komplexnosť tejto syntaktickej kategórie sa prejavuje v tom, že jej základom je 
konvencionalizované vyjadrenie komunikačného zámeru hovoriaceho vo výpovedi 
prostredníctvom kooperácie výrazových prostriedkov morfologickej (protiklad 
indikatívu, resp. kondicionálu oproti imperatívu), lexikálno-morfologickej (funk-
čne špecializované subtriedy interogatívnych pronomín a dezideratívnych parti-
kulí) a fónicko-syntaktickej (intonačné stvárnenie, tzv. vetná melodéma) povahy. 
Faktuálna a intenčná modálnosť predstavujú obligatórny typ modálnosti. 
K fakultatívnym typom modálnosti možno zaradiť modálnosť epistemickú, ktorá 
predstavuje kognitívno-pragmatickú modifikáciu faktuálnej modálnosti (ako 
subjektívna modifikácia stupňa reálnosti výpovede), a modálnosť deontickú, 
ktorá reprezentuje kognitívno-pragmatickú modifikáciu intenčnej modálnosti 
(subjektívna profilácia miery apelovosti výpovede na osi nutné – možné). 

2. V teórii rečových aktov sa účel (cieľ) výpovede vyplývajúci zo zámeru 
produktora označuje termínom ilokučná funkcia (porovnaj Grepl – Karlík, 1998). 
V tradičnej syntaxi sa charakteristika výpovedí ako rečových aktov začala obja-
vovať ako konzistentnejší a sofistikovanejší variant opisu modálnych významov 
tradične zahrňovaných pod modalitu tzv. postojovú a voluntatívnu. To, že ne-
existuje priama úmera medzi modálnym typom vety a jej komunikačnou funk-
ciou, si však uvedomovala už tradičná syntax. Univerzálnym jazykovým pro-
striedkom realizácie a indikácie ilokučných (komunikačných) funkcií je perfor-
matívne použitie slovies, ktorými sa tieto funkcie označujú. Prípady vyjadrenia 
ilokučnej funkcie performatívnym slovesom sa označujú tiež ako explicitná 
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performatívna formula (Grepl – Karík, 1998). Ilokučná sila môže byť explicitne 
indikovaná pomocou peformatívne použitých slovies alebo je danej výpovedi 
prisúdená na základe interpretácie. Performatívne použité slovesá sú podskupi-
nou slovies ilokučných: Oznamujem vám, že..., Prikazujem vám, aby..., Potvr-
dzujem, že... Nie všetky ilokučné slovesá možno použiť performatívne, ale môžu 
o ilokučnej funkcii referovať: ∗Vyhrážam sa ti, že to poviem mame. – Poviem to 
mame. – Vyhrážaš sa mi? (porov. Encyklopedický slovník češtiny, 2002). 

3. Otázka spájateľnosti modálnych slovies s performatívne použitými slove-
sami sa v jazykovednej literatúre začala traktovať v súvislosti s problematikou 
tzv. hedges. Používanie termínu hedge ako lingvistického termínu sa spája so 
začiatkom 70. rokov, keď G. Lakoff (1972) publikoval svoju štúdiu Hedges: 
A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts. M. Hirschová 
(2006) vymedzuje hedging ako prostriedok na obmedzovanie, resp. posilňovanie 
ilokučnej sily výpovede ako jednu zo zdvorilostných komunikačných stratégií 
hovoriaceho. Idea tzv. hedged performatives znamenala rozšírenie koncepcie tzv. 
hedges. Predstavil ju B. Fraser v roku 1975 v rovnomennej štúdii, v ktorej skú-
mal vplyv modálnych slovies na ilokučný akt v performatívnych výpovediach 
typu I must advise you to remain quiet.  

4. Pri skúmaní modálnych slovies môcť a musieť ako modifikátorov perfor-
matívov možno vyjsť z ich primárnych modálnych významov. V prípade modál-
neho relátora musieť ide o význam necesitatívnosti, čiže rolu tohto modalizátora 
ako modifikátora performatívu by bolo možné opísať formulou „je to nevyhnut-
né“ (ako výraz objektívnej nutnosti alebo cudzej vôle). V prípade modálneho 
relátora môcť ide o vyjadrenie deontického významu posibility v zmysle „mám 
možnosť/schopnosť“. Využiť možno aj zistenia E. Sweetserovej, ktorá v diele 
From etymology to pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic 
structure (1990) v rámci Talmyho koncepcie „silovej dynamiky“ charakterizuje 
modálny relátor musieť ako vyjadrenie „compelling force directing the subject to 
the choice of some specific act“ (teda ako „nevyhnutnú silu, ktorá vedie subjekt 
k voľbe špecifického aktu“) a modálny relátor môcť ako „taking away 
a potencially present barrier“ („odstránenie potenciálne prítomnej bariéry“). 

5. V našej štúdii vychádzame z korpusového výskumu kolokácií spomína-
ných modálnych slovies s performatívnymi slovesami v rámci jednotlivých tried 
rečových aktov, a to s 1. asertívnymi, 2. direktívnymi, 3. interogatívnymi, 
4. komisívnymi, 5. koncesívnymi a permisívnymi, 6. admonitórnymi, 7. expre-
sívnymi a satisfaktívnymi performatívmi (údaje sme získali z korpusovej verzie 
prim-3.0-public.all). 

5. a) Korpusové údaje sú dôkazom, že hedging prostredníctvom modálneho 
relátora musieť sa prednostne využíva na suspendovanie ilokučnej sily výpovedí 
(v zmysle „nechcem, ale nemám inú možnosť“), ktoré sprostredkúvajú informá-
ciu nepriaznivú pre adresáta (S ľútosťou v mojom srdci vám <musím> oznámiť, 
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že minister obrany Gojko Šušak zomrel.), resp. pri direktívnych a admonitórnych 
výpovediach s vysokou mierou obligatórnosti (Ale, zlatko, <musím> vás varo-
vať: v tomto tábore nie sú povolené psy.). V kolokačnom okolí takto modifiko-
vaných performatívov sa vyskytujú prvky, pomocou ktorých sa hovoriaci snaží 
minimalizovať „škody“, ktoré adresátovi môže spôsobiť, v zmysle pragmatické-
ho konceptu negatívnej zdvorilosti (Brownová – Levinson, 1987). Modálny 
relátor musieť sa tiež často vyskytuje po adverzatívnych relátoroch, ktorými sa 
k výpovedi pripája rozporné, resp. neočakávané tvrdenie. V takýchto prípadoch 
má hedging funkciu poistky pred očakávanou námietkou, nesúhlasom alebo 
odmietnutím (porovnaj Kesselová, 2007): Nerád, ale <musím> potvrdiť aj pre-
pojenie SIS s organizovaným zločinom. 

5. b) Naopak, pri hedgingu prostredníctvom modálneho relátora môcť sa ilo-
kučná sila výpovedí nesuspenduje, ale fixuje (S potešením vám <môžem> ozná-
miť, že som našiel päť celkom pravých relikvií.). V rámci zdvorilostnej stratégie 
ide o maximalizáciu zásady sympatie v zmysle pragmatického konceptu pozitív-
nej zdvorilosti (Brownová – Levinson, ibid.). Deontický význam posibility mo-
dálneho relátora môcť v zmysle „mám možnosť/schopnosť“ tiež podmieňuje 
využitie hedgingu v prípade tých výpovedí, prostredníctvom ktorých hovoriaci 
na základe svojho statusu manifestuje kompetenciu sprostredkovať informáciu 
adresátovi. Práve táto funkcia statusového afirmátora podmieňuje využitie mo-
dálneho relátora môcť pri záväzkových výpovediach: Voličom <môžem> sľúbiť, 
že sa im za našu podporu odvďačíme. Hedging prostredníctvom modálneho 
relátora môcť sa tiež používa na zdvorilé vyjadrenie výzvy adresátovi na dodanie 
informácie ako súčasť konvencionalizovaných výpovedných foriem, konkrétne 
ide o interogatívne vety (John, <môžem> sa ťa opýtať na jednu veľmi osobnú 
vec?) a kvázisúvetné konštrukcie s formálne podmienkovou vetou (A ak sa <mô-
žem> opýtať, vám sa s kým dobre spolupracovalo.). 

 
Príspevok vznikol v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0625/08 Verbálny aspekt 
a modálne verbá v slovenčine. 
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Úvod 
Tento článek popisuje využití syntaktického analyzátoru (parseru) synt, který 

je dlouhodobě vyvíjený v Centru zpracování přirozeného jazyka FI MU Brno, 
k získání syntaktických (sub)struktur ve vstupní větě. 

Jako hlavní výsledek syntaktické analýzy jsou většinou prezentovány deri-
vační stromy popisující odvození dané věty v gramatice používané analyzátorem. 
Úplná syntaktická analýza češtiny je ovšem stále otevřený problém spočívající 
zejména v masivní víceznačnosti výstupu: v některých případech může parser 
pro vstupní větu poskytnout až řádově miliardy výstupních stromů. 

Pro některé aplikace ovšem nejsou tyto odvozovací stromy nezbytně nutné, 
dokonce ani žádoucí – ať už se jedná o extrakci a zpracování informací, převod 
vět do logické struktury predikát(argumenty) nebo o hrubou extrakci slovesných 
valencí, ve všech těchto případech očekáváme jiný druh výstupu analýzy posky-
tující náhled na syntaktické struktury vyskytující se ve vstupní větě. Těmito 
strukturami jsou zejména jmenné, předložkové a slovesné fráze, jednoduché věty 
nebo jiné větné segmenty. 

Aby však byla taková extrakce oproti běžnému výstupu přínosná, potřebuje-
me tyto struktury identifikovat jednoznačně. Proto jsme upravili syntaktický 
analyzátor synt tak, aby umožňoval extrakci struktur, které z pohledu složkové 
analýzy odpovídají neterminálům vyskytujícím se v gramatice použité při analý-
ze. Pro zpětné zpřesnění morfologické analýzy (a to až o 30 %) umožňující hlub-
ší rozlišování jednotlivých (sub)struktur byly zapojeny některé dosud nevyužité 
výsledky analýzy, které jsou popsány dále společně s ukázkami výsledků a přík-
ladem použití pro hrubou extrakci slovesných valencí. 

Syntaktický analyzátor synt 
Syntaktický analyzátor synt (Kadlec – Horák, 2005) provádí analýzu typu 

chart na základě bezkontextové složkové gramatiky pro češtinu. Aby bylo možné 
gramatiku jednoduše editovat, jsou její úpravy prováděny na úrovni tzv. meta-
gramatiky (mající přibližně 200 pravidel), ze které je následně vygenerována 
plná forma gramatiky (obsahující více než 4 000 pravidel). Mimo gramatiku jsou 
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dále udržována pravidla pro tzv. kontextové akce, které pokrývají např. grama-
tickou shodu. 

Nedávná měření (Kadlec, 2007) ukázala, že synt dosahuje vysokého pokrytí 
převyšujícího 94 %, jeho výstup je ovšem zásadně víceznačný, takže počet vý-
stupních stromů se v některých případech pohybuje i v řádu miliard. 

Proto analyzátor zahrnuje dvě základní metody, jak se s takto víceznačným 
výstupem vyrovnat: první z nich představuje rozdělení pravidel gramatiky do 
různých úrovní a následnou filtraci výstupu podle těchto úrovní; druhá metoda 
spočívá ve výpočtu pravděpodobností jednotlivých pravidel, ze kterých je pak 
pro každý strom vypočteno ohodnocení určující pořadí daného stromu ve výstu-
pu analýzy. 

Pro účely extrakce struktur byla použita interní datová struktura syntu, tzv. 
chart, multigraf, který je v průběhu analýzy vytvořen a zahrnuje v sobě všechny 
výstupní stromy. Zásadní na této datové struktuře je její polynomiální velikost 
(Horák, 2001) umožňující její efektivní zpracování (zatímco počet stromů může 
být až exponenciální vzhledem k délce vstupní věty a zpracování jednotlivých 
stromů je tedy výpočetně neproveditelné). Zpracováním chartu zde rozumíme 
zpracování jeho obsahu po skončení analýzy. 

Extrakce struktur 
Protože jsou různé syntaktické struktury vzájemně značně odlišné, neexistuje 

univerzální postup, který by mohl být uplatněn na všechny struktury, a proto 
bylo nutno vyvinout několik způsobů, jak tyto struktury identifikovat. Zároveň je 
extrakce prováděna tak, aby byla jednoznačná, tj. snaží se zahrnout všechna 
možná odvození, která jsou ve výsledném chartu.  

Jelikož některé struktury mají rekurzivní podobu (např. jmenné a předložko-
vé fráze), nabízí se jako vhodný výchozí postup extrahovat v takovém případě 
největší, resp. nejmenší struktury (z pohledu rekurzivity), pro kvalitní výsledky 
je nicméně nutné tyto postupy kombinovat a rozšířit (např. o dělení struktur 
podle gramatické shody).  

Výsledky extrakce pro různé struktury jsou zobrazeny na následujících přík-
ladech: 

• jednoduchá věta (se zanořením) 
Vstup: Muž, který stojí u cesty, vede kolo. 
Výstup: 
[0-9): Muž , , vede kolo 
[2-6): který stojí u cesty 
• slovesná fráze 
Vstup: Kdybych to byl býval věděl, byl bych sem nechodil. 
Výstup: 
[0-5) : byl býval věděl 
[6-10): byl bych nechodil 
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• jednoduchá věta (sekvence) 
Vstup: Vidím ženu, která drží růži, která je červená. 
Výstup: 
[0-3): Vidím ženu , 
[3-7): která drží růži ,  
[7-10): která je červená 
• jmenná fráze 
Vstup: Tyto normy se však odlišují nejen v rámci různých národů a států, ale 
i v rámci sociálních skupin, a tak považuji dřívější pojetí za dosti široké 
a nedostačující. 
Výstup: 
[0-2): Tyto normy  
[6-12): v rámci různých národu a států 
[15-19): v rámci sociálních skupin 
[23-30): dřívější pojetí za dosti široké a nedostačující 
• jmenná fráze (s dělením podle gramatické shody) 
Vstup: viz předchozí věta 
Výstup: 
[0-4): Tyto normy se však 
[6-8): v rámci 
[8-12): různých národů a států 
[13-17): ale i v rámci 
[17-19): sociálních skupin 
[23-25): dřívější pojetí 
[25-30): za dosti široké a nedostačující 
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Ke staročeské slovní zásobě z oblasti textilní výroby:  
příprava suroviny před předením 

 
Martina Jamborová 

 
Oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český, AV ČR, v. v. i., Praha 

 
 

Existuje řada článků a odborných prací, které se zabývají historickou textilní 
výrobou. V těchto pracích se mj. citují názvy jednotlivých pracovních nástrojů, 
pracovních postupů a dílčích nebo konečných produktů. Tyto výrazy jsou přejí-
mány z dobových pramenů, někdy jsou vedle sebe bez bližšího časového zařaze-
ní uváděna pojmenování různého stáří, popřípadě jsou na úrovni interpretace či 
přímo překladu pro popis starších jevů užívány názvy mladší. Např. v Dějinách 
techniky v Československu (1974, s. 195) se dočítáme, že odpad při výrobě pří-
ze, „tj. krátká koudelovitá vlákna a jemné pazdeří, se nazýval hačky“ – ve staré 
češtině jsou ale v tomto významu doložena pouze neutra pazdero, -a, pazdeřie,  
-ie a fem. kúdele, -e, kúdel, -e. Staročeské haczki (KrumlVýkl 188a) je překla-
dem za lat. braca, -ae fem. Na pomyslné časové ose se výrazy z oblasti textilní 
výroby užívané v novodobých odborných pracích pohybují ve značném rozpětí: 
od 14. do 20. století. Položme si otázku: které výrazy týkající se textilní výroby 
jsou doloženy v češtině do r. 1500? Pro rozsáhlý jazykový materiál vztahující se 
k textilní výrobě se v tomto příspěvku zaměřím pouze na jednu její fázi, a to na 
přípravu suroviny k předení. 

Len a konopí se ke spřádání připravovaly obdobně. Stonky bylo zapotřebí 
zbavit dřevoviny. K tomu sloužilo zařízení označované v novodobé literatuře 
jako mědlice, trdlice, trlice či chrástačka, tato činnost bývá nazývána lámání, 
mědlení nebo tření. Ve staročeštině je pro toto zařízení doloženo pojmenování 
trlicě, -ě (f.), trdlnicě, -ě (f.): „frixorium trlycze“ (KlarBohO 840, De textori-
bus); „fixorium trlicze“ (KlarGlosA 2571, De fabris); „fixorium trdlnice“ 
(SlovVeleš 97b). Jistá tvarová a rozměrová podobnost trlicě s čtyřnohým zvíře-
tem je důvodem, že se výraz trlicě objevuje v kontextech jako: „[baba] na stúpě 
…létala … trlyczy dojila“ (DivVít 176); „neb sem veliká čarodějnicě … trliczy 
sem místo krávy dojila“ (DivKlem 198b, 236); „Často jim [babám] hřeblo ani 
pometlo ani trlicze nespomohlo, ani kozel bradatý, na němž jest okročmo nahá 
baba jezdila“ (TkadlA 7b). Doklady, které by potvrzovaly existenci zařízení zv. 
potírka, nenacházíme (sr. StčS s.v. potřieti 1). O pojmenování hačky pro vzniklý 
odpad jsme mluvili v úvodu příspěvku. Název chrástačka pro zařízení na lámání 
lnu ve staré češtině doložen není. 
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Pro dřevovinu a tobolky odpadlé při tření lnu nebo konopí měla staročeština 
pojmenování pazdero, -a (n.) ,kousek pazdeří (sdrhnutá tobolka usušeného lnu 
ap.), též pazdeří vůbec‘: „hněv tvój, jenž sežral jě [protivníky] jako pazdero“ 
(ŽaltWittb 151b, Ex 15,7); „jako prach sem a jako pazdero před tváří tvú větru-
ov“ (TovHád 82a); a pazdeřie, -ie (n.) ,pazdeří, drobný odpad po drhnutí lnu 
nebo konopí (vyznačující se hořlavostí)‘: „bože mój, polož jě [nepřátele]…jako 
pazderzie přěd obličějem větrovým“ (ŽaltWittb 82,14); „ona jě [vyzvědače] skry 
u pazderzi lněném, ješto sušieše na zdi“ (ComestC 117b); o nehodnotné líbivosti 
vypovídá staročeské úsloví „na krásném pazderzi rádi psi léhají“ (PříslFlaš 
45b). Pozoruhodný je doklad „páliti peci pazderzym a kúdelí a smolú a chrás-
tem“ (BiblLitTřebT Dn 3,46), v němž je n. pazdeřie překladem za lat. naphtha. 
Jan Gebauer ve svém Slovníku staročeském uvádí, že slovní tvar „pazdeřím“ je 
napsáno na místě vyradovaného kluky. Existuje totiž také staročeské slovo kluk, 
klk, -a, -u m., obyč. plur. kluky, klky, které Jan Gebauer vykládá nč. slovy 
,cucky, pazdeří‘ a které nacházíme na stejném biblickém místě v Bibli olomouc-
ké: „nepřestáváchu…služebníci královi páliti peci kluky a kúdelí a smolú a 
chrástem“ (BiblOl Dn 3,46). J. Gebauer tlumočí názor J. Dobrovského, že staro-
čeští překladatelé vyrozumívali ze souvislosti, že lat. naphtha znamená nějakou 
snadno hořlavou věc, ale poněvadž neuměli toto slovo přeložit, použili místo 
nafty pojmenování pro jinou jim známou snadno hořlavou látku, a to kluky, nebo 
pazdeřie. 

Zetřený len nebo konopí se vázaly. Ze dvou hrstí vznikla žemně, -ě (f.): „am-
fira zemnye sit“ (KlarBoh 844, De textoribus); „amfira zemnye“ (KlarGlosA 
2566, De fabris); „ansita zemnye“ (SlovOstřR 2a). Doloženo je i deminutivum 
žemnička: „připraviec sobě zemnyczku lnu … chodila s lidmi … po kostelech“ 
(ŠtítAlžb 472a). Žemni se jinak říkalo oblač, obláč,-ě (m.): „po dvú oblaczy“ 
(UrbEml 54, po 1388); „duo pondera stuppe, alias oblaczie“ (UrbEml 55, po 
1388); „… tu [v Rosicích] platí úrok peněžitý na české groše, dávají obilí osep-
ní…, oblači konopí“ (ArchČ 17,415, po 1494); nebo oblačěj, obláčěj, -ě (m.): 
„pondus stuppe videlicet oblaczieg“ (UrbEml 32, 1367); „pondus, quod vulgari-
ter dicitur oblaczeg stuppe“ (UrbEml 25). Slova oblač, oblačěj atd. ve staročeš-
tině označovala svazek třeného lnu nebo konopí jako jednotku poddanské natu-
rální dávky. 

Deset žemní tvořilo pověsmo, -a (n.): „funseria žemně sit, fusoriumque po-
wyesmo“ (KlarBohE 844, De textoribus); „xura poviesmo“ (KlarGlosA 2564, 
De fabris). Pověsmo se také objevuje ve výčtu dávek: „…powyesmye dvě“ (UrbEml 
68, 1390); „dědictvie své … s lesy…, kury, vajci, sýry, s pověsmy … prodali sú“ 
(ListářRožmb 4,381, 1455). Třicet žemní podle odborné literatury tvořilo svazek. 
V tomto významu je svazek, -u (m.) doložen i ve staré češtině. 

Dalším úkonem bylo pročesávání suroviny. Jako nástroj pro pročesávání lnu 
se používala vochle, staročesky ochle, -e (f.), též hochle, vochle: „lateria ochle“ 
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(SlovVít 93b); „ochle pecten“ (KlarBohE 843, De textoribus; hochle KlarBohO); 
„ochle latena“ (KlarGlosA 2561, De fabris); „latena ochle, instrumentum mu-
lierum“ (SlovKapPraž O 32,10b). Produktem prvního „česání“ byla kúdele, 
kúdel, -e (f.), nestejně silná vlákna horší kvality: „nezústavil sem [lupič] ni kude-
le“ (DivKlemC 197b, 193); „sběř hřiešných jest jako kudele u pověsmo zavitá a 
jich dokonánie oheň plamenný“ (BiblOl, Sir 21,10). Po dalším „česání“ zůstáva-
ly pačesy, staročesky pačesi (pl. m.): „Concucia paczessi“ (KlarGlosA 2570, De 
fabris). 

Mluvili jsme o názvech pomůcek, kterými se zpracovával na jemnější vlákna 
len a konopí. Podívejme se, jak se rozvolňovala vlákna vlny. Vlna se po vyprání 
a usušení proklepávala pomocí nástroje podobného luku s napnutou tětivou, 
která se těsně nad rozprostřenou surovinou rozkmitávala. Tuto práci vykonával 
vlnotepec, -ce (m.): „lanarius wlnotepecz“ (KlarGlosA 2664, De nautis). 
O velikosti jeho nástroje si můžeme udělat představu na základě dokladu: „tomu 
[Jakubovi]…hlava rozvrácena dřevem wlnotepczowym, až mu mozk z hlavy 
vyplul“ (ComestS 401b). 

Dále se vlna mykala, a to tak, že se vložila mezi destičky s krátkými hustými 
kovovými hroty, kterými se proti sobě pohybovalo, smýkalo. Tyto dvojice kartá-
čů se v literatuře nazývají karda, ve staré češtině ale toto pojmenování není dolo-
ženo. Mykání prováděly zejména ženy, zvané mykačky, sg. mykačka, -y (f.): 
„pectrix mykaċzka“ (SlovKlem 72a); Oldřich z Rožmberka povoluje soukení-
kům ze Soběslavi, aby „každý mistr…dvěma mikačkami dělal, leč by mistři jiní 
jich nepotřebovali, tehdy muož přisaditi“ (ListářRožmb 4,449, 1438). Podoba 
mykač doložena pouze za lat. mirgie, „mirgie mykaczy“ (MamUKA 29a). Jiný 
staročeský název pro mykače je krampléř, -ě (m.) (TomekDěj 2,373 a 381). Vlna 
také podstupovala pročesávání. K tomu se používaly kartáče s kovovými hroty, 
pro něž máme staročeské pojmenování počesánie, -ie (n.): „colustramen poczes-
sanye“ (KlarGlosA 2576, De fabris); „collustramen pocze∫∫anie“ (SlovVeleš 
91a). 

Dospěli jsme k okamžiku, kdy byla textilní surovina připravena k předení. 
V staročeských latinsko-českých slovnících se zachoval název naďánie, -ie (n.) 
pro nějakou pomůcku v této fázi textilní výroby: „sarticulum nadanie“ (Klar-
GlosA 2576, De fabris); „sarticulum nadanie“ (SlovVeleš 109b). 

Cílem tohoto příspěvku bylo prozkoumat slovní zásobu vztahující se 
k vymezenému úseku historické textilní výroby (přípravě suroviny k předení), a 
můžeme konstatovat, že se podařilo ověřit a shromáždit početnou skupinu staro-
českých lexikálních jednotek. 

 
Příspěvek byl podpořen projektem Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny 

(od praslovanských kořenů až po současný stav) řešeným v rámci programu MŠMT „Cen-
tra základního výzkumu“ (reg. č. LC 546). 
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Zpívejme, bratři, vespolek!  
(bratrstva, zpěv a smrt v české barokní kultuře) 

 
Marek Janosik-Bielski 

 
Oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český, AV ČR, v. v. i., Praha 

 
 
Bratrstva jsou specifický fenomén barokní společnosti, zvláštní projev zbož-

nosti a společenské komunikace, který se u nás dočkal největšího rozšíření pře-
devším v době baroka. V úzké souvislosti s ním je třeba také zmínit literátské 
kůry, z nichž často bratrstva povstala nebo které daly nově vznikajícím bratr-
stvům název a ráz. Hlavním a nejdůležitějším projevem těchto kůrů nebo z nich 
vzešlých bratrstev pak byl zpěv (a zpravidla vydání velmi výpravného kancioná-
lu) a chrámová hudba, a to především zpěv při nedělní bohoslužbě a pak také 
zpěv a bohatá účast doprovázející pohřební obřady spjaté se zemřelými členy 
těchto společenství. Tímto společenským rozměrem se pak otvírala vrátka 
k dalším a dalším společenským funkcím, která bratrstva posléze získala. – Zpěv 
obecně chápeme pro období baroka jako jeden ze základních projevů zbožnosti 
barokního člověka. Tehdejší nikoli pouze slovesná produkce umožňovala použití 
celé řady zpěvů a textů při nejrůznějších příležitostech. Vrcholem pak byla kázá-
ní, modlitby a písně – texty, které buď byly vhodné a dobře použitelné pro svoji 
souvislost s charakterem bratrské činnosti a jejich patrocinia, nebo i takové, které 
byly přímo pro potřeby bratrstva vytvořeny. – Smrt pak byla úhelným kamenem 
a spojníkem všech a všeho. Bratrstev bylo mnoho a mnozí byli i jejich členové, 
ale proč? Co je všechny lákalo a zajímalo? Jediným společným momentem pro 
všechny lidi různého původu a postavení i majetkového zázemí byla právě smrt. 
Jakož i touha vypořádat se s touto neodnimatelnou skutečností v lidském životě. 
A také způsob přístupu k tomuto vypořádávání. – – – A protož – zpívejme, brat-
ři, vespolek a společně v naději na spásu rcemež: amen. 
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Sedukce a politika 
 

Ladislav Janovec 
 

Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta,  
Univerzita Karlova, Praha 

 
 
V příspěvku se věnujeme problematice manipulačních strategií v politické 

komunikační sféře. Zaměřujeme se na persvazivní techniky předvolebních kam-
paní, zejména billboardům a televizním spotům.  

Ke své persvazivní činnosti může produktor využít různé její formy. Jako zá-
kladní bývají uváděny (srov. např. Machová, 2005, s. 134) argumentace (o ní viz 
např. Jelínek – Švandová, 1999, Machová, 2005), manipulace, sedukce (po-
známky k ní viz Baudrillard 1996, dílčí poznámky Janovec, 2001), demonstrace 
a (fyzická) inzultace. 

V našem příspěvku se zaměřujeme na problematiku sedukce, tedy svádění. 
Pro označení pojmu užíváme internacionální termín, abychom zabránili (alespoň 
částečně) nežádoucím konotacím, které by vyvolával termín český, už proto, jak 
upozorňuje i Baudrillard (1996), že evropská, kultura, založená historicky na 
křesťanství, vidí ve svádění vyloženě negativní akt. Už samotné latinské slovo 
seducere vyjadřuje primárně význam „svést z cesty“ a „rozvést, odloučit, rozlou-
čit“, přičemž obě slova implikují negativní, resp. nežádoucí, nevhodné chování 
účastníků komunikace.  

Setkali jsme se rovněž s pokusem užívat synonymní termín sex-appeal, jakési 
kouzlo osobnosti, který ovšem také nepovažujeme za vhodný, protože má menší 
sémantický rozsah (vylučuje postupy, které považujeme za seduktivní, jako je 
sebelítost, vychloubání se nebo jakékoliv postupy, které se mohou zdát na první 
pohled negativní, resp. neseduktivní). 

Sedukce je akt, který vyžaduje při nejmenším dva účastníky komunikace – 
svádějícího (produktora) a sváděného (adresáta), produktor ovšem může prová-
dět i hromadnou sedukci, pak je počet adresátů neomezený (viz např. reklamní 
texty, reality show, estrádní programy). Jako sedukci chápeme takovou komuni-
kační strategii, při níž se svádějící snaží na základě zdůraznění určitého rysu své 
osobnosti nebo tématu, jež má svádět, emotivně zasáhnout, přesvědčit (svést) 
adresáta, aby se choval v jeho zájmu a v jeho intencích. Můžeme tedy hovořit 
o sedukci přímé (produktor, resp. svádějící je totožný s tématem komunikace, 
svádění) a o sedukci zprostředkované (produktor, resp. svádějící není s tématem 
komunikace totožný). V prvním případě produktor přesvědčuje o sobě samém, 
v druhém o nějaké věci, zvířeti nebo jiném (nepřítomném) člověku. Sedukce 
může být nesena i mlčením, které je ovšem velice zrádné, protože i mlčení je 
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kulturní zakotvené, má svou sémantickou a pragmatickou stránku a je třeba jeho 
užívání v dané kultuře dobře ovládat a naučit se mu (srov. např. Hájková, 1996). 

Seduktivní komunikace mívá tendenci podléhat určitým stereotypům. Určité 
typy seduktivních technik máme kulturně zažity a u určitých máme zažitu před-
stavu, jak by měly vypadat. Stereotypní představy, jak by měly seduktivní tech-
niky vypadat, využívají společenské časopisy a pseudoodborné knihy o komuni-
kaci, které stereotypnost posilují tím, že se snaží vytvořit soubory rad, jak svádět, 
resp. vyvolávat dojem svádění, flirtovat apod.  

Některé typy textů přímo musí počítat s rozličnými postoji určitých kultur-
ních a subkulturních skupin, proto už předem, mají-li mít vyšší úspěšnost, ne-
předpokládají masového adresáta (sváděného), ale jen určitou část. Mezi ně patří 
již zmiňované reklamní texty, specializovaná publicistika, projevy politiků apod. 
Pokud se tyto typy textů snaží oslovit (svést) adresáta masově, dochází k tomu, 
že buď sklouzávají ke stereotypnosti, nebo jsou naopak bezobsažné a vágní. Ke 
stereotypnosti mívají tendenci sklouzávat reklamní texty, k bezobsažnosti a vág-
nosti zase masově zaměřená specializovaná publicistika a politické projevy. 

Z hlediska seduktivní strategie se zaměřujeme na analýzu předvolební kam-
paně v České republice z prvního pololetí roku 2006 a z roku 2008. Pro demon-
straci některých postupů ale upozorňujeme též na některé prvky minulých kam-
paní, které vyvolaly v tisku výraznější diskuzi nebo byly nějakým způsobem 
výraznější. Jako materiál nám posloužily některé billboardy a některé reklamní 
texty v novinách a časopisech (druhé, pokud se nám nepodařilo vyfotografovat 
jejich billboardovou variantu – reklamy v novinách a na billboardech byly větši-
nou zcela totožné). Pro pečlivější demonstraci chápeme v této práci jako text 
celý billboard tedy včetně jeho neverbálních složek (jako je barva, obrazová 
stránka billboardu, v některých případech velikost písma).  

Seduktivní strategie volily reklamní kampaně již od prvních voleb po listopa-
du 1989 (červen 1990). Nejvýrazněji se uplatnila v reklamní kampani Strany 
přátel piva, Československé strany sociálně demokratické nebo hnutí Együttélés–
Spolužitie, ale i Komunistické strany československé. 

Billboardové politické upoutávky, na rozdíl od televizních, kladou velký dů-
raz na obrazovou složku a na prostředky grafiky (velikost písma nápisů, barva, 
typ písma apod.), to je dáno statičností upoutávky, stejně jako umístěním bill-
boardů, které nepředpokládá dlouhodobější sledování celého textu, spíše frek-
venci opakovaného zahlédnutí. Proto musí být celý text maximálně zhutnělý a 
zobrazit vedle minima verbální stránky maximálně sdělnou vizuální složku.  

Se seduktivním účinkem billboardu souvisí i celkový vzhled politika. Veli-
kou diskusi v minulých volbách vyvolal billboard, kterému se neoficiálně říkalo 
„Svatá trojice“ – obraz Miloše Zemana, Petry Buzkové a Stanislava Grosse na 
pozadí přírody. Neformální oblečení a vzhled si na předvolebních plakátech 
mohou dovolit pouze osoby showbusinesu (které se prezentují jako podpora dané 
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strany – jde jednak o sedukci vzhledem, jednak o sedukci a manipulaci populari-
tou). Tak se objevila na předvolebních plakátech ODS jako snad pokaždé Lucie 
Bílá s širokým uzavřeným úsměvem a s vlajícími vlasy. Fotbalisté Milan Baroš a 
Tomáš Ujfaluši na sobě zase měli nezbytné fotbalové dresy a na tvářích českou 
vlajku (model napodobující fanoušky na utkáních a na veřejných fotbalových 
přenosech). 

Z verbálních strategií se objevují krátká tvrzení s výrazným dopadem na ad-
resáta, která mají často funkci slibu: Bude nás vidět. Bude nás slyšet. (kampaň 
ČSSD). Zajímavé jsou strategie, které implikují reciprocitu: Dejte mi pět minut a 
já vám dám čtyři roky (ODS). Seduktivní charakter měl i rádobylidový veršík, 
jenž se objevil již na začátku ledna před volbami v roce 2006 – Do ODS svěží 
vánek přines Mirek Topolánek.  

Ve vlastním příspěvku se objeví mnohem podrobnější analýzy materiálu, 
v tomto textu pouze naznačujeme, jakým směrem se příspěvek ubírá. Faktem je, 
že není zcela ostrá hranice mezi sedukcí a jinými strategiemi, v tomto případě 
(jak jsme naznačili výše) bereme jako hlavní kritérium hledisko působení na city, 
z jiných hledisek by ovšem mohly být – alespoň některé – příklady chápány jako 
manipulační, výjimečně jiné.  
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Prvotným impulzom smerujúcim k vytvoreniu tohto príspevku boli dialekto-

logické výskumy nárečia obce Jasenov spojené s vydaním historicko-etnografickej 
monografie o obci. Vypracovaná charakteristika nárečia obce opierajúca sa 
o analýzu zaznamenaných nárečových textov sa totiž dostala do konfrontácie 
s postulovaným názorom o type nárečia, ktorý sa v danej obci používa.  

Obyvatelia obce Jasenov sami o sebe tvrdia, že používajú sotácke nárečie 
a v obci sa dokonca každoročne organizuje Sotácky festival. Rovnako aj z geo-
grafického hľadiska by nárečie obce Jasenov malo byť súčasťou areálu sotác-
kych nárečí, ktorý Eugen Pauliny lokalizuje v oblasti severovýchodného Zem-
plína a Rudolf Krajčovič ho bližšie špecifikuje ako územie, ktorého jadrom je 
priestor sútoku Cirochy s Laborcom, na severe a východe ho ohraničujú svahy 
južných výbežkov východnej časti Nízkych Beskýd, na juhu pohorie Vihorlat 
a na západe stredný úsek údolia rieky Olky, pričom doň patria lokality na seve-
rovýchod od Humenného a Sniny. Jozef Štolc dokonca ponúka ešte konkrétnej-
šie vymedzenie, keď tvrdí, že týmto nárečím sa hovorí v skupine 28 obcí v okr. 
Humenné v povodí Laborca od Hrabova a Jablone, v povodí Udavy a v povodí 
rieky Cirochy od Sniny a Papína na juh po Humenné. Martina Čeripková rozlišu-
je veľkú sotácku oblasť v okolí pri Humennom a malú sotácku oblasť pri Sob-
ranciach.  

Nárečie Jasenova by teda malo byť súčasťou spomínanej veľkej sotáckej ob-
lasti. Skutočná súčasná nárečová situácia v obci sa však napriek proklamovanej 
sotacite daného nárečia ukázala iná a nárečie Jasenova jednoznačne vykazuje 
znaky príbuzné nárečovej oblasti hornozemplínskych nárečí, ako na to poukázala 
vo svojej rigoróznej práci Zemplínske nárečia (Hláskoslovie) už Miloslava Sem-
janová-Sokolová. 

Problém, prečo k tejto disproporcii medzi vedomím používateľa, resp. geo-
grafickým zaradením nárečia do nárečového areálu a skutočným charakterom 
daného nárečia dochádza, je predovšetkým všeobecná nivelizácia nárečí. Hlavne 
v menších nárečových skupinách, akým je napríklad areál sotáckych nárečí, 
dochádza k pozvoľnému zániku, respektíve ustupovaniu najvýraznejších nárečo-
vých znakov a následnému splývaniu týchto nárečí s dominantnejším susedným 
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nárečovým areálom, prípadne preberaním jeho najvýraznejších nárečových zna-
kov.  

Na to, že tento jav nie je len výsledkom súčasného obdobia, upozorňovali ja-
zykovedci už v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, napr. v roku 1965 
Michal Franko konštatuje, že staršia generácia používajúca sotácke nárečie si 
ponecháva hodne zo starších nárečových znakov, kým do reči mladých silne 
zasahuje nivelizačný tlak. Jozef Štolc tvrdenie o strate sotáckeho charakteru 
nárečí ešte viac špecifikuje a uvádza, že znaky sotáckeho nárečia ustupujú 
a namiesto nich sa uplatňujú formy a znenia, ktoré sú pravidelné na južnejšom, 
resp. západnejšom území Zemplína. 

Rovnako aj v nami skúmanom nárečí obce Jasenov sa ukázalo, že najvýraz-
nejšie znaky, ktorými dialektológovia charakterizujú túto nárečovú oblasť: napr. 
nepenultimový prízvuk, ktorý sa môže nachádzať na pôvodne dlhej slabike, 
zmena c > s v opytovacích zámenách (napr. co > so), hláska ä (ktorá by sa ako 
alofóna mala vyskytovať len po mäkkých konsonantoch) a hláska y (chápaná ako 
variant hlásky i, ktorý sa vyskytuje iba po tvrdých konsonantoch), výskyt zúže-
ných vokálov ạ, ẹ, ọ a taktiež perné mäkké spoluhlásky p´, b´, m´, v´, r´, sú 
v danom nárečí na ústupe, resp. sa v ňom už vôbec nevyskytujú.  

Podľa nášho názoru, okrem všeobecných tendencií vedúcich k nivelizácii ná-
rečí, je pri hodnotení nárečia obce Jasenov nezanedbateľná aj 2,5 kilometrová 
blízkosť obce k mestu Humenné (pričom obec bola až do roku 1990 súčasťou 
mesta). Práve bezprostredné susedstvo mesta a obce môže mať výrazné a urých-
ľujúce pôsobenie, ktoré vedie k spomínaným zmenám v danom nárečí a vplyvom 
„reči mestskej“ nárečie stráca svoje najvýraznejšie a najšpecifickejšie znaky. 

V rámci skúmania reálneho nárečového stavu v obci Jasenov bolo zaujímavé 
sledovať proces nivelizácie a splývania nárečí (sotáckeho a zemplínskeho) 
v konfrontácii so stavom daného nárečia vo vedomí jeho používateľov. Ukázalo 
sa, že aj napriek tomu, že nárečie už nevykazuje žiadne alebo len minimálne 
znaky sotáckej nárečovej oblasti, v jazykovom vedomí používateľov sa ešte stále 
udržuje predstava o jeho sotacite. 
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Staroturiansku kopaničiarsku časť Černochov vrch tvoria celky Černochov 

vrch (spolu s osadami U Ťažkých, U Čubanákov), Drgoňova dolina (spolu 
s osadou U Vankov), Durcova dolina. V príspevku si všímame pomenovacie 
modely (najmä ich frekvenciu) v triede ženatých mužov v jednotlivých celkoch 
Černochovho vrchu. Uvádzame prehľad distribúcie pomenovacích modelov (pre 
celú osadu 1,15), frekvenčný kvocient (hodnota frekvenčného kvocientu je pre 
triedu ženatých mužov celej kopaničiarskej osady Černochov vrch 1,77). Po-
drobne rozoberáme členitosť živých mien (v celej osade 2,42) a členitosť pome-
novacích modelov. (Pomer funkčných členov využitých v pomenovacích mode-
loch a počtu pomenovacích modelov je v celej osade 2,51.) Analyzujeme 
jednotlivé funkčné členy v modeloch a živých osobných menách, znázorňujeme 
zastúpenie funkčných členov V živých osobných menách dominuje rodné meno, 
potom nasleduje priezvisko a individuálna charakteristika. Rodinné meno 
a apelatívny člen sú približne rovnako zastúpené. Najmenej sa dostáva do živých 
osobných mien meno domu.  

V staroturianskej kopaničiarskej osade Černochov vrch v triede ženatých 
mužov sú najfrekventovanejšie dvojčlenné živé osobné mená (38 %) s troj-
člennými živými osobnými menami (37 %). Jednočlenné živé osobné mená 
predstavujú niečo vyše 15 %, štvorčlenné skoro 9 %, jedno päťčlenné živé osob-
né meno 1 %. Poradie členitosti pomenovacích modelov je zhodné s poradím 
členitosti živých osobných mien, pretože živú pomenovaciu sústavu reprezentujú 
prevažne modely s frekvenciou 1, ktorých je až 90 %. Živé osobné mená naj-
frekventovanejšieho modelu, ktorým je jednočlenný model s funkčným členom 
individuálna charakteristika podľa zamestnania a záľub, tvoria 5,43 % všetkých 
živých osobných mien v triede ženatých mužov v osadách Černochovho vrchu. 
Celkovo je v Černochovom vrchu 21 pomenovacích modelov, v Drgoňovej doli-
ne 42 modelov, v Durcovej doline 20 modelov a v celej kopaničiarskej časti 
Černochov vrch 80 modelov. 

V živých menách sa používajú častejšie rodné mená v hypokoristickej podo-
be než rodné mená v úradnej podobe, mená v nárečovej podobe sú zastúpené 
minimálne. Priame pomenovanie v rodných menách prevláda nad rodnými me-
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nami príbuzných. Najproduktívnejšou príponou pri tvorení hypokoristických 
podôb je prípona -o.  

Pri priezviskách možno pozorovať, že nárečový vplyv sa odrazil len na neprí-
tomnosti mäkkej spoluhlásky ň v tvaroch priezviska Sadloň. To, že neprebehla 
zmena dl na ll a že pri tvaroch priezviska Medňanský a Ťažký sa zachováva 
výslovnosť mäkkej spoluhlásky, možno vysvetliť aj ako vplyv úradnej podoby 
priezvisk na ich realizáciu v sústave živého pomenovania. Podľa Ľ. Kralčáka 
(1996, s. 58) medzi nestabilné nárečové prvky v hovorenej podobe slovenčiny 
v Starej Turej patria spoluhláskové skupiny ll, nn.  

Funčný člen rodinné meno má najnižšiu frekvenciu v Černochovom vrchu, 
najvyššiu v Durcovej doline. Objavuje sa funkčný člen rodinné meno, ktorého 
antropobáza je zhodná s bázou mena domu, a rodinné meno, ktoré má antropo-
bázu zhodnú s antropobázou priezviska. Najčastejší je funkčný člen rodinné 
meno, ktorého antropobáza nie je ani v mene domu, ani v priezvisku pomenova-
ného.  

Z individuálnych charakteristík je najviac v živých osobných menách zastú-
pená individuálna charakteristika podľa pôvodu a bydliska. Funkčný člen indivi-
duálna charakteristika sa vyskytuje vždy len raz. Výnimkou je jeden model 
(a jedno živé meno), ktoré obsahuje dve individuálne charakteristiky – podľa 
pôvodu a bydliska. Jedno je určenie kopaničiarskej časti, kde dotyčná osoba 
býva, a druhé bližšie určenie polohy, kde býva: Jarko Stančíkéch z Drgonéch 
dolini z Vrchu.  

Väčšina individuálnych charakteristík vznikla proprializáciou z apelatív nu-
lovým antropoformantom. V individuálnych charakteristikách možno pozorovať 
viaceré nárečové prvky, medzi ne patria neprítomnosť mäkkých spoluhlások 
(l miesto ľ – Polovník, Ladničkár, Datel, d miesto ď – Datel, n miesto ň – zbrane 
v živom mene Peter Milata čo zbrane predáva) a dvojhlásky ia (Železničár 
miesto Železničiar), zmena dn na nn (Chlanničkár), nárečová podoba vokalizácie 
predložky z – ze. Používajú sa tvary Durcéch dolina, Drgonéch dolina miesto 
úradných názvov Durcova dolina, Drgoňova dolina. Do živého pomenovania 
preniklo slovo nemeckého pôvodu šífer s významom azbest, české holka. 

Funkčný člen meno domu je zastúpený minimálne.  
Z apelatívnych členov v Černochovom vrchu v živých menách sa najviac ob-

javuje apelatívum sin, pomerne vysokú frekvenciu má apelatívum v nárečovej 
podobe zat. Najviac je apelatívny člen zastúpený v dvojčlenných a trojčlenných 
živých osobných menách. Okrem tvaru nominatívu singuláru sa apelatívny člen 
nachádza pri pomenovaní prostredníctvom manželky v akuzatíve singuláru 
a viaže sa na tvar tretej osoby indikatívu prézenta verba mať. Zaznamenali sme 
len apelatívne členy, ktoré označujú príbuzenský vzťah.  
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Prozaickým debutom v podobe súboru noviel V úzkosti hľadania sa Dominik 

Tatarka postavil na čelo nového umeleckého prúdu v slovenskej literatúre. Bol 
označený ako prototyp „básnika sujetu“. Zmena spoločensko-politickej situácie 
sa však výrazne odrazila v jeho tvorbe. V roku 1948 Tatarka oficiálne prijal 
komunistickú ideológiu, postavil sa na čelo umelcov, ktorí aktívne podporovali 
nový režim a jeho tvorba začala plniť politické ciele. Identifikácia tohto procesu 
prostredníctvom štylistickej a tematickej analýzy vybraných textov (novely 
V úzkosti hľadania a románu Radostník) predstavuje dôležitý krok k pochopeniu 
procesu kvalitatívnej subverzie tvorby básnika sujetu na nástroj propagandy. 

 
 
Príspevok vychádza vďaka finančnej podpore Grantu mladých UK – UK/151/2008. 
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Jana Kišová 
 

Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta, 
Univerzita Komenského, Bratislava 

 
 
Pre súčasnú modernú lingvistiku, rovnako ako pre ostatné vedné odbory, je 

charakteristické, že si vytvára vzťahy a využíva poznatky, metódy a prístupy 
iných, samostatných vedných odborov, spolupracuje s nimi a nadobúda tak vý-
razne interdisciplinárny charakter. V príspevku sa sústredíme na opísanie mož-
ných nových prístupov uplatniteľných pri výskume lexikálnych inovácií, a to 
z pohľadu kognitívnej lingvistiky a sociolingvistiky. Preto sme si pri interpratá-
cii nového lexikálneho materiálu zvolili tieto prístupy, lebo obidve koncepcie 
majú v podstate spoločný predmet záujmu (pravda, každá z inej perspektívy) 
a pri dôkladnejšej analýze tu možno nájsť niekoľko spoločných styčných bodov. 
Cieľom príspevku je nájsť paralely medzi nimi a interpretovať ich kľúčové poj-
my, preto ako celok má skôr teoretický charakter. 

S tým, ako pomenúvame (aj nové) javy, vzťahy, predmety a súvislosti, úzko 
súvisí tiež prirodzená orientácia človeka vo svete a z toho vyplývajúca priro-
dzená kategorizácia entít v závislosti od ich interpretácie jazykovým spoločen-
stvom, ktorá je osobitá a istým spôsobom špecifická v každom jazyku. To, ako 
vnímame svet prostredníctvom jazyka, vytvára tzv. jazykový obraz sveta. Ten 
však nie je nemenný – ako z hľadiska vývinu, tak i z hľadiska súčasného použí-
vania jazyka v jednotlivých komunikačných sférach. Veľmi všeobecne možno 
vyčleniť dva výrazné faktory ovplyvňujúce meniacu sa mimojazykovú realitu, 
a síce jednak oblasť médií a publicistiky vrátane reklamy a jednak sféru popu-
larizácie vedy a vedeckých poznatkov. 

Ako prototypickú sféru komunikácie vnímame sféru bežného každodenné-
ho života, výrazne ovplyvnenú médiami a popularizáciou, v prieniku s celo-
spoločenskou a bežnou komunikáciou. To je oná oblasť, kde sa používa „jazyk“, 
s ktorým prichádzajú do kontaktu denno-denne všetci členovia každej lingvoso-
ciety bez ohľadu na ich rozdielne sociolingvistické diferenciácie (vek, profesné 
zameranie či záujmy), oproti napríklad skupinovej komunikácii v podobe odbor-
ného jazyka, profesných žargónov a podobne. Taktiež je to sféra, kde sa takmer 
v najväčšej miere môže uplatniť subjektívnosť, ktorá stojí v základe našej prefe-
rencie pri výbere konkrétnych jazykových prostriedkov v komunikácii a neolo-
gizmy sú priam ukážkovým príkladom toho, ako jazykovo uchopujeme meniacu 
sa mimojazykovú realitu. 
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„Nádobí koňské“ ve slovní zásobě češtiny doby střední 
 

Lucie Korbélyiová 
 

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 
 
 
Od roku 2005 se věnuje Oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR v rámci jedno-

ho ze svých grantových úkolů zpracování slovní zásoby češtiny doby střední, tj. 
od roku 1500 do počátku národního obrození. Vycházíme z lístkového materiálu, 
sesbíraného v letech 1971 – 2003 dr. Zdeňkem Tylem. Kartotéka obsahuje přib-
ližně 550 tis. lístků, které po naskenování zpracováváme do podoby elektronické 
databáze. Již ve fázi anotace a kontroly můžeme pozorovat některé zajímavé jevy 
hláskoslovné, gramatické i lexikální. 

Jednou z takovýchto pozoruhodných záležitostí je i řada pojmenování pro 
„dobytek koňský“ i náčiní potřebného k jeho chovu a využití, dnes už z velké 
části neznámých. V bohatosti lexika se zračí význam, který kůň jako pomocník a 
přítel člověka vždy měl. Příspěvek třídí výsek slovní zásoby sloužící k označení 
různých částí koňského postroje. 

 
Příspěvek vznikl v rámci projektu č. S900610505 Slovní zásoba češtiny doby střední 

– „editio princeps“ (analýza lexikálního materiálu a jeho zpřístupnění v elektronické 
formě) začleněného do Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR a za pod-
pory Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny č. LC 546. 

 



 95

Język kampanii reklamowych a proces kreacji postaw  
na przykładzie akcji promocyjnej Młodzi w Łodzi  

 
Elwira Kukieła 

 
Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Uniwersytet Łódzki, Polska 

 
 

Młodzi w Łodzi… i o to chodzi. 
 
Reklama zaś jest jednym z najskuteczniejszych instrumentów oddziaływania. 

Kształtuje gusta, zmienia mody, kreuje wizerunki firm i produktów. Ostatnio 
kampanie reklamowe pomagają też miastom modyfikować ich obraz w oczach 
mieszkańców, studentów, a także gości. Od 2005 r. Łódź systematycznie wdraża 
strategię, która ma ukształtować wizerunek miasta jako przyjaznego 
inwestycjom oraz stworzyć perspektywy zawodowe dla studentów i absol-
wentów. W ramach walki ze stereotypami na 2008 rok przewidziano początek 
kampanii promocyjnej pod nazwą Młodzi w Łodzi.a 

Akcja Młodzi w Łodzi objęła autobusy, tramwaje i 84 billbordy, przede 
wszystkim w Łodzi, ale też w innych miastach, m.in. – w Płocku, Kielcach, 
Częstochowie i Krakowie. Przygotowano szereg materiałów promocyjnych. 

W Radiu Eska, w kinach Cinema City, na ekranach w sieci McDonalds oraz 
w Manufakturze pojawiły się dowcipne spoty reklamowe. Specjalny spot 
nadawany jest też na dworcach kolejowych Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna.  

Warto przyjrzeć się językowej strukturze komunikatów związanych 
z kampanią Młodzi w Łodzi. Jest to pierwsza, przeprowadzona na taką skalę, 
kampania promocyjna Łodzi skierowana do osób młodych. Myśl przewodnią 
kampanii odzwierciedla hasło 
Żyję i pracuję po łódzku! 
trawestujące powszechnie znany 
zwrot żyć i pracować po 
ludzku.  

W kampanii wykorzystano 
wiele interesujących pomysłów 
oraz chwytów językowych, 
których celem jest silne oddziaływanie na odbiorców komunikatów, wpłynięcie 
na ich postawy oraz przyszłe decyzje. Chodziło o zmianę zachowań młodych 

                                                           
a Patrz: www.mlodziwlodzi.pl 
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mieszkańców miasta oraz pokazanie, że Łódź jest i może być miastem 
spełnionych marzeń, „ziemią obiecaną” dla wszystkich z pasją i wolą walki.  

W prezentowanym materiale wykorzystano następujące zabiegi językowe i 
paralingwistyczne oraz retoryczne: 

1. Zabiegi językowe i paralingwistyczne: 
– modyfikacja znanych wyrażeń i związków frazeologicznych, np.: żyję po 

łódzku, młodość nie radość, przed wejściem na stronę nie konsultuj się 
z lekarzem ani z farmaceutą,  

– oryginalne połączenia wyrazowe: zostałem w mieście, które robi karierę, 
jestem architektem swojego sukcesu,  

– paronomazje, np.: młodzi w Łodzi i o to chodzi, 
– zagadki słowne, niedopowiedzenia, dwuznaczność, np.: w Łodzi moja firma 

tonie… w morzu zleceń, karierę w Łodzi zrobię dzięki układom… scalonym, Łódź 
mnie zawiodła… na ścieżkę kariery, 

– apele i formy rozkazujące czasowników, np.: nie możesz tego przegapić, 
kolego zmień płytę, zacznij wreszcie żyć po łódzku; oddajcie do przechowalni 
bagaż uprzedzeń, przestawcie swoje myślenie na właściwe tory; swój bilet 
odbierz w okienku www.mlodziwlodzi.pl, sprawdź jak kręci się scenariusz Twojej 
kariery w Łodzi, 

– metafory i epitety, np.: sensacyjny… program staży i praktyk, koszmarnie… 
wysokie stypendia, fantastyczne… dopłaty do akademików, superprzebojowa 
przyszłość.  

– środki paralingwistyczne – intonacja, barwa głosu, tempo 
– kreatywne wykorzystanie słownictwa potocznego, np.: wypasiona praca, 

piorunem załapał się na staż, 
– zróżnicowana leksyka i stylizacja tekstów reklamowych na teksty np.: 

przyrodnicze, sportowe, medyczne.  
2. Techniki retoryczne: 
– pytania retoryczne: Ty też? 
– wyznania, np.: opłaciło się zostać, tu dostaję naprawdę niezłą szkołę, moje 

miasto mnie zawiodło na ścieżkę kariery. 
– kontrast: Łódzka młodzież lubi poruszać się stadami. Lwia część przenosi 

się do innych miast lub odlatuje za granicę. Tymczasem w Łodzi spadł deszcz 
inwestycji. Dlatego Piotr, osobnik myślący niestereotypowo, wybrał inną ścieżkę 
kariery; jeden z absolwentów przejmuje inicjatywę, nic dziwnego – ma na koncie 
praktyki i staże w najlepszych łódzkich firmach. Porusza się z niesłychaną 
łatwością. Od razu widać, że zrobi karierę. 

– elementy sztuki filmowej: Urząd Miasta w Łodzi przedstawia: Młodzi 
w Łodzi. W głównych rolach: ….. Sprawdź jak kręci się scenariusz Twojej 
kariery w Łodzi. Młodzi w Łodzi już na ekranach komputerów, 
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– kwantyfikatory ogólne oraz powoływanie się na powszechność pewnych 
postaw i zachowań – jak wszyscy moi znajomi; Łódzki student w pigułce. Typowy 
przypadek, ale niegroźny; łódzka młodzież lubi poruszać się stadami 

– dialogi i scenki rodzajowe  
– ścisła zależność między warstwą językową i dźwiękową spotów.  
Wszystkie te elementy współtworzą 

kampanię reklamową Łodzi. To one 
decydują o jej wartości perswazyjnej 
oraz sile kreacji postaw odbiorców – 
mieszkańców miasta i regionu. Oczy-
wiście sama kampania do dopiero 
pierwszy krok do sukcesu, prawdziwej 
i trwałej zmiany poglądów czy postaw 
ludzi. Jeśli z akcją Młodzi w Łodzi będą się wiązały w dłuższej perspektywie 
konkretne działania i wciąż nowe oferty pracy dla młodych osób, kampania ma 
szansę odnieść duży sukces. W każdym razie proszę zapamiętać: Nuda? Nic się 
nie dzieje? Zapraszamy do Łodzi. Najbliższy pociąg z Preszowa do Łodzi o 
12.25. Młodzi w Łodzi. (Modyfikacja jednego z komunikatów kampanii Młodzi 
w Łodzi, odpowiadająca miejscu przedstawienia artykułu – Preszów na Słowacji. 
Tekst oryginalny pochodzi z reklamy statycznej wyświetlanej na ekranie LED 
w Płocku w godz. 2-5, który brzmi: Nuda? Nic się nie dzieje? Zapraszamy do 
Łodzi. Najbliższy pociąg do Łodzi o 05:58. Młodzi w Łodzi.) 
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Morfologická variantnosť tvarotvorného základu  
neutier v genitíve plurálu 

 
Eva Kvantíková 

 
Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií (študentka), 

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 
 
 
Problematika morfologickej variantnosti tvarotvorného základu neutier v Gpl 

má v súčasnosti (treba povedať, že mala aj v minulosti) pozíciu na periférii zá-
ujmu jazykovedcov a ich lingvistických výskumov. Z toho vyplýva, že táto prob-
lematika sa v odbornej literatúre a lingvistických časopisoch objavovala (objavu-
je) zriedka a nie vždy v dostatočnej miere spracovaná a vyčerpaná, čo možno 
súvisí aj s nízkou mierou „atraktívnosti“ danej problematiky, a teda zároveň 
zvýšenou pozornosťou presunutou práve na maskulína a feminína. Zrejme je to 
spôsobené aj tým, že neutrá sa konštituovali ako posledné (až po maskulínach a 
feminínach) a predstavujú syntézu maskulín (singulár) a feminín (plurál). Ďalším 
možným dôvodom ich obmedzenej odbornej reflexie je nízky výskyt podstat-
ných mien stredného rodu v slovenskom jazyku (opäť v komparácii s mužskými 
a ženskými podstatnými menami). 

Nedá sa však tvrdiť, že variantnosti tvarotvorného základu v Gpl sa pozor-
nosť nevenovala a nevenuje. Je spracovaná v Morfológii slovenského jazyka 
(1966), v základných kodifikačných príručkách (Pravidlá slovenského pravopisu, 
Krátky slovník slovenského jazyka), avšak tieto publikácie nie vždy odrážajú 
aktuálny stav v jazykovej oblasti a taktiež nezachytávajú konkrétny jazykový 
úzus; MSJ bola vydaná v roku 1966, KSSJ je z roku 2003, najnovšie PSP sú 
z roku 2000.a  

Preto je článok zameraný práve na neutrá a jeho primárnym cieľom je na zá-
klade sociolingvistického výskumu poskytnúť pohľad na najnovšie tendencie 
v oblasti skloňovania neutier v Gpl a poukázať na prístup používateľov jazyka 
k neutralizácii zákona o rytmickom krátení.  

Pri koncipovaní príspevku sme sledovali osem substantív stredného rodu: 
sídlo, číslo, písmo, krídlo, pásmo, plátno, vlákno a kúzlo. V monografii Nový 
deklinačný systém slovenských substantív (Sokolová, 2007) sú spomínané neutrá 
zaradené do XII. triedy, pričom vzhľadom na morfologickú charakteristiku tých-
to neutier (tvarotvorný základ zakončený na dlhú slabiku) je pre nás relevantný 

                                                           
a Ak aj v čase svojho vzniku spomínané publikácie odrážali aktuálnu jazykovú situá-

ciu, tak nie je možné, aby dnes (rok 2008) poskytovali rovnako aktuálne informácie. 



 99

podvzor miesto. Dané substantíva (8) boli jednotlivo konfrontované s platnými 
kodifikačnými príručkami (KSSJ, PSP), v ktorých boli tieto neutrá uvádzané ako 
dvojtvary s vkladnými vokálmi e/ie – sídel/sídiel, čísel/čísiel, písem/písiem, 
krídel/krídiel, pásem/pásiem, pláten/plátien, vláken/vlákien, kúzel/kúziel. 

Ako sa ukázalo z parciálnych výsledkov výskumu z oblasti neutier podvzoru 
miesto, používatelia jazyka čoraz viac inklinujú k využívaniu vkladného diftongu 
ie namiesto vkladného vokálu e – pri šiestich podstatných menách stredného 
rodu z ôsmich sledovaných.  

Takáto tendencia sa najviac prejavila pri substantíve plátno, kde celkový po-
čet respondentov, ktorí použili práve tvar plátien, v percentuálnom vyčíslení bol 
86,4 %. Nad hranicu 80 % sa ešte dostali neutrá kúzlo (84,5 %), vlákno (83,9 %), 
pásmo (82,5 %). Aj pri ďalších podstatných menách sa objavil vyšší počet tých, 
ktorí preferovali tie tvary, ktorými je porušovaný zákon o rytmickom krátení: pri 
substantíve sídlo až 2/3 respondentov (75,1 %) uviedlo práve takýto tvar (sídiel), 
podobný prípad je aj neutrum písmo, ale tu je percentuálny počet nižší, len 
67,8 %. Pri spomínanej skupine podstatných mien stredného rodu sa vyskytol 
prípad, kde je pomer medzi tvarom čísel a tvarom čísiel približne rovnaký 
50,5 % : 49 %, avšak v prospech prvého spomínaného tvaru. Jediným príkladom, 
pri ktorom sa objavila výraznejšia preferencia tvaru s vkladnou samohláskou e, 
bolo substantívum krídlo, pri ňom len 37,4 % respondentov v dotazníku uviedlo 
tvar krídiel. 

Ukázalo sa, že všetky regióny uprednostňovali tvary s vkladným diftongom 
ie, ale opäť jedinú výnimku tvorilo podstatné meno krídlo, pri ktorom bol prefe-
rovanejší tvar krídel (západné a stredné Slovensko), a substantívum číslo, pri 
ktorom zas tvar čísel (východoslovenský región). Prechod zo západu na východ 
spôsobil to, že sa postupne znižovalo uprednostňovanie jednotlivých tvarov 
s dvojhláskou ie, hoci rozdiely medzi jednotlivými regiónmi neboli veľmi výraz-
né. Vo výskume sa prejavila aj jedna odchýlka – pri podstatnom mene kúzlo bol 
najvyšší počet opýtaných preferujúcich tvar kúziel zo západného Slovenska, 
potom nasledovali respondenti z východu Slovenska a až po nich nasledovali 
Stredoslováci. 

Realizovaný výskum však obsahuje viaceré sociolingvistické parametre, kto-
ré môžu danú tendenciu potvrdiť alebo vyvrátiť. V prípade, že pri viacerých 
ukazovateľoch sa potvrdí uprednostňovanie vkladného diftongu ie pred vklad-
ným vokálom e, bolo by namieste uvažovať o zmene doteraz platnej kodifikácie, 
a to v prospech používateľov jazyka, pretože kodifikácia a s ňou spojená tvorba 
kodifikačných príručiek by mala odrážať reálny stav v jazyku. 
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Morfologická variantnosť tvarov  
životných maskulín v nominatíve plurálu 

 
Miroslava Kyseľová 

 
Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií (študentka), 

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 
 
 
Cieľom príspevku zameraného na problematiku variantnosti tvarov životných 

osobných maskulín v N pl. je ponúknuť prezentáciu parciálnych výsledkov roz-
siahleho sociolingvistického výskumu,a orientovaného na zistenie reálneho stavu 
substantívnej deklinácie v jazykovom úze, ale aj pokúsiť sa o sociolingvistickú 
interpretáciu vyhodnotených údajov, zohľadňujúc vybrané demografické para-
metre (regionálna príslušnosť, vek, prípadne vzdelanie a zamestnanie responden-
tov) a konfrontujúc získané údaje so stavom v súčasnej kodifikácii.  

Do dotazníka, prostredníctvom ktorého sa realizoval výskum zacielený širšie 
aj na deklináciu neživotných maskulín, feminín a neutier, bolo zahrnutých 12 
viet s 12 životnými personálnymi maskulínami (zlatokop, muž, kartograf, cynik, 
klasik, vnuk, ekonóm, posol, záujemca, výherca, dedič, pohan), uvedenými vo 
vetách v základnom tvare (N sg.), z ktorých mali respondenti vytvoriť príslušný 
tvar N pl.b 

 Sledované maskulína pre potreby prehľadnejšieho spracovania delíme 
v príspevku na tri skupiny na základe ich príslušnosti k deklinančným triedam 
a typom, vymedzeným v Novom deklinačnom systéme slovenských substantív 
(Sokolová, 2007).  

1 Maskulína II. triedy (G sg. prípona -u)  
(Variantnosť tvarov v N pl. s príponami -i/-ovia.) 
V prípade tvarov N pl. slov záujemca, výherca priniesol výskum pozoruhod-

né výsledky, vypovedajúce o značných diskrepanciách medzi jazykovým úzom 
a súčasnou kodifikáciou. Tá totiž aj napriek viacnásobnému a dlhodobému po-
ukazovaniu na progresívnosť prípony -i (porov. napr. Dvonč, 1984, s. 29; Bosák, 
1992, s. 339) uvádza len tvary záujemcovia a výhercovia.  

                                                           
a Charakteristika cieľa, metodologických východísk a štruktúry výskumnej vzorky 

(pozostávajúcej z 1000 respondentov) sociolingvistického výskumu uskutočneného 
v r. 2006 je predmetom samostatného príspevku  realizátorky výskumu L. Ološtiakovej. 

b V dotazníku sa teda nenachádza viac významovo alebo štýlovo odlíšených viet pre 
doplnenie diferencovaných tvarov toho istého substantíva. Výsledky výskumu tak nepo-
núkajú informácie o štylistickej alebo sémantickej diferenciácii morfologických variantov 
týchto substantív.  
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Nekodifikovaný tvar záujemci uviedlo až 49,9 % respondentov (záujemco-
via: 50,1 %), podobne nekodifikovaný tvar výherci zvolilo pomerne vysoké 
percento (29,9 %) respondentov (výhercovia: 69,8 %). Z hľadiska príslušnosti 
používateľov jazyka k jednotlivým makroareálom tvar oboch slov s príponou -i 
mierne prevažoval v odpovediach respondentov zo západného a stredného Slo-
venska a z hľadiska veku tento tvar v oboch prípadoch volili vo väčšej miere 
respondenti nad 45 rokov. 

 
2 Maskulína I. triedy (G sg. prípona -a) 
(Variantnosť tvarov v N pl. s príponami -i/-ovia.) 
V súvislosti s deklináciou slov muž, zlatokop, vnuk, cynik a klasik vo vzťahu 

ku kodifikácii, ktorá pre tieto slová vymedzuje dvojtvary s príponami -i/-ovia, 
stojí za povšimnutie skutočnosť, že až prekvapujúco nízke percento responden-
tov aplikovalo v uvedených slovách koncovku -ovia (mužovia: 0,7 %, zlatokopo-
via: 16 %, vnukovia: 10,1 %, cynikovia: 4,2 %, klasikovia: 2,7 %). Pri väčšine 
týchto substantív tvar s príponou -ovia v najväčšom počte využívali respondenti 
vo veku nad 60 rokov. 

Vzhľadom na konštatácie o progresívnosti prípony -i na úkor prípony -ovia 
v N pl. slov na -nóm a -graf (porov. napr. Dvonč, 1978, s. 230; 1984, s. 24) ako 
zaujímavý hodnotíme fakt, že väčšina respondentov (78,4 %) uprednostnila pri 
substantíve ekonóm tvar s „neproduktívnou“ príponou -ovia. Na druhej strane pri 
substantíve kartograf sa preferencie respondentov obrátili v prospech prípony -i 
(79,7 %; prípona -ovia: 18,9 %). Demografické údaje znova potvrdzujú, že prí-
pona -ovia je o čosi viac uplatňovaná na východe Slovenska a prípona -i 
v západnom makroregióne. 

 
3 Maskulína I. triedy (G sg. prípona -a) 
(Variantnosť tvarov v N pl. s príponami -i/-ia.) 
Z aspektu relácie kodifikácia – jazyková prax púta pozornosť skutočnosť, že 

kodifikovaný variant dedičia (uvádzaný v kodifikácii na prvom mieste) je 
v komparácii so sekundárnym kodifikovaným variantom dediči využívaný 
v jazykovej praxi v minimálnej miere (3,9 %). Frekvencia tvaru dedičia stúpa 
priamoúmerne s narastajúcim vekom (46 – 60 rokov: 7 %; nad 60 rokov: 12 %).  

Aj napriek kodifikácii (Krátky slovník slovenského jazyka uvádza pri slove 
pohan len koncovku -ia), tvar pohani vytvorilo až 55 % respondentov. Príponu  
-ia pri tomto slove však neuprednostňovali respondenti stredného a vyššieho 
veku (ako to bolo pri slove dedič), ale práve naopak – tvar pohania 
v nadpolovičnej väčšine aplikovala len skupina vo veku 20 – 30 rokov (53,6 %). 
Nekodifikovaný tvar pohani mal najväčšie zastúpenie u respondentov vo veku 
46 – 60 rokov (70,7 %) a viac než 60 rokov (60,2 %).  
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4 Záver 
Zhrňujúco možno konštatovať, že pre súčasný jazykový úzus je signifikantná 

výrazná tendencia používať v N pl. životných maskulín, pre ktoré kodifikácia 
vymedzuje dvojtvary (zlatokop, muž, vnuk, cynik, klasik, dedič), príponu -i 
v neprospech prípony -ovia. Aplikovanie prípony -ovia sa vo väčšine týchto 
maskulín redukuje prevažne na jazykovú prax staršej generácie používateľov 
jazyka. 

Deklináciu maskulín záujemca, posol, pohan v N pl. charakterizuje silné 
konkurenčné napätie medzi príponami -i/-ovia a -i/-ia. K pohybu, hoci nie 
natoľko nápadnému, na úrovni tvarov v N pl. dochádza aj v rámci deklinácie 
mužských substantív kartograf, ekonóm a výherca. Pritom je pozoruhodné, že 
takmer ani jedno z týchto maskulín nie je adekvátne reflektované v súčasnej 
kodifikácii v podobe explicitného odkazu na existenciu morfologickej varian-
tnosti v príslušnom páde a čísle (výnimku predstavuje len slovo posol a čiastočne 
substantívum ekonóm). 

Z hľadiska súvislosti medzi vekom respondentov a uprednostnenou prí-
ponou v N pl. istého substantíva za povšimnutie stojí fakt, že prípony v N pl., 
ktoré možno označiť za príznakové (buď v dôsledku toho, že pri konkrétnych 
maskulínach nie sú kodifikované, ale v jazykovej praxi sa rozsiahlo využívajú 
(záujemca, výherca, pohan), alebo v dôsledku toho, že sú ukotvené v kodifikácii, 
ale komunikanti po nich siahajú v minimálnom rozsahu (muž, vnuk, cynik, klasik, 
dedič)), sú využívané prevažne respondentmi zo skupiny vymedzenej dolnou 
vekovou hranicou 45 rokov a z hierarchicky vyššej vekovej kategórie.  

Výsledky sociolingvistického výskumu aplikovaného na pomerne reprezenta-
tívnej vzorke používateľov slovenského jazyka sú závažným dôkazom 
o dynamickom deklinačnom pohybe v oblasti skloňovania životných maskulín 
v N pl. v súčasnej jazykovej praxi. Pre potrebu čo najdôslednejšieho zachytenia 
normy v kodifikácii by tak mali predstavovať jednu z relevantných východisko-
vých báz, zohľadnených pri príprave nových normatívnych prác či gramatických 
opisov. 
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Jazyk a identita v reflexii bihorského Slováka  
 

Rujanca Laşak-Gaidoş 
 

Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta, 
Univerzita Komenského, Bratislava 

 
 
Tento príspevok vznikol ako snaha odpovedať na niektoré otázky týkajúce sa 

jazyka a identity, ktoré sa vynárajú v mysli človeka žijúceho v bikulturálnom 
a bilingválnom prostredí, kde sa denne dostáva do kontaktu s dvoma jazykmi 
a kultúrami: majoritným rumunským jazykom a rumunskou kultúrou a minorit-
ným slovenským jazykom a slovenskou kultúrou. Som participantom viacerých 
kultúr. Kam teda patrím? Môžem mať rumunskú etnickú identitu, aj keď moji 
predkovia sú Slováci? Nie som schizofrenik, keď hovorím, že som aj Slovák, aj 
Rumun? Je jazyk rozhodujúcim kritériom na zaradenie jednotlivca k určitej et-
nickej skupine? Existujú objektívne externé kritériá, na základe ktorých je možné 
určiť apartenenciu k určitej etnickej skupine? Ak nie, na základe čoho sa teda 
určuje apartenencia k etniku? Aké miesto má jazyk pri udržiavaní a upevňovaní 
etnickej identity?  

Sú to niektoré z otázok, na ktoré sa snažíme odpovedať v tomto príspevku. 
Poukazujeme na dva prístupy pri určovaní etnickej identity: primordialistický a 
inštrumentalistický. Predstavujeme tiež výsledky výskumu, ktorý sme realizovali 
medzi Slovákmi žijúcimi v slovenských obciach Bodonoš a Nový Šastelek 
a v etnicky zmiešaných obciach Derna a Harasov. Všímame si kritériá, na zákla-
de ktorých sa hlásia k slovenskému alebo rumunskému etniku, faktory, ktoré 
determinujú hlásenie sa k určitému etniku, aké miesto v tom zohráva úroveň 
kompetencie v určitom jazyku. Na vzťah jazyk – etnická identita kladieme dôraz 
aj pri hľadaní odpovedí na otázku, akú úlohu zohráva jazyk pri zachovaní etnic-
kej identity z dlhodobého hľadiska. 

Poznanie etnických procesov prebiehajúcich v určitej minoritnej skupine je 
nevyhnutné na pochopenie pozície jazyka v danom spoločenstve, jazykového 
stavu a kultúrnych procesov prebiehajúcich v ňom. Aj z tohto dôvodu ponúkame 
tento etnologický vstup do skúmania jazyka Slovákov v Bihore. 
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K niektorým vybraným hľadiskám subordinácie  
v nemeckom a slovenskom jazyku 

 
Jana Lauková 

 
Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva,  

Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 
 
 
Súčasný trend interlingválneho porovnávania, ako vieme, sa síce nesie 

v znamení lingvistickej pragmatiky, resp. kulturologicky orientovanej lingvisti-
ky, ale nevyhnutné sú ďalšie výskumy týkajúce sa viacerých štruktúrno-
funkčných aspektov medzijazykových vzťahov. Bez osvetlenia týchto aspektov 
nemáme komplexný konfrontačný obraz jazykových systémov a ich realizácii 
v reči. Slovenská germanistická jazykoveda zahŕňa značné množstvo nemecko- 
-slovenských komparatívnych prác týkajúcich sa syntaktickej roviny jazyka, ale 
väčšinou ide o čiastkové sondáže do problematiky z pohľadu slovenského reci-
pienta. Chýbajú však pokusy o systematické a komplexnejšie konfrontatívne 
uchopenie syntaktickej roviny z pozície nositeľa slovenskej kultúry.  

V predloženom príspevku sa zaoberám niektorými aspektmi subordinácie, 
ktorú chápem ako inkorporáciu, resp. integráciu podradených (závislých) viet do 
nadradených (nezávislých) viet, označujem ich ako vedľajšie a hlavné vety pod-
raďovacieho súvetia. V centre pozornosti bilaterálnej konfrontácie sú nasledovné 
kritériá:  

• formálne kritériá (spájacie prostriedky, deiktické výrazy, resp. možnosť 
ich doplnenia v hlavnej vete, t. j. korelácia, slovosled a vetosled v podra-
ďovacom súvetí),  

• funkčné kritériá (vetnočlenská funkcia vedľajšej vety v štruktúre hypotaxe), 
• sémantické kritériá týkajúce sa významových vzťahov medzi vetami 

v rámci súvetia.  
V rámci týchto kritérií kategorizujem vedľajšie vety na vety obsahové (Inhalts-

sätze), vzťažné (Relativsätze) a príslovkové, resp. okolnostné (Adverbialsätze). 
V prvom rade na spoločnej deskriptívnej báze venujem pozornosť intralin-

gválnej konfrontácii subordinácie – s ťažiskom na vedľajšie vety, pričom v ne-
meckom jazyku beriem do úvahy aj infinitívne a participiálne konštrukcie (Infi-
nitiv- a Partizipialkonstruktionen), ako aj vedľajšie vety a nepravé vzťažné vety 
nadväzovacie (weiterführende Nebensätze). V slovenčine analogicky konfrontu-
jem nepravú hypotaxu ako špecifický druh formálne podraďovacieho, ale obsa-
hovo priraďovacieho súvetia.  
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Z hľadiska formálnych aspektov sa afinity vyskytujú v rozdelení vedľajších 
viet na spojkové a vzťažné, a to podľa spájacích prostriedkov a odkazovacích 
výrazov. V oboch jazykoch existujú afinity a kontrasty v inventári spájacích 
výrazov, ako aj rozdielov vo frekvencii a rozsahu ich používania. Kontrasty sú 
v začleňovaní subjektových a objektových viet do hlavných viet, pričom v ne-
meckom jazyku je častý výskyt týchto typov vedľajších viet bez spájacieho výra-
zu. Rozdiely sa vyskytujú napr. pri voľbe zodpovedajúcej spojky, ktorá je viaza-
ná na jednotlivé slovesá, resp. na určité významové skupiny slovies alebo je 
podmienená významom súvetného vzťahu. Ako príklad uvediem, že nemeckej 
spojke dass, ktorá plní len syntaktickú funkciu spájacieho výrazu zodpovedajú 
slovenské spojky že a aby. Ako uvádza F. Štícha (2003, s. 672), ich významový 
rozdiel súvisí s ich syntaktickou funkciou, pričom spojka že vyjadruje skôr kon-
štatovanie a spojka aby výzvu. V tejto súvislosti sa spravidla spája s modálnymi 
slovesami alebo slovesami, ktoré vyjadrujú želanie, výzvu, prosbu atď. Kontras-
ty sa následne prejavujú aj pri inkorporácii predmetovej vety do vety nadradenej, 
keď v nemeckom jazyku môže byť podmetová aj predmetová veta uvedená bez 
spojky (tzv. uneingeleiteter Objektsatz). V slovenskom jazyku sa ako ekviva-
lentná konštrukcia v takýchto prípadoch používa vedľajšia veta uvedená spojkou. 

Príklad: Ich glaube, er kommt heute nicht mehr. Myslím, že dnes už nepríde.  
Ku kontrastom dochádza aj pri transformácii obsahových vedľajších viet na 

infinitívne alebo participiálne konštrukcie v nemeckom jazyku, keď je podradená 
veta vo funkcii subjektu alebo objektu vyjadrená formou infinitívu alebo particí-
pia, ktorý je do nadradenej vety formálne aj významovo začlenený. V tomto 
prípade zodpovedá nemeckému infinitívu v slovenčine vedľajšia veta uvedená 
spojkami že alebo aby. Okrem toho sa táto kategória tzv. polopredikatívnych, 
resp. polovetných konštrukcií v slovenskom jazyku vyskytuje len pri príslovko-
vých vetách, konkrétne pri transformácii podmienkových viet na polopredikatív-
nu konštrukciu. 

K podstatným kontrastom dochádza v postavení prísudku v tzv. nepriamom 
slovoslede v nemeckej vedľajšej vete. Tento syntaktický jav slovenčina nepozná, 
a preto v podobných konštrukciách často dochádza k interferenciám a nespráv-
nemu použitiu. Pod vplyvom tejto skutočnosti existuje tendencia používať prísu-
dok na konci vedľajšej vety aj v slovenskom jazyku, resp. tendencia umiestňovať 
prísudok pri prekladoch zo slovenčiny do nemčiny podľa slovosledných pravi-
diel slovenského jazyka.  

Rozdiely sa prejavujú aj v korelácii, ktorá ako súvsťažnosť odkazovacieho 
výrazu (zámena alebo príslovky) so subjunktorom alebo vzťažným zámenom 
signalizuje integráciu vedľajšej vety do vety hlavnej. Používanie korelátov je 
podmienené syntakticky relevantnými vlastnosťami slovesa (valencia) a je viac- 
-menej gramatikalizované (týka sa to hlavne predmetových viet). V oboch jazy-
koch je používanie korelátov pri niektorých slovesách za určitých syntaktických, 
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významových či komunikatívnych podmienok obligatórne. Preferenčné používa-
nie korelátov (s platnosťou normy) sa prejavuje v oboch jazykoch pri prísudkoch 
s pevnou obligatórnou väzbou na doplnenie objektu v predložkovom páde (napr. 
hinweisen auf etw. – poukazovať na niečo, sich um etwas kümmern – starať sa 
o niečo). V nemeckom jazyku musia niektoré slovesá objekt vždy vyjadriť lexi-
kálne, teda aj s korelátom, pričom v slovenčine predložková väzba sama osebe 
korelát vždy nevyžaduje (sich auf etwas verlassen – spoliehať sa). Používanie 
korelátu pri slovesách s genitívnou väzbou v slovenčine prevláda, resp. je dané 
dokonca normou. Je potrebné zobrať do úvahy aj postavenie korelátov v hlavnej 
vete, ktoré je v nemeckom jazyku dané rámcovou štruktúrou nemeckej vety. 
Koreláty sa vyskytujú v oboch jazykoch v obsahových, príslovkových a vzťaž-
ných vetách a ich použitie je fakultatívne aj obligatórne. 

Slovosled a vetosled v podraďovacom súvetí som skúmala z hľadiska grama-
tického vetosledného princípu. Obidva jazyky sa vyznačujú podobnosťami 
v rámci vetosledu. Všeobecne sa tu vychádza z vetnočlenskej platnosti vedľajšej 
vety a z tohto dôvodu je aj v nemčine, aj v slovenčine uzualizované postavenie 
vedľajšej vety v postpozícii. Ustálené poradie majú prívlastkové vety a účinkové 
vety, pri ostatných typoch viet je vetosled voľný (známe je napr. anteponovanie 
obsahových viet). Kontrasty sa prejavujú v slovoslede v rámci súvetia. V nemči-
ne patrí gramatický slovosled k výrazným a centrálnym gramatickým javom, 
špecifická je hlavne pozícia určitého slovesného tvaru, vetný rámec a slovosled 
komponentov zloženého prísudku. K spoločným slovosledným javom v oboch 
jazykoch v rámci subordinácie patria: pozícia spojok, substantív a zámen vo 
funkcii subjektov a objektov a pozícia morfémy sa (sich). Špecifickým a charak-
teristickým syntaktickým javom v slovenskom jazyku je existencia viet s nevy-
jadreným podmetom, kde takisto dochádza v porovnaní s nemeckým jazykom ku 
kontrastom, čo môže mať za následok prípadnú interferenciu v procese prekladu 
predovšetkým u translatológov-začiatočníkov.  

Z hľadiska funkčných a sémantických aspektov subordinácie existujú 
v oboch jazykoch afinity pri rozdelení vedľajších viet podľa vetnočlenskej plat-
nosti, napr. v oboch jazykoch sú obsahové vety doplnením slovesno-menného 
prísudku a doplnením prísudku slovesného. Kontrasty sa týkajú predovšetkým 
valencie prísudku hlavnej vety, konkrétne: 

• diferenciácie prístavkových podmetových viet, 
• špecifikácie obsahového a cieľového predmetu v slovenčine vo forme 

vedľajšej vety,  
• diferenciácie doplnkových viet k podmetu a predmetu,  
• možnosti transformácie podmetových a predmetových viet, ale aj niekto-

rých príslovkových viet na infinitívne, resp. participiálne konštrukcie, 
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• ďalšieho rozdelenia a špecifikovania príslovkových viet atď. (napr. slo-
venčina rozlišuje pri spôsobových, resp. modálnych vetách prirovnávacie 
vety, účinkové vety, ale aj tzv. zreteľové vety). 

Predpokladaný prínos výskumu spočíva v prezentácii deskriptívneho obrazu 
vybraného výseku nemeckého a slovenského jazyka na syntaktickej rovine, ktorý 
zodpovedá základnej orientačnej potrebe slovenského apercipienta, a zistenia 
vyplývajúce z výskumu môžu po nemecky a po slovensky hovoriacemu recipien-
tovi priblížiť systematickejší a ucelenejší pohľad na danú tematiku.  

Výsledky sú využiteľné predovšetkým pri translačných aktivitách, konkrétne 
pri prekladaní a tlmočení z nemčiny do slovenčiny, resp. naopak; pri osvojovaní 
si syntaxe nemeckého jazyka, ako aj pri aktivitách predpokladajúcich pochopenie 
princípu tvorenia a stavby nemeckých syntaktických konštrukcií v rámci subor-
dinácie. 
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Motivácia toponým vo vybraných obciach a mestách  
okresu Prievidza v Slovenskej republike 

 
Vieroslava Leitmanová 

 
Katedra slovenského jazyka a literatúry,  

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 
 
O vlastnom mene môžeme hovoriť z hľadiska motivácie a z lexikálno-

sémantického hľadiska. Motiváciu vzniku pomenovania chápeme ako spôsob, 
ktorým sa vyberá určitá vlastnosť alebo okolnosť (porov. Majtán, 1994, s. 18). 
Z lexikálnosémantického hľadiska si vo vlastných menách všímame slovné zá-
klady. Sú zdrojom informácií, aký bol vzťah medzi pomenúvateľom a ním po-
menovaným objektom. Pomocou určenia motivačných príznakov (opis, cha-
rakteristika, lokalizácia, vlastníctvo, príslušnosť, oslavnosť), teda odpovedí 
obsiah-nutých v pomenovaní na opytovacie zámená KTO/ČO, AKÝ, ČÍ, KDE, 
sú toponymá začleňované do istého územia alebo sociálneho kontextu (po-
rov. Majtán, 1996, s. 10). 

V skúmanej oblasti (Bojnice (B), Cígeľ (C), Koš (K), Lehota pod Vtáčnikom 
(L), Nováky (N), Opatovce nad Nitrou (O), Prievidza (P; samotné mesto Prievi-
dza vrátane obcí: Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec), Sebedražie (S)) sme 
sa zamerali na určenie motivačných príznakov a ich vzťahu k terénnym názvom. 
Rozborom zozbieraného materiálu sme zistili motivačné príznaky uvádzané 
v tabuľke č. 1. Pri ich zostavovaní sme sa opierali o už existujúce delenia (Krško, 
2001, s. 28 – 35; Hladký, 2001, s. 5 – 6).  

 
Tabuľka č. 1 
Motivácia terénnych názvov vo vybraných sídlach okresu Prievidza  

Motivácia B C K L N O P S 

poloha 33 29 16 88 28 22 71 39 

výzor a tvar 13 31 8 53 23 5 33 23 

veľkosť 8 12 8 52 11 2 25 16 

klíma 3 3 1 5 1 2 6 1 

farba 0 5 0 4 1 0 4 1 

zvuk 0 2 0 1 1 0 0 2 
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Motivácia B C K L N O P S 

počet 0 1 0 0 4 0 3 3 

kvalita pôdy 2 9 5 12 3 5 11 5 

voda 5 5 3 21 7 6 15 8 

flóra 11 12 2 25 8 10 14 10 

fauna 4 4 1 13 1 0 12 2 

chov 1 1 0 4 2 0 1 0 

vlastníctvo 12 23 40 70 18 1 31 22 

vlastnosť 3 2 0 2 3 0 9 0 

stavba 7 5 3 1 10 1 22 9 

spôsob delenia lokality 4 6 1 6 1 3 4 3 

vznik a nadobudnutie  4 12 4 8 4 1 9 3 

udalosť 0 3 0 0 0 0 1 0 

metafora 2 2 1 4 5 1 7 2 

spôsob využitia 21 28 50 75 32 15 76 46 

nejasná motivácia 2 0 0 3 3 2 1 1 

Počet motivačných 
príznakov 

135 195 143 447 166 76 355 196 

Počet názvov 104 149 88 301 124 59 257 118 
 

Najviac motivačných príznakov sme zistili v Lehote pod Vtáčnikom 
a v Prievidzi, najmenej, naopak, v Opatovciach nad Nitrou. Najväčší rozdiel 
medzi počtom názvov a motivačných príznakov je v obciach Koš a Sebedražie. 
Najhojnejšie motivačné príznaky sú spôsob využitia (343 príznakov) a poloha 
(326 príznakov) lokalít. Ďalším dôležitým príznakom bolo vlastníctvo (217 prí-
znakov), lebo mnoho názvov je privlastnených nejakému majiteľovi. Menej 
významnú úlohu zohráva výzor a tvar lokalít (189 príznakov). Veľkosť (134 
príznakov), fauna (92 príznakov), voda (70 príznakov) a ostatné kategórie majú 
nižšiu frekvenciu. Množstvo motivačných príznakov nezávisí len od počtu slov, 
ktoré má skúmaný názov, napr. Katkeje kopec (K). V názve Katkeje kopec (K) 
sme našli motivačné príznaky: výzor a tvar a vlastníctvo. V niektorých jedno-
slovných názvoch sme objavili viacero motivačných príznakov, preto sme takéto 
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názvy zaradili do viacerých kategórií, napr. Cviebek (K) (z nem. Zwieback, su-
chár). Nesídelný názov Cviebeck sme zaradili do kategórií: výzor a tvar, kvalita 
pôdy a metafora. 

Názvy motivované polohou sú napr. utvorené predložkou za: Za Borinou 
(P); Za cintorínom (N); predložkou pred: Predčajkov (L); Predhrabovec (O); 
predložku pri: Pri jame (N); Pri štepe (L); predložkou pod: Pod Banskou (P); 
Pod Tvarožníkom (S); predložkou na: Cesta na Bielu skalu (C); Na políčkach 
(S); predložkou od: Lány od Prievidze (P); Od chotára (N); Od Laskára (K); 
predložkou za: Lán za Nitrou (K); Lán za Zlatnou (B). Okrem predložkových 
názvov sem zaraďujeme názvy: Vrchárska cesta (S); Dolná piesočina (B; P); 
Hnilý kút (C; K; S); Končušiare (O); Kraje (S).  

Motivačný príznak výzor a tvar majú názvy, ktoré obsahujú slovo: dolina, 
skala, vrch, jarok, napr. Hlboká dolina (B); Dielový jarok (S); Davideje vŕšky 
(B); Vidlicová (L); Kolotoč (P). Niektoré názvy lokalít obsahovali informáciu 
o veľkosti: Čínsky múr (P); Dlhá lúka (K); Metrbos (K; S); Bielického studnička 
(P); Borinka (P; S). Klímu vyjadrovali názvy: Čertovo (P); Ladničková (N); 
Mraznice (C; L); Tepličie (O). Farba sa nachádzala v názvoch: Biela cesta (S); 
Červené (P); Čierne blatá (C; P); Zlaté skalky (L). Zvukom je motivovaný napr. 
názov Vrvrava (L). Počet je uvedený napr. v názve Tri lipy (P). Informácia 
o kvalite pôdy je v názvoch: Čierna zem (L); Kamenisté (C); Mäkká (C); Vápe-
nica (P). Príznak vody dominuje napr. v názvoch Jazero (N); Kaluže (C); Mo-
čiarky (P); Cigánsky kúpeľ (B). Flóra je významná napr. v názvoch: Prostredná 
borina (N); Buková (C); Jelešky (O). Podobne fauna, napr. v názvoch: Sýkorka 
(P); Vrábecká (B); Žabník (P). Na chov domácich zvierat upozorňujú napr. ná-
zvy: Bujačia lúka (L); Ošípané (L). 

Vlastníctvo lokalít môže byť osobné a kolektívne. Krstné meno bolo dôležité 
napr. pri vzniku názvov: Barborky (L); Katina hora (L); Marečkova hora (S); 
Margita (P); Mišov (L). Prezývkami rodín sú motivované napr. názvy: Bandúre-
je záhrada (C); Cmarkeje laz (C); Gajdošeje lúky (S); Godeje záhradka (L). 
Apelatíva boli proprializované v názvoch: Cirkevné role (S); Špania zem (P). 
Kolektívne vlastníctvo je vyjadrené napr. v názvoch: Košovská hora (C; K); 
Prividzerka (K); Sebedražská lúka (S). Vlastnosťou sú motivované napr.: Víro 
(C); Sokolovňa (P). Stavbou: Búda (P); Huty (C); Opletená (B). Spôsobom 
delenia lokality: Dolné štvrťky (L); Tále (B). Vznik a nadobudnutie lokalít je 
zachytené napr. v názvoch: Banská (P); Prepadliny (C); Rúbanky (P); Sekanica 
(K). Udalosť motivovala napr.: Chorvatice (C); Táboriská (P). Metaforu využí-
vajú napr. názvy: Betlehem (C); Krieslový potôčik (L); Rubáč (S). Spôsob využi-
tia obsahujú napr.: Katkeje lán (K); Močidlá (P); Urbárska hora (P); Prieložtek 
(L); Ležiská (O). Nejasná motivácia je v napr. v názvoch: Cariavka (L; N); Go-
gorky (B); Merša (L); Salaina (L). 
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Analýzou vlastných mien spoznávame motivácie ich vzniku, slovnú zásobu 
ich tvorcov, ale aj charakteristické vlastnosti pomenovanej lokality, spôsob jej 
využitia, bývalých alebo súčasných vlastníkov a podobne. Poznanie problemati-
ky vlastných mien nám pomáha pri tvorbe nových vlastných mien. Vlastné mená 
poskytujú materiál na aplikáciu teoretických vedomostí z rôznych jazykoved-
ných rovín, čo sa dá vynikajúco využiť vo vyučovacom procese. Z tohto dôvodu 
je dôležité poznanie inventára vlastných mien v okolí školy. Cez vlastné mená 
žiaci taktiež lepšie spoznajú svoj región. 
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Vybíráme jméno pro děťátko.  
Konotace rodných jmen v internetových diskuzích 

 
Josef Lesák 

 
Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, 

Univerzita Karlova, Praha 
 
 
Ve svém přípěvku se věnujeme výběru jména pro dítě a konotacím rodných 

jmen. Pramenem nám jsou specializované internetové stránky www.modrykonik.cz, 
které poskytují budoucím rodičům stran rodičovství rady rozličné povahy a kva-
lity. Na těchto stránkách je prostor pro diskuze, pro výměnu zkušeností a nápadů. 
Na webu modrykonik.cz se nachází v několika sekcích bezmála 9000 diskusních 
témat. Velmi rozsáhlá je přes tři roky probíhající diskuse Jméno pro miminko, 
tato diskuze představuje zajímavý soubor textů pro sociolingvistické a psycho-
lingvistické zkoumání.  

V první části článku se zabýváme faktory, které ovlivňují volbu rodného 
jména. Tyto faktory rozdělujeme v souladu s M. Knappovou (1989, s. 126) na 
jazykové a mimojazykové. Mezi jazykové faktory patří národní charakter jména, 
jeho jazyková i čistě zvuková stránka. Nemalý vliv sehrává i kolokabilita jména 
a příjmení a námi dále zkoumané konotace rodných jmen. Z vlivů mimojazyko-
vých se na výběru jména podílí dobová společenská obliba, rodinné zvyklosti, 
individuální zkušenosti s nositeli daného jména apod. (o tom viz nověji Hájková, 
2004). 

Jádrem našeho článku je rozbor konotací rodných jmen na základě příspěvků 
diskutérů na výše zmíněné internetové diskuzi. Rodná jména nemají lexikální 
význam, ale mohou mít určitou stránku významovou, zejména konotace (srov. 
Popela, 1964). Znamená to, že odrážejí vztah uživatelů jazyka k mimojazykové 
realitě, jsou odrazem životních zkušeností jedince, jak uvádí S. Machová (2001, 
s. 18). Konotace jsou tzv. neprototypické vlastnosti lexikálních jednotek, nejsou 
společné všem uživatelům jazyka, což znamená, že jedno jméno může vzbuzovat 
naprosto protikladné konotace. 

Nejrozšířenější zachycenou konotací je konotace [+směšnosti]. Rodiče se 
snaží vyhnout jménům, která by podle nich mohla působit směšně („Já bych se u 
Mikuláše a Kašpara bála, že se jim děti budou smát, protože ony by se fakt smá-
ly, s malými dětmi pracuju.“), nebo posměšným kolokacím („Když jsme u těch 
směšných jmen – šéf včera říkal, že jeho soused se jmenuje Dionýsos Konvič-
ka.“). Dalším okruhem negativních konotací jsou konotace [+hanlivosti]. Hanli-
vost je nejčastěji vázána na oblast sexu („Hlavně nikdy Denis, pak by to dítě 
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hodně trpělo posměšku Denis p[eni]s.“). Mezi negativní konotace patří i příznak 
[+ošklivosti] („Nič v zlom, ale je to meno [Josef], pri ktorom mi naskakuje husia 
koža...“).  

Dále jsme zachytili jména, pro něž je příznačná konotace zvukového dojmu, 
konkrétně [+tvrdosti], [+drsnosti], [+hrubosti], a komplementárně k nim 
[+měkkosti], [+jemnosti] a [+něžnosti]. První tři konotace jsou hodnoceny nega-
tivně nebo neutrálně, druhá skupina je hodnocena pozitivně („Ta Vanda je docela 
tvrdá, ale pokud se vám líbí, není co řešit.“, „Linda je pěkné, to jo, to neříkám 
kvůli sobě, ale takové měkké.“). Jako další skupinu jsme vydělili konotace 
[+mužnosti], [+síly], nebo naopak [+zženštilosti] („Manžel říká, že pořádný 
chlapský jméno je Ruda.“, „Mně se strašně líbí jména Simon nebo Denis, no 
manžel o žádném z nich nechce ani slyšet, prý to jsou zženštělá jména.“). Dále 
jsme vyčlenily skupinu jmen, která konotují [+dětskost] a k ní komplementárně 
[+dospělost], dále jména s konotací [+známé osobnosti] („Když řeknu Kamil, tak 
se mi okamžitě za to vybaví „Emanuel Gott“.“), [+domácího zvířete] („My má-
me mačku Lindušku, ale ináč pekné.“). Poslední skupinou jsou konotace 
s jedním výskytem, např. [+princezna], [+čokoláda], [+rošťák]. Na základě na-
šeho výzkumu jsme došli k závěru, že větší vliv při výběru jména mají konotace 
negativní (rodiče se snaží vyhnout jménům „směšným“, „hanlivým“ apod.). Na 
konstituování konotace rodného jména se významnou měrou podílejí individuál-
ní zkušenosti uživatelů jazyka s nositeli daných jmen.  
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Prezývkové obyvateľské mená 
 

Miroslava Ližbetinová 
 

Základná škola, Biskupická 21, Bratislava 
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied,  

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 
 
 
Onomastická teória, takisto ako iné vedecké disciplíny, používa a pracuje so 

„svojimi“ termínmi, pojmami či definíciami.  
V centre pozornosti onomastiky, ako interdisciplinárnej vedy, stojí vlastné 

meno – proprium. Spočiatku sa kládol dôraz najmä na etymológiu pôvodného 
apelatíva, ktoré sa procesom proprializácie transformovalo na vlastné meno.  

Zo všeobecného hľadiska onomastiky sa zameriame na podskupinu (podsys-
tém) antroponymiu. Náuka o vlastných menách sa nazýva antroponymia. Antro-
ponymum je vlastné meno osoby (jednotlivca alebo skupiny). 

Je však potrebné „dodefinovanie“, resp. doplnenie niektorých pojmov, ktoré 
by zaujali istú pozíciu nielen v rámci antroponymie, ale patrilo by im aj isté 
miesto v onomastickej teórii.  

Nami zadefinovaným pojmom je tzv. prezývkové obyvateľské meno. Popri 
vymedzovaní prezývkového obyvateľského mena sme sa stretli aj s prezývkami 
sociálnych skupín.  

Pri prezývkach sociálnej skupiny uvažujeme o „pohyblivej fixácii na prostre-
die“, pri prezývkach obyvateľov uvažujeme o „nepohyblivej fixácii na prostre-
die“, pričom pojem pohyblivosť možno v tomto prípade chápať aj ako zánik, 
príp. vznik novej prezývky v inom prostredí.  

Prezývkové obyvateľské meno je viazané na prezývkové ojkonymum (osad-
ný alebo miestny názov) a je aj fixované na prostredie, preto je nepohyblivé. 
Napr. Sklabiná „Medveďovo“, Sklabiná ako mesto sa nikdy nepresťahuje – ne-
premiestni a Sklabinčania ako obyvatelia budú mať vždy prezývku Medvediari.  

Na poukázanie fungovania prezývkového obyvateľského mena sme sa zame-
rali na sociálno-psychologické hľadisko. Sociálno-psychologické hľadisko pou-
kazuje na to, ako sa prezývkové obyvateľské meno tvorí, ako pôsobí a funguje 
medzi ľuďmi, dedinami či mestami, ako sa uplatňuje v komunikácii.  

Jedným zo základných identifikačných znakov každej lokality bol neúradný 
názov obce. Mnohé neúradné názvy – prezývkové obyvateľské mená obcí – však 
žijú dodnes. 

K lepšiemu poznaniu prezývkových obyvateľských mien nám pomáha jeho 
motivácia (prečo a od čoho dané prezývkové obyvateľské meno vzniklo). 
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Pre prezývkové obyvateľské meno je dôležitá motivácia vzniku (samotného 
prezývkového obyvateľského mena). Prezývkovému obyvateľskému menu bez 
motivácie akoby niečo chýbalo – akoby bolo neúplné. V rámci sociálno-psycho-
logického hľadiska je teda potrebné zamerať sa na samotné prezývkové obyva-
teľské meno – jeho funkčnosť, vplyv a dôsledky v komunikácii a zároveň si 
všímať motiváciu – jej okolnosti vzniku, vplyv a dôsledky v komunikácii.  

K vzniku prezývkového obyvateľského mena je teda žiaduca motivácia. Mo-
tivácia obsahuje:  

a) udalosť, ktorá sa opakuje viackrát, 
b) udalosť, ktorá sa stala len raz a viac sa neopakuje, 
a) Pri motivácii prezývkového obyvateľského mena, ktorá obsahuje opakujú-

cu sa udalosť (pestovanie plodiny, zamestnanie), možno konštatovať, že má 
„dlhšiu dobu“ poznania, príp. jej motivácia je dosť jasná a zreteľná.  

Možno tiež konštatovať, že takto motivované prezývkové obyvateľské mená 
sú známe nielen v okolitých obciach, ale ich poznanie je rozšírené i do vzdiale-
nejších obcí.  

Znalosť takto motivovaných prezývkových obyvateľských mien je na jednej 
strane „jasná a zreteľná“, na strane druhej „dlhotrvajúca“. 

b) Pri motivácii prezývkového obyvateľského mena, ktorá obsahuje udalosť, 
historku, príhodu, anekdotu, ktorá sa viac nezopakovala možno postrehnúť, že 
takto motivované prezývkové obyvateľské mená sa vyskytujú častejšie. Ich „zro-
zumiteľnosť“ a „dlhotrvácnosť“ však nie je tak zrejmá. 

Pri motiváciách (či už to bola udalosť, ktorá sa odohrala len raz, príp. opaku-
júca sa udalosť) a pri prezývkovom obyvateľskom mene môže dôjsť k trom 
prípadom: 

1. postupná nejasnosť motivácie (nepresnosti, pozmenenie istých prvkov), 
2. prechod do iných folklórnych útvarov, napr. veršované útvary, 
3. zánik prezývkového obyvateľského mena, 
Vo väčšine prípadov sme sa stretli s tým, že prezývkové obyvateľské meno 

bolo známe, no motivácia vzniku prezývkového obyvateľského mena známa už 
nebola. Stabilita prezývkového obyvateľského mena sa tak do istej miery narúša.  

Na znalosť alebo neznalosť prezývkového obyvateľského mena a jeho moti-
vácie vplývajú rôzne faktory, napr. vzdialenosť obcí, „škála poznania“ alebo tzv. 
akčný rádius a expresivita prezývkového obyvateľského mena. 

Poznatky a úvahy smerujú k poukázaniu na stály záujem nielen o prezývkové 
obyvateľské mená, ale aj o obce a ľudí žijúcich v nich, o ich tradície a zvyklosti. 
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Bežný hovorený jazyk a jeho miesto  
v stratifikácii slovenského národného jazyka 

 
Viera Luptáková 

 
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied, 

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 
 
 
Príspevok sa zaoberá rôznymi prístupmi ponímania bežného hovoreného ja-

zyka v slovenskej lingvistike v komparácii so stavom v českej lingvistike. Po-
zornosť je zameraná najmä na načrtnutie statusu bežného hovoreného jazyka 
v doposiaľ existujúcich stratifikačných modeloch slovenského národného jazyka, 
pričom sa akcentujú aj nové prístupy k skúmanej problematike.  

V štúdiách a odborných článkoch sa stretávame s termínmi jazyk mesta; 
mestská reč; bežný (bežne) hovorený jazyk; hovorená podoba jazyka, resp. hovo-
rená komunikácia v meste. Tieto pojmy možno považovať za synonymné pome-
novania skúmaného javu. Ako zdroj terminologickej nejednoznačnosti sa javia 
v rozličnej miere diferencované ponímania vektorov hovorenosť – hovorovosť. 

Za jednoznačné a pre nás smerodajné považujeme vymedzenie hovorených 
prejavov. Ako uvádza V. Patráš (1995, s. 119), ide o ústne jazykové útvary aké-
hokoľvek štýlu a žánru, realizované v bežnej dorozumievacej sfére. Zložitejšia 
situácia vzniká pri pojme hovorovosť. Súhlasíme s J. Bosákom (1995), že je 
precíznejšie užšie chápanie hovorového štýlu iba ako jednej z foriem, ktorou sa 
realizujú prejavy v bežnej dorozumievacej sfére. Z tohto pohľadu možno hovo-
rovosť ponímať v užšom význame ako viazanie jazykových prostriedkov na 
hovorené prejavy nositeľov spisovného jazyka. 

V českej lingvistike sa dobre ujal termín běžně mluvený jazyk, ktorý sa ne-
skôr začal uplatňovať aj u nás ako bežný (bežne) hovorený jazyk. Jeho status 
v stratifikačných modeloch slovenského národného jazyka sa však poníma dosť 
nejednoznačne. J. Horecký v roku 1979 zahrnul do stratifikácie národného jazy-
ka popri spisovnej, subštandardnej, nadnárečovej, nárečovej forme a osobitne 
popri jazyku umeleckej literatúry aj štandardnú formu slovenčiny. Vymedzil ju 
ako formu, ktorá je po gramatickej stránke zhodná so spisovným jazykom, pre-
vláda v nej hovorená podoba a menej sa v nej odrážajú kodifikačné vplyvy. 

I. Ripka (1980) vyčlenil v rámci národného jazyka päť jazykových útvarov: 
spisovný jazyk, hovorový spisovný jazyk, bežný hovorený jazyk, interdialekt 
a teritoriálny dialekt. Hovorový spisovný jazyk považuje za štandard, kým bežný 
hovorený jazyk vymedzuje ako nespisovný útvar – subštandard. 
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V stratifikačnom modeli J. Bosáka (1995) sa objavuje hovorová slovenčina. 
Zaraďuje ju medzi variety, vypĺňajúce komunikačný priestor medzi spisovným 
jazykom a nespisovnými varietami. Poníma ju ako spisovnú nekodifikovanú 
varietu. Stratifikačný model národného jazyka D. Slančovej a M. Sokolovej 
(1994) nadväzuje na Horeckého stratifikáciu. Autorky členia národný jazyk na 
spisovnú varietu, bežnú (štandardnú) varietu – so západoslovenským, stredoslo-
venským a východoslovenským variantom, na subštandardné variety – s ešte 
väčšou regionálnou diferencovanosťou, nárečové variety a na nesystémové so-
ciálne semivariety – slangy, profesionalizmy, žargón a argot. 

Pri porovnaní načrtnutých typov stratifikačných modelov slovenského národ-
ného jazyka sa do popredia dostáva ich pomerne veľká terminologická rôznoro-
dosť. Je prirodzené, že jazyk sa nerealizuje v procese komunikácie len v čistých 
útvaroch (napr. spisovný jazyk alebo dialekt). Tento jav je zreteľný najmä pri 
skúmaní spontánnych, neoficiálnych komunikátov v bežnej dorozumievacej 
sfére, kde sa často varírujú prvky z dvoch aj viacerých variet národného jazyka 
súčasne. Práve variantnosť je signifikantnou vlastnosťou hovorených komuniká-
tov, koncipovaných na báze spontánnosti. Z tohto aspektu sa nám javí polemické 
vyčleňovať bežný hovorený jazyk len v rámci jednej variety. Prikláňame sa 
k vymedzeniam bežného hovoreného jazyka, ktoré akcentujú prienikovosť, t. j. 
nasycovanie prvkami z viacerých variet národného jazyka.  

V súčasnosti realizuje výskumný kolektív lingvistov na Fakulte humanitných 
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod tvorivým vedením J. Findru 
a V. Patráša projekt VEGA s názvom Dynamika spoločenských zmien a strati-
fikácia slovenčiny. Výskum sa zatiaľ zameriava na zmapovanie bežnej hovorenej 
komunikácie v oblasti stredného Slovenska a jeho cieľom je zistiť (ne)konšti-
tuovanie novej variety slovenského národného jazyka, tzv. hovorovej slovenčiny. 
Otázne je, či vznikajúci útvar možno aj nejakým spôsobom štruktúrovať 
a vymedziť súbor znakov, ktoré by mali platnosť nielen v parciálnych výskum-
ných bodoch, ale aj v rámci celého stredoslovenského územia.  

Je zrejmé, že naznačená problematika bežného hovoreného jazyka si vyžadu-
je ďalšie výskumné úsilia, ktorých výsledky môžu eliminovať terminologickú 
rôznorodosť alebo sa pričinia o vytvorenie novej jednotnej koncepcie stratifiká-
cie slovenského národného jazyka. 
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Korpusgestützte Analyse des Wortes in der Publizistik 
 

Ida Marečková 
 

Generálny sekretariát Európskeho parlamentu, Luxembursko 
 
 
Das von diesem Beitrag verfolgte Ziel gilt der Beobachtung von Entwicklun-

gen im Wortschatz der gegenwärtigen deutschen Standardsprache, Kernwort-
schatz in Hinsicht auf den Sprach- bzw. Wortschatzwandel, als auch auf die 
lexikalischen Neurerungen im deustchen Wortschatz. Weiter sollen die allgemei-
nen tragenden Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache der Gegenwart 
angesprochen werden. Zumal einer der herausragendensten Tendenzen im ge-
genwärtigen Deutsch gerade der Neologie gilt, will ich mich mit den verschiede-
nen Ansätzen sie zu definieren, auseinandersetzen. Den Zielen, Hypothesen und 
der Methodik wird das letzte Kapitel gewidmet, worin zugleich anhand einiger 
konkreten Belege die erwähnten Tendenzen bewiesen werden sollen. Die Spra-
che gilt als ein dynamisches System, in dem es immer wieder zu Veränderungen 
jeder Art kommt. Die erwähnten Veränderungen sind gerade auf der Ebene des 
Wortschatzes am sichtbarsten. Diese Behauptung kann durch mehrere Arbeiten, 
die sich mit der Problematik der Neologismen auseinandersetzen, belegt werden. 
So vertritt Vida Jesensek in seiner Dissertationsarbeit über medienwirksame 
Neologismen die Meinung, dass gerade der Wortschatz diejenige Komponente 
der Sprache ist, die den ständigen Veränderungen und Wandlungsprozessen am 
meisten unterliegt. In diesem Zusammenhang kann über Termini wie Sprach-
wandel (sprachliche Innovation) → Wortschatzwandel → Bedeutungswandel, 
Wortbildung und Wortentlehnung berichtet werden. Die oben aufgeführten Ter-
mini sind als Prozesse, die den Veränderungen, der Bildung neuer Produkte im 
Bereich des Wortschatzes dienen, zu verstehen. Meine Aufmerksamkeit gilt den 
Veränderungen der lexikalischen Einheit in der Sphäre der Publizistik, also ist 
für mich der Sprachwandel auf der lexikalischen Ebene, die lexikalische Innova-
tion von großer Bedeutung. Die lexikalische Innovation schließt in sich  
verschiedene Prozesse der Neurungen in sich. Zu den Produkten der Neuerung 
können Erscheinungen wie Okkasionalismen, Neologismen und viele weitere 
eingeordnet werden. Für diverse Neuerungen des Wortschatzes hält er u.a. den 
Neugebrauch und die Wandelerscheinungen innerhalb der Grammatik, der Kolloka-
tion, der Bedeutungsdominanz (bei polysemen Lexemen) oder der Bewertung. 
Da die Entstehung von Neologismen von Bedeutungsveränderungen (Neusememe), 
durch die Übernahme fremden Wortgutes (Anglizismen-Neologismen) begleitet 
werden kann, am häufigsten jedoch durch die Bildung eines völlig neuen Lexems 
erfolgt, könnte man behaupten, das ein Neologismus die erwähnten Neuerungs-
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möglichkeiten auf der lexikalischen Ebene in sich vereinigt. Ein Neologismus 
kann durchaus durch Entlehnung entstehen, bei einem Neologismus kann es sich 
zugleich auch um einen Internationalismus, bzw. Anglizismus oder aber um 
einen Euphemismus/Dysphemismus handeln. Eine überragende Aufmerksamkeit 
wird aus diesem Grunde der Neologie und den Neologismen im deutschen Wort-
schatz der letzten Jahre gewidmet. Die Publizistik sehen wir als einen Bereich 
an, in dem die Widerspiegelung der gegenwärtigen deutschen Sprache am offen-
sichtlichsten zur Geltung gebracht wird. Als einen der günstigs-ten Wege zur 
Gewinnung der Belege für die beabsichtigte Analyse schien uns die Verwendung 
der Korpora der deutschen geschriebenen Sprache, die das Unterschungsmaterial 
unter anderem auch aus den deutschsprachigen Zeitungen beziehen. Als Quelle 
der analysierten Belege dient der Leipziger Korpus, ferner seine Rubrik Wörter 
des Tages,das System COSMAS, ferner das Archiv der geschriebenen Sprache, 
sowie das Wörterbuch der Neologismen elexico des Instituts für deutsche Spra-
che, Mannheim. Als Quellen benutze ich also vor allem massenmediale Texte, 
die ich aus den elektronischen Korpora beziehe. Als das erste Kriterium für die 
Auswahl der einzelnen zu untersuchenden Belege der letzten Jahre eignete ich 
mir vor allem die Häufigkeit des Vorkommens innerhalb einer bestimmten Zeit-
spanne an. Die Belege entstammen der Rubrik des Leipziger Korpus Wörter des 
Tages. In dieser Rubrik werden Schlagwörter aufgeführt, die in den deutschen 
Zeitungstexten an jenem Tag am häufigsten vorkommen. Diese Tatsache erwies 
sich als sehr bedeutungsvoll für die Auswahl der analysierten Lexeme, da bereits 
die Frequenz ihres Aufkommens viel über ihre Relevanz aussagt. Die Untersu-
chung soll in dem Bereich der Publizistik verankert werden. Dies führt mich zum 
zweiten Auswahlkriterium. Die Belege sollen der Sprache der Publizistik ange-
hören. Die Sprache der Publizistik kann zwar als Fachsprache verstanden wer-
den, sie hat jedoch sehr viel mit der Allgemeinsprache gemeinsam. Die Wechsel-
beziehung zwischen der Allgemeinsprache und den verschiedenen Fachsprachen 
ist als sehr intesiv zu bezeichnen, es kann keine eideutige und objektive Grenze 
zwischen diesen Bereichen gezogen werden. Trotz dieser Tatsache orientiert sich 
die Untersuchung auf die Lexeme, die vor allem in der Sprache der Zeitungen 
vorkommen.  
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Korpus českých textů z období humanismu  
jako východisko lingvistických analýz 

 
František Martínek 

 
Oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 

 
 

Text se zabývá otázkou, jak v současných podmínkách co nejefektivněji zkou-
mat humanistickou češtinu, orientačně vymezenou lety 1500 – 1620. 

1. Situace 
1.1 Co máme k dispozici? 
I) Textové zdroje, a to a) staré tisky a rukopisy; b) klasické (papírové) edice; 

c) elektronické edice; d) korpus (diachronní složka ČNK; v diachronním korpusu 
je pouze 163 000 slovních tvarů z humanistické češtiny, další texty jsou v texto-
vé bance). 

II) Slovníkové zdroje, a to a) slovníky, jež zachycují (nejen) slovní zásobu 
daného období, např. Gebauerův a Jungmannův; b) slovníky nepokrývající prů-
řez celou slovní zásobou (Newerklův soupis germanismů); c) etymologické 
slovníky; d) slovníčky k edicím; e) elektronizované kartotéky (především excer-
pce Zdeňka Tyla o rozsahu 556 000 lístků, dále dvě další kartotéky po cca 
40 000 lístcích v ÚJČ). 

III) Dobové slovníky a gramatiky. 
IV) Práce popisující humanistickou češtinu. V některých případech bohužel 

prezentují jako dobový stav jazyka poznatky, ke kterým badatel dospěl pozoro-
váním jednoho textu nebo několika textů jednoho autora a jejich konfrontací se 
svou vágní představou o dobové jazykové normě. Z průřezových prací je třeba 
uvést Porákovu monografii o pravopisu a hláskosloví humanistické češtiny 
(1979/1983), jež je přesným popisem poměrně reprezentativního a vyváženého 
materiálu, ovšem bez důsažnějších teoretických vývodů. 

1.2 Zmíněná Tylova excerpce češtiny doby střední byla vědomě budována 
jako diferenční. Vzhledem k rozrůznění jazyka v době humanismu a baroka by 
pro velký výkladový slovník češtiny doby střední byly podle kvalifikovaného 
odhadu zapotřebí cca 3 miliony lístků. Stávající excerpce je kvantitativně neprů-
kazná a jejím výstupem by mohl být nejvýše malý diferenční slovníček. Může 
však sloužit jako neocenitelná pomůcka při interpretaci nejasných a sporných 
míst ve vydaných i dosud nevydaných textech. Kromě toho ukazuje textové 
souvislosti mezi jednotlivými památkami. 
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2. Jak dál? 
2.1 Jak pokračovat ve zkoumání humanistické češtiny? Problém se v oblasti 

slovní zásoby mnohdy zužuje na jedinou otázku: Je lepší dál excerpovat, byť 
s užitím elektronických nástrojů, nebo nejprve vytvořit velký, reprezentativní 
korpus textů, poskytující prostor i pro dotazy, jaké si při jeho vytváření ani 
nedokážeme představit (srov. Kučera 2005, s. 194 – 196)? Tato otázka nemá 
jasnou odpověď – pokud před námi stojí jasně a přesně ohraničený úkol, může 
být „pouhá“ excerpce výhodnější a rychlejší. 

Excerpce se při tvorbě slovníku může změnit na kvalifikovanou výběrovou 
anotaci textového korpusu. Inspirativním příkladem pro koncepci historického 
slovníku je Deutsches Rechtswörterbuch (zatím do hesla Satzzettel) a jeho digita-
lizovaná podoba.  

2.2 Jak vybudovat menší, pracovní textový korpus? Důležitá je jeho repre-
zentativnost, tj. vyvážené zastoupení různých typů textů (případně ukázek 
z textů delších). Orientační žánrové rozdělení textů motivované především prak-
tickými potřebami vypracovala pro humanistickou češtinu Zikánová (2006, 
s. 60). Dobovou produkci dělí na a) administrativní texty a oficiální listy, b) 
soukromé listy, c) historigrafii, d) odbornou literaturu, e) prakticky odbornou a 
výchovnou literaturu, f) náboženskou literaturu, g) zábavnou literaturu, h) poli-
tickou literaturu, polemiky a komentáře vztahující se k aktuálnímu dění, i) před-
mluvy a dedikace (autorka zkoumá slovosled a nezohledňuje tedy jazyk poezie a 
dramatu). 

Důležitá je otázka spolehlivého původu textu, resp. jeho autentičnosti, a 
problematika novějších zápisů starších textů (srov. Kučera, 1998, s. 306; Zikánová, 
2006, s. 58). Nová zpracování předloh nejsou bezvýznamná, ale práce s nimi 
předpokládá náročnou analýzu a diferenční excerpci (např. na základě kritických 
vydání). 

Texty budou transkribovány (srov. Kučera 1998, s. 306 – 307), přístupné 
k prohledávání ve Wordu, excerpce bude ukládána a popisována v databázích 
programu Access. Soubor textů bez značení, ale přístupný elektronickému pro-
hledávání bude přesnější nazývat bankou textů. Je zřejmé, že její budování musí 
být přizpůsobeno účelům a cílům plánovaného lingvistického zkoumání, tedy 
popisu jevů z lexikální a syntaktické roviny jazyka. 

Dílčím cílem práce bude otázka, zda se (relativně) původní české texty a tex-
ty se zřejmými předlohami jazykově liší. Je otázka, zda budovat malý paralelní 
korpus, nebo porovnávat odpovídající si texty jinak. 

3. Závěr 
Pro účely disertace sestavím relativně reprezentativní elektronickou banku 

českých humanistických textů o rozsahu přes 500 000 slovních tvarů. Výsledky 
analýz budou mít vzhledem k objemu textového materiálu nutně charakter 
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předběžných tvrzení a hypotéz. Přispějí však k obecnému cíli práce, podpoře 
dalšího výzkumu humanistické češtiny, protože pro něj vybudují pevné referenč-
ní pozadí. 

 
Příspěvek vznikl v rámci projektu č. S900610505 Slovní zásoba češtiny doby střední – 

„editio princeps“ (analýza lexikálního materiálu a jeho zpřístupnění v elektronické for-
mě), začleněného do Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje rozvíjeného v gesci 
AV ČR, a v rámci Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (projekt č. LC 546 
programu Centra základního výzkumu MŠMT). 
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Sémantická stránka domácích prvních komponentů  
hybridních složenin 

 
Patrik Mitter 

 
Katedra bohemistiky, Pedagogická fakulta,  
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 

 
 

Příspěvek se zabývá sémantickou stránkou domácích prvních komponentů 
hybridních složenin. Z analyzovaného materiálu hybridních kompozit s prvním 
komponentem domácím (více než 1000 lexikálních jednotek) vyplývá, že většina 
těchto prvních komponentů je monosémních. Polysémie, příp. homonymie se 
objevuje pouze u několika komponentů, a to u samo-, sebe-, staro-, polo-, vele-, 
velko-. To je rozdíl oproti prvním komponentům cizím, které jsou v mnohem 
větší míře polysémní, resp. homonymní. 
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Vývin kodifikácie spisovnej slovenčiny  
od Ľ. Štúra po S. Czambela 

 
Katarína Muziková 

 
Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta,  

Univerzita Komenského, Bratislava 
 
 
Opis súčasnej podoby spisovnej slovenčiny a jej fungovania predpokladá po-

znanie vývinu noriem v jednotlivých etapách. Na zistenie vývinu normy spisov-
ného jazyka je vhodné okrem vlastnej jazykovej praxe sledovať kodifikácie, 
ktoré ju zachytávajú, resp. rešpektujú, vystihujú stav jazyka v istej dobe 
a zároveň naznačujú aj dynamiku jeho vývinu. Základnú podobu spisovnej slo-
venčiny stanovila konštitutívna štúrovská kodifikácia, ktorá sa neskôr ďalej roz-
víjala a modifikovala ďalšími úpravami – hodžovsko-hattalovskou reformou, 
Czambelovou kodifikáciou, vydávaním Pravidiel slovenského pravopisu a iných 
kodifikačných príručiek v 20. a 21. storočí. Druhá polovica 19. storočia ako 
obdobie konštituovania spisovnej slovenčiny, jej zavádzania do praxe 
a postupného ustaľovania jej jazykových noriem mala kľúčový význam pre for-
movanie východísk či perspektív ďalšej kodifikácie slovenčiny. Pre vývin spi-
sovnej normy v tomto období boli relevantné štúrovská kodifikácia, hodžovsko-
hattalovská reforma a Czambelova kodifikácia, ktorá zavŕšila vývin spisovnej 
slovenčiny v 19. storočí a zároveň predurčila perspektívy jej vývinu v 20. storočí. 

Základným metodologickým postupom v doterajších výskumoch dejín spi-
sovnej slovenčiny bolo skúmanie vývinu spisovnej normy v súvislosti s vývinom 
spoločnosti, dôraz sa kládol na vonkajšie dejiny. Na komplexné uchopenie danej 
problematiky je potrebné postihnúť vnútorný vývin jazykových noriem, ich 
ustaľovanie a vyústenie do jednotlivých kodifikačných krokov – t. j. sledovať 
vnútorné dejiny. Východiskom analýzy vývinu spisovnej slovenčiny v druhej 
polovici 19. a na začiatku 20. storočia je komparácia základných kodifikačných 
príručiek – Štúrovej Nauky reči slovenskej (1846), Hattalovej Krátkej mluvnice 
slovenskej (1852) a Mluvnice slovenského jazyka (1864) a Czambelovej Ruko-
väti spisovnej reči slovenskej (1902, 1915, 1919) – a sledovanie jednotlivých 
kodifikačných úprav, ktoré umožnili identifikovať stabilné i variabilné prvky 
v kodifikácii a poukázať na to, kde, kedy a prečo dochádzalo k modifikáciám 
kodifikácie. Táto metóda umožnila postihnúť vzájomné vzťahy medzi kodifiká-
ciami Ľ. Štúra, M. Hattalu a S. Czambela a poukázať tak na základné vývinové 
tendencie charakteristické pre spisovnú slovenčinu v druhej polovici 19. storočia. 
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Poznanie zložitého vývinu, ktorým prešla spisovná slovenčina, pomáha lepšie 
pochopiť fungovanie jej súčasnej podoby a využitie minulej skúsenosti môže byť 
poučné aj pri riešení súčasných problémov týkajúcich sa kodifikácie. 
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Modifikácia naratívnych štruktúr fan fiction  
vo vzťahu k originálnym naratívom seriálov 

 
Viera Nováková 

 
Katedra anglického jazyka a literatúry, Fakulta humanitných a prírodných vied, 

Prešovská univerzita, Prešov 
 
 
Väčšina fan fiction je autormi tvorená z jednoduchého dôvodu – buď nesú-

hlasia s dejovou líniou pôvodných tvorcov, alebo nesúhlasia s romantickými 
zväzkami predstavovanými v seriáloch. Autorka sa v článku zaoberá modifiká-
ciou naratívnych štruktúr fan fiction v porovnaní s originálnymi naratívmi pô-
vodných seriálov. Rieši problematiku fan fiction tvorenej na zobrazenie alterna-
tívnych romantických zväzkov. Vo svojom článku autorka analyzuje femslash 
fan fiction (femslash – odnož slash fan fiction, ktorá sa sústreďuje na prezentáciu 
romantických párov rovnakého pohlavia; v tomto prípade ide o lesbické páry). 

V prvej časti článku sa autorka venuje stručnému vymedzeniu základných 
pojmov týkajúcich sa fan fiction, akými sú napríklad kánon a fánon, shippers, 
OTPs, TPTBs, slash a femslash. Pre následnú analýzu budú významné práve 
pojmy kánon, fánon a vzťahy medzi danými naratívmi v rámci seriálov a fan 
fiction, keďže v množstve fan fiction sa práve fánon stáva kánonom. Okrem 
pojmov týkajúcich sa výlučne fan fiction je v článku použitá aj teória naratív-
nych štruktúr, subjektivity postáv a genderových identít. 

V článku sú analyzované alternatívne naratívne štruktúry troch súčasných se-
riálov, konkrétne Bad Girls, Star Trek: Voyager a CSI: Crime Scene Investiga-
tion (CSI: Kriminálka Las Vegas). Dané seriály neboli vyberané náhodne. Jed-
ným z kritérií bola dostupnosť fan fiction s alternatívnymi romantickými 
zväzkami (práve seriál CSI: Krimináka Las Vegas má v zastúpení femslash fan 
fiction tretie miesto hneď za seriálmi Xena, the Warrior Princess a Buffy, the 
Vampire Slayer). Ďalším kritériom bola relatívne silná a významná ženská po-
stava v jednej z hlavných rolí, čo je ešte stále možné považovať skôr za neob-
vyklý ako za bežný jav. V neposlednom rade bola za kritérium považovaná aj 
existencia lesbického subtextu v daných seriáloch. Keďže v článku sa autorka 
zaoberá femslash fan fiction, prítomnosť subtextu v pôvodnom seriáli je kľúčová 
(pokiaľ v pôvodnom seriáli nie je citeľný subtext, femslash fan fiction spravidla 
nie je písaná, keďže sa autori nemajú na čo odvolať). Práve s ohľadom na subtext 
je dôležitá prítomnosť silnej a výraznej ženskej postavy (postava zväčša nie je 
prílišne feminínna, čo napomáha alternatívnej projekcii). V seriáli Bad Girls sa 
lesbický vzťah medzi hlavnými postavami stáva v priebehu prvých troch sérií 
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kánonom, tým pádom je tento vzťah považovaný za kanonický aj v rámci fan 
fiction. Problematickejšie je to s ďalšími dvomi seriálmi – v Star Trek: Voyager 
je femslash postavený na relatívne citeľnom subtexte – napätie medzi postavami, 
silné puto viažuce dané ženské postavy, dokonca v poslednej časti môžeme tvr-
diť, že subtext sa v istom momente stáva hlavným textom viditeľným 
a vnímateľným aj pre mainstreamové publikum. CSI: Crime Scene Investigation 
je seriál, v ktorom je subtext postavený na citlivom vnímaní príbehov a vzťahov 
medzi postavami divákmi, v tomto prípade nejde o dominantné chápanie 
a interpretáciu príbehov, ale o alternatívnu interpretáciu vnímanú najmä minorit-
nou časťou publika.  

V ďalšej časti článku autorka prezentuje náčrt dejových línií jednotlivých se-
riálov s upozornením na tzv. zlomové momenty týkajúce sa práve alternatívnych 
naratívnych štruktúr. Týchto zlomových momentov môže byť v rámci pôvodné-
ho seriálu neohraničený počet, avšak vo väčšine prípadov sú vnímané fandomom 
relatívne homogénne, s malým rozptylom. Po vytýčení zlomových momentov 
autorka predkladá alternatívne naratívne štruktúry a následne ich porovnanie 
s pôvodnými seriálmi. 

V tejto časti sa autorka venuje aj problematike AR (alternative reality) a AU 
(alternative universe) fan fiction a pokúša sa vysvetliť a objasniť prepojenie 
výskytu AU fan fiction v závislosti od kanonickosti femslashových vzťahov. 
V rámci teórie fan fiction sa chápe všetko, čo je uvedené v pôvodných seriáloch, 
ako kánon. V niektorých prípadoch kanonické informácie nemusia byť čerpané 
priamo z televízneho seriálu, môžu byť získané z rozhovorou s tvorcami seriálu, 
prípadne, ak je seriál adaptáciou literárneho diela, pôvodné dielo sa stáva káno-
nom. Tu niekedy môže prísť k rôznej interpretácii literárnych diel a tie sa môžu 
líšiť od ich seriálovej podoby, avšak pre fan fiction inšpirovanou seriálom je 
kánonom stále seriálová prezentácia. 

V súčasnosti sa tvorcovia seriálov čoraz častejšie obracajú na fandomy so zá-
ujmom o vytvorenie alternatívnych príbehov, respektíve alternatívnych roman-
tických párov. Niektoré seriály kanonizujú príbehy fan fiction (napríklad niekto-
ré knihy týkajúce sa Star Trek fandomu), čím fan fiction získava čoraz domi-
nantnejšie postavenie v rámci popkultúrnej produkcie. 
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Slovní asociace ve výzkumu bilingvizmu ve Vojvodině 
 

Věra Novotná 
 

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 
 
 
Při práci na dizertaci „Slovenština ve Vojvodině: status a komunikační uplat-

nění“ mě provázela otázka o budoucnosti slovenštiny na daném prostoru. Příspě-
vek profesora Pipera z Bělehradu „Asociativní slovníky slovanských jazyků a 
etnokulturní stereotypy“ byl inspirací k vlastnímu výzkumu. 

Jazykem vyjádřené představy o světě (v idiolektu i sociolektu) zahrnují i etno-
kulturní stereotypy. Jsou to komplexy nejčastějších a typických verbálních aso-
ciací, které mají určitá jazyková společenství o národech a kulturách. Náhled do 
nich může posloužit jako indikátor vztahu k sobě i druhým. To je důležité zoh-
lednit při plánování kulturní politiky vzhledem k druhým národům, národnostem 
a kulturám, ale také při kultivaci etnických stereotypů. Předpokladem úspěchu je 
znalost aktuálních stereotypů.  

Vzhledem k položené otázce jsme zaměřili pozornost na žáky posledních 
ročníků základních škol. Na základě jejich současných reakcí můžeme předpo-
kládat v jakém prostředí jazykově i kulturně pestré Vojvodiny budou žít. Anketa 
volných asociací se realizovala ve Staré Pazově (slovenská škola – 41 žáků, dvě 
třídy v srbské škole – 54 žáků). Pro porovnání jsme stejnou anketu předložili 
žákům posledního ročníku základní školy v Prievidzi (slovenská, dvě třídy – 51 
žáků) a v Bělehradu (srbská, dvě třídy – 58 žáků).  

V článku budou analyzovány asociáty toponym Srbsko, Vojvodina, Sloven-
sko, etnonym Srbi a Slováci a adverbia společně (spoločne, zajedno). Pozornost 
se věnuje struktuře nejčastějších asociátů, ona udává strukturu stereotypu, na 
slovní disperzi asociátů i na počet případů, kdy nebyla uvedena asociace. Ve 
Staré Pazově všichni žáci slovenské školy měli asociaci na každé slovo-stimulus. 
V srbské škole chybělo po jedné asociaci na slovo SLOVACI a ZAJEDNO. 
V Prievidzi u pěti žáků chyběla asociace na etnonymum SRBI, v Bělehradu tři 
žáci neměli asociaci na podnět VOJVODINA, dvanáct na SLOVAČKA, jedenáct 
na SRBI, dvacet sedm na stimulus SLOVACI a dvacet dva na slovo ZAJEDNO. 
Vzhledem k okolnosti, že anketa obsahovala pouze osm slov-stimulů, nepřítom-
nost asociací se nemůže vysvětlit únavou nebo nedostatkem času, ale spíše něja-
kým jiným problémem, který žáci měli při identifikaci své první asociace. 

Nejčastější asociace s nejméně dvěma výskyty, a to sestupnou řadou: 
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STARÁ PAZOVA – škola slovenská: 
Srbsko: Branko Ćopić/Č (10), Vojvodina (7), Dunaj (6), Belehrad (3), Balkán 

(2), Morača (2), rodina (2).  
Vojvodina: Novi Sad (8), Panonská nížina (8), Fruška Hora (4), Sriem (4), 

Dunaj-Tisa-Dunaj (2), Tisa (2). 
Slovensko: Bratislava (13), Stredná Europa (8), Tatry (4), Tatri (3), auto – 

Škoda (2), Škoda auto (2), Banska Bistrica (3), Tesco (2). 
Srbi: Vuk Karadžić (13), šlivovica (6), manastier/y manastiri (3), Sveti Sava 

(3), tvrdohlaví/ý (3), pravoslavci/vni (2). 
Slováci: Anton Bernolak (15), sukromníci/sú (4), ja (3), LIFAM (3), národ-

ná/a menšina (3), narodnosna/á menšina (3), Bernolak.  
Spoločne: Slovania/nja (14), podobni jazik (11), ista/á rasa (4), podobna/á 

klima (4), jazyk (2), žiť (2). 
Poznámka: v článku je věnována poznámka k pravopisu odpovědí. 
 
STARÁ PAZOVA – škola srbská: 
Srbija: domovina (7), otadžbina, otađbina (4), Beograd (3), moja zemlja (3), 

naša zemlja (3), kuća (2), mir (2), planina/e (2), stara (2).  
Vojvodina: Novi Sad (7), ravnica (7), Srem (6), Dunav (4), dolina/e (2), zele-

no (2). 
Slovačka: Slovaci/ak (7), Bratislava (4), Evropa (3), nošnja/narodna n. (3), 

skijanie (3), mamička/e (2), mamika (2), slova (2). 
Srbi: narod (11), ljudi (5), lepi (2), sport (2). 
Slovaci: plavi (4), kifle (3), narod (3), suknje (3), folklor (2), nošnja/e (2), 

orasi (2), seljaci (2), torta/i (2), Tot (2). 
Zajedno: ljubav (12), skup (6), gomila (4), svi (4), društvo (3), mir (3), dru-

garstvo (2), druženje (2), sreća (2). 
 
PRIEVIDZA: 
Srbsko: vojna (19), 1. sv. vojna (6), Čierna Hora/hora (4), vojny (4), ľudia 

(2), štát (2).  
Vojvodina: história/dejiny (8), Slovania (5), Slováci (4), vojak/-ci (4), kráľ 

(3), voda (3), mesto/staré mesto (3), historická zem (2), vodca (2). 
Slovensko: Tatry/Vy.T. (10), vlast (8), domov (4), Dunaj (3), hokej (3), zem 

(3), moja vlasť (2), príroda (2), štát (2), Slovák/-ci (2). 
Srbi: Slovania/slovania (7), vojaci (4), vojna (3), chudáci (2), ľudia (2), srny 

(2). 
Slováci: ľudia (4), my (3), národ/n. SR (3), Slovensko (3), alkohol (2), hokej 

(2), ja (2), priatelia (2), brat/-ia (2). 
Spoločne: národ/-y (6), Evrópa (4), história (4), Slovania (4), sloboda (3), 

podobná reč (2), slovanské národy (2). 
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BĚLEHRAD: 
Srbija: Beograd (8), domovina (5), država (3), otadžbina (3), do Tokija (2), 

grad Beograd (2), Kosovo (2), moja domovina (2), rasulo (2), sloboda (2), sport 
(2), zemlja (2).  

Vojvodina: ravnica (15), Novi Sad (4), Lala/e (3), Srem (3), Čanak (2), kuku-
ruz (2), Mađari (2), Petrovaradin (2). 

Slovačka: Bratislava (11), Čehoslovačka (3), Češka (3), država (3), hokej (3), 
Slovaci (2), Škoda (2). 

Srbi: narod (4), Marko Kraljević (2), tvrdogalvi (2), vredni ljudi (2). 
Slovaci: ludaci (3), narod (3), Šibadžije (2). 
Zajedno: Sloveni (5), narod (3), Balkan (2), Slovenski narod/i (2). 
 
Po provedené analýze můžeme potvrdit důležitost adekvátních informací, 

úlohu školy a plánování kulturní politiky. Uvidíme, jak na vytváření auto- i hete-
rostereotypů u mladých lidí působí i osobní zkušenosti. Je možné vyslovit opti-
mistickou prognozu pro uchování identity Slováků a slovenštiny na území Voj-
vodiny. 
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Semiotická interpretácia hudobných videoklipov 
 

Peter Oborník 
 

Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií,  
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 

 
 
Nosná informácia cielene produkovaných hudobných videoklipov vstupuje 

do procesu mediácie vo forme komplexnej uzavretej krátkej audio-vizuálnej 
kompozície. Z hľadiska splnenia primárneho zámeru (promotion) a individuál-
neho autorského zosobnenia vzniká kódová substitúcia na rôznych úrovniach. 
Relevantné sú z toho tri úrovne.  

Zámerná, primárna úroveň identifikuje hudobný videoklip ako formu rekla-
my a promotion. Cieľom tejto úrovne je maximalizácia podpory predaja. Znak je 
rýchlo čitateľný, vo vysokej miere redundantný, dynamika rýchla (s cieľom 
neustále pútať pozornosť). Ikonická konkrétnosť predvída záujem nespojitého 
heterogénneho publika, teda masovosť, komerciu. Z hľadiska znakovej segmen-
tácie je viditeľný pokus o vytvorenie ikony, vzoru, modelu (napr. tanca, oblieka-
nia, správania), príjemca sa stotožňuje s autorom.  

Druhá, nadstavbová úroveň je asociatívnou úrovňou znaku. Predvída aso-
ciačno-percepčné znakové kvality. Príjemca získava interpretačnú nadhodnotu, 
mediálny zážitok. Ikonickú hodnotu znaku transformuje do vyššej abstrakčnej 
roviny, identifikuje indexy a symboly. Nachádza všeobecný zámer, spoločenské 
hodnoty, rozširuje svoj informačný status, persuazívne faktory vníma fakticky, 
nesnaží sa o vzorovosť, modelovosť1. Z hľadiska semiotickej interpretácie doká-
že kategorizovať znaky na roviny denotácie, konotácie a mýtu.  

Tretia, najvyššia abstrakčná úroveň krátkych hudobných videoklipov nevy-
hnutne potrebuje na ich správnu kvalitatívnu analýzu a následnú korektnu inter-
pretáciu kultúrno-spoločenské vedomosti, poznatky, osobné skúsenosti a kom-
plexný nadhľad. Je individuálna, estetická, kritická, kultúrna. Hudobný videoklip 
kulturálnej úrovne označujeme ako populárno-kultúrny produkt. Popularita 
predvída masovosť, heterogenitu (cieľ), kultúra predvída usporiadanie, kolektivi-
tu, kontinuitu, homogenitu (stvárnenie). Kontrast hetero- a homogenity znakové-
ho kódu hudobných videoklipov vytvára osobitú popkultúru. 

Vizualizácia auditívneho znaku a sémantiky textu je ťažiskom kvalitatívnej 
mediálnej semiotickej analýzy hudobných videoklipov. Grafický znak (vizuálny 
– z hľadiska vnemu), základný analyzovaný segment, predpokladá ikonickosť 
(názornosť), dialogickosť (spätnú väzbu), performanciu a ich krátky časový 
progres. Ťažiskom semiotickej analýzy hudobných videoklipov je vizualizácia, 
hĺbkou sú asociačné kvality pozorovaného znaku. 



 132 

Mediálna interpretácia hudobných videoklipov zohľadňuje komerčný zámer 
aj kulturálny potenciál práve vďaka znakovej sémantike a rovinám znakovej 
abstrakcie. Základný predpoklad je audiovizuálny systém znakov (kód), najčas-
tejším prenosovým kanálom je televízia a internet, masové médiá. Hudobný 
videoklip je sémiotický kompex, znázorňujúci aktuálny obraz spoločnosti cez 
individuálne postoje autora. 
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O prezývkach železničných rušňov 
 

Martin Ološtiak 
 

Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií,  
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 

 
 

V príspevku sa pozornosť sústreďuje na jazykovoštruktúrnu, lexikálno-
motivačnú a sčasti pragmatickolingvistickú charakteristiku špecifického typu 
lexikálnych jednotiek – prezývok železničných rušňov (ďalej PR). 

 
PR z onomastického hľadiska 
PR patria do onymickej triedy chrématoným, t. j. názvov ľudských výrobkov, 

ktoré nie sú fixované v teréne. Presnejšie možno hovoriť o tzv. sérionymách, 
teda názvoch pomenúvajúcich typ, model, sériový výrobok. 

Rušne majú oficiálne len numerické (v minulosti alfanumerické) označenia, 
ktoré sa zakladajú na striktných technických normách. Jazykovú nomináciu 
prostredníctvom prezývok možno chápať aj ako prostriedok humanizácie. PR sú 
produktom pomenúvacej potreby v neoficiálnych komunikačných situáciách, 
vznikajú ako prejav familiárneho až intímneho vzťahu železničiarov a želez-
ničných fanúšikov k veľkým a komplikovaným technickým zariadeniam.  

Neoficiálnosť spôsobuje uvoľnenosť onymickej normy, čo zapríčiňuje po-
merne rozsiahlu polyonymiu (viacmennosť: jeden onymický objekt má viacero 
názvov, v našom prípade jeden typ rušňa má viacero prezývok), napr. rušeň radu 
754 má prezývky Okuliarnik, Kobra, Štvorka; riadiaci vozeň radu 810, resp. 812 
má prezývky Autobus, Akvárko, Český Šinkansen, Fofrcuk, Hókaidó, Chudák, 
Kosťotras, Krabička, Kredenc, Kufor, Lokálbus, Metro, Orchestrion, Plazivec, 
Plevel, Railbus, Skleník, Spotený plech, Sračka predraná, Šiml na kolejích, 
Š(l)ukafon, Technoparty, Úbožiak, Bimbo (zahrnuté sú aj lexémy z českého jazy-
kového prostredia). 

Bolo spomenuté, že PR patria do skupiny sérioným (teda viacdenotátových 
proprií). Toto konštatovanie treba spresniť. Pomerne často sa totiž stretávame aj 
s pomenovaniami konkrétnych rušňov v rámci daných typov, radov; napr. rušne 
radu 754 s prezývkou Okuliarnik majú tieto individuálne prezývky: Michaela 
(754.010), Beátka (754.033), Renátka (754.055), Erotika (754.069), Júlia 
(754.072). 

PR zo všeobecného hľadiska motivácie 
Na nominačný proces a jeho výsledok v súvislosti s PR majú vplyv najmä 

tieto všeobecné faktory: 
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• čas – napr. prezývka Favorit vznikla v čase, keď boli populárne automobi-
ly Škoda Favorit; 

• priestor (regionálna determinovanosť PR, napr. Rakaňa – výraz známy na 
východnom Slovensku: rozličné vysvetlenia 1. „žaba“ (daný rušeň má ze-
lenú farbu), 2. podľa rachotiaceho zvuku húkačky na základe podobnosti 
s bučaním kráv, ktoré sa volali rakane); 

• typológia rušňov z rozličného hľadiska a symbolické označenie druhov 
rušňov podľa technických noriem a konvencií (napr. rušne podľa poho-
nu: parné, dieselové, elektrické, rušne podľa účelu: posunovacie, nákladné, 
osobné, rýchlikové, univerzálne; numerické a alfabetické označenia, fareb-
né nátery a pod.): napr. prezývka Bobina vznikla na základe asociácie 
a formálnej podobnosti s technickým označením Bo´Bo´ (B = dvojnápra-
vový, o = s individuálnym pohonom dvojkolia, ´ = v osobitnom podvozku). 

Triedenie PR 
Ako inšpiratívna sa ukazuje aplikácia klasifikácie prezývok osôb (jej autorom 

je V. Patráš, 1996), v ktorej sa vymedzuje päť skupín: 
1) konotačné prezývky (utvorené z rodného mena alebo priezviska nosite-

ľa prezývky): napr. Budinský → Buďo; 
2) „exteriérové“ prezývky (podľa fyzického vzhľadu nositeľa prezývky): 

napr. Žirafa (o vysokom človeku); 
3) „interiérové“ prezývky (podľa psychických či charakterových vlastnos-

tí nositeľa prezývky): napr. Táradlo (o človeku, ktorý veľa rozpráva); 
4) aluzívne prezývky (filmových postáv, rozprávkových bytostí, známych 

osobností a pod.): napr. Šmolinka (podľa rozprávkovej postavičky); 
5) situačné prezývky (podľa výraznej udalosti, záľub, sklonov a pod. nosi-

teľa): napr. Doktor (nositeľ mal veľa úrazov). 
Pri PR možno vyčleniť tieto analogické skupiny (uvádzame len príklady, 

podľa potreby so stručným vysvetlením): 
1) Eso (podľa staršieho označenia typu elektrického rušňa ES), Bobina, Ce-

cilka (podľa technického označenia Bo´Bo´, resp. Co´Co´), Pegas (podľa 
vykurovacieho agregátu PG 500); 

2) Laminátka, Plecháč (podľa laminátovej, resp. plechovej skrine), Banán 
(podľa farby náteru), Šesťkolák (podľa počtu náprav), Delfín (podľa far-
by); 

3) Bastard (podľa nesúladu medzi náterom a typom príslušného elektrické-
ho rušňa), Somár (podľa nevyspytateľnosti súvisiacej s poruchami elek-
troniky); 

4) Karkulka, Bardotka, Hektor, Kyklop; 
5) Spotený plech (v lete sa cestujúci v motorových vozňoch s touto prezýv-

kou často potili). 
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PR z hľadiska lexikálnej motivácie 
Na viacerých miestach sme konštatovali, že inšpiratívnosť a univerzálnosť 

lexikálnomotivačnej teórie J. Furdíka (súhrnne v práci Teória motivácie 
v lexikálnej zásobe, 2008) spočíva okrem iného v možnosti jej aplikácie pri ana-
lýze akéhokoľvek lexikálneho materiálu. Dôkazom sú aj PR. 

Vo Furdíkovom prístupe sa počíta so všeobecnou platnosťou princípu moti-
vácie (v opozícii k prístupu F. de Saussura, kde sa zdôrazňuje arbitrárnosť jazy-
kového znaku), vyčleňuje sa sedemnásť typov lexikálnej motivácie, upozorňuje 
sa na dynamiku a podčiarkuje sa kooperácia jednotlivých motivačných typov. 

V nadväznosti na posledný poznatok možno všetky PR (ale aj prezývky 
osôb) charakterizovať ako výsledok spolupôsobenia onymickej a sociolektickej 
motivácie (onymicky motivované sú vlastné mená, sociolekticky motivované sú 
lexémy preferenčne používané istou societou; termín sociolektická motivácia je 
odvodený od termínu sociolekt). PR sú typom proprií, ktorý vytvára a používa 
societa železničiarov a železničných nadšencov. 

Na tvorení a fungovaní PR sa podieľajú (v spolupráci so spomenutými dvomi 
motivačnými typmi) aj ďalšie typy lexikálnej motivácie. Niekoľko príkladov: 

• paradigmatická motivácia: Eso (← ES „bývalá skratka označujúca dvoj-
systémové elektrické rušne“), fundujúci vzťah paronymie ES → Eso; vzťah 
homonymie Eso (prezývka rušňa) – eso (najvyššia karta); 
• syntaktická, slovotvorná a interlingválna motivácia: Dvojkový Peršing 
(syntakticky motivované sú viacslovné pomenovania; interlingválne moti-
vované sú lexémy prevzaté z cudzích jazykov, v tomto prípade komponent 
Peršing; slovotvorná motivácia: dvojka → dvojkový); 
• teritoriálna motivácia: Rakaňa (z východoslovenských nárečí); 
• slovotvorná motivácia: šesť kolies → Šesťkolák; 
• expresívna a interlingválna motivácia: Fofrcuk; 
• expresívna, syntaktická a slovotvorná motivácia: Sračka predraná; 
• expresívna motivácia: Pinďo/Prnďo (Pendolino). 
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Latinské sufixálne derivačné morfémy  
a možnosti ich klasifikácie 

 
Slávka Oriňáková 

 
Ústav jazykových kompetencií, Centrum celoživotného a kompetenčného  

vzdelávania, Prešovská univerzita, Prešov 
 
 
V príspevku sa zameriavame na čiastkový problém našej dizertačnej práce 

Morfematická štruktúra latinských substantív a adjektív, v ktorej aplikujeme 
moderné lingvistické prístupy a metódy výskumu na mŕtvy jazyk – latinčinu. 
Vlastný výskum tejto práce spočíva v morfematickej analýze takmer 10 000 
vybraných latinských lexikálnych jednotiek a v následnej interpretácii jednotli-
vých morfém. Východiskom sa pre nás stali princípy morfematickej analýzy 
použité kolektívom autorov M. Sokolovej – G. Moška – F. Šimona – V. Benka 
v Morfematickom slovníku slovenčiny (1999, ďalej MSS) a v Slovníku koreňo-
vých morfém slovenčiny M. Sokolovej a kol. (2005, ďalej SKMS), v práci Vý-
chodiská morfémovej analýzy od J. Bosáka (1985), ako aj v ďalších, prevažne 
domácich odborných prácach. Základné definície jednotlivých typov morfém 
a iných segmentov preberáme tiež z MSS a SKMS, ako aj od J. Horeckého 
(1964). 

Po morfematickej analýze vybraného inventára slov sme dospeli k súboru vy-
še 100 sufixálnych derivačných morfém, z nich drvivá väčšina má viacero va-
riantov. Sufixy môžu stáť v niekoľkých pozíciách vzhľadom na koreň, podlieha-
jú morfonologickým zmenám, zľava i sprava sa rozširujú o ďalšie segmenty – 
infixy, ktoré rozširujú gramatické alebo derivačné morfémy. 

Forma latinských sufixálnych morfém je rozmanitá. Latinské jadrové sufi-
xálne morfémy sú tvorené minimálne jednou fonémou, vokálom (V, napr. -i-) 
alebo konsonantom (C, napr. -t-), maximálne piatimi fonémami, pričom päťhlás-
kové sufixy sú zriedkavé (napr. štruktúra VCVCV: -imōni-). Najčastejšou štruk-
túrou je VC (asi 46 %, napr. -āl-). 

Klasifikáciu morfém možno považovať za jednu z najdôležitejších úloh 
v našom výskume. Problematike klasifikácie sufixov, ale skôr zo slovotvorného 
aspektu sa venovali napríklad K. Brugmann (1906, in: Pultrová, 2004, s. 143 – 
151), M. Leumann (1944, in: Pultrová, 2004, s. 143 – 151), M. Dokulil (1962). 
Inventár sufixálnych morfém z nášho výskumu a ich charakteristiky umožňujú 
ich triedenie z rôznych hľadísk:  
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1. funkčné hľadisko:  
a) čisto substantívne sufixy (druhovo silné, napr. -īc-/-īx-),  
b) čisto adjektívne sufixy (druhovo silné, napr. -bil-),  
c) druhovo slabé sufixy so zmiešanou funkciou (napr. -ān-);  
2. morfologické (deklinačné) hľadisko:  
a) deklinačne silné sufixálne morfémy (napr. -iōn-/-iō-), 
b) deklinačne slabé sufixálne morfémy (napr. -āt-);  
3. Sémantické hľadisko:  
a) mutačné sufixálne morfémy (napr. -e-),  
b) transpozičné sufixálne morfémy (napr. -ēl-),  
c) modifikačné sufixálne morfémy (napr. -ēt-).  
Inventár sufixálnych morfém latinských substantív a adjektív usporadúvame 

v dizertačnej práci kvôli prehľadnosti a ľahšej orientácii abecedne podľa zakon-
čenia základnej morfémy (napr. sufixy zakončené na -c, sufixy zakončené na -d 
atď.). Podskupiny vytvárame na základe ďalších spoločných markantných zna-
kov (napr. existencia určitého alternantu v nominatíve sg. a pod.). 

V triedení sufixálnych derivačných morfém, ktoré ponúka naša dizertačná 
práca, sa síce miešajú formálne, morfologické aj derivatologické kritériá, no 
cieľom nebolo na tomto mieste ponúknuť vyčerpávajúcu systémovú klasifikáciu 
latinských sufixov, je to skôr pokus zostaviť čím prehľadnejší súbor umožňujúci 
rýchlu orientáciu v zložitom svete sufixálnych morfém. 
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Modálnosť textu 
 

Katarína Pekaríková 
 

Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta, 
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 

 
 
1. Cieľom príspevku je vysvetliť a charakterizovať modálnosť textu 

v nadväznosti na zistené poznatky o vetnej modálnosti. Pojem modálnosť po-
chádza z lat. slova modus (miera, takt, rytmus, spôsob) s ďalšími odkazmi: a) 
medeor (liečiť, pomáhať, odpomáhať niečomu), b) meditor (myslieť, premýšľať, 
chystať sa, pripravovať sa), c) meditatus (premyslený, naštudovaný, nacvičený). 
Na pôvodný význam sa postupne navrstvovali ďalšie interpretácie, čo spôsobilo 
problémy pri snahe o jednotné vymedzenie modálnosti. Medzi ďalšie faktory 
ovplyvňujúce nestabilitu v spôsobe nazerania na problematiku patrí: komplex-
nosť (všeobecné vymedzenie: postoj hovoriaceho k obsahu / k reálnosti výpove-
de) a interdisciplinárnosť pojmu (stretávajú sa tu ciele psychológie (hovoriaci), 
logiky (propozícia) a lingvistiky (jazykové prostriedky)). Pri vymedzení modál-
nosti sú nevyhnutné a neoddeliteľné tri komponenty, t. j. hovoriaci, propozícia 
a výpoveď. Východiskom pre vymedzenie modálnosti ako jazykovej kategórie je 
systém základných modálnych prostriedkov (modálne slovesá, modálne adverbiá 
a epistemické partikuly). Ak je zosilnený komponent hovoriaceho a zoslabený 
komponent propozície, hovoríme o epistemickej modálnosti. Naopak, pri deon-
tickej modálnosti je zosilnená propozičná zložka a zoslabený komponent hovo-
riaceho.  

2. Treba rozlíšiť medzi indikátormi obligátnej (gramatickej) modálnosti 
a prostriedkami fakultatívnej (lexikálnej) modálnosti. Najmä pomocou into-
načných (melodéma) a morfologických (modus slovesa) jazykových prostried-
kov sa tu utvára základná štruktúra viet, napr. oznamovacích, opytovacích, roz-
kazovacích a i., ktoré vyjadrujú intenciu hovoriaceho, a teda pragmatické či 
ilokučné podmienky. V súvislosti s fakultatívnou modálnosťou sa stretávame 
s pojmami epistemická a deontická modálnosť. Tieto kategórie charakterizujú 
jazykové prostriedky (modálne slovesá, modálne príslovky a modálne častice), 
ktoré sa realizujú predovšetkým v lexikálnom a syntaktickom systéme jazyka 
(Ligara, 1997, s. 30 – 32). Ako sa ukázalo, je problematické jednoznačne zaradiť 
tieto slová buď do skupiny lexikálnych, alebo syntaktických prostriedkov. Za 
výstižnejšiu považujeme Ďurovičovu kategóriu lexikálno-syntaktických modál-
nych prostriedkov. V našom výskume ju tvoria tieto indikátory modálnosti:  

a) Modálne slovesá (68,4 %): musieť, nemusieť, môcť, nemôcť, chcieť, ne-
chcieť, smieť, nesmieť, dať, dať sa, nedať sa, mať sa, nemať sa.  
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b) Modálne adverbiá (19 %): treba, netreba, možno, nemožno. 
c) Epistemické partikuly (12,6 %): pravdepodobne, zrejme, asi, vraj, iste, is-

totne, isto, akiste, isteže, určite.  
3. Prostriedky fakultatívnej modálnosti sú nezáväzné pre pochopenie základ-

ného významu vety ako autonómnej a izolovanej jednotky. Na druhej strane 
obligátne prostriedky sú pri dekódovaní významu slovenskej vety nevyhnutné 
a povinné. Kým obligátnosť nám hovorí o základnej (vlastnej) informácii textu, 
fakultatívne modálne prostriedky nám odkrývajú (explikujú) metatextovú „nad-
informáciu“, „druhý hlas“, vnútorný komentár hovoriaceho. Hovoriaci sa 
v priebehu tvorenia textu sám seba pýta alebo komentuje, či to, o čom vypovedá, 
je skutočne možné, nutné, chcené, či je naozaj presvedčený o tom, čo tvrdí. Ta-
kéto odpovede či komentáre vytvárajú druhú úroveň výpovede a následne i textu. 
Sú schopné zachytiť poslednú jazykom sformulovanú informáciu o postojoch 
(úmysloch) hovoriaceho k základnému významu textu. Prekračujú hranice syn-
taktického (generatívneho) popisu a tvoria plynulý prechod medzi vetou a tex-
tom. Od tohto miesta už nehovoríme o lexikálno-syntaktických modálnych pro-
striedkoch, ale o modálny metatextový operátor (MMO). Sú indikátormi 
modálnosti textu, skúmajú sa v inter-akcii s textovým okolím a vyznačujú sa 
vlastnosťou metatextovosti, ktorá je ich sémantickou podstatou.  

4. Okolia, v ktorých sa jednotlivé MMO nachádzajú, dávajú zmysel použitiu 
vo výpovedi i texte. Najvýraznejšie sa potreba textového okolia prejavuje pri 
tých MMO, ktoré sú zaradené do skupiny epistemických a súčasne deontických 
MMO (musieť, môcť, mať sa, možno). Distribúcie jednotlivých MMO ukázali, že 
textové okolie môže meniť pôvodný význam MMO, ale aj negovať 
a potvrdzovať jeho význam. Parciálne výsledky analýz jednotlivých MMO vo 
vzťahu k ich textovému okoliu poukazujú na rôzne spôsoby (modusy), akými 
hovoriaci v texte poznáva a chápe svet ako možný, nutný, chcený a presvedčivý 
(konvergencia, divergencia, implikácia, explicitnosť, implicitnosť, negácia, vy-
svetľovanie, kauzálnosť, stupňovanie, odstupňovanie, temporálna gradácia, pri-
raďovanie, determinovanie, dialóg, eufemizovanie, absencia faktov, emocionál-
nosť, sprostredkovanosť, pragmatickosť a i.). Význam MMO bližšie odkrýva 
autorovu otvorenosť (možnosť) alebo uzavretosť (nevyhnutnosť) ďalším mož-
nými alternatívam realizácie deja.  

5. Použitie, frekvencia a lokácia MMO v širších textových súvislostiach vy-
plýva z komunikačného cieľa hovoriaceho vyjaviť príjemcovi svoj postoj 
k obsahu celého komunikátu (napr. kapitola, časť väčšieho diela). Na základe 
toho vymedzujeme pojem modálna dominanta. Je to taký význam MMO, ktorý 
má v ucelenom texte dominantné postavenie. Modálna dominanta odkrýva, či je 
hovoriaci v celom texte otvorený nejakej možnosti (jazykový reprezentant: 
môcť), či je zameraný výlučne na jedinú alternatívu realizácie deja (jazykový 
reprezentant: musieť), aký má zámer (chcieť) alebo do akej miery je o niečom 
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presvedčený (asi, určite). Pri určovaní modálnej dominanty sa zohľadňuje krité-
rium sémantickej dôležitosti, a to: a) v spôsobe rozvíjania témy; b) v kompozič-
nej hierarchii textu. Dominantný je teda ten modálny význam, ktorý sa v texte 
buď ďalej rozvíja, alebo sa nachádza v rámcových častiach textu (názov, titulok, 
nadtitulok, podtitulok, perex, lead, medzititulok, predhovor, prológ, záverečný 
odsek, doslov, epilóg, zhrnutie).  

6. Modálnosť textu je teda špecifická sémanticko-pragmatická kategória, 
ktorá vychádza z rezervoára prostriedkov vetnej modálnosti. Jej základnou jed-
notkou je MMO s bázovou vlastnosťou metatextovosti. Prostredníctvom určenia 
rámcových častí textového celku (napr. názov, titulok, perex, lead, medzititulok, 
predhovor, prológ a i.) a spôsobu rozvíjania témy zisťujeme, ktorý MMO je 
v komunikáte dominantný. Táto modálna dominanta odkrýva nielen postoj hovo-
riaceho (autora) k obsahu celého textu, ale zároveň aj jeho spôsob poznávania 
skutočnosti. Modálnosť textu sa spája so stanoviskom a koncepciou hovoriaceho, 
ale aj s kategóriou „uhol pohľadu“, čím nadobúda interdisciplinárnu povahu.  

7. V rámci modálnosti textu sa otvára množstvo ďalších úloh, ktoré sú im-
pulzmi do ďalšieho bádania. Treba zistiť a) kompletný rezervoár základných 
(modálne slovesá, adverbiá, a najmä epistemické partikuly v interakcii s texto-
vým okolím) a odvodených (napr. analytických verbo-nominálnych výrazov) 
MMO v slovenčine; b) distribúcie jednotlivých MMO v rôznych komunikačných 
situáciách a funkčných štýloch; c) spoznať ekvivalenty jednotlivých MMO 
v iných jazykoch (ich významová redukcia alebo rozšírenie); d) frekvenčne ana-
lyzovať najproduktívnejšie MMO v súčasnej slovenčine.  

Cez modálnu dominantu ako kľúčový pojem modálnosti textu je len krok 
k interdisciplinárnemu výskumu. Napríklad výskumom modálnej dominanty 
v dlhších monologických a dialogických, ústnych a písomných alebo verejných a 
súkromných komunikátoch sa môže nájsť odpoveď na otázku, či ovplyvňuje 
zmena komunikačnej situácie spôsob poznávania skutočnosti hovoriacim. Pod-
netná sa ukazuje identifikácia modálnej dominanty v pôvodných a preložených 
textoch, v komunikátoch rôznych sociálnych skupín, v textoch jednotlivých 
funkčných štýlov, v pôvodných textoch rôznych jazykových kultúr, v textoch 
jedného autora alebo viacerých autorov, v reči detí a dospelých a pod. 
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Sémantické kategórie predmetnosť a činnostnosť  
v ranej ontogenéze reči dieťaťa 

 
Katarína Podhajecká 

 
Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií,  

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 
 

 
Pri výskumoch detskej reči sa v minulosti veľmi často nebral do úvahy jej 

vzťah k mysleniu a sociálna zameranosť. Predmetom príspevku je vývin nenaru-
šenej detskej reči v prirodzenom komunikačnom prostredí v časovom rozmedzí 
jedného polroka medzi druhým a tretím rokom života. Cieľom príspevku bude 
popísať dve najfrekventovanejšie sémantické kategórie, a to predmetnosť a čin-
nostnosť. Vychádzali sme pritom z modelu devätnástich sémantických kategórií 
vytvoreného Američankou Margaret Laheyovou a upraveného na základe vlast-
ností slovenského jazyka Svetlanou Kapalkovou, Janou Kesselovou a Danielou 
Slančovou. V centre pozornosti stojí to, čo dieťa, v našom prípade medzi 27. až 
32. mesiacom života, hovorí. Budeme sledovať, ako sa myslenie dieťaťa odráža 
v jazyku, t. j. aké jazykové prostriedky vzhľadom na komunikačnú situáciu pou-
žíva a aký obsah chce nimi vyjadriť. Naším úsilím je vypracovať tzv. zóny naj-
bližšieho vývinu (Vygotskij), pričom rozhodujúcim kritériom nie je vek dieťaťa, 
ale chronológia uvedomovania si niektorých obsahov a ich odzrkadľovanie sa 
v systéme jazyka. V rámci predmetnosti sledujeme vývin deklinačného systému, 
slovnodruhového vyjadrenia, konkrétnosti a abstraktnosti či terminológie. Pri 
sémantickej kategórii činnostnosť rozlišujeme činnostnosť so zmenou miesta 
a bez zmeny miesta. Tu sledujeme vývin používania gramatických kategórií 
slovies (slovesná osoba, slovesný čas, číslo, slovesný spôsob), autosémantickosť 
a synsémantickosť, zvratné a nezvratné slovesá. Aj keď je zrejmé, že vzhľadom 
na svojráznosť každého jedného dieťaťa nemožno určiť, v ktorom mesiaci života 
dieťa použije príslušný jazykový prostriedok na vyjadrenie príslušného obsahu, 
jednako sa ukazuje, že „deti si na celom svete na približne rovnakých vývino-
vých stupňoch osvojujú tie isté komponenty obsahu“ (M. Laheyová), teda je 
zachovaná postupnosť osvojovania si jednotlivých obsahov a následne aj po-
stupnosť ich rečového vyjadrenia. 
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Problémy metodologie literární onomastiky 
 

Žaneta Procházková 
 

Ústav pro jazyk český, Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 
 

 
Na základě analýzy osmačtyřiceti českých a slovenských materiálových stu-

dií a diplomových prací z let 1976 – 2008 jsem se pokusila popsat přístupy ke 
jménům postav, s nimiž se v literární onomastice setkáváme. Nešlo mi tedy 
o teoretický popis toho, jak by se k rozboru jména v textu mělo přistupovat, ale 
o to, jaké postupy opravdu v praxi různí badatelé volí. Čerpala jsem výhradně 
z materiálových studií, které se zabývají literárními antroponymy v jednom kon-
krétním díle, u jednoho autora či v jednom okruhu textů. Nebrala jsem v úvahu 
stati obecnější teoretické povahy ani články týkající se problematiky překladu 
jmen. 

1 Přístup formálně-statistický 
Přístup formálně-statistický se zaměřuje na formu proprií, „kterou sledujeme 

z hlediska morfologického, fonologického (je-li to nutné, zabýváme se i jeho 
grafickou podobou) a z hlediska slovotvorného, analyzujíce propria jednak typo-
logicky, jednak posuzujíce užité slovotvorné prostředky jako takové“ (Pastyřík, 
2000, s. 99). Při lexikální analýze se porovnává typ pojmenování (jednoslovná – 
víceslovná), užitý antroponymický druh pro jednoslovná pojmenování (rodné 
jméno – příjmení) a to, zda jde o standardizovanou nebo nestandardizovanou 
podobu jednotlivých proprií. Morfologická analýza se soustřeďuje na užité slov-
ní druhy (substantiva – adjektiva) a na jejich jmenný rod. Při posuzování slovo-
tvorné stránky jsou rozlišovány zvl. deriváty a kompozita (Pastyřík, 2000, s. 100).  

2 Přístup etymologický 
Přístup etymologický či etymologizující je velice rozšířen, zvl. v diplo-

mových pracích. Vykládá původ a význam jednotlivých jmen, která se v textu 
objevují, popř. se zabývá i lidovými etymologiemi, pokud se v díle v souvislosti 
se jmény vyskytují. V některých případech je etymologický přístup velice nosný 
a může opravdu poskytnout interpretačně zajímavý pohled na dílo, ale může být i 
poněkud zavádějící. Úskalím tohoto přístupu je totiž snaha vykládat VŠECHNA 
jména v textu. Je-li u jednoho, dvou jmen nalezena shoda mezi jménem a charak-
terem postavy (např. Petr je „silný jako skála“), pak je snaha (někdy i trochu 
násilně) aplikovat tento klíč i na všechna jména ostatní. Samozřejmě, jsou autoři, 
kteří se jmény pracují, volí jména s ohledem na jejich původ a význam, podtrhují 
jmény charakter postav nebo docilují komického efektu záměrnou protikladností 
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jména a povahou postavy. V těchto případech se jedná o tzv. mluvicí jména 
(nomen omen). Jen stěží si však lze představit, že by měl každý spisovatel při 
psaní na stole slovníky Jak se bude vaše dítě jmenovat (M. Knappová) nebo 
O českých příjmeních (J. Beneš) a podle nich vybíral jména. Etymologický přís-
tup přitom často se jmény zachází tak, jako kdyby tomu tak opravdu bylo. 

3 Přístup komunikační 
Záležitostí vlastní onymické analýzy je podle Pastyříka (2000, s. 102) spole-

čenské a komunikační uplatnění propirí. Analýza má být zaměřena na „sledování 
sociologické, psychologické a komunikační stránky (především stylistického 
hodnocení jednotlivých propriálních forem, dále i záležitosti hodnocení proprií 
podle expresivity) zkoumaných proprií“ (Pastyřík, 2000, s. 102). „Z komunikač-
ního hlediska stojí za povšimnutí zejména rozdíly mezi autorovým pojmenová-
ním postavy a jejím oslovováním různými partnery v komunikaci“ (Pastyřík, 
2000, s. 103). Přístup komunikační často čerpá z předchozí analýzy formální 
nebo etymologické a začleňuje jejich výsledky do širšího rámce. Zajímavé je 
pozorovat zvláště způsoby oslovování mezi postavami, neboť nám to může na-
povědět mnohé o vztazích mezi nimi. 

4 Přístup funkční 
Jméno je v textu voleno s ohledem na funkci, kterou má plnit. Problematika 

funkcí je dosti složitá, nejčastěji je u nás citováno třídění M. Knappové (1992, 
s. 14 –16), která rozlišuje funkci identifikační (označení konkrétní postavy), 
asociační (jméno odkazuje k nositelům téhož jména, ať už reálným historickým, 
literárním nebo známým z kulturní tradice), charakterizační (tzv. mluvicí jména 
neboli nomen omen – jméno je voleno tak, aby už samo o sobě vypovídalo něco 
o povaze postavy) a klasifikující (jméno určuje postavu z hlediska doby a místa 
děje, národnosti, sociálního postavení, náboženského vyznání apod.). V těchto 
bodech se ztotožňuji s Knappovou, jinak však pojímám funkci estetickou, dom-
nívám se, že funkce estetická není jen jednou z funkcí jména v textu (jak se 
domnívá Knappová nebo Pastyřík, 2000, s. 7), ale že jde o funkci dominantní a 
zastřešující, nadřazenou všem ostatním. Neomezuji ji také jen na jména formálně 
neobvyklá nebo emocionálně zabarvená, dle mého názoru plní estetickou funkci 
jakékoli jméno v uměleckém textu, protože je nedílnou součástí výstavby díla a 
může se podílet na konstruování jeho smyslu. Výčet funkcí bych dále doplnila 
o funkci symbolickou a funkci iluzionistickou (postavy bývají pojmenovávány, 
jako je tomu v reálném světě, literární onymie je také v různém rozsahu identická 
s reálnou onymií, čímž má v čtenáři vznikat iluze reálného světa). 
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5 Přístup konfrontační  
Přístup konfrontační hledá reálné předobrazy literárních postav a srovnává li-

terární jména se jmény reálnými. Nutno však říci, že hledání reálných předobra-
zů je často velice ošidné. Zapomíná se při tom na specifičnost literárního díla – i 
reálná osobnost se v díle stává postavou literární a tak je nutno k ní přistupovat. 
Je také třeba si uvědomit, že všechna jména v uměleckém textu jsou na rozdíl od 
jmen v reálném světě motivovaná, spisovatelé nerozdělují svým postavám jména 
namátkou, jak říká Hausenblas (1976, s. 2). I to, jestli je jméno reálného předob-
razu postavy ponecháno nebo změněno, je součástí autorského záměru.  

6 Přístup ontogenetický 
Můžeme sledovat výběr jmen i během procesu psaní literárního díla. 

Z autorových poznámek a náčrtů lze zjistit, zda spisovatel již od začátku pracuje 
s konkrétními jmény postav, nebo jestli je vymýšlí až dodatečně. Můžeme po-
rovnávat jména v různých verzích a vydáních. Tento způsob přístupu ke jménu je 
zajímavý, protože nám dává nahlédnout pod pokličku autorské pojmenovávací 
strategie. Překážkou může být nedostupnost nebo neexistence autorova rukopisu 
nebo poznámek k dílu. Analýzy tohoto typu nejsou příliš časté. 

Závěr 
České a slovenské literárně onomastické studie si všímají především formy 

jmen, jejich původu a významu, jejich komunikačního zapojení, stylistického 
hodnocení a jejich funkce, konfrontují jména literární se jmény reálných předloh 
atd. Pracovně jsem jednotlivé přístupy ke jménu nazvala: přístup formálně-
statistický, etymologický, komunikační, funkční, konfrontační a ontogenetický. 
Velice častá je vzájemná kombinace těchto přístupů (např. přístup formálně-
statistický nebo etymologický bývá východiskem k rozboru komunikačnímu či 
funkčnímu). Přístup konfrontační a ontogenetický se oproti ostatním přístupům 
vyskytují velice zřídka. Každý z těchto přístupů má své přednosti i své slabiny. 
Jako ideální se samozřejmě jeví prolnutí všech těchto přístupů v jeden, abychom 
tak získali pokud možno nejkomplexnější pohled na problematiku jména 
v konkrétním textu. 
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Slovanská paralela skýtskej trojice Ταβιτί, Παπαῖος  
a Ἀπί z Herodota  

 
Martin Pukanec 

 
Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta,  

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 
 
 
Na dôkladnejšiu rekonštrukciu skýtskeho ani slovanského náboženstva ne-

máme dostatok písomných historických prameňov, o týchto náboženstvách sa 
nám zachovali väčšinou iba zmienky o menách bohov a zopár údajov o ich funk-
cii, aj to často len v sprostredkovanej podobe.  

Základným prameňom, pokiaľ ide o skýtsku kultúru, je IV. kniha Herodoto-
vých Dejín a v nej pre samotné náboženstvo je najkľúčovejšou časť IV, 59, kde 
sa okrem iného píše, že Skýti uctievajú predovšetkým Hestiu, potom Dia 
a Zem... Hestia sa po skýtsky nazýva Tabiti, Zeus Papaios a Zem Api. 

Najjednoduchšou sa javí etymológia teonyma Παπαῖος, pretože je dobre 
známe, že jeho grécky ekvivalent Zeus sa často nazýva otcom, takto aj Jupiter 
a ďalší vládcovia nebies. Nie je potom problém spojiť teonymum s apelatívom 
papa, ktoré vzniklo zdvojením slabiky pa v detskej reči a v mnohých jazykoch 
má význam „otec“. 

Komplementárnym božstvom k Otcovi neba býva v indoeurópskej mytológii 
Matka zeme. V skýtskej náboženskej sústave ju predstavuje bohyňa menom Ἀπί. 
Výklad tohto mena sa už nezdá na prvý pohľad zrejmý. Keď však čítame Avestu, 
v jej jazyku sa ap- veľmi často vyskytuje vo význame „voda“. Takto je napríklad 
tvar āpō už v úvode a na mnohých miestach Jaštu 5, ktorý je venovaný iránskej 
Matke zeme, bohyni menom Arədvī, čo znamená „Vlhká“, no a táto bohyňa je 
teda potom dokonalou paralelou bohyne Api. 

Tretie teonymum z Herodotovho textu, ktoré nás zaujíma, je Ταβιτί. Ekviva-
lentom tohto najvýznamnejšieho božstva skýtskeho panteónu má byť grécka 
Hestia, bohyňa rodinného krbu. Treba potom s najväčšou pravdepodobnosťou 
spojiť meno Tabiti s touto rodinou árijských slov: staroindickým tápati, tápyati 
„ohrieva, kalí, ohrieva sa, horí“, tāpáyati „zahrieva, páli“ a avestským tāpáyeiti 
v tom istom význame, ktoré sú zhodné s latinským tepēre „byť teplý“ 
a praslovanským topiti. 

V rámci slovanského náboženstva možno identifikovať niekoľko božstiev 
výnimočného postavenia medzi ostatnými slovanskými bohmi, a to najmä Perú-
na, Svaroga a najvýznamnejšiu bohyňu Mokoš. Tieto tri veľmi významné bož-
stvá u Slovanov sú funkčne na prvý pohľad veľmi podobné trom najvyšším bož-
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stvám u Skýtov. Perúna možno klásť k Papaiovi, Mokoš k Api a Svaroga 
k Tabiti. 

Stotožneniu Perúna s Papaiom nasvedčuje predovšetkým to, že Perún je ne-
pochybne ekvivalentom Dia, Jupitera a ďalších indoeurópskych hromovládcov, 
Otcov neba. Nemožno tu však hľadať aj podobnosť mien, pretože Perún určite 
neznamená „otec“, jeho súvislosť treba najskôr hľadať s avestským označením 
Plejád Perūnē alebo s chetitským teonymom Perunaš, perunaš „skala“. 

Pomenovanie Mokoš je určite z indoeurópskeho koreňa mok- „namáčať“, 
praslovanské adjektívum mokrъ znamená „mokrá, vlhká“, a preto úrodná zem, 
s bežnou slovanskou príponou -ošь. Meno Mokoš takto v plnej miere zodpovedá 
skýtskemu Api i avestskému Arədvī. 

Svaroga môžeme považovať za funkčnú paralelu Tabiti preto, že ho stotožňu-
je citovaný text s gréckym Hefaistom, božským zosobnením ohňa, a s ohňom ho 
možno dať do súvislosti aj na základe viet staroruských textov z 14. – 15. storo-
čia, podľa ktorých sa oheň nazýva Svarožic. 

Pri určení funkcie boha Svaroga musí každý bádateľ vyriešiť dva problémy: 
etymológiu mena a absenciu Svaroga vo Vladimírovom panteóne v Kyjeve. 

1. Etymológia mena 
V jedinej správe o Svarogovi sa so Svarogom stotožňuje Hefaistos, ktorý je 

božským zosobnením ohňa, čo planie vo vnútri zeme a vyráža na povrch sopeč-
nými výbuchmi. V správe sa píše, že Svarog bol prvý, ktorý zbrane koval, 
a meno Svarog nosil preto, lebo za nedodržanie ním ustanovenej monoandrie 
mala byť žena uvrhnutá do ohnivej pece. 

Meno Svarog by sa podľa tohto výkladu malo teda spojiť s praslovanským 
vьrěti „variť sa“ a var- „variť“, pričom v prenesenom význame, vyvierať, sa toto 
používa o prýštení vody zo zeme. Pri takejto etymológii by bolo možné Svaroga 
bez problémov stotožniť s gréckym Hefaistom, bohom práve takého ohňa, ktorý 
vyviera zo zeme, kováčstvom, a navyše by bolo spojiteľné s trestom pre nepo-
čestné ženy, s ich spálením, akýmsi „zvarením za živa“. Túto etymológiu koniec 
koncov veľmi významným spôsobom podporuje aj meno skýtskeho božstva 
Tabiti, ktorého dokonalou paralelou by tak Svarog bol, čo je posledný 
a rozhodujúci argument. 

2. Absencia Svaroga vo Vladimírovom panteóne v Kyjeve 
Etymológia však nevysvetľuje to, prečo nie je Svarog vo Vladimírovom pan-

teóne v Kyjeve. Treba zobrať do úvahy, že v tomto panteóne sa rovnako ako 
Svarog nenachádza ani Veles, Volos. Tento tam nie je z toho dôvodu, že je bo-
hom zlým. Rozdiel medzi Perúnom a Velesom je aj rozdiel medzi Dobrom 
a Zlom, teda „vôľou k moci“ ako Dobrom a „túžbou po šťastí“ ako Zlom. To-
to má paralelu aj u Indov, Iráncov či Germánov. 

Nastáva ale potom mimoriadne závažná otázka, čo bolo Dobrom u Slovanov. 
Zástanca poriadku a vynálezca kovových zbraní predsa musel byť bohom dob-
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rým, bohom, ktorý bol tými, čo túžili po moci, uznávaným. Najpravdepodobnej-
ším vysvetlením je asi to, že Svarog ako kováč nebol aristokratickým bohom, 
bohom, s ktorým sa mohli príslušníci aristokracie stotožniť. Na základe nášho 
výskumu vychádzajúceho zo skýtskych paralel sa potom vynoril problém, či 
Dobro u Slovanov malo etickú, alebo iba spoločenskú povahu, teda dobrí sme 
my, nech sme akíkoľvek. 
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Signalizace přímé řeči v prorocké promluvě 
 

Markéta Pytlíková 
 

Oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 
 
 
Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina, řkoucí: Slyšte slova smlou-

vy této, kteráž byste mluvili mužům Judským, a obyvatelům Jeruzalémským. A rci 
jim: Takto praví Hospodin Bůh Izraelský: Zlořečený ten člověk, kterýž by nepo-
slechl slov smlouvy této, kterouž jsem vydal otcům vašim tehdáž, když jsem je 
vyvedl z země Egyptské, z peci železné železné, řka: Poslouchejte hlasu mého, a 
čiňte to všecko, tak jakž přikazuji vám, i budete lidem mým, a já budu Bohem 
vaším. 

Bible kralická, Jeremiáš 11, 1-4 

Prorockou promluvu, specifický útvar užívaný v bibli především v proroc-
kých knihách, můžeme charakterizovat jako zprostředkování božího poselství 
konkrétnímu člověku či skupině lidí, a to skrze vybranou osobu, proroka. Svou 
formou je prorocká promluva relativně složitá a komplexní struktura, která často 
připomíná systém několika do sebe zapuštěných přímých řečí či citátů; věta, 
která vystupuje jako přímá řeč, je zároveň uvozovací větou přímé řeči, která po 
ní následuje, a tento proces se i několikrát opakuje. Podle současných biblistů má 
toto uspořádání prorocké promluvy svůj původ v prastaré a vysoce formalizova-
né orální struktuře, původně užívané při vysílání posla, který měl vyřídit ústní 
poselství. 

Prorocká promluva jako složitý stylistický útvar nabízí mnoho zajímavých 
překladatelských problémů, s kterými se musejí vyrovnat čeští překladatelé bible 
od čtrnáctého století až po století jednadvacáté. Ve svém příspěvku jsem se sous-
tředila na to, jak překladatelé v průběhu času signalizovali přímou řeč v proroc-
kých promluvách. 

Kromě změny v osobě a čísle, která obvykle odlišuje uvozovací větu od pří-
mé řeči či citátu, jsou v původním jazyce prorockých knih, hebrejštině, jednotli-
vé přímé řeči téměř vždy ještě bezprostředně uvozovány formálním slovesem 
mluvního projevu, obvykle infinitivem lemor. Děje se tak i v případě, že tomuto 
slovesu ve větě jiné sloveso mluvního projevu předchází. Latinský překlad Vul-
gáta tuto formu bezezbytku přejímá a obvykle takové formální uvozovací slove-
so překládá participiem dicens nebo dicentes. Důvodem tohoto zdvojení sloves 
mluvního projevu je především skutečnost, že interpunkční znaménka dvojtečka 
a uvozovky, která jsou pro dnešního čtenáře hlavním nositelem informace 
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o začátku přímé řeči, nebyla starověku ani středověku známa. Jednoznačný sig-
nál přímé řeči tedy přebíralo formalizované sloveso mluvního projevu. S tím je 
těsně spojen druhý důvod – tyto texty nebyly určeny pro tiché čtení, nýbrž pro 
hlasité předčítání. Bylo tedy důležité, aby posluchač jasně rozpoznal, kdy přímá 
řeč či citát začíná. 

V tomto příspěvku na dvou příkladech demonstruji, jakým způsobem se 
proměňuje postavení a podoba tohoto formalizovaného slovesa v průběhu dějin 
překladu české bible a také v průběhu proměny funkce biblického textu z textu 
určeného k naslouchání v text určený ke čtení. Zvolila jsem si k tomu pasáže 
Jeremiáš 11,1 – 4 a Jeremiáš 28,10 – 13, kde se sloveso mluvního projevu obje-
vuje dvakrát, jednou v nějaké plnovýznamové podobě a podruhé jako signál 
přímé řeči, a kde je tedy z dnešního pohledu redundantní. Jako typické zástupce 
různých období českého biblického překladu jsem vybrala sedm biblí, které 
reprezentují jednotlivá historická období českého biblického překladu. 

Překlady středověké a středněvěké dvojici mluvních sloves zachovávají, při-
čemž slovesem signalizujícím přímou řeč je v nich obvykle přechodník přítomný 
slovesa říci. V průběhu času se ale k signalizaci přímé řeči přidávají i sekundární 
prostředky interpunkční. Zatímco dvě zkoumané středověké bible (Bible olomouc-
ká a Bible pražská) na začátku přímé řeči signalizují pouze nutnost nádechu 
pauzovým znaménkem a/nebo velkým písmenem, humanistická Bible kralická i 
barokní Bible svatováclavská už zde užívají středník či dvojtečku, znaménka 
vyhrazená pouze pro uvození přímé řeči. 

Bible moderní doby, překládané už v době, kdy interpunkční nádechový sys-
tém nahradil systém syntakticko-logický, užívají již v plné šíři možnost všech 
interpunkčních znamének označujících přímou řeč. Tyto překlady ale zároveň 
stojí před otázkou, jak se vyrovnat s formálním uvozovacím slovesem, které se 
stává díky moderním interpunkčním prostředkům vlastně redundantním prvkem. 
Hejčlův překlad z roku 1925 obě slovesa často zachovává, ovšem zpracovává je 
stylisticky do přirozenější formy. Ekumenický překlad (1979) i Nová Bible kra-
lická (2008) formální uvozovací sloveso obvykle vypouštějí, ovšem přestavují 
uvozovací větu tak, aby se už první sloveso mluvního projevu stalo přirozeným 
úvodním slovesem, a využívají signál dvojtečky a uvozovek. 

Moderní překlady zároveň ukazují, že možnost sofistikovaného interpunk-
čního značení přímé řeči či citátu uvozovkami má i svá úskalí. Prorocká promlu-
va obsahuje obvykle několik do sebe zapojených citací, zároveň se ale jedná o 
celistvý text jediného mluvčího. Překladatelé tedy stojí před otázkou, zda použít 
uvozovky jen jednou, několikrát či vůbec a který výsek promluvy jimi ohraničit. 
Užívání uvozovek tedy záleží do velké míry na vůli překladatelů každého mo-
derního překladu; oni sami musí toto znaménko sémanticky naplnit tím, že se 
rozhodnou, co konkrétně bude vlastně označovat.  

 
Tento příspěvek vznikl s podporou grantového projektu Knihy prorocké a Knihy ma-

kabejské v nejstarším českém překladu bible (kritická edice) (GAČR 405/08/0877). 



 150 

Komparácia variantov fonologického systému  
goralských nárečí obcí Čierne, Oščadnica, Skalité 

 
Anna Ramšáková 

 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava 

 
 
Predmetom príspevku je skúmanie fonologickej roviny nárečia troch goral-

ských obcí ležiacich v severozápadnej časti Slovenskej republiky v línii od Čad-
ce severozápadne k poľskej hranici. Cieľom nie je opis štruktúry či základných 
vývinových zmien, ale opis základných odlišností variantov fonologického sys-
tému nárečia v obci Čierne (ďalej Č), Oščadnica (ďalej Oš) a Skalité (ďalej Sk).  

V práci spracúvame vlastný materiál získaný v obci Skalité v rokoch 2000 – 
2004, v obci Čierne v lete 2007, v Oščadnici v lete 2008 metódou priameho 
výskumu pomocou zvukového záznamu.  

Okrem vlastného materiálu sme použili vysoko kvalitnú zvukovú nahrávku 
z niekdajšieho Kabinetu fonetiky FiF UK v Bratislave, v súčasnosti deponovanú 
v archíve Katedry slovenského jazyka FiF UK v Bratislave. Ide o nahrávku náre-
čového prejavu troch obyvateľov obce Oščadnica z roku 1984, ktorej vlastný 
fonetický prepis sme urobili v apríli 2008. Základné hláskoslovné javy nárečia 
tejto lokality sme si overovali v teréne. 

Zaznamenaný nárečový prejav vo vlastnom dialektologickom materiáli je 
spontánnym, vopred nepripraveným prehovorom autochtónnych obyvateľov 
obce, aktívnych používateľov miestneho nárečia, ktorí rodnú obec neopustili na 
dlhší čas. Prirodzene, pri terénnych výskumoch sa ukazuje, že informátori sú 
diglosní, sú schopní využívať dva útvary národného jazyka. Pri bežnom komuni-
kačnom akte používajú či miešajú rôzne prostriedky národného jazyka, ktoré si 
i napriek tomu ponechávajú svoju útvarovú charakteristiku.  

Reprezentačná vzorka je spontánny, vopred nepripravený nárečový prehovor 
autochtónnych obyvateľov obce, aktívnych používateľov miestneho nárečia vo 
veku od 65 rokov a viac, ktorých sme považovali za príslušníkov najstaršej gene-
rácie používateľov dialektu.  

Pri charakteristike jednotlivých hláskoslovných javov, ktoré v analýze uvá-
dzame ako príklady reprezentujúce charakterizovaný jav, neraz uvádzame formy, 
ktoré nie vždy korešpondujú so systémovou nárečovou podobou. Často sú to 
formy, ktoré sú výsledkom interferencie slovenčiny a nárečia. To znamená, že 
charakterizovaný hláskoslovný jav sa v istej forme realizuje, ale zákonite sa 
nemusí v tej istej forme realizovať iný, skôr či neskôr opisovaný jav. Nárečové 
formy v texte označujeme kurzívami.  
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Miestny dialekt goralských obcí má v porovnaní s ostatnými kysuckými 
(hornokysuckými, dolnokysuckými) nárečiami osobitné postavenie vďaka gene-
tickej spojitosti s poľskými nárečiami. Nárečie uvedených obcí zaraďujeme do 
tzv. goralských nárečí. 

Pri výskume fonologického systému nárečí uvedených lokalít vychádzame 
z opisu J. Dudášovej-Kriššákovej (1993). 

Heuristický výskum a následná konfrontácia výsledkov fonologickej analýzy 
nárečia príslušných lokalít s hornokysuckými prechodnými nárečiami ukazuje na 
vokalický a konsonantický systém, ktorý sa diferencuje:  

a) 1. Realizácia zúžených krátkych vokálov ẹ, ọ (v ojedinelých prípadoch) 
v Sk: xomọnty, obľọki, śpẹvajọm; v Č zostol sọm, škubać po vecọrax, dvacetštyri 
šọng, veľa takix nazvọf bylo, murovany dọm, tyx ročkọf, kamaratkọf, take plọtno, 
xoÞiľi hań spoza grọńi. Realizáciu zúžených foném si jednotliví informátori 
uvedomujú, charakterizujúc ju ako „niečo medzi“, ale nedokážu ju presne identi-
fikovať.  

2. Realizácia kombinatórneho variantu fonémy e, neutrálnej strednej samo-
hlásky, reliktu v obci Čierne, systémovo v obci Oščadnica: s´edomnosty rog mi 
s´cl, tag je´h mc šľi, tcgo sluga, to jo už ńevcm, tcgo mušeľinu, idemc preč, my 
c´e bydcmc posluxac´, ńevyjdcmc z domu, vyšla zc školy, ńeÝ´vigncm pľecym. 

3. Prítomnosť vysokej zadnej nelabializovanej fonémy y, ako striednice za 
psl. y a „staropoľské ē“: v Č v spojeniach byvać, być (existovať), muzyka, svacy-
na, rozryć, cynter, kontygenty, varty; v Oš žylo naz šez, žyvic´, xudobny, xory 
tatka, pogvaryl´ech, či v Sk ogyň, zyvo, kamyňe, barany. 

b) Realizácia V + K ako výsledok dekompozície nosoviek: 
*ę, ę̄ > (...) > y + n V Sk ćynski, Þeśynć, pynta, pamynć, źynć; v Č gynś, ryn-

ka, śvynto, galynź, pryndlo śe to plutno; v Oš skrync´ic´, vyngla aj tunu uvez´e.  
*ǫ, ǭ > (...) u + m, resp. u + n V Oš v spojeniach: bo jum to poľi, dobri kuz 

jum odňeslo, zaprungac´, tatka idum s polazńičkum; v Sk – być ucyteľkum, s tum 
dobrum svadbum, kazdum calum goÞine, zolundek; v Č – vdovum jek byla, za 
štrekum, co zrobiľi z roľum, zacuntek, cy šicko śe vyrumbovalo, paxoľcy pridum. 

c) Ako relikt staropoľskej zmeny r´ > ř z 13. stor. má fonéma ř svoje stabilné 
miesto v skalitskom variante konsonantického systému. Heuristický výskum 
v obci Čierne potvrdil presah fonémy ř v často používaných lexémach v preho-
vore niektorých obyvateľov (iba z osád U Jašurkov, U Gelačákov, U Špili, 
U Benčíkov, V Pľačisku, Šošnivie, U Klužákov). Obyvatelia (7 zo 14) vykazujú-
ci realizáciu ř sú narodení i žijúci v tejto obci, sú aktívnymi používateľmi miest-
neho nárečia v zmysle nárečovej normy. Okrem realizácie ř sa v ich nárečovom 
prejave potvrdilo mazurenie a občasná realizácia koncového -k. V Sk dřeva, 
odřyte, vařiľi, dobře, při, přet; v Č napr. v lexémach dřev´ane, umřyl, třebalo, 
kuřocy, předume, přišel, přivitańe, střexa, gřiby. 
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d) Zmena tupých sykaviek na ostré š, ž, č > s, z, c, tzv. mazurenie, sa pravi-
delne objavuje v čadčianskej oblasti iba v Skalitom: š > s: syski, ekonomicko 
skola, Þeći śe rozesly, esce fronta byla, us aj sama jek, Smatlava, Symurda; ž > z: 
zyvot, s kazdego pľacu, zvozaly śe śana; č > c: voľaco aj clovek vy, do gorcka, 
zacuntek, svacyne dostaľi, zafarbiľi na corno, cervony, spolecńe, zafcasu vyslaľi, 
vyucyla jek jum, zńicyć, zacun debatovać, Casnoxa. 

Súčasný stav nárečia v obci Čierne vykazuje prítomnosť mazurenia (v jednot-
livých prípadoch): š > s: esce jek sxopno, poľa us ńedostol; č > c: uciteľ, uciteľ-
ka, aj bylo cośik, ze zacuntku, že me naucum košić, cakala robota, zacla.  

e) Realizácia malopoľskej zmeny koncového x > k, ku ktorej systémovo do-
chádza v skalitskom dialekte, je zmenou, ktorou sa najväčšmi odlišuje od ostat-
ných hornokysuckých nárečí. V Sk: byla´k scasno ze ik mum, po dvuk śostrak 
muśala, na tyk domacik mlynkak takik, f krojak śe obľykaľi, po tyk gurak, na 
takik lumkak, při krovak, xoÞiľi po xalupak, přeberol f tik Þyfkak, na gřibetak 
v plaxetkak, pozyvać ľuÞi na kuńak, po turuńak xoÞiľi, po zoľetak xoÞić, tyk sta-
ryk ľuÞi.  

Heuristický výskum ukazuje na realizáciu koncového -k aj v obci Čierne 
(najčastejšie ide o jeho prítomnosť pri časovaní slovesa byť): ke_ je´k śe vydala, 
jo´g/k byvala, zaś me´k šľi, zme ik zjedľi, po xalupak, jo´k pošla, kedyśik je´k to 
viÞala. Tí istí informátori systémovo realizujú -x.  

Heuristický výskum a následný rozbor nárečových textov potvrdil vzájomné 
presahy špecifických diferenčných čŕt v analyzovaných lokalitách. Vzhľadom na 
charakter osád v obci ako kopaničiarskych usadlostí, často od seba veľmi vzdia-
lených, získaný materiál už len odráža skutočnosť, že niektorí obyvatelia boli 
spoločensky napojení na inú obec a mali viac kontaktov s obyvateľmi susedných 
obcí, čo sa napokon odzrkadlilo aj v ich verbálnom nárečovom prejave. 
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Fonácia a hlasové začiatky 
 

Ľubomír Rendár 
 

Katedra slovenského jazyka a literatúry,  
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava 

 
 
V slovenskej fonetike sa termín fonácia používa väčšinou pri charakteristike 

fyziológie organogenézy reči, a to v rade respirácia – fonácia – artikulácia ako 
jedna z troch organogenetických zložiek. Hlasový začiatok sa definuje ako spô-
sob začiatku kmitania hlasiviek po prestávke (Kráľ – Sabol, 1989, s. 121). Medzi 
uvedenými termínmi je rozdiel v tom, že fonáciu treba chápať širšie – ako usta-
vičnú prácu hlasiviek nielen pri reči, ale napr. aj pri dýchaní a pod., ale tvrdý 
hlasový začiatok by sa mal chápať užšie – ako sme uvádzali v predchádzajúcich 
riadkoch – len ako spôsob začiatku kmitania hlasiviek po prestávke.  

Takmer všetky slovenské foneticko-fonologické publikácie sú nejednotné 
v členení rozličných typov hlasových začiatkov. Menej známe, resp. v slovenskej 
lingvistike neznáme sú typy fonácie.  

Akademická príručka Fonetika a fonológia (Sabol – Kráľ, 1989, s. 108) defi-
nuje fonáciu ako jednu z organogenetických zložiek, ktorá predpokladá dych 
a v dôsledku ktorej vzniká ľudský hlas v užšom zmysle slova. Fonačné ústroje – 
ich rozčlenenie, funkciu a činnosť autori definujú na s. 112 – 124 a vznik hlasu 
podrobnejšie na s. 115 – 116. Činnosť hlasiviek sa v nej opisuje podľa myoelas-
tickej teórie tvorenia hlasu (s. 115 – 116) a na osobitnom mieste činnosť hlasi-
viek po prestávke – hlasové začiatky (s. 121 – 123). Od publikovania tejto učeb-
nice (1989) uplynulo už takmer 20 rokov a výskum aj terminológia v uvedenej 
oblasti napreduje – najmä v zahraničí. Okrem známych faktov, ktoré sme sa 
v skratke usilovali zhrnúť v predchádzajúcich riadkoch, uvedieme nie-koľko 
(v slovenskej fonetike) nových termínov a pokúsime sa ich klasifikovať. 

Hlasivky pracujú pri reči (tvorení vokalických a konsonantických zvukov) 
rozličným spôsobom, napr.:  

• pokojne otvorené (ako pri dýchaní) sú pri hláskach [f, s, š, x]; 
• kmity pri ľahkom zblížení hlasiviek vytvárajú sonoritu (znelosť), ktorá 

sprevádza všetky znelé konsonanty;  
• pri tesnom zblížení, ale bez kmitov sa utvára vzduchový prúd pri výslov-

nosti [p, t, ť, k];  
• pri vzniku vokálov tesne zblížené hlasivky kmitajú;  
• pri šepote sa hlasivky odďaľujú v chrupkovej časti a nekmitajú, vzducho-

vý prúd sa obtiera len o ich okraje; 
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• pri hláske [h] sú hlasivky priblížené v blanitej časti a kmitajú pomalšie, 
chrupková časť je otvorená. 

V zahraničnej literatúre sa rozlišuje viacero typov fonácie (porov. J. Laver, 
P. Ladefoged a ďalší) – podľa postavenia hlasiviek (od otvorených po uzavreté): 
1. neznelosť – úplný priechod vzdušného prúdu, hlasivky takmer vôbec nevibru-
jú, 2. dychová fonácia (šum), 3. lenivá (slabá), 4. normálna (modálna), 5. mera-
vá (strnulá, drsná), 6. chrapľavá (škrípavá), 7. ráz atď. 

Z týchto fonačných typov sa v slovenskej výslovnosti vyskytujú viaceré typy 
– okrem 3. a 5. typu, ktoré sú časté napr. v japončine, čínštine, thajčine alebo 
v austronézijských jazykoch. Iní autori (Gobl – Ní Chasaide, 2003), Collinsová – 
Meesová, 2003; Clark – Yallop, 2007 a ďalší) rozlišujú aj ďalšie fonačné typy, 
napr. šepot, falzet, drsnú fonáciu atď. 

Fonačné typy v slovenčine fungujú tak ako napr. v angličtine: kombináciou 
jednoduchých fonačných typov, napr. chrapot, falzet, šepot atď. (v slovenčine 
nemajú dištinktívnu platnosť). Napr. kombináciou modálnej (normálnej) fonácie 
a chrapotu tak vznikne chrapľavý hlas alebo chrapľavá fonácia. 

V slovenčine sa doteraz o rozličných typoch fonácie hovorilo veľmi zjedno-
dušene – len z hľadiska hlasových začiatkov, pričom sa rozlišovali tri typy: 
1. mäkký, 2. dychový (šumový) a 3. tvrdý (ostrý) hlasový začiatok. Podľa našich 
doterajších výskumov uvedené členenie nepostačuje – ako hlasový začiatok sa 
môže objaviť na začiatku fonácie aj tzv. chrapľavá fonácia. 

Na začiatku slova, ktoré sa začína na vokál, možno v slovenčine rozlíšiť tieto 
typy hlasových začiatkov (poradie je od najfrekventovanejšieho po najmenej 
frekventovaný typ): 

1. mäkký hlasový začiatok (modálna, t. j. normálna, fonácia), 
2. chrapľavý hlasový začiatok (chrapľavá, t. j. vŕzgavá, fonácia), 
3. tvrdý hlasový začiatok alebo ráz, 
4. dychový hlasový začiatok (dychová fonácia). 
Pri mäkkom hlasovom začiatku sa hlasivky rozkmitávajú postupne, čo je 

zreteľné na oscilograme ako postupne narastajúca intenzita hlasivkových kmitov. 
V slovenčine rozlišujeme dva typy mäkkého hlasového začiatku:  

1. jemný, postupný začiatok vetného úseku alebo taktu, ak je v iniciálnej po-
zícii vokál, napr. Ako si to uhádol? Urobil som to tak, aby si bol spokojný.  

2. plynulý prechod: v kombináciách od fonácie konsonantu k vokálu: a) C → 
V (v koncovej pozícii – v iniciálnej pozícii), napr. Chcela ísť aj ona; b) V → V, 
napr. Ako si to uhádol? Ide tu vlastne o zachovanie viazanej (splývavej) výslov-
nosti. 

Chrapľavý hlasový začiatok alebo chrapľavú fonáciu produkujú hlasivky, 
ktoré sú tesne pri sebe a predná (anteriórna) aj zadná (posteriórna) časť hlasiviek 
slabo vibruje. Z akustického hľadiska sa prejavuje ako roztrhaná amplitúda hla-
sivkového cyklu artikulácie vokálu. Často sa objavuje nielen na začiatku slova 
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ako typ výslovnosti vokálu, ale aj vnútri alebo na konci slova – v závislosti od 
pozície vokálu v slove. 

Tvrdý hlasový začiatok (ráz) je explozívny segment iniciálnej pozície voká-
lu, vytvára sa pomocou oklúzie, ktorá zabraňuje prúdeniu vzduchu. Tá sa potom 
explozívne uvoľňuje, a tak vzniká zvukový dojem tvrdého hlasového začiatku 
alebo rázu. Akusticky sa prejavuje a) nepravidelným kmitaním pred pravidelným 
vokalickým kmitaním alebo b) vysokou intenzitou iniciálnych glotálnych kmitov 
vokálu. V slovenčine rozlišujeme niekoľko typov tvrdých hlasových začiatkov. 
Samostatný glotalický segment, ktorý sa ojedinele môže vyskytnúť aj na konci 
slova, už však nemožno nazvať tvrdý hlasovým začiatkom. Vtedy sa hovorí len 
o ráze a pokladá sa za relatívne samostatnú hlásku. 

Pri dychovom hlasovom začiatku alebo dychovej fonácii sú hlasivky široko 
roztvorené a vibrujú s menšou mierou kontaktu než pri normálnej fonácii, prie-
tok vzduchu hlasivkovou štrbinou je väčší. Z akustického hľadiska je pre dycho-
vý hlasový začiatok typické, že pred periodickým kmitaním vokálu sa vyskytuje 
šum. 
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Vhodnosť mediálneho jazyka na šírenie  
náboženských posolstiev 

 
Terézia Rončáková 

 
Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta,  

Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok 
 
 
Kvalitatívne i kvantitatívne výskumy prítomnosti a interpretácie nábožen-

ských tém v mediálnom prostredí vedú k zaujímavému poznatku takmer úplnej 
bezprienikovosti množín faktov, ktoré si do svojich žurnalistických príspevkov 
vyberajú pri spracúvaní tej istej udalosti cirkevné a sekulárne médiá. Kým seku-
lárne sa venujú skôr vonkajším okolnostiam, súvisiacim škandálom a rozličným 
príťažlivým detailom bez ohľadu na mieru ich významu vo vzťahu k samotnej 
udalosti, cirkevné médiá toto všetko takmer úplne obchádzajú a sústredia sa na 
myšlienkové posolstvo, v podaní žurnalistického príspevku často pomerne ťažko 
stráviteľné. Tieto výsledky niektorých predchádzajúcich výskumov nás viedli 
k otázke, či je mediálny jazyk vôbec schopný prenášať náboženské posolstvá, 
alebo širšie, či je vhodný na prenášanie ideových (resp. iných ako bulvárnych, ak 
chceme vyjadriť ďalší aspekt daného javu) posolstiev. Túto otázku rieši Katedra 
žurnalistiky FF KU v Ružomberku v rámci projektu medzinárodnej vedecko- 
-technickej spolupráce podporeného Ministerstvom školstva SR. Jej partnerom je 
rímska pápežská univerzita Santa Croce, ktorá vyvinula pri viacerých vlastných 
príbuzných výskumoch osobitnú metodológiu. 

Základom tohto metodologického know-how je dôraz na topoi (gr.), čiže na 
spoločne zdieľané idey, fungujúce v spoločnosti ako základ niektorých presved-
čení a následne aj podmienka účinnosti publicistických odvolávok na ne. Cieľom 
nášho výskumu je preto „vyhmatnúť“ topoi v oblasti náboženskej publicistiky, 
analyzovať ich a ponúknuť ich ako východiskové pozície argumentácie pre tých, 
ktorí sa o ňu v mediálnom prostredí majú dôvod usilovať.  

V prvom kroku sme analyzovali cieľ, nástroj a hodnotu žurnalistiky 
a náboženstva. Ako cieľ sme v žurnalistike identifikovali úlohu informovať, 
v náboženstve úlohu šíriť správu o Bohu a jeho láske k človeku. Ako nástroj 
žurnalistiky sme určili informáciu a názor, za nástroj náboženstva považujeme 
ohlasovanie a svedectvo. Hodnoty v žurnalistike sme stotožnili s klasickým sys-
témom spravodajských hodnôt (news values), hodnoty v náboženstve súvisia 
zasa so systémom čností (láska, odpustenie, solidarita, vernosť, trpezlivosť atď.), 
ktoré sme pracovne nazvali gospel values.  
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Ako topoi sme v danom kontexte identifikovali práve hodnoty – news values 
a gospel values. Ich analýza nás priviedla k množinám hodnôt spoločných pre 
sekulárne aj cirkevné médiá (emócie, príbeh), čiastočne spoločných (konflikt, 
elitnosť, kurióznosť) a špecifických pre jeden alebo druhý typ médií (väčšino-
vosť na strane sekulárnych médií, apológia a priama evanjelizácia na strane cir-
kevných médií). Dospeli sme k záveru, že jedinou styčnou plochou v tejto oblasti 
sú emócie a príbeh, schopné tlmočiť plnokrvné evanjeliové posolstvo a zároveň 
vyhovujúce publicistickému štýlu. V ostatných prípadoch sa treba uspokojiť 
s obmedzenými možnosťami žurnalistiky v rámci evanjelizácie, ktorá ostane 
doménou priameho interpersonálneho kontaktu. Médiá však môžu významne 
prispieť k vytváraniu pozitívneho obrazu náboženstva (aj cirkvi) u tých, ktorí 
ešte vieru neprijali, a k permanentnej formácii tých, ktorí vieru prijali a čelia 
úlohe aplikovať svoje náboženské presvedčenie v rozličných situáciách spolo-
čenského i osobného života.  

Úloha vytvárať pozitívny imidž cirkvi i Boha v spoločnosti je náročná a je 
výzvou na profesionalitu náboženských médií a veriacich žurnalistov 
v sekulárnych médiách. Súčasné cirkevné médiá na Slovensku (ale aj vo svete), 
napr. TV Lux, Rádio Lumen, Katolícke noviny (TV Noe, Rádio Proglas, Kato-
lický týdeník v Česku, Telepace a Vatikánsky rozhlas v Taliansku), totiž nie sú 
médiami v pravom zmysle slova, ale skôr jedným z prostriedkov náboženskej 
úcty a zbožnosti, resp. nanajvýš hybridným priestorom nežurnalistických aj žur-
nalistických žánrov. Zvýšenie ich účinnosti predpokladá pochopenie a prija-
tie pravidiel žurnalistického remesla, čiže dômyselné prepájanie klasických spra-
vodajských hodnôt s čnosťami. News values a gospel values totiž nie sú 
v protiklade, ale čnosti sú akoby pridané k spravodajským hodnotám. Príťažlivé 
spracovanie takýchto tém si teda vyžaduje obsiahnutie viacerých prvkov naraz, 
čiže je istým spôsobom ťažšie a náročnejšie na zručnosť a profesionalitu noviná-
ra. Túto cestu však považujeme v aktuálnej fáze výskumu za jedinú možnosť 
účinného využitia mediálneho jazyka na šírenie náboženských obsahov: pripra-
vovať publikum na prijatie úplného posolstva cirkvi vytváraním pozitívneho 
obrazu o nej a o Bohu, ktorý sa tak môže stať normálnou súčasťou verejného 
života. Ak sa niekto usiluje o využitie mediálneho kanálu na viac, prestáva hovo-
riť mediálnym jazykom a napriek využitiu mediálneho prostriedku nie je jeho 
produktom žurnalistika, čo vedie k otázke účinnosti takéhoto výstupu, keďže 
účinnosť je priamo úmerná dodržaniu určenia použitého nástroja. 
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Intonácia viet v slovenčine 
 

Róbert Sabo 
 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava 
 
 
Absencia moderného výskumu fonetiky a fonológie slovenčiny sa azda naj-

markantnejšie prejavuje v oblasti skúmania prozódie. Existujúce popisy sloven-
skej prozódie sú z hľadiska súčasnej modernej vedy nepostačujúce. V neveľkom 
počte štúdií z tejto oblasti, bohužiaľ, väčšinou nachádzame výskumy s norma-
tívnymi závermi. Doteraz nadobudnuté poznatky sú tiež iba veľmi obmedzene 
použiteľné na zostavenie modelov potrebných pre počítačové spracovanie slo-
venskej reči. V našom príspevku sa pokúsime prehodnotiť niektoré súčasné po-
znatky, empiricky ich potvrdiť alebo vyvrátiť a ponúknuť inovatívne prístupy 
k riešeniu danej problematiky. 

Starší výskum intonácie v slovenčine sa väčšinou zameriaval iba na celkovú 
kadenciu vety, resp. jej zakončenie. Z tohto hľadiska boli vyčlenené základné 
typy intonácie viet v slovenčine, ako sú napríklad konkluzívna kadencia, antika-
dencia, semikadecia (stúpavá alebo klesavá). Pri popise jednotlivých intonač-
ných typov sa však uvádza iba stručný opis prípadov použitia, resp. sa predpisuje 
ich správne použitie. Súčasná technika však umožňuje jednotlivé typy kadencie 
detailnejšie skúmať a prinášať nové poznatky o ich konkrétnej realizácii. 
V našom príspevku sa pokúsime bližšie pozrieť na koncovú intonáciu nadradenej 
časti vety, ktorá je súčasťou hypotaktického súvetia a nasleduje za ňou druhá 
časť súvetia uvedená spojkou že.  

Výskum sme uskutočnili na audiozáznamoch parlamentných zasadnutí Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky. Analyzovali sme 35 realizácií súvetí so spoj-
kou „že“ od piatich rôznych hovoriacich, pričom 19 viet bolo čítaných a 16 viet 
bolo vypovedaných spontánne. Porovnaním intonácie sme zistili, že pri vetách 
z čítaného prejavu sa pri 63 % viet pred spojkou že vyskytovala stúpavá semika-
dencia. Pri vetách zo spontánneho prejavu sa vyskytovala stúpavá semikadenica 
len v 19 %, pričom 81 % viet sa realizovalo s klesavou, resp. rovnou semikaden-
ciou. 

Spontánnosť prehovoru však nie je priamym determinantom melódie konco-
vého úseku prvej časti súvetia. Pri ďalšom výskume sme totiž s takmer stoper-
centnou platnosťou (34 z 35 realizácií) zistili, že stúpavá melódia sa na konci 
prvej jednoduchej vety vyskytuje vtedy, ak sa pred spojkou že nachádza pauza, 
a klesavý priebeh koncového úseku prvej časti súvetia sa realizuje vtedy, ak sa 
pred spojkou že pauza nevyskytuje.  
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Výskumom sme teda potvrdili známu hypotézu, že spätosť výpovednej časti, 
ktorá má klesavú alebo rovnú semikadenciu, s nasledujúcim vetným úsekom je 
veľmi tesná a na rozdiel od stúpavej semikadencie po nej ani nebýva prestávka. 
Zaujímavý je však jeden prípad, ktorý uvedené tvrdenie nepotvrdzuje. Je to 
spontánne vyslovená veta, resp. výpoveď, v ktorej sa vyskytuje klesavá melodé-
ma na konci prvej výpovednej časti hypotaktického súvetia aj napriek tomu, že 
po nej nasleduje pauza. V tomto prípade ide konkrétne o vetu „Nech príjme 
hodnosť strážmajstra, nech mu plat klesne v úvode o tisíc korún, že bude mať 
zabezpečený dobrý rast na ďalších desať rokov.“ Spojka že tu oproti iným vetám 
stojí vo funkcii uvádzania dôsledkovej vety a vo vete sa nachádza po predchá-
dzajúcej enumerácii. Tento ojedinelý jav poukazuje na skutočnosť, že klesavá 
polokadencia sa môže vyskytovať aj pred pauzou, čoho príčinou je podľa nášho 
názoru sémantika a syntaktické členenie celého výpovedného celku. Na potvrde-
nie vyslovenej hypotézy je však potrebné vykonať analýzu výpovedných celkov 
zameraných na popisovaný jav. 

 

 
Graf: Porovnanie semikadencie vo vetách so spojkou že v čítaných 

a spontánne vyslovených vetách 
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Vliv M. Jana Husa na formování biblického překladu  
 

Hana Sobalíková 
 

Oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 
 
 
Ve svém příspěvku se věnuji problematice možného určení Jana Husa jako 

autora některého ze staročeských biblických překladů a konkrétně využití Huso-
vy České nedělní postily jako zdroje informací o tzv. „husovském překladu“.  

Husův podíl na vzniku některého ze staročeských biblických překladů je do-
dnes nedořešený. Jednotlivé soudy se přitom pohybují od úplného odmítnutí 
jakékoliv Husovy iniciativy v této oblasti, až po prohlášení Husa za jednoho 
z nesporných autorů některého ze staročeských překladů. Mezi mladší generaci 
zastánců Husova autorství patří především Antonín Zeman (sr. Zeman, 1978) a 
Pavel Freitinger (sr. Freitinger, 1987, 1988). Oba badatelé se při formulování 
svých závěrů opírali velkou měrou o rozbor již zmiňované České nedělní postily, 
resp. biblických citací v ní obsažených. Tato postila (známá též pod názvem 
Postila aneb Vyloženie svatých čtení nedělních, jak ji ve svém explicitu označil 
sám Hus) patří v kontextu Husova díla k spisům jistě nejrozsáhlejším a co do 
hodnoty nejvýznamnějším. Sepsána byla patrně za Husova vyhnanství na Kozím 
Hrádku a její text se dochoval v poměrně velkém počtu opisů. Většina z nich 
přitom obsahuje v podstatě identický text. Tato nebývalá jednotnost, připomína-
jící až kanonické texty biblické, svědčí o velkém významu a vážnosti, jakého se 
Husovým spisům dostalo, a není také pochyb, že se tato Postila pro svou vyso-
kou míru autentičnosti stává mimořádně vhodným pramenem pro určení Husova 
podílu na biblickém překladu. Dosavadní výsledky založené na tomto textu však 
částečně relativizuje skutečnost, že při samotném rozboru nebyly dostatečně 
vzaty v úvahu rozdíly mezi jednotlivými typy biblických citátů v Postile se vy-
skytujících. V Postile přitom můžeme rozlišit nejméně dvě různé vrstvy biblic-
kých citací. Na prvním místě se jedná o texty samotných perikop uvádějící Hu-
sův výklad na jednotlivé svátky, na druhé straně pak o skupinu neperikopních 
biblických úryvků, uváděných přímo v Husově kázání. Rozdílný charakter i 
různá míra autentičnosti (rozebraných podrobněji v plné verzi článku) napovída-
jí, že obě skupiny by bylo vhodnější hodnotit zvlášť a tedy i míra autorského 
podílu Husova na jejich vzniku bude patrně rozdílná. 

Podstatu rozdílnosti obou těchto skupin přibližuje následující rozbor: 
(v rámci prezentované sondy bylo sledováno procento shod vybraných biblic-
kých úryvků vyskytujících se v České postile s vybranými biblickými rukopisy, 
a to odděleně pro obě vydělené skupiny). 
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První prezentovaný graf se věnuje skupině biblických citací neperikopních, 
vyskytujících se v rámci samotného Husova kázání (k rozboru byl vybrán biblic-
ký úryvek z kázání na VII. neděli v mezidobí): 

Srovnání bibl. rkp. s HusPost /stať/ (shody v %) 
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Výsledky srovnání ukazují, že Husovo podání se poměrně výrazně liší od 

sledovaných druhoredakčních biblí a nejblíže se jeho verzi kupodivu přiblížila 
Bible olomoucká, reprezentující ještě prvotní překlad, a to v jeho upravené mlad-
ší verzi. (Bližší spřízněnost s Biblí boskovickou ani wolfenbüttelskou, tedy bib-
lemi, které by měly mít podle některých teorií velmi blízko k Husově překladu, 
se v tomto případě neprokázala.)  

Průzkum druhé skupiny, zastoupené v našem případě perikopou na IV. neděli 
adventní, však naznačuje situaci výrazně odlišnou: 

Porovnání bibl. rkp. s HusPost /perikopa/ (shody v %) 
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Provedené srovnání v tomto případě potvrzuje, že postilní verze perikopy 
patří již do okruhu druhoredakčních biblí, a to spíše ke starší vrstvě textů. Při 
troše zjednodušení se za přelomový text dělící starší a mladší skupinu druhore-
dakčních biblí dá na základě dosavadních poznatků o této redakci považovat 
rukopis glosovaného Nového zákona (BiblKlemNZ), který mladší podobu dopl-
nil v podobě interlineárního překladu /v grafu je starší znění zachyceno jako 
BiblKlemNZ (st.) a mladší interlineární text jako BiblKlemNZ (ml.)/. Ke starší-
mu typu bezpochyby patří i Bible boskovická, která by měla podle A. Zemana 
obsahovat v podstatě Husův překlad, bližší spřízněnost než skupinovou však 
tento vzorek neprokázal. Nejblíže má sledovaný text kupodivu právě k starší 
verzi rukopisu glosovaného NZ (BiblKlemNZ) a velmi blízko mu stojí i Bible 
wolfenbüttelská, o jejímž autorství se v souvislosti s Husem v literatuře zmiňoval 
P. Freitinger. Výsledky tohoto porovnání se tak poměrně zásadním způsobem liší 
od obrazu, který naznačil průzkum předcházející: biblický úryvek uváděný Hu-
sem v rámci samotné výkladové stati vykazoval mnohem samostatnější rysy a 
měl dokonce blíže k překladu prvotnímu než k rukopisům druhoredakčním. Ten-
to rozpor potvrzuje, že oba typy citátů je nutné posuzovat zvlášť a do textu byly 
patrně zařazeny různým způsobem. V případě úvodní perikopy mohl být Husem 
skutečně využit text některého z druhoredakčních rukopisů (nejpravděpodobněji 
nějakého souboru obsahujícího pouze perikopní čtení). K hledání vlastního Hu-
sova překladu by však bylo potřebné využít spíše citací v rámci samotné stati. 
Otázka Husova vkladu k biblickému překladu tak i nadále zůstává nedořešena, 
jak se však ukázalo, další poznatky opírající se o rozbor Husových skladeb však 
mohou přinést pouze studie výrazněji rozlišující mezi jednotlivými rovinami 
Husova textu a posuzující jednotlivé typy biblických odkazů samostatně. 

 
Tento příspěvek vznikl s podporou grantového projektu Knihy prorocké a Knihy ma-

kabejské v nejstarším českém překladu bible (kritická edice) (GAČR 405/08/0877). 
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Perswazja czy manipulacja? Analiza wybranych aspektów 
językowych czasopisma „Wróżka” 

 
Anna Sokół 

 
Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Uniwersytet Łódzki, Polska 

 
 
Referat zatytułowany Perswazja czy manipulacja? Analiza wybranych aspek-

tów językowych czasopisma „Wróżka” to analiza językowa artykułów wróżbiar-
skich ukierunkowana na językowe środki perswazji i manipulacji. Praca rozpo-
czyna się przedstawieniem krótkiego i zwięzłego zarysu historycznego 
dotyczącego rozwoju wróżbiarstwa począwszy od starożytności aż do czasów 
współczesnych. Rys ten uwzględnia zmiany, jakie zaszły w sposobie prezentacji 
technik wróżenia, które były wykorzystywane w konstruowaniu tekstów. Zwró-
cono uwagę na zabiegi językowe tekstów wróżbiarskich dawnych i współczes-
nych. Chwyty te oparto na przykładach wybranych ze starych publikacji astrolo-
gicznych oraz z dzisiejszych numerów pisma „Wróżka”. Takie zestawienie 
pozwoliło zauważyć, iż od wieków używane są podobne zabiegi językowe mają-
ce na celu oddziaływanie na świadomość czytelnika. Niekiedy stosowana jest ta 
sama argumentacja, a teksty mają zbliżoną konstrukcję. Przede wszystkim ewo-
luował język, choć sposoby jego wykorzystania i użycia, pozostały podobne. Po 
krótkiej charakterystyce budowy czasopisma „Wróżka”, zostały omówione wyb-
rane aspekty języka, które za pomocą perswazji i manipulacji tworzą rzeczywis-
tość dotyczącą każdego człowieka zdeterminowaną i zależną od numerologii, 
wróżb i magii. Skoncentrowano się na środkach retorycznych i stylistycznych, 
gdyż te pełnią nadrzędną funkcję perswazyjną i manipulacyjną tekstów umies-
zczonych w czasopiśmie „Wróżka”. Analiza zabiegów retorycznych pozwoliła 
zauważyć, że w gazecie obecna jest zarówno argumentacja racjonalna jak i poza-
racjonalna, a także sądy asertoryczne i opinie, choć z dużą przewaga dla sądów 
oceniających. Warto także zaznaczyć, iż czasopismo operuje dobrze przygoto-
wanymi argumentami. Ich wartość polega na wykorzystaniu różnorodnych środ-
ków wypowiedzi, elementów obrazowych i przykładowych, uwzględnieniu 
szczegółów związanych z określoną tematyką, wykorzystanie konkretu. Bowiem 
wszystko, co jest ogólne i mało precyzyjne, ma mniejszą wartość perswazyjną 
Analiza środków retorycznych, oparta na podziale dokonanym przez K. Szy-
manka (2001), pozwoliła zauważyć, że u podstaw argumentacji zawartej w cza-
sopiśmie „Wróżka” leży perswazja, która ma za zadanie przekonać czytelnika do 
zmienienia postawy na sugerowaną przez nadawcę. Ze względu jednak na cha-
rakter tej gazety większość zawartych w niej argumentów ma na celu udowod-
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nienie zjawisk irracjonalnych. Jest to jakby zaprzeczenie argumentu a nescire ad 
non esse (od niewiedzy do nieistnienia), czyli wnioskowania, w którym osoba 
na podstawie tego, że nie wie, jaki fakt zaszedł, dochodzi do przekonania, że nie 
miał on w ogóle miejsca. Zdawałoby się niekiedy, że jest tu udowadnianie cze-
goś, co wydaje się nie do udowodnienia, dlatego też zawarta jest tu niezwykle 
pomysłowa argumentacja. Większość przedstawionych tez udowadnianych jest 
za pomocą argumentów, takich jak: argumentum ad antiquitatem, argument 
z autorytetu odwołujący się do ignava ratio, argumentum ab exemplo, czy 
też powołujący się na wiedzę z zakresu astronomii i astrologii. Nie manipulu-
ją one czytelnikiem, gdyż ukazują konkretne wydarzenia, których fundamentem 
jest prawdopodobieństwo i racjonalizm. Oddziaływają na rozsądek czytelnika, 
więc mają charakter czysto perswazyjny. Inaczej jest z argumentacją odwołu-
jącą się do wiary, zabobonów, bojaźni i trwogi, gdyż nie informuje ona 
o danym zjawisku wprost, lecz ukrywa je „pod płaszczykiem” niesamowitości i 
niezwykłości. Stosowanie takiego mechanizmu dzieje się poza świadomością 
adresata i jest manipulacją.  

Kolejnym etapem pracy jest analiza pragmatycznych środków stylistycznych. 
Zwraca się tu uwagę na funkcję języka w gramatyce komunikacyjnej, dla której 
najbardziej charakterystyczne są pytania: po co mówię? i jak mówię?, gdyż mają 
one na celu stworzenie perswazyjnego komunikatu. Analiza obejmuje tropy 
stylistyczne, składniowe środki stylistyczne, stylizację, a także leksykalne środki 
stylistyczne.  

Analiza językowa miesięcznika „Wróżka” pozwoliła zauważyć, iż zawarte 
w niej artykuły są niezwykle dobrze i precyzyjnie przygotowane. Zawierają 
bogatą argumentację i bujną warstwę stylistyczną. W tekstach pisanych autorzy 
mają czas, by przemyśleć temat, o którym będą pisać, odpowiednio go dopraco-
wać, co w rezultacie owocuje starannie napisanym artykułem z wieloma chwy-
tami bądź to perswazyjnymi bądź manipulacyjnymi. Gazeta „Wróżka”, szcze-
gólnie numery od 2001 roku, wydaje teksty o wysokiej wartości językowej. 
Przygotowana argumentacja wykorzystuje różnorodne środki wypowiedzi, ele-
menty obrazowe, uwzględnia szczegóły związane z określoną tematyką, opiera 
się często na bardzo precyzyjnej wiedzy historycznej, a także na wypowiedziach 
ważnych autorytetów. Z kolei bogato przygotowana warstwa stylistyczna posłu-
guje się stylizacją tekstów na inne, wykorzystuje liczne tropy, elementy autote-
matyczne, a także leksykalne środki stylistyczne. W tym wypadku tworzy atmo-
sferę niesamowitości i niezwykłości, dzięki czemu bardziej oddziaływa na 
emocje czytelnika niż na jego rozsądek, a to bliższe jest już manipulacji. 
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K lexikografickému zpracování  
staročeských slov pýř, pýřenie, pýřie 

 
Štěpán Šimek 

 
Oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 

 
 
Příspěvek se zabývá zpracováním stč. lexémů pýř, pýřenie, pýřie v existují-

cích i právě vznikajících slovnících staré češtiny. Představuje poznatky vyply-
nuvší z etymologické, sémantické i strukturní analýzy těchto lexikálních jedno-
tek (dále jen LJ) a jejich dopad na lexikografické zpracování.  

Z etymologické analýzy zkoumaných LJ zjišťujeme, že se jedná o šestici 
homonym. Původ první skupiny LJ nalézáme v psl. substantivu (byť nedolože-
ném) *pyŕь, resp. *pyrъ, nebo *pyŕe ve významu ‚oheň‘, souvisejícím s řec. 
pyros, lat. pyr- apod.; LJ náležející do této skupiny dále označujeme horním 
indexem 1. 

Za etymologické východisko druhé skupiny LJ se považuje buď psl. *pyrъ, 
všeslov. ve významu ‚pýr, plevel‘, nebo psl. *pyrь(je). LJ náležející do této sku-
piny dále označujeme horním indexem 2. 

Primárním a nejhojněji doloženým významem stč. lexémů pýř1, pýřie1 je 
‚žhavý, řeřavějící popel‘, lexému pýřenie1 pak ‚(čeho) řeřavění‘ a následně ‚vý-
sledek řeřavění (čeho)‘, totiž také ‚žhavý, řeřavý popel‘. 

Sekundárním významem prvních dvou LJ je ‚popel‘, čili již studený produkt 
hoření, zbytek hmoty zůstavší „po pálení“. 

Pýř2, pýřie2, pýřenie2 se užívají jako názvy rostlin nebo porostů, a to tako-
vých, jejichž společným rysem (sémem) je planost, plevelnost a pichlavost, patr-
ně se jedná o rostliny dnes obecně označované jako pýr nebo bodlák. 

Malý staročeský slovník, dosud nejrozsáhlejší existující lexikologický zdroj 
komplexně zpracovávající stč. slovní zásobu od A do Ž, tyto souvislosti bohužel 
neodkrývá. Námitku je možné vznést především vůči uváděným sekundárním 
významům, a to ‚prach‘ a ‚chmýří‘, což dokládáme především informacemi 
z excerpčního materiálu vzniknuvšího jak pro sestavení Slovníku staročeského 
Jana Gebauera, tak pro Staročeský slovník. 
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Lokální urbanonymické systémy 
 

Pavel Štěpán 
 

Oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 
 

 
Předmětem zájmu onomastiků se v poslední době stala mimo jiné i problema-

tika tzv. systematizovaného pojmenovávání. Tento fenomén se vyskytuje tehdy, 
když je zapotřebí vytvořit určitý počet jmen pro jistou skupinu objektů. Nejčastě-
ji se jedná o ulice, zvířata nebo dopravní prostředky. Jednotlivá jména jsou spolu 
navzájem svázána buď sémantickými, nebo formálními prostředky. Ve svém 
příspěvku se zaměřím na názvy ulic, které považuji z tohoto hlediska za nejpozo-
ruhodnější. 

Pojmenovávatelé (v tomto případě zpravidla jednotlivé úřady místní správy, 
případně jimi zřízené názvoslovné komise) si uvědomují, že pro usnadnění orien-
tace je výhodné, pokud jsou názvy ulic v určité lokalitě jistým způsobem uspořá-
dány, navzájem spolu spjaty. Jak již bylo uvedeno, souvislost mezi nimi může 
být založena buď na sémantických, nebo na formálních prostředcích. 

Nejčastěji se v urbanonymii uplatňují souvislosti sémantické: názvy ulic 
v určité lokalitě vycházejí z jednoho motivačního okruhu. Uveďme několik přík-
ladů z pražské urbanonymie, které jsou jistým způsobem spjaté s danou lokali-
tou; nejprve případy, kdy daný systém vychází z názvu příslušné čtvrti: 

Na pražském sídlišti Zahradní Město je většina názvů ulic odvozena z názvů 
rostlin (Macešková, Podléšková, Sněženková...). Do tohoto urbanonymického 
systému náleží téměř padesát názvů ulic odvozených od označení rostlin; jedná 
se o jeden z největších a nejucelenějších systémů uličních názvů v Praze. Pozo-
ruhodné jsou i názvy ulic související s literárními díly určitého autora. V místní 
části zvané Jiráskova čtvrť (součást Hodkoviček na Praze 4) vycházejí názvy 
ulic z děl A. Jiráska (Psohlavců, Věkova, Skaláků...). V jiných případech odráží 
zvolený urbanonymický systém jistou věcnou souvislost s danou lokalitou. Např. 
v Praze – Hostivaři, kde se nachází univerzitní sportovní areál, jsou ulice nazvá-
ny podle sportů (Lyžařská, Hokejová, Bruslařská...). 

Častější jsou však systémy uličních názvů bez přímé souvislosti s danou částí 
města nebo jeho názvem. Mezi nejstarší pražské urbanonymické systémy patří 
názvy vinohradských ulic podle českých a slovanských měst, obcí a oblastí (na-
př. Písecká, Hradecká, Šumavská, Chodská, Kladská...). 

Výše uvedené příklady urbanonymických systémů jsou založeny na séman-
tických souvislostech. Případy formální svázanosti jednotlivých uličních názvů 
jsou méně časté; obvykle jsou založeny na tom, že názvy ulic v jednotlivých 
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lokalitách začínají na určitou hlásku/písmeno. V Praze je z tohoto hlediska nej-
propracovanější systém v místní části Újezd nad Lesy. Ulice jsou nazvány podle 
obcí nacházejících se převážně na Kolínsku a Kutnohorsku (je zde tedy i spoji-
tost sémanticko-motivační). Názvy ulic rovnoběžných s hlavní komunikací začí-
nají postupně (ve směru od západu na východ) na B- (Barchovická, Bečvářská, 
Bělušická...), C- (Cerhýnská, Církvická), Č- (Čankovská, Čekanovská, Čenovic-
ká...) [...] – M- (Machovická, Malešovská, Malotická...), názvy ulic kolmých pak 
začínají postupně na N- (Načešická, Nadějovská, Nechvalická...) – Ž- (Žárovická, 
Žehušická, Žeretická...). Úskalím tohoto propracovaného systému, v němž je 
relativně striktně dodrženo přesné abecední pořadí jednotlivých názvů, je skuteč-
nost, že je velmi obtížné stanovit nové názvy pro ulice nově vzniklé v dané loka-
litě. Tyto potíže byly v posledních letech řešeny dvěma způsoby: 

(1.) Byl zvolen název, který formálně co nejvíce odpovídá danému modelu: 
u ulice Ochozské vznikla ulice Okenská, u ulice Církvické byla zřízena ulice 
Ctiněveská. Protože však už patrně nebyly k dispozici názvy obcí ležících na 
Kolínsku nebo Kutnohorsku, které by začínaly na O- a C-, byla jako východiska 
nových urbanonym zvolena jména severočeských obcí Okna a Ctiněves. 

(2.) Stávající model byl opuštěn; nově vzniklé ulice mají jména se zcela od-
lišnou motivací – např. Velebného, Roklova, Šlitrova, Na Božkovně. 

Podobné urbanonymické systémy se však nevyskytují pouze ve velkých měs-
tech. S pozoruhodným systémem formálně provázaných názvů ulic se setkáváme 
kupříkladu v obci Kamenice (jižně od Prahy). Naprostá většina názvů ulic v této 
obci začíná stejným počátečním písmenem jako název místní části, v níž se daná 
ulice nachází. V místní části Kamenice se nacházejí mj. ulice Kruhová, Korunní, 
K Lesu..., v místní části Olešovice se setkáváme např. s názvy Okružní, Opuková, 
Odlehlá..., v místní části Nová Hospoda jsou ulice Na Květnici, Návršní, Nacho-
vá aj., v místní části Struhařov byly zvoleny kupř. názvy Smrková, Slepá, Safíro-
vá, v místní části Těptín jsou mj. ulice Točitá, Těsná, Trojská, konečně v místní 
části Ládví jsou ulice pojmenovány Luční, Lýková, Líbezná apod. 

Nezbývá než položit si otázku, zda jsou lokální urbanonymické vždy zcela 
vhodné a zda skutečně usnadňují orientaci. Domníváme se, že systémy založené 
na sémantické souvislosti názvů skutečně mohou přispívat ke strukturaci měst-
ského prostoru a k usnadnění orientace v něm. Jako poněkud sporná se jeví 
funkčnost systémů založených na stránce formální. Pokud např. názvy v jisté 
lokalitě začínají stejným počátečním písmenem, mohou se snadno plést, zvláště 
když jsou i jinak velmi podobné (např. ve zmiňovaném Újezdě nad Lesy se 
v těsné blízkosti nacházejí ulice Vanická a Vranická). Tyto systémy nejsou ob-
vykle příliš přehledné a orientaci obvykle nejen neusnadňují, ale někdy ji mohou 
dokonce i ztěžovat. 
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Železničná terminológia a názvy staníc pri vzniku ČSD 
 

Sándor János Tóth 
 

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko 
 

 
1. Východiskovým materiálom našej analýzy je Maďarsko-slovensko- 

-nemecký železnický slovník, ktorý zostavil Ing. Ivan Viest a ktorý vydal vlast-
ným nákladom v Turčianskom svätom Martine od roku 1919 do roku 1924 v 13 
zošitoch. Vznik diela odôvodnil editor takto: „Ako je v zeležničnej službe na 
Slovensku uvedená slovenská reč, nastala potreba tohto slovníka. Potreba je taká 
súrna, že vydávame ho v sošitoch – len aby čím skorej, aspoň po čiastkach, mo-
hol byť používaný” (Viest, 1919 – 1924). 

„V slovníku podávame i mená železničných staníc na Slovensku. V čas tla-
čenia nie sú ustálené mená všetkých staníc; udávame predbežne len nesporne 
dobré; ostatné prídu v Dodatku” (Viest, 1919 – 1924). 

Heslá v slovníku potvrdzujú, že nemecká a maďarská železničná terminoló-
gia bola ustálená, kým slovenská sa vyvíjala. Aj poradie jazykov (maďarsko- 
-slovensko-nemecký) svedčí o preklade do slovenčiny. Plánovalo sa aj vydanie 
slovensko-nemecko-maďarského variantu, ale veľmi málo železničiarov si to 
žiadalo, preto sa plán neuskutočnil. Neistotu v používaní slovenskej terminológie 
vysvetľuje autor v zozname chýb v 14. zväzku tým, že tento zoznam obsahuje 
nielen tlačové chyby, ale aj tie výrazy, pre ktoré sa počas rokov vydania našiel 
vhodnejší výraz. V prípade maďarských a nemeckých hesiel nájdeme prevažne 
tlačové chyby, kým slovenské termíny podľahli pravopisným a štylistickým 
zmenám počas prvých 6 rokov existencie ČSD. Tlačové chyby svedčia o tom, že 
sadzač nevedel dobre po maďarsky ani po nemecky, zatiaľ čo v slovenskej časti 
je len málo tlačových chýb. 

Zmeny slovenských hesiel svedčia o vývine jazyka: 
– morfofonetické zmeny: 
osa > os, koliečko > koliesko, priečelice > prôčelice, vratný > zvratný, nýto-

vanie > nitovanie, klb > kĺb, zbrani > zbrane, zrný > zrnný, potrúbie > potrubie, 
zvoncové > zvonkové, sberač > sbierač, stlp > stĺp; 

– zmeny v používaní ľ: 
ocel > oceľ, kolajná > koľajná, volná > voľná, úmyseľ > úmysel; 
– zmeny v používaní n/ň: 
paňva > panva, baňský > banský, kuchyňská > kuchynská, topiareňská >  

topiarenská; 
 
 



 169

– zmeny v odvodzovaní slov: 
bezprúdosť > bezprúdovosť, bezúspešný > bezvýsledný, dozorčia > dozorná, 

guľový > guľovitý, napruženie > namáhanie, oddialiť > vzdialiť, osinková uc-
pávka > osinkové tesnenie, prijateľnosť > schopnosť, sóda > sódovka, spávacom 
> spacom, spotrebenie > spotreba, telegrafičný > telegrafný, výkonnosť > výkon; 

– zmeny slovných konštrukcií sú najčastejším prejavom interferencie: 
daň platiaci > daňový poplatník (namiesto kalku adófizető), dozor na mate-

riál > kontrola materiálu, nabijacia vnímavosť, nabíjačnosť prúdu > schopnosť 
hromadiť prúd, ozubnicová sústava > system ozubnicových kolies, podstĺpie > 
stolový stojan, poplatok > poplatková suma, poukázaný poplatok > poplatok za 
poukázanie, rýchlotovar > rýchly tovar, štrkovina > úložný materiál, symmet-
risch angreifende > paralell wirkende, tunelár > jaskový robotník (neskôr sa 
udomácnil tunelár), vodoznak > stav vody, výtkový dopis > nedostatkový zoz-
nam, z liatej ocele > z oceľovej liatiny (namiesto kalku öntött acélból). 

Pravopisná adaptácia germanizmov a internacionalizmov sa vzťahuje predo-
všetkým na písanie s/z a zdvojených spoluhlások: 

adhésia > adhézia, isolátor > izolátor, reservná > rezervná, intensita > in-
tenzita, inklusive > inkluzive, kanalisovanie > kanalizovanie, ether > éter, offe-
rovať > oferovať, kancellária > kancelária, korrešpondencia > korešpondencia, 
tonnový > tonový. 

Čo môžeme vyvodiť z týchto príkladov? 
– Nemecká a maďarská terminológia bola ustálená. Nemecká terminológia 

bola dobrou pomôckou pre železničiarov Slovanov, ktorí neovládali maďarčinu. 
Nemecká terminológia slúžila ako opora, keďže nemecké termíny boli často 
slovotvorne motivované. Tento fakt prispel k tomu, aby v rozvíjajúcej sa sloven-
skej terminológii nevznikali nedorozumenia. 

– Vplyvu maďarčiny sa tvorcovia slovenských termínov snažili vyhýbať. 
– Hoci čeština nie je medzi jazykmi slovníka, nájdeme tu veľa bohemizmov, 

pretože po prevrate vstúpilo do služby ČSD veľa českých železničiarov. 
– Charakteristické sú pravopisné zmeny palatálnych, znelostných a kvantita-

tívnych opozícií. 
 
2. Ďalšou jazykovou pamiatkou je dvojjazyčný Cestovný poriadok všetkých 

železníc na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi z r. 1922 – 1923. Dvojjazyčnosť 
tohto cestovného poriadku sa vzťahuje na všetky informácie v úvode vrátane 
názvov staníc. Texty inzercií súkromných firiem sú jednojazyčné maďarské 
alebo nemecké so slovenskými pomenovaniami miest.  

Viestov slovník tiež obsahuje názvy staníc zakomponované medzi ostatnými 
heslami, čo je pomerne neprehľadné. Zaujímavosťou sú spontánne pomenovania 
tých lokalít (staníc), ktoré v r. 1919 – 1922 ešte nemali zaužívaný slovenský 
názov.  
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Názvy staníc, ktorým sa vrátilo pôvodné pomenovanie pred pomaďarčením 
názvu v r. 1913: 

 
nem./maď. 
názov pred  
r. 1913 

maď. názov  
1919 – 1922 

slov. názov  
1919 – 1922 

dnešný názov  trať 

Nagyszecse Alsószécse Veľká Seč Dolná Seč 152 
Alsószkálnok Alsósziklás Nižny Skalnik Nižný Skálnik 174 
Barát-Lehota Barátszabadi Mnichová Lehota Mníchova Lehota 143 
Benyus Benesháza Beňuša Beňuš 172 
Binyócz Binóc Binovce Bíňovce 116 
Lubochna Fenyőháza Lubochna Ľubochňa 180 
Zamosztya Garamhídvég Zámostie Dubová 170 
Pohorela Koháryháza Pohorela Pohorelá 170 

 
Dočasné používanie maďarského názvu stanice na južnom Slovensku, kde 

nebol zaužívaný slovenský názov. Riešenie: 1. zvuková substitúcia, 2. preklad, 
3. umelý názov: 

 
nem./maď. 
názov pred  
r. 1913 

maď. názov  
1919 – 1922 

slov. názov  
1919 – 1922 

dnešný názov  trať 

 Albár Albár Dolný Bar 131 
 Bálványszakállas Bálványszakálos Balvany 136 
 Bodrogszerdahely ’19: Bodrogszerdahely 

’22: Bodrog-Serdaheľ 
Streda nad  
Bodrogom 

190 

Aranyos Csallóközaranyos Csallóközaranyos Zlatá na Ostrove 131 
 Diósförgepatony Diósförgepatony Orechová Potôň 131 
Helmecz Királyhelmecz Kiralhelmec Kráľovský Chlmec x 
 Kürt Kürt Strekov 130 
 Gombaszög Gombasög Gombasek 

Slavec jaskyňa 
160 

 Úszor Uszor Kvetoslavov 131 
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Provizórne slovenské znenie s ďalším vývinom, napr. namiesto atribútu pred-
ložkové spojenie, adaptácia do slovenčiny (aj na severnom a strednom Sloven-
sku): 
nem./maď. 
názov pred  
r. 1913 

maď. názov  
1919 – 1922 

slov. názov  
1919 – 1922 

dnešný názov  trať 

Bartfeld Bártfa Bardiov Bardejov 194 
 Czirókabéla Cirocká Bela Belá nad Cirochou 196 
 Czirókahosszúmező Cirocké Dlhé Dlhé nad Cirochou 196 
Kövesd Garamkövesd Hronská Kamenica Kamenica nad 

Hronom 
130 

Iglau Igló Iglov Spišká Nová Ves 180 
 Ipolyszakállos Sakáloš Ipeľský Sokolec 153 
Johannesberg Jánoshegy Piargy Kremnické Baňe 171 
Nagy-Lomnicz Kakaslomnicz Lomnica  

na Slovensku 
Veľká Lomnica 185 

 Karásznó Krásno  
na Slovensku 

Krásno  
nad Kysucou 

127 

 Komarócz Komarovce pri 
Moldave 

Komárovce 160 

 
Po analýze termínov a názvov staníc môžeme skonštatovať, že obidve skú-

mané skupiny slov mali v rokoch 1919 – 1922 väčšiu dynamiku ako dnes. Jed-
nak pod vplyvom mimojazykových okolností (vznik Československa), ale aj pod 
vplyvom interferenčných javov. Terminológia obsahuje viac interferenčných 
javov nemčiny, kým názvy staníc, hlavne na juhu Slovenska, sa ešte roky použí-
vali v maďarskom znení. K týmto dvojakým interferenčným javom sa pridávajú 
v obidvoch prípadoch bohemizmy. Najzaujímavejším je však vnútrojazykový 
vývin slovných spojení a derivátov v terminológii a adaptačný vývin názvov 
staníc. Tieto procesy približujú termíny a názvy k systému slovenčiny. 
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Etnické parametre mladých Slovákov 
v maďarskom prostredí 

 
Tünde Tuska  

 
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta,  

Szegedínska univerzita, Maďarsko 
 
 
Príspevok prezentuje výsledky dotazníkového výskumu, ktorý sa uskutočnil 

v roku 2007. Výskum je širšie koncipovaný, orientuje sa na problematiku, ktorá 
sa vzťahuje na etnickú identitu, používanie slovenského jazyka, otázky dvojja-
zyčnosti, jazykového postoja súvisiaceho s jazykovým správaním, sebahodnote-
ním a ovládaním jazyka mladou generáciou. 

Keďže je všeobecne známe, že najmenej reprezentantov v kruhu Slovákov ži-
júcich v Maďarsku má I. kategória (najmladšia generácia), rozhodla som sa, že 
cieľovou skupinou môjho ďalšieho výskumu bude mladá generácia, a to vysoko-
školáci. Predpokladala som, že výsledky skúmania etnických parametrov budú-
cej inteligencie Slovákov v Maďarsku budú celkom iné, ako boli v trojpásmovej 
vekovej škále, keďže sa tam reprezentovala aj staršia generácia. 

Sociolingvistický výskum sa uskutočnil dotazníkovou metódou. Respondenti 
boli poslucháči slovakistiky, ktorí študujú na Katedre slovenského jazyka a lite-
ratúry Pedagogickej fakulty Segedínskej univerzity, na Pedagogickej fakulte pre 
učiteľky materských škôl Vysokej školy Samuela Tessedika v Sarvaši a na Ka-
tedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Jánosa Vitéza 
v Ostrihome. Poslucháči boli vo veku od 19 do 25 rokov. Podmienkou účasti vo 
výskume bolo, aby mali maďarské štátne občianstvo a aby pochádzali 
z menšinového prostredia, respektíve vyrastali v ňom. V čase výskumu tejto 
podmienke vyhovovalo len 23 respondentov. Ostatní mali slovenskú či maďar-
skú národnosť a zároveň slovenské štátne občianstvo. Boli aj takí, ktorí mali 
maďarskú národnosť i maďarské občianstvo a štúdiu slovakistiky sa venujú 
z osobného záujmu o slovenský jazyk, literatúru a kultúru. Celkove práca okrem 
vyplnenia dotazníkov zahŕňala aj metódu bezprostredného pozorovania. Takto 
získané informácie som doplnila tematicky usmerňovanými rozhovormi, ktoré 
poslúžili ako zdroj na overenie či potvrdenie písomných odpovedí. 

Treba konštatovať, že aj u mladých sa objavila nová kvalita identity, pocit 
dvojitej väzby. Určenie identity v skúmanej vekovej kategórii vysokoškolákov 
už nemôžeme pripisovať pôvodu ani impulzom z rodiny, ktoré v staršej generácii 
patrili k najdôležitejším činiteľom. Úlohu tu nehrá ani znalosť jazyka, objavuje 
sa nový faktor, a to kolektív, spoločnosť.  
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Výsledky výskumu u vysokoškolákov sú veľmi odlišné od výsledkov vý-
skumu u komlóšskych Slovákov, kde sa výskum realizoval v troch vekových 
kategóriách (Tóth – Tuška – Uhrin – Zsilák, 2005), čo sa týka aj skúmania mate-
rinského jazyka. 

Predpokladala som, že z pôvodne dominantnej slovenčiny ako materinského 
jazyka sa stala dominantnou maďarčina, ba dokonca v súčasnosti vystupuje 
v úlohe materinského jazyka, ale neočakávala som, že to bude také vysoké per-
cento.  

Výsledky výskumu signalizujú vysokú identifikáciu s maďarskou majoritou a 
s Maďarskom ako štátnym útvarom. Vplyv maďarského jazyka je príliš veľký. 
Okrem vyučovacích hodín slovenčiny študenti nie sú v kontakte so slovenským 
jazykom. Jazykový kontakt so živým slovenským jazykom a prostredím im chýba. 

V príspevku som sa pokúsila obohatiť poznatky v oblasti skúmania etnických 
procesov u mladej generácie slovenskej menšiny v Maďarsku. Údaje v plnej 
miere potvrdzujú tendencie k regresii slovenskej národnostnej príslušnosti. 
V realizovanom výskume som najprv analyzovala etnické parametre vysokoško-
lákov ako nastávajúcej inteligencie, pretože sa domnievam, že bez poznania 
etnicity nie je možné analyzovať jazykový stav a kultúrne procesy. Zdá sa, že 
pokračovanie a rozšírenie výskumu môže priniesť ďalšie zaujímavé výsledky. 
Bolo by napríklad vhodné zamerať sa na respondentov z Katedry slovenského 
jazyka a literatúry Univerzity Eötvöša v Budapešti, aby sme získali celkový a 
vyčerpávajúci obraz o danej problematike v skupine mladej slovenskej inteligen-
cie v Maďarsku. 
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Slovenčina – materinský jazyk mladých Novosadčanov 
 

Zuzana Týrová 
 

Oddelenie slovakistiky, Filozofická fakulta,  
Univerzita v Novom Sade, Nový Sad, Srbsko 

 
 
Donedávna Slováci vo Vojvodine osídľovali prevažne dediny, ale situácia sa 

pomaly mení. Veľký počet už žije v mestách, ako napr. Nový Sad, Báčska Pa-
lanka, Belehrad. Nový Sad bol ešte počas sťahovania Slovákov na Dolnú zem 
slobodné kráľovské mesto a osídľovali ho aj Slováci. Takých je teraz veľmi malý 
počet. Veľká väčšina sa tu objavila až po druhej svetovej vojne a mnohí sem ešte 
stále intenzívne chodia. Dnes je Novom Sade asi 2000 Slovákov, ktorí tu majú 
trvalé bydlisko. Počet tých, ktorí sem prišli iba dočasne (školenie, práca), je 
oveľa väčší. To znamená, že väčšina novosadských Slovákov má ešte stále dosť 
čulé kontakty s niektorými slovenskými osadami vo Vojvodine, a preto je aj ich 
jazyk vo výraznej miere ovplyvnený rodnými nárečiami. Nemôžeme povedať, že 
v meste je jednotný jazyk, nejaké osobitné nárečie. Do Nového Sadu prichádzali 
tak Stredoslováci, ako i Západoslováci (vo Vojvodine sa západoslovenskými 
nárečiami hovorí iba v Pivnici a v katolíckej časti Selenče). 

V súčasnosti sú všetci Novosadčania, podobne ako všetci vojvodinskí Slová-
ci, prirodzení bilingvisti (slovensko-srbskí), prípadne polygloti. To je vo Vojvo-
dine, vzhľadom na národnostné zastúpenie, celkom normálne. Treba však po-
znamenať, že u mladých Novosadčanov je srbčina dominantným jazykom, 
a preto ovplyvňuje ich materčinu vo všetkých jazykových rovinách, najviac však 
v lexikálnej a syntaktickej rovine. Zvuková rovina je u niektorých (najčastejšie 
sa to týka najmladšej generácie) ovplyvnená interferenciami, a to najmä pri 
zmiešaných manželstvách. Najväčší problém novosadských Slovákov spočíva 
v tom, že nebývajú na kompaktnom území, a preto ani nemajú možnosť často 
používať slovenčinu, neexistujú školy s vyučovacím jazykom slovenským.  

Keď hovoríme o Vojvodine, v nej sú zastúpené všetky funkcie slovenčiny 
(primárne aj sekundárne): komunikatívna, poznávacia, reprezentatívna, estetická 
a i. Keď ide o novosadských mladých Slovákov, mohli by sme konštatovať, že 
v porovnaní s inými Slovákmi majú väčšie nevýhody. Slovenčinu môžu použí-
vať iba v komunikácii v rodinnom kruhu, s priateľmi, prípadne v rámci kultúrno-
-umeleckých spolov (ak ich navštevujú). Sekundárne je slovenčina zastúpená 
v médiách. Televízia Vojvodiny vysiela aj v slovenčine, podobne i rozhlas, vy-
chádzajú tu knihy aj časopisy (mládežnícke i detské). Ak niekto z mladých pre-
javí záujem, má možnosť dostať sa do kontaktu so slovenčinou. Veľmi zriedkavo 
sa však používa spisovná slovenčina. V Novom Sade, ako sme už spomenuli, 
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neexistujú školy s vyučovacím jazykom slovenským. Vyučuje sa len v srbčine 
predmet slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry (dve hodiny týždenne), čo 
interferenčne vplýva aj na slovnú zásobu. Hodiny slovenčiny sú voliteľné, žiaci 
tieto hodiny navštevujú buď po riadnej výučbe, alebo pred ňou. Podmienky nie 
sú veľmi dobré, lebo učitelia majú niekedy žiakov všetkých ročníkov základnej 
školy na jednej vyučovacej hodine a je veľmi náročné venovať sa všetkým pri-
meraným spôsobom. Výhoda je však v tom, že existujú kvalitné, moderné 
a zaujímavé učebnice, ktoré žiakom zdarma zabezpečuje Národnostná rada slo-
venskej národnostnej menšiny v Srbsku. Škola plní v živote vojvodinských 
Slovákov veľmi dôležitú úlohu. V tomto prostredí si najviac obohacujú slovnú 
zásobu. Novosadčania si však na dvoch hodinách slovenčiny s prvkami národnej 
kultúry týždenne môžu iba precvičovať konverzáciu, trochu čítať a písať. 

Pri úvahách o ochrane jazyka novosadských Slovákov vidíme tri strategické 
miesta, ktoré by bolo vhodné podporovať: (1) školstvo, (2) situácia v rodine a (3) 
interpersonálna komunikácia najmä mladých komunikantov.  

Mladí novosadskí Slováci používajú slovenčinu len veľmi zriedkavo, preto 
majú takú chudobnú slovnú zásobu, čo kompenzujú srbčinou a inými jazykmi, 
ktoré ovládajú. Problém často býva aj v tom, že v mestách sú častejšie zmiešané 
manželstvá a deti majú oveľa menej možností hovoriť po slovensky. Preto sú 
vítané kultúrno-umelecké spolky, kde mladí nachádzajú priateľov a aspoň tam 
môžu hovoriť po slovensky. Výhoda vidieka spočíva v skutočnosti, že v tomto 
prostredí prichádzajú Slováci navzájom do priameho kontaktu častejšie.  

Jazyk mladých novosadských Slovákov nemožno charakterizovať všeobecne. 
Mohli by sme povedať, že jednotlivci dobre ovládajú spisovnú slovenčinu, ale sú 
aj takí, ktorí sa po slovensky nevedia dobre vyjadrovať. Všeobecne by sme však 
mohli konštatovať, že úroveň spisovnej slovenčiny nie je na vysokej úrovni. 
Môžeme skôr hovoriť o istej forme srboslovenčiny než o hovorenej podobe slo-
venčiny.  

Jazyková úroveň by mohla stúpnuť, ak mladí budú mať čulejšie kontakty 
s materskou krajinou (návštevy, internet, televízia), čím vznikne možnosť obo-
hacovať slovnú zásobu a zlepšovať si jazyk. Hranice sa pomaly rušia; možné je, 
že sa vojvodinská spisovná slovenčina predsa zachráni a že sa hovorená podoba 
slovenčiny sa viac priblíži k slovenčine na Slovensku.  
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K výběru rodných jmen ve šlechtickém rodu Kinských 
 

Romana Váchová 
 

Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 
 
 
Rod Kinskýcha měl v dějinách českého národa vždy výjimečné postavení. 

Členové starobylého rodu byli nejen uznávanými státníky, ale především vlas-
tenci, neboť rod Kinských se vždy znal k národu, z něhož vyšel.  

V příspěvku se snažíme ukázat, že i ve šlechtickém rodu docházelo, stejně 
jako u jiných rodin, k pronikání, tzn. dominanci některých druhů rodných jmen 
v určitých obdobích společenského vývoje. Rodná jména plní důležitý společen-
ský úkol, nahrazují apelativní pojmenování a uspokojují společenskou potřebu 
identifikace a orientace. Etymologické hledisko ve způsobech pojmenovávání 
v rodě Kinských nehrálo nijak významnou roli, motivace pojmenování byla i 
jiná. Propriální sféra pojmenování prvních předků šlechtického rodu Kinských je 
převážně slovanského zaměření a zahrnuje v sobě složitou strukturu propriálně 
pojmenovávacích motivů.  

Hlavní motivační podněty pro volbu křestního jména jsou dány rodinnými 
zvyklostmi, dobovou společenskou oblibou, individuálními podněty, nábožen-
skými a jazykovými vlivy a místními zvyklostmi. Aspekty pojmenování zazna-
menaných členů rodu jsou dvojího zaměření: za prvé je to individualizace, iden-
tifikace a diferenciace nositele určitého jména, za druhý důležitý aspekt 
považujeme funkci magickou, ochrannou nebo profylaktickou, predestinační, 
deziderativní a honorifikační. Do 13. století bylo jméno vnímáno jako důležitá 
součást osobnosti. Jméno mělo chránit nositele před nepřízní osudu, před smrtí a 
zlými démony. I jména prvních Vchynských byla vybírána záměrně. Objevuje se 
tu jméno Smil. Jedná se o jméno staročeské a znamená „bohabojný, uctívající 
(Boha)“. K tomuto typu pojmenování patří také Zděslav. Je to jméno původu 
slovanského a znamená „zde slavný“. Rovněž Bohuslav je slovanského původu a 
vykládá se jako „budiž Bohu sláva“. Jméno Drazslav je nejspíše variantou jména 
slovanského původu Drahoslav a znamená „drahý, komu je drahá sláva“.  

Ve druhé vlně křesťanských jmen jména slovanská ustupovala do pozadí. Po 
Tridentském koncilu (1545) bylo nařízeno dávat dětem jména svatých, nikoli 
jména pohanská, tedy ani slovanská. Od poloviny 16. století se u nás směla dávat 
pouze jména z římské martyrologie. I v rodě Kinských se objevují katolická 
světecká jména. Děti byly pojmenovávány výhradně podle světců: Anna, Jan 

                                                           
a Původně Vchynští nebo Chynští – přídomek Kinský začal užívat hrabě Vilém od ro-

ku 1628.  
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(5x), Kateřina, Markéta, Antonín, Bernard, František, Johana, Josef, Kristián, 
Marie, Štěpán, Václav. Pojmenováním podle určitého světce zajistili rodiče 
svým potomkům nebeskou ochranu. Jména Oldřich a Eliška byla v té době jmé-
ny módními. 

V průběhu času vznikla nová potřeba proprializace. Onomaziologický okruh 
se rozšiřoval, jednojmennost nestačila a byla nahrazována dvoujmenností, někdy 
i trojjmenností. Dvojice křestních jmen typické pro šlechtu se v rodě Kinských 
začíná užívat až od roku 1612, kdy byl jako první podle tohoto vzoru pojmeno-
ván Jan Oktavián Vchynský. Václav Norbert Oktavián Kinský (1642 – 1719) je 
jediným příslušníkem rodu s tímto trojjmenným způsobem pojmenování. Po-
sledním účastníkem rodu, který byl pojmenován dvěma jmény, byl Zdenko Rad-
slav (zemřel v roce 1975). V dlouhé linii rodu existuje ale i několik výjimek 
pojmenování jedním jménem (Václav, Antonín, Bernard, Filip, Marianna, Tere-
zie, Karel, Ferdinand, Kristián, Antonín, Jan, František, Zdenko, Norbert). 

V rodě se 3x objevuje jméno Josef a 4x Marie, což souvisí s kultem Panny 
Marie a sv. Josefa zavedeným v 18. století. V tomto století dochází i k užívání 
jmen nových barokních světců: Antonín, František, Karel, mezi ženskými jmény 
se objevuje Terezie. Módní byla i jména Eleonora, Josefa, Aloisie, Kateřina, 
Markéta, Marie, z mužských Antonín, Karel, František, Josef, Václav.  

Kinští byli nepřímo donuceni po roce 1945 k emigraci a nejmladší členové 
rodu tedy nosí jména charakteristická pro zemi, v níž jejich rodiče našli útočiště, 
Itálii. Proto se synové dr. Norberta Kinského jmenují Pius a Giovanni. Po své 
matce Anně Marii Netolitzké dal Borgo navíc oba dva přejali přídomek dal Bor-
go. U nejmladších členů rodu je patrný vliv západní módy v pojmenovávání: 
Alice, Genilda, Harry, Adrien, Bruno, Paulina.  

Sestra Norberta Kinského, Genilda, pojmenovala jednoho ze svých dvou sy-
nů Harry, bratr Radslav a jeho manželka Tamara Amilakhvary zvolili jména 
Konstantin a Karel. Nejmladší členové rodu nosí jména cizího původu: Adrien, 
Bruno, Paulina. Ale objevila se i jména Jan a Cyril. 

Jména mužská 
V seznamu jmen mužských příslušníků rodu je na první pohled patrná obliba 

jména František, které se v historii rodu objevilo 8x. Prvním Františkem byl 
František Oldřich Kinský (1634 – 1699), syn Jana Oktaviána Vchynského.a Fran-
tišek Ferdinand Kinský (1678 – 1741) nechal v Chlumci nad Cidlinou na návrší 
postavit honosné sídlo hodné reprezentace významné knížecí rodiny, barokní 
zámek. Od této chvíle se ustálila chlumecká větev Kinských. Zajímavý je ono-
maziologický princip pojmenování zámku. Hrabě František Ferdinand nazval své 
sídlo podle právě korunovaného císaře Karla VI. Zámek byl postaven v letech 

                                                           
a Zůstal bezdětný. 
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1721 – 1723 a korunovace Karla VI. proběhla v roce 1723. Karel VI. navštívil 
nově postavené sídlo a majitel se rozhodl na počest návštěvy zámek pojmenovat 
podle nového císaře. A jelikož zámek má ojedinělý půdorys ve tvaru královské 
koruny, bylo o názvu zámku rozhodnuto – Karlova Koruna.  

Jména ženská 
Jména ženských příslušnic rodu Kinských jsou různorodá. Objevuje se zde až 

11 druhů pojmenování. Latinská jména jsou pouze dvě: Sylvie a Mariana. Jméno 
Johana je nejspíše přejatou podobou jména Jana z němčiny a jméno Alice zřej-
mě pochází ze staroněmeckého Adelheit (Adelaida).  

Jména pro čtyři dcery Jana Dlaska Vchynského ze Vchynic nebyla zřejmě 
vybrána náhodou, všechna mají hlubší smysl. Anna, Ester a Eliška jsou jména 
hebrejského původu a vždy něco znamenají: Anna „milostná, milostiplná“, Ester 
„hvězda“, Eliška „můj Bůh je přísaha“. Jméno Kateřina je původu řeckého a 
znamená „čistá, cudná, mravná“. Jedná se o typ pojmenování zdůrazňující 
vlastnosti dcer, tedy jména s onymickou funkcí přací.  

Jméno Marie se používalo hlavně v 18. století. Jeho více než častý výskyt i 
v rodině Kinských byl způsoben rozvojem mariánského kultu v 18. století.  

Jméno Hana je také hebrejského původu, ale je možné, že se jedná o zkráce-
ninu jména Johana. 

Zřejmě módní a typické pro šlechtu bylo v 17. století francouzské jméno Alice, 
orientální Markéta, možná také arabské jméno Eleonora. Tak se jmenovala i 
manželka Zdenka Radslava Kinského. Jméno Eleonora se v rodě objevilo i po-
třetí, a to v souvislosti s dcerou Zdenka Radslava. Byla pojmenována Nora, patr-
ně po své matce Eleonoře. Jedná se o osamostatnělou zkráceninu jména Eleono-
ra.  

Závěr 
Kromě místních zvyklostí bychom mohli uplatnit všechny ostatní aspekty 

užití křestních jmen ve šlechtické rodině. Dosavadní výzkum ukazuje na zvláš-
tnosti ve výběru rodných jmen v šlechtických rodech. Z výše uvedeného vyplý-
vá, že výběr jmen byl podmíněn příslušností nositele k určité společenské skupi-
ně. Ve šlechtickém prostředí bylo zvykem pojmenovat prvního syna po dědovi, 
druhého po kmotrovi, třetího po otci. Podobný princip fungoval i u dcer. Volba 
jmen v dějinách rodu Kinských je poměrně často založena na tradici pojmenová-
ní prvního syna jménem po dědovi, ale při pohledu na rodokmen není pravidlem.  

V celém seznamu nalezneme jména slovanského, českého, hebrejského, la-
tinského, řeckého a germánského původu, v poslední době také jména jinojazyč-
ná (Harry, Pius, Giovanni, Adrien, Bruno, Paulina). 
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Úvodné poznámky k slovníku viacslovných pomenovaní 
 

Veronika Viňarská 
 

Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií (študentka), 
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 

 
 
Cieľom príspevku je predstaviť projekt, ktorého myšlienka vznikla na pôde 

Inštitútu všeobecnej jazykovedy, slovakistiky a masmediálnych štúdií Prešovskej 
univerzity v Prešove. Ide o projekt lexikograficko-elektronického spracovania 
viacslovných pomenovaní. Autormi myšlienky sú pracovníci spomenutého inšti-
tútu – Martina Ivanová a Martin Ološtiak. Na spolupráci sa podieľajú aj študenti 
Prešovskej univerzity v rámci bakalárskych a diplomových prác. Ako prvá bola 
vypracovaná bakalárska práca s názvom Slovník viacslovných pomenovaní 
(písmeno B), v ktorej som zhromažďovala a spracovávala heslový materiál pre 
tento slovník. Išlo o pomenovania s komponentmi začínajúcimi na písmeno B. 
Bakalárska práca, jej praktická časť bola vypracovaná podľa koncepcie vopred 
vytvorenej samotnými autormi projektu. 

Základnou jednotkou lexikálnej zásoby sú jednoslovné lexikálne pomenova-
nia, nadstavbu a príznakovú časť tvoria viacslovné pomenovania. Slovníkové 
spracovanie jednoslovných pomenovaní je nám dostupné vo viacerých podo-
bách, tejto problematike sa už mnohí venovali. Možnosť spracovania tak špeci-
fickej súčasti lexikálnej zásoby, ako sú viacslovné pomenovania, ponúka až 
v dnešnej dobe budovanie korpusu v oddelení Slovenského národného korpusu 
pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. Vďaka svojim štatistickým ná-
strojom a funkciám umožňuje posunúť myšlienku spracovania SVP do praktickej 
a reálnej roviny. 

Pripravovaný Slovník viacslovných pomenovaní (ďalej SVP) je slovníkom 
jednojazyčným, synchronickým a výkladovým. Cieľom SVP je lexikograficko- 
-elektronické spracovanie viacslovných pomenovaní (ďalej VP). VP ako súčasť 
lexikálnej zásoby tvoria pomerne veľké percento lexikálnych jednotiek a delia sa 
na niekoľko typov. Preto bolo potrebné na spracovanie zvoliť len isté typy VP. 
Ako najvhodnejšie sa javili neterminologické a nefrazeologické VP (ďalej NN). 
Dôvodov je niekoľko. Jedným z nich je samotné určenie slovníka. Slovník je 
určený nielen odbornej lingvistickej verejnosti, ale aj bežným používateľom, 
teda širokej verejnosti. Termíny a vlastné mená predstavujú špecifickú súčasť 
lexikálnej zásoby a ich spracovanie by si vyžadovalo špecifický prístup. Veľmi 
dôležitým faktom je, že NN pomenovania sa javia ako najmenej príznakové 
spomedzi všetkých typov.  
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Práca na SVP je rozčlenená do niekoľkých etáp: 
1. Budovanie heslára a dolaďovanie koncepcie (cca 1 – 2 roky). 
2. Vypracúvanie substantívnych hesiel (2 roky). 
3. Vypracúvanie slovesných hesiel (1 rok). 
4. Finalizácia, dolaďovanie a záverečné korektúry (1 rok). 
5. Celková doba vypracovania sa odhaduje na 6 rokov.  
Materiálovú základňu slovníka prestavuje niekoľko zdrojov:  
1. Krátky slovník slovenského jazyka (prvotný zdroj). 
2. Slovenský národný korpus (verzie prim-2.0-public-all, prim-3.0-public-

all). 
3. Internet (vyhľadávač Google – zdroj využitý najmä pri overovaní frek-

vencie pomenovania a získavania sémantických údajov). 
Jednotlivé heslá a údaje k nim získané budú spracované v prvom rade 

v programe Microsoft Excel a následne upravené a uvedené v programe Micro-
soft Word. Práve stavba hesla vypracovaná v programe Microsoft Word predsta-
vuje podobu, ktorá bude uvádzaná v samotnom publikačnom výstupe. Stavba 
hesla bude obsahovo v jednotlivých spracovaniach takáto: 

Heslo vypracované v programe Microsoft Excel: 
1. komponent; 
2. viacslovné pomenovanie (ak je komponent heslový), resp. odkaz (ak je 

komponent odkazový); 
3. gramatická charakteristika; 
4. počet komponentov; 
5. komponentová štruktúra; 
6. exemplifikácia; 
7. štylistická charakteristika (ak je potrebná); 
8. univerbát (ak existuje); 
9. štylistická charakteristika univerbátu; 
10. ďalšie poznámky (ak sú potrebné). 
Heslo vypracované v programe Microsoft Word: 
1. komponent; 
2. viacslovné pomenovanie (ak je komponent heslový), resp. odkaz (ak je 

komponent odkazový); 
3. význam VP; 
4. gramatická charakteristika; 
5. exemplifikácia; 
6. štylistická charakteristika (ak je potrebná); 
7. univerbát (ak existuje); 
8. štylistická charakteristika univerbátu (ak je potrebná); 
9. ďalšie poznámky (ak sú potrebné). 
Konkrétne príklady uvádzam v celom príspevku. 
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Pri vypracovaní SVP sa pracuje s viacslovnými pomenovaniami, konkrétnej-
šie s ustálenými viacslovnými pomenovaniami. Aj samotná problematika rozlí-
šenia ustálených pomenovaní od voľných syntagiem, aj napriek niekoľkým do-
stupným výskumom a štúdiám, predstavuje náročnú úlohu. Podobne ešte stále 
otvorenou otázkou zostáva problém určenia hraníc medzi frazémami a ne-
frazémami. Ďalším problémom, ktorý sa pri vypracovaní SVP ukazuje, je aj 
samotná časová náročnosť tejto úlohy. I napriek spomenutým okolnostiam pred-
stavuje lexikograficko-elektronické spracovanie ustálených viacslovných pome-
novaní úlohu skutočne reálnu. Deje sa tak vďaka už spomenutým zdrojom, naj-
mä vďaka Slovenskému národnému korpusu. 
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Šarišská nárečová lexika 
 

Zuzana Vodičková 
 

Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky,  
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 

 
 
Náš príspevok sa venuje náhľadu na vzťah spisovnej slovenčiny a nárečí, do-

týka sa i pôvodu slov v šarišských nárečiach a ich zastúpenia v bežnom živote. 
Cieľom práce je, okrem teoretických poznatkov, ponúknuť aj parciálny náhľad 
na mieru používania šarišského nárečia a úroveň poznatkov šarišských výrazov 
v súčasnosti u mladej generácie.  

Z metód použitých pri písaní práce bol využitý vlastný výskum v oblasti ná-
rečovej lexiky, štúdium dostupnej literatúry a dotazníková metóda. Práca je roz-
delená do piatich kapitol. V úvodnej kapitole autorka podáva výklad vzťahu 
spisovného jazyka a nárečí. Upozorňuje na dialektologický základ spisovnej 
slovenčiny a tesných kontaktov oboch útvarov. Práca sa ďalej sústreďuje na 
genézu slov v šarišských nárečiach. Oddeľujú sa slová slovanského a neslovan-
ského pôvodu. Systematicky sa vyčleňujú a zaraďujú slová nemeckého, maďar-
ského, latinského, rumunského, talianskeho a francúzskeho pôvodu ako slová 
neslovanského pôvodu. Osobitne je opísané zastúpenie šarišského nárečia 
v bežnom živote – vo filmovej a ľudovej tvorbe, ako aj v epištolárnych textoch a 
internetovej komunikácii. Autenticitu teoretickej časti práce podčiarkujú ukážky 
excerpované z nahrávok spontánnych prejavov či presný odpis listu písaného 
v šarišskom nárečí z roku 1967. V praktickej časti je pozornosť venovaná vý-
skumu znalosti šarišského nárečia u mladej generácie. Účastníkmi tohto vý-
skumu boli nositelia nárečia mladšej generácie. Pracovali sme so vzorkou žiakov 
ZŠ Sibírska Prešov a SPŠ Strojnícka v Prešove. Pri výskume bola použitá metó-
da dotazníkov. Dotazník obsahoval otázky zamerané na znalosť jednotlivých 
šarišských výrazov, mieru používania nárečia v kruhu rodiny, školy a priateľov 
a posledná časť je zameraná na schopnosť používania základných čísloviek dva 
a dve. Dotazník vyplnilo 80 žiakov. Respondenti boli vo veku od 11 do 17 rokov, 
oboch pohlaví.  

Výsledky dotazníka hovoria, že najvyššia frekvencia používania šarišských 
slov je v rodinnom prostredí: 22,5 % respondentov hovorí v kruhu rodiny vždy 
šarišským nárečím. Nižšiu frekvenciu používania možno pozorovať v kruhu 
priateľov a známych: 20 % respondentov hovorí s priateľmi v nárečí a najnižšiu 
mieru zastúpenia má šarišské nárečie v školskom prostredí, čo je do značnej 
miery spôsobené aj spisovným jazykom, ktorý je v školách na prvom mieste.  
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Nielen na základe nášho dotazníka sme dospeli k záveru, že šarišské nárečia 
sú prítomné vo všetkých vrstvách kultúrneho a spoločenského života, hoci 
v rozdielnej miere kvantity i kvality. 
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K otázke preložiteľnosti neologizmov a vlastných mien 
v dielach Borisa Viana 

 
Daniel Vojtek 

 
Inštitút románskych a klasických filológií,  

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 
 
 
Preklad niektorých špecifických vrstiev jazyka môže prekladateľa postaviť 

pred mnohé prekážky, pri ktorých sa často ocitá v nezávideniahodnej situácii. 
Možnosť prekladu takýchto prvkov východiskového jazykovo-kultúrneho kon-
textu závisí, okrem iného, od zručnosti, vynaliezavosti a kreativity prekladateľa, 
avšak v nemalej miere aj od tvorivosti autora pôvodiny. O to viac, ak autor ori-
ginálu popúšťa uzdu fantázii, hravosti a zdanlivo ničím neobmedzenému kúzle-
niu so slovami a vytvára novotvary, fantazmagorické toponymá a významovo 
priezračné, no ťažko preložiteľné mená postáv. Pridajme k tomu reálie súvisiace 
s paralelnými svetmi, v ktorých postavy vystupujú, a neexistujúce hranice medzi 
skutočnosťou a „rozprávkovom“, medzi svetom ľudí, zvierat, rastlín a neživých 
vecí. Úloha je to vskutku neľahká. Príkladom takého autora je všestranne nadaný 
Francúz Boris Vian, súčasník a priateľ Sartra i Queneaua, ktorého literárna tvor-
ba dosiahla vrchol na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia. Do slovenčiny 
boli doposiaľ preložené štyri z jeho takmer tridsiatich prác (ak rátame aj publiká-
cie post mortem, ktoré tvoria väčšiu polovicu z celej Vianovej tvorby vydanej vo 
Francúzsku). Sú to romány Pena dní a Jeseň v Pekingu, zbierka poviedok Duš-
pastier z plavárne a divadelná hra Budovatelia ríše, ktorá však u nás knižne 
nikdy nevyšla. Neopomenuteľnou súčasťou a veľmi typickou črtou prozaického 
a dramatického majstrovstva Viana je jazyk, ktorým sa jeho rozprávači prihová-
rajú čitateľom a postavy divadelným divákom. Možno dokonca hovoriť 
o idiolektea, keďže v textoch je značná proporcia jazykových prvkov, ktoré 
u iných autorov nenájdeme. Práve na tento okruh lexiky sme sa v našej štúdii 
zamerali a jej cieľom je poukázať na možnosť, resp. možnosti jej preloženia do 
slovenčiny. Bohatosť slovenčiny, jej expresivita a možnosť vytvárať vtipné 
a trefné novotvary sú predpokladom adekvátnosti výsledného textu v cieľovom 
jazyku. V tejto súvislosti sa dotkneme aj často spomínanej a málo zodpovedanej 
otázky ekvivalencie v preklade a významových posunov. Užitočnou pre nás bola 
aj čiastočná analýza a porovnanie českých prekladov, ktorých počet niekoľko-
násobne prevyšuje slovenské. 

                                                           
a Neznamená to však, že iní autori sa nevyznačujú idiolektom, ktorý je pre nich 

typický a vlastný (napr. Céline vo svojej Ceste do hlbín noci a pod.). 
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Navzdory mnohým a rôznorodým tendenciám vo vývine teoretického mysle-
nia o preklade je pre nás východiskovým bodom tzv. prekladateľský optimizmus. 
Povedané slovami Jána Vilikovského (1984), ide o presvedčenie založené na 
tom, že nazeráme na jazyk ako na nositeľa informácie o mimojazykovej skutoč-
nosti a že obsah jazykového výroku je poznateľný, overiteľný prostriedkami 
spoločenskej praxe a nevytvára sa samotným jazykovým úkonom, teda možno 
ho vyjadriť inou formou resp. prostriedkami iného jazyka. Samotné rozhodnutie 
prekladať či neprekladať (v našom prípade) novotvary, významovo priezračné 
propriá či slovné hračky závisí v prvom rade od prekladateľom zvolenej koncep-
cie a metódy. 

Ak sú špecifické a zväčša ťažko preložiteľné prvky autorovho idiolektu jed-
ným z menovateľov jeho jedinečnosti, je potrebné ich prekladať. Opačný prístup 
by s veľkou pravdepodobnosťou spôsobil ochudobnenie prekladu a viedol by 
k nechcenému pozmeneniu autorského zámeru. Jedným z prvoradých kritérií 
kladného prijatia prekladu v cieľovom prostredí je zrozumiteľnosť preložených 
špecifických jednotiek autorovho idiolektu. Ako tvrdí J. Vilikovský (1984), 
plnohodnotná reprodukcia predpokladá vyjadrenie nielen obsahovej, ale aj for-
málnej stránky textu i s jeho špecifickými zvláštnosťami, emocionálnym nábo-
jom a asociáciami.  

Vianov prozaický a dramatický svet ponúka bohatú škálu protagonistov, ktorí 
sú pomenovaní groteskne, sarkasticky, dehonestujúco, ale aj celkom neutrálne. 
Posledný zo spomenutých typov mien je príznačný pre detektívne romány vyda-
né pod pseudonymom Vernon Sullivan. Miera hravosti uplatnenej pri ich tvorení 
je pomerne nevýrazná. To však neplatí pre „klasické“ Vianove romány a zbierky 
poviedok (Jeseň v Pekingu, Pena dní, Červená tráva, Srdcerváč, Dušpastier 
z plavárne a iné) nehovoriac o menách postáv divadelných hier (Svačinka gene-
rálů, Budovatelia ríše). Propriá sa z väčšej časti tvoria kompozíciou (Jacques-
mort, Tapecul) alebo prostredníctvom prenášania významu na základe vonkajšej 
(metafora) alebo vnútornej (metonymia) podobnosti. Vo všeobecnosti predstavu-
jú mená Vianových postáv jeden z kľúčových faktorov pre definovanie jeho 
humoru a vytrvalej kritiky snobizmu, cirkvi a nepotrebnej práce. Neprekvapí nás 
teda, že väčšina mien je zosmiešňujúca, ba až parodická. Každý pravdepodobne 
pochopí, kto sa skrýva za menom Jean-Sol Partrea. Vlastné meno je nositeľom 

                                                           
a Český aj slovenský preklad uvádza toto meno v rovnakom tvare ako originál. 

Vytráca sa pritom slovná hračka, ktorá má vo francúzštine obzvlášť zaujímavú príchuť: 
prešmyčkou Jean-Paul Sartre / Jean-Sol Partre dochádza k zosmiešneniu postavy 
známeho filozofa tak v origináli, ako aj v preklade, avšak s tým rozdielom, že sol môže 
francúzsky recipient vnímať ako zem, podlaha, dlážka, povrch, pôda, zemina atď. Na 
druhej strane, slovenský čitateľ bude vnímať kalambúr Jean – Sol len na úrovni fonetickej 
a grafickej, teda bez jeho vnútorného obsahu. Podobne by francúzskemu prijímajúcemu 
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určitých povahových znakov a často aj fyzických vlastností postavy, determinuje 
ju a o týchto vlastnostiach nám viac alebo menej priamo vypovedá. Bolo by teda 
na škodu, ak by sa tieto a im podobné súčasti východiskového kontextu netran-
skódovali do cieľovej jazykovo-kultúrnej situácie.  

Ak by sme sa pokúsili čiastkové výsledky nášho porovnávania zovšeobecniť, 
dospeli by sme k záveru, že Vianove slovné hračky a vlastné mená, nech už sú 
akokoľvek inventívne a moderné, sú do slovenčiny vo veľkej miere preložiteľné. 
Vyžaduje si to však vnímavosť a určitú dávku hravosti, samozrejme, v rámci 
možností, ktoré nám cieľový jazyk poskytuje. Našťastie, slovenčina nám ich 
poskytuje dosť na to, aby sme už spomínaný Vianov naruby prevrátený literárny 
svet dokázali bez väčšej ujmy preložiť, a tým sprítupniť slovenskému čitateľovi. 
Veď práve prekladatelia sú tými večne bádajúcimi majstrami jazyka a kto iný, ak 
nie oni, má na svedomí inovácie jazyka a jeho modelovanie a rozširovanie pod 
vplyvom inojazyčných kultúr a literatúry. Príkladov zo spomenutej skupiny slov 
z Vianovej tvorivej dielne je podstatne viac. Obmedzili sme sa tu na tie, ktoré 
najlepšie ilustrujú skúmanú problematiku. Napriek nedostatku hotových a vyda-
ných slovenských prekladov Vianových textov sme sa pokúsili poukázať na 
možnosti prekladu jeho typických vyjadrovacích prostriedkov a aj na to, že jeho 
prevrátenému literárnemu svetu slovenčina pristane. Divadelná tvorba Borisa 
Viana osciluje kdesi medzi dadaisticko-surrealistickou, Jarryovskou až absurdnou, 
a preto sa nazdávame, že jej preklady ako také si zaslúžia osobitú citlivosť 
a individuálny prístup. 

                                                                                                                                   
prostrediu ušli slovné hračky rovnakého typu, ako napríklad Štefan Žiari (Štefan Žáry) 
alebo Pavol Kosák  – Miezdoslav (Pavol Országh-Hviezdoslav).  
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Časový význam prvotných predložiek  
v spisovnej slovenčine a v spisovnej poľštine  

 
Marta Vojteková 

 
Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky,  

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 
 
 
1.1 Čas predstavuje popri priestore druhú najvýraznejšiu zložku mimojazy-

kovej (fyzickej) reality. Časové vzťahy, ku ktorým dochádza v tejto realite, však 
majú abstraktnejší charakter než priestorové vzťahy. K časovému vzťahu dochá-
dza, ak subjekt vykonáva nejakú činnosť alebo prichádza k vzniku nejakého 
stavu vo vzťahu k istej časovej jednotke. Časové vzťahy sa v jazyku transformu-
jú do konkrétneho časového významu, ktorý, okrem iného, vyjadrujú aj predlož-
ky. Časový význam patrí tzv. kontextovým významom predložiek, ktoré vychá-
dzajú zo skutočnosti, že predložky sú synsémantické slová, ktoré nadobúdajú 
významy až v kontexte. Tento kontext tvorí vecný význam podradených slov, 
pádový význam podradených slov, význam nadradených slov a ďalšie zložky 
tvoriace kontext okolo predložky.  

1.2 Časový význam sa tradične považuje za sekundárny kontextový význam 
predložiek. Nikde však nenájdeme zmienku o tom, aké miesto zaujíma v rámci 
sekundárnych významov. V malej miere sa zdôrazňuje aj vzťah časového vý-
znamu a základného priestorového významu. Na základe výskumu môžeme 
povedať, že časový význam zastáva v rámci sekundárnych významov prioritné 
postavenie a nepopierateľná je aj jeho blízkosť s priestorovým významom. 
O prioritnom postavení časového významu v rámci sekundárnych významov 
svedčí napríklad vyššia miera jeho členitosti či väčší počet predložiek, ktoré ho 
vyjadrujú. Paralely časového a priestorového významu možno vidieť v približne 
rovnakom počte prvotných predložiek, ktoré ich vyjadrujú, ale veľmi dobre ich 
ilustrujú aj predložky, ktoré vyjadrujú oba typy kontextových významov.  

1.3 Pri utváraní konkrétnych kontextových významov sa jednotlivé zložky 
kontextu podieľajú v rozličnej miere. Za najdôležitejšiu zložku kontextu, ktorá 
participuje na vyjadrovaní časového významu, považujeme vecný význam pod-
radených slov (substantív alebo ich ekvivalentov). Súbor slov, s ktorými pred-
ložky vyjadrujú jednotlivé odtienky časového významu, je zo sémantického 
hľadiska úzko vyhranený. Časový význam môžu predložky vyjadriť len 
v spojení: 1.) s názvami času (názvy časových úsekov, časových bodov...): deň, 
leto // dzień, lato; 2.) s dejovými a slovesnými menami alebo ich náhradami: 
žatva, čítanie // żniwa, czytanie. Konkrétny časový význam navyše závisí aj od 
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toho, s akým typom časového názvu sa predložka spája (s názvami časových 
bodov vyjadrujú predložky význam „časového bodu“ a pod.). V rámci podrade-
ných substantív možno identifikovať aj isté skupiny, s ktorými predložky vyjad-
rujú významy zreteľnejšie, a skupiny, s ktorými ich vyjadrujú menej zreteľne 
(napr. predložka o (L.) vyjadruje najzreteľnejšie časový bod v spojení s názvami 
(radovými číslovkami) hodín: o štvrtej hodine // o godzinie czwartej). Zriedka-
vým javom je opakovanie podradeného mena pred predložkou, ktoré predstavuje 
jeden zo spôsobov vyjadrenia významu „časovej frekvencie“ (porov. večer za 
večerom // dzień za dniem). 

1.4 Pádový význam slov (substantív alebo ich ekvivalentov) vplýva na static-
kosť alebo dynamickosť časového významu v obmedzenej miere. Statické časo-
vé odtienky vyjadrujú predložky tak v spojení so statickými pádmi (L., I.), ako aj 
s dynamickými pádmi (A., G., D.). Opačný stav môžeme konštatovať pri dyna-
mických časových významoch, ktoré vyjadrujú predložky len v spojení 
s dynamickými pádmi.  

1.5 Význam nadradených slov (slovies) ako ďalšia zložka kontextu 
v nemnohých prípadoch podčiarkuje časový význam (napr. význam „časovej 
hranice“ predložky do (G.) vyniká najvýraznejšie v spojení s dokonavými slove-
sami s prefixom do- označujúcimi dosiahnutie cieľa v čase: dočkať do rána, 
doczekać do końca). V niektorých prípadoch je vyjadrenie konkrétneho časového 
významu ohraničené na istý okruh slovies (napr. význam „časového bodu“ na 
otázku nakedy?/na kiedy? vyjadruje predložka na (A.) po slovesách pohybu 
a smerovania: prísť, doniesť // przyjechać, donieść). Priamy vplyv na vyjadrenie 
dynamického alebo statického časového významu však význam nadradených 
slovies nemá. Jeden aj druhý typ významov môže byť vyjadrený tak slovesami, 
ktoré svojím vecným významom vyjadrujú smerovanie, ako aj slovesami, ktoré 
smerovanie nevyjadrujú. 

1.6 Nezanedbateľnú úlohu plnia pri vyjadrovaní časového významu taktiež 
ďalšie slová tvoriace kontext okolo predložky. Ich funkciou pri časovom vý-
zname je buď jeho zvýraznenie, alebo priamo rozhodujú o vyjadrení kon-
krétneho významu. Napríklad význam „časového úseku“ predložky cez/przez 
s akuzatívom zdôrazňuje najmä adjektívum celý, ktoré vyjadruje, že nejaký dej 
sa uskutočňuje od začiatku do konca časového úseku (porov. narobiť sa cez celý 
týždeň // spać przez cały dzień). O type časového významu rozhoduje širší kon-
text napríklad pri predložke v/w. Táto predložka v závislosti od neprítomnosti 
alebo prítomnosti prívlastku rozvíjajúceho podradené meno v lokáli vyjadruje 
význam „časového úseku“ alebo význam „časového bodu“: v lete // w sierpniu – 
v nočnej hodine // w tej samej chwili. 

1.7 V súvislosti s počtom a typmi časových významov môžeme konštatovať, 
že medzi slovenčinou a poľštinou je zhoda. V rámci časových významov sme 
identifikovali v oboch jazykoch sedem statických časových odtienkov a dva 
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dynamické časové odtienky. K rozdielom, popri mnohých zhodách, dochádza až 
vo vyjadrovaní jednotlivých časových významov. 

1.7.1 Statické časové významy (delenie a vyjadrovanie): 
1. význam „konkrétneho časového bodu“: slovenčina – v (A.), v (L.), na (A.), 

na (L.), o (L.), o (A.), pri (L.), z (G.); poľština – w (A.), w (L.), na (A.), na (L.), 
o (L.), przy (L.), z (G.); 

2. význam „približného časového bodu“: slovenčina – pri (L.), nad (I.), pod 
(A.); poľština – nad (I.), pod (A.), koło (G.); 

3. význam „relačného určenia“ 
a) význam „časového predchádzania“: slovenčina – pred (I.); poľština –  

przed (I.); 
b) význam „časovej súčasnosti“: slovenčina – s (I.), medzi (I.); poľština – 

z (I.); 
c) význam „časovej následnosti“: slovenčina – o (A.), po (L.), za (I.); poľšti-

na – za (A.), po (L.), za (I.), w (A.); 
4. význam „časového úseku“: slovenčina – cez (A.), za (A.), za (G.), v (L.), 

na (A.), na (L.), po (A.), pri (L.), do (G.), od (G.), medzi (I.); poľština – przez 
(A.), za (A.), za (G.), w (L.), w (A.), na (A.), na (L.), podczas (G.), po (A.), przy 
(L.), od (G.), śród (G.); 

5. význam „časovej frekvencie“: slovenčina – za (I.), po (L.), od (G.), za (A.), 
do (G.); poľština – za (I.), po (L.), w (A.), na (A.), w (L.). 

1.7.2 Dynamické časové významy (delenie a vyjadrovanie): 
1. význam „časového východiska“: slovenčina – od (G.), z (G.); poľština – od 

(G.), z (G.); 
2. význam „časovej hranice“: slovenčina – do (G.), po (A.), k (D.); poľština – 

do (G.), po (A.), ku (D.). 
1.8 V príspevku sme načrtli mimojazykové podmienky vzniku časových 

vzťahov a spôsob ich stvárnenia v jazyku pomocou predložkových konštrukcií, 
ktoré predstavujú jednu z možností ich vyjadrenia. Časový význam sme zaradili 
k tzv. kontextovým významom predložiek, ktoré vznikajú súčinnosťou predložky 
a kontextu okolo nej. Osobitnú pozornosť sme venovali opisu vplyvu jednot-
livých zložiek kontextu na vyjadrovanie časového významu, pričom za najdôle-
žitejšiu zložku rozhodujúcu o konkrétnom type časového významu sme uznali 
vecný význam podradených slov. Z porovnania časového významu s ostatnými 
sekundárnymi významami a so základným priestorovým významom nám vyply-
nulo, že v rámci sekundárnych významov zastáva prioritné postavenie a vo vzťa-
hu k priestorovému významu možno nájsť mnoho paralel. Časový význam sme 
rozdelili na statické časové významy a dynamické časové významy. Na základe 
výskumu môžeme povedať, že v počte a type jednotlivých časových významo-
vých odtienkov je v oboch jazykoch zhoda. K odlišnostiam, popri mnohých 
zhodách, dochádza až pri ich vyjadrovaní. 
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Versus v latinsko-českém Slovníku klementinském 
 

Kateřina Voleková 
 

Oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 
 
 
Tento příspěvek se věnuje latinským veršům (versus) v latinsko-českém 

Slovníku klementinském, který je datován do roku 1455. 
Středověké vzdělávání bylo postavené na memorování, jako jedinečná po-

můcka pro zapamatování sloužil verš. To dokládají veršované učebnice a školní 
příručky o gramatice a rétorice bohatě rozšířené od 13. století a různé veršované 
slovníky. Verš jako mnemotechnická pomůcka je užit i v prozaickém latinsko- 
-českém Slovníku klementinském. Slovník klementinský (1455) je shrnující 
název pro soubor několika slovníků, nomenklátorů a alfabetářů, zapsaných na 91 
foliích rukopisu Národní knihovny v Praze (XVII F 31). Latinské verše nachá-
zíme v alfabetářích, které zaujímají největší část Slovníku klementinského. Na 
foliích 6r – 26r je abecední latinsko-český slovník sloves (kolem 2800 hesel) a 
na foliích 27r – 91v je zapsán abecední latinsko-český slovník jmen (kolem 8100 
hesel). Součástí slovesného či jmenného hesla může být i latinský verš. Ve slo-
vesném slovníku se nachází 72 veršů, v jmenném slovníku je verš uveden u 69 
hesel. 

Většina veršů je psána hexametrem a má rozsah jednoho verše. Výjimečně 
nacházíme i dvojverší, např. elegické distichon. Velmi oblíbené byly leoninské 
verše (versus leonini). V leoninském verši nacházíme vnitřní rým, který připadá 
na pevné místo ve verši, spojuje dlouhou dobu ve třetí stopě před cézurou pen-
themimeres s ambivalentní dobou poslední stopy verše (Securus bezpečný. Wer-
sus: Non sunt securi, qui dant sua colla securi. 81ra). 

Středověk zdědil po pozdní antice zálibu v různých veršových hříčkách, jako 
jsou např. obrazové básně (carmina figurata) a verše vztažné (versus rapportati). 
Verše vztažné se musí vnímat jako celek, smyslem patří k sobě slova, která stojí 
ve verších pod sebou. Těmito verši středověcí básníci rádi prokazovali své for-
mální mistrovství. V Slovníku klementinském nacházíme veršové hříčky složené 
na podobném principu (Conficere. Wersus: Rex hostes, medicus species corpus-
que sacerdos. Conficit ille, necat, miscet hic, ille sacrat. 10ra). 

Verš často vysvětluje význam latinského výrazu, hlavně u těch slovníkových 
hesel, kde není k latinskému výrazu uveden ani český ekvivalent ani latinský 
výklad (Zelus. Wersus: Zelus amor. Zelus invidia. Zelus ira vocatur. 91rb – 
91va). Ve slovesném alfabetáři se jedná o necelou třetinu hesel s veršem, 
v jmenném alfabetáři se jedná o více než třetinu hesel. 



 191

Verš také poskytuje různé poučení, které by si měl uživatel slovníku zapama-
tovat, například poučku pro odlišení částečných latinských homonym, lišících se 
kvantitou vokálu nebo jedinou souhláskou (Populus. Wersus: Populus est arbor. 
Populus collegio plebis. 75rb; Flagrare páliti, sed fragrare, odorare. Wersus: 
Fla- facit ardorem, sed fra- designat odorem. Dobře voněti. 14rb) Verš funguje 
také jako pomůcka pro zapamatování neobvyklých slov (Tiria ropúch. Wersus: 
Tunc bonus est ignis, dum pendent tiria tignis. 87vb). 

Verš byl ve středověkých slovnících fakultativní součástí slovníkových hesel 
a byl opisován ze slovníku do slovníku, např. čtvrtina veršů, které najdeme ve 
Slovníku klementinském, se nachází v latinsko-českém Slovníku ostřihomském 
z téže doby. Jako mnemotechnická pomůcka přinášel uživateli slovníku infor-
maci, kterou bylo užitečné si zapamatovat. 

 
Tento příspěvek vznikl díky podpoře Výzkumného centra vývoje staré a střední češti-

ny programu MŠMT (č. LC 546). 
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Detská reč a slovotvorba 
 

Katarína Vužňáková 
 

Katedra komunikačnej a literárnej výchovy,  
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 

 
 
Pri tvorbe vysokoškolských učebníc a skrípt sa kladie dôraz predovšetkým na 

ich obsahovú stránku, teda na to, čo by mal študent zvládnuť, osvojiť si v rámci 
výsledkov vedeckého bádania. Nazdávame sa však, že rovnako dôležitý je aj 
spôsob podávania týchto informácií, a to predovšetkým budúcim absolventom 
vysokých škôl s pedagogickým zameraním. Spôsob získavania informácií je totiž 
vzorom, modelom pre následné odovzdávanie získaných poznatkov. Preto 
v tomto príspevku chceme ukázať spôsob tvorby učebnice takéhoto typu 
s názvom Detská reč a slovotvorba, ktorá vzniká na Katedre komunikačnej 
a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove. 

Pohnútky vzniku učebnice:  
 Niekoľkoročný výskum slovotvorby. 
 Vyučovanie slovotvorby – príprava budúcich učiteľov elementaristov 

a preelementaristov.  
 Aplikovanie slovotvornej teórie na detskú reč. 
 Výskum detskej reči. 
 Doterajší spôsob zostavovania vysokoškolských učebníc a skrípt. 

 
Východiská: 

 Teória J. Furdíka o slovotvornej motivácii (2004). 
 Prepojenie výskumu s vyučovaním slovotvorby na 1. stupni ZŠ. 
 Didaktická transformácia teórie a výsledkov výskumu – náučno- 

-popularizačný štýl, názornosť. 
 
Obsah knižnej časti 
1. Teoretické východiská slovotvornej motivácie 
2. Detská reč a myslenie na pozadí vyučovania slovotvorby 
3. Okazionalizmy v detskej reči 
4. Malý slovotvorný slovník slovenčiny a školská prax 
5. Ukážky cvičení a aktivít 
Spôsob zostavovania kapitoly: 
Model EUR 
1. Evokácia – vstupná časť, motivácia a príprava na prijímanie nových po-

znatkov. 
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2. Expozícia – oboznámenie sa s novými informáciami – teória, výsledky 
výskumov, (popularizácia poznatkov – vsuvky, zaujímavosti vyznačené 
osobitným typom písma). 

3. Reflexia  
a) zhŕňame (zhrnutie najdôležitejších poznatkov a myšlienok v niekoľ-
kých bodoch), 
b) premýšľame (úlohy a otázky týkajúce sa textu príslušnej kapitoly).  

4. Literatúra 
 
Slovotvornú motiváciu ako jeden z javov v systéme jazyka možno ozrejmiť 

z viacerých hľadísk, preto ako ukážku zostavovania konkrétnej kapitoly vyberá-
me časť s názvom Detská reč a myslenie na pozadí vyučovania slovotvorby. 

Obsah kapitoly: 
1. Skúmanie detskej reči a myslenia. 
2. Lingvistické výskumy vo vyučovaní slovotvorby na 1. stupni ZŠ. 
3. Filozofické aspekty slovotvornej motivácie. 
4. Ako súvisí slovotvorba s fungovaním psychiky. 
5. Môže vyučovanie slovotvorby ovplyvniť využívanie mozgu? 
6. Sociálne aspekty a štylistická funkcia slovotvorby. 
7. Reflexia (zhŕňame a premýšľame). 
8. Literatúra. 
Elektronicky budú spracované: 
1. Súbor okazionalizmov (zaznamenaný pozorovaním detskej reči) 
2. Malý slovotvorný slovník slovenčiny 
V Malom slovotvornom slovníku slovenčiny budú zaznamenané tie slovo-

tvorne motivované slová, ktoré súvisia s detskou rečou a jej vývinom 
v predškolskom a mladšom školskom veku a s vyučovaním slovotvorby na pr-
vom stupni základných škôl. Vzhľadom na tieto skutočnosti bude slovník obsa-
hovať: 

1. zdrobneniny,  
2. zveličovanie,  
3. názvy mláďat,  
4. prefixálne tvorenie slovies,  
5. niektoré kompozitá. 
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slon  0 0 0 0 0 0 

sloníča  „mláďa 
slona“  M slon  slon-íča; 

n/ň  sufixácia  S → S, mod., 
názov mláďaťa  

sloníčatko  „malé 
sloníča“  M sloníča  sloníč-atko  sufixácia  S → S, mod., 

zdrobnenina  

sloník  „malý 
slon“  M slon  slon-ík; n/ň  sufixácia S → S, mod., 

zdrobnenina  

slonisko  „veľký 
slon“  M slon  slon-isko; 

n/ň  sufixácia  S → S, mod., 
zveličovanie  

dobudovať  „ukončiť 
budovanie“ M budovať  do-budovať prefixácia  V → V, mod., 

dokonavosť  

dodriapať  „celkom 
driapať“  M driapať  do-driapať  prefixácia  V → V, mod., 

dokonavosť  

dogúľať  

"prestať 
gúľať"/ 
dosiahnuť 
gúľaním"  

M gúľať  do-gúľať  prefixácia  V → V, mod., 
dokonavosť  

  dohádať sa „prestať sa  
hádať“    M hádať sa  do-hádať sa  prefixácia  V → V, mod.,  

dokonavosť  
 
Vysokoškolský učiteľ je zároveň vedec i pedagóg, preto by sa tieto dve úlohy 

mali odraziť aj v podobe vysokoškolskej učebnice. Treba zohľadniť tú skutoč-
nosť, že nie všetci absolventi vysokých škôl budú vedeckými pracovníkmi. Bu-
dúci učitelia by mali byť už počas vysokoškolského štúdia pripravovaní na di-
daktickú transformáciu vedeckých poznatkov. Takýto typ učebnice môže byť 
vzorom pre študentov, no zároveň i pre vysokoškolských učiteľov, aj keď si 
uvedomujeme, že je to jedna z mnohých alternatív. Dôležité je však popularizo-
vanie poznatkov, čo umožňuje sprístupniť výsledky vedeckého skúmania nielen 
študentom, ale i dlhoročným učiteľom z praxe, prípadne širšej verejnosti. 
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Slzy ve vybraných básnických sbírkách Jaroslava Seiferta 
 

Martin Wagenknecht 
 

Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, 
Univerzita Karlova, Praha 

 
 
Ve svém příspěvku chceme zabývat obrazem slz v básnickém díle Jaroslava 

Seiferta. Pro naše zkoumání jsme vybrali čtyři Seifertovy sbírky – Maminka, 
Kamenný most, Město v slzách a Býti básníkem, jako výsek Seifertovy tvorby. 
Materiál čerpáme z básnického slovníku J.S., který je zpracováván na KČJL UK 
PEDF (o něm viz např. Machová, 1997; Janovec, 1998, 1999; Haasová, 1999; 
Janovec – Wagenknecht, 2007; Wagneknecht, v tisku). Zajímají nás významy a 
jejich proměny, konotace a metaforizace dané právě užitím ve specifické jazyko-
vé oblasti, jako je jazyk poezie, a to jednoho z nejvýznamnějších českých básní-
ků dvacátého století. Poznávání a odkrývání významu a konotací je podstatné 
pro zvládání komunikace a pro její studium, jak upozorňuje i Hájková v práci 
týkající se uchopování významu od nejnižšího dětského věku (Hájková, 2007). 

Vycházíme z definice významu lexému slza v PSJČ: „výměšek očních žláz 
kanoucí v podobě kapek čiré tekutiny z očí při pláči n. fyzickém podráždění“; 
slovník dále uvádí ustálená spojení: slzy Kristovy (Lacrimae Christi) – druh vína, 
prolévat krokodýlí slzy (neupřímně naříkat) a další, sekundární význam: „malé 
množství vody, krůpěj nebo nápoje, zejm. alkoholického“, např. slza vína, slza 
kořalky. Do stejného sémantického pole patří i další lexémy, a sice (ve zkouma-
ném materiálu) dějová substantiva pláč, brek, nářek (Slovník synonym) a slove-
sa vyjadřující „vytékání slz“ plakat, zaplakat, naříkat a vzlykat.  

V příspěvku se dále věnujeme rozboru jednotlivých výskytů jmenovaných 
lexémů v jednotlivých kontextech. Všímáme si jejich skutečného významu a 
toho, jaké konotace vzbuzují. Můžeme konstatovat, že ve zkoumaném materiálu 
se lexém slza vyskytoval pouze ve významu „výměšku očních žláz...“, např. 
měla slzy na očích; potřísněné potem, slzami i krví, měl jsem slzy v očích, ovšem 
jak jsme zjistili, konotace a metaforizace slzí / pláče jsou velice rozdílné.  

Slzy/pláč mohou vyjadřovat „skutečný projev skutečného smutku“: a já za-
plakal; plakala nad hrníčkem kávy. Mohou být i projevem bolesti – Při bití 
vždycky si vzlyknou. U pláče Seifert často klade důraz na jeho zvukové projevy, 
neboť jej často kombinuje se slovesem smyslového vnímání nebo se slovesem 
vyjadřujícím začátek nějakého zvuku, příp. jeho ukončení – neslyšel naříkati; 
ozval se křik a potom pláč; pláč ztichl; ale svítí. Podobně je tomu i ve spojení 
v telefonu tvůj pláč. 
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Slza je tekutina, a tak většinou také vystupuje ve slovních spojeních. S tím 
jsou spojené specifické vlastnosti tekutin – tekutinu, tedy slzu, je možno otírat: 
Tak už si otři oči/ a neplač; nemůže slzy utřít do ní / – nemůže slzy utřít do ní. Je-
li jich hodně, je třeba látku naplněnou tekutinou i ždímat: Jako bych mohl 
z chladného železa / vyždímat horkou slzu. I slzy mohou mít dno: až na dno svých 
slzí.  

Slzy také v Seifertově díle kanou a později se slévají v jeden vodní tok: a slzy, 
které z očí chudých kanou, / se v jednu řeku slily, / těmito slanými slzami od 
pláče. 

Pomocí tekutiny je také možné hasit požár, příp. jiskry – však slza, jež se sku-
tálí,/ ach skutálí,/ tu žhavou jiskru zhasí. Jde o metaforu, se kterou jsme se 
v našem předchozím bádání dosud nesetkali, i když se vzhledem k podstatě slzí 
naskýtá. 

V Seifertově jazyce se projevuje časté metaforické zpodobňování slz jako pe-
rel, tj. kulatého lesklého předmětu, který se může nejen skutálet, ale i např. sypat, 
tzn. slzy = lesklý předmět, lesklý předmět = perly, perly = slzy, pak také slzy lze 
sypat.  

Toto je pouze ukázka některých významových aspektů sledovaných lexémů a 
jejich konotací, v textu příspěvku jich uvedeme mnohem víc.  
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Vinárske mesto Pezinok ako starý nemecký jazykový ostrov.  
Stopy minulosti v slovenskom spisovnom jazyku 

 
Viera Wambach 

 
Institut für Slawistik der Universität Wien, Österreich 

 
 
Dnes okresné mesto Pezinok sa nachádza na úpätí Malých Karpát na západ-

nom Slovensku. Množstvo písomných dokumentov z histórie mesta poukazuje 
na spolužitie rôznych národnostných skupín, ktoré možno pozorovať už od dáv-
nych čias. Spomínané spolužitie sa odrazilo nielen na architektúre či spoločen-
ských tradíciach, ale zanechalo stopy aj v jazyku. Veľký vplyv počas stáročí 
mala na slovenský jazyk v skúmanom regióne práve nemčina, ktorá bola rodným 
jazykom nemeckých prisťahovalcov. Historicky zameraná časť nášho príspevku 
zobrazuje, ako sa kedysi starý nemecký jazykový ostrov, ktorý sa nachádzal aj na 
území dnešného mesta Pezinok, počas stáročí vyvíjal, až po jeho – dá sa pove-
dať, doslovné vymazanie, podmienené politickým tlakom.  

Vďaka vynikajúcim prírodným podmienkam na pestovanie viniča je mesto 
Pezinok reprezentované predovšetkým vinárskym priemyslom. Začiatky vino-
hradníctva sú tiež úzko späté s rôznymi kmeňmi či národmi, ktoré sa v jed-
notlivých časových periódach na území mesta usadili. Tak treba spomenúť avar-
ské kmene, Keltov alebo rímske légie, z ktorých každý jeden svojským spôso-
bom ovplyvnil vývoj vinohradníckej tradície. Dôležitým prínosom bol aj príchod 
nemeckých kolonistov, ktorí vylepšili technické možnosti vo vinohradníctve, 
zaviedli vinohradnícke právo a rozšírili nové odrody viniča na území dnešného 
Slovenska. Tento vplyv a kontakt nemeckých prisťahovalcov na slovenské oby-
vateľstvo sa zachoval v odbornej vinohradníckej terminológii dodnes, a preto sú 
predmetom výskumu predloženého príspevku prevzaté slová, jazykovo zaradené 
do vinárskej odbornej terminológie.  

Tri skupiny (skupina „mladších“, „starších“ a skupina „odborníkov z oblasti 
vinohradníctva“) rodených Pezinčaniek a Pezinčanov mali za úlohu zodpovedať 
na otázky v našom dotazníku. Otázky sú v prvom rade orientované osobne, čiže 
osoby, ktoré sa zúčastnili na výskume, zodpovedali na body, ako sú pohlavie, 
vek, vierovyznanie, vzdelanie a povolanie. V druhej časti dotazníka bol vybra-
ným osobám pre náš výskum predložený vinársky pracovný nástroj – hever. Ich 
úlohou bolo pomenovať spomínaný nástroj a (v prípade, ak odpovedali slovom 
hever) pokúsiť sa určiť pôvod tohto slova. Dotazník ďalej pozostáva 
z vinárskych termínov, pri ktorých museli zúčastnení bez akejkoľvek pomoci 
určiť, či ide o domáce alebo prevzaté slovo. 
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Cieľom príspevku je ukázať stopy nemecko-slovenského jazykového kontak-
tu v spisovnej slovenčine, ako aj dokázať skutočnosť, že sa tento kontakt a jeho 
stopy v povedomí ľudí, ktorí obývajú mesto Pezinok, zachoval až dodnes. 
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Železiarska výroba v obci Hronec  
a jej odraz v terénnych názvoch 

 
Hana Weissová 

 
Ústav cudzích jazykov, Technická univerzita, Zvolen 

 
 
Chotárne územie obce Hronec sa nachádza v stredoslovenskej horskej krajine 

neďaleko Brezna, na okraji Veporských vrchov Slovenského rudohoria v doline 
Čierneho Hrona bezprostredne pred jeho vyústením do Hrona pod Chvatime-
chom. Súčasťou chotára sú dlhé zalesnené doliny potokov – Osrblianskeho 
a Kamenistého, ohraničené horskými chrbtami, vysokými okolo 900 metrov.  

Z terénnych názvov Hronca sme vyčlenili a v našom príspevku by sme chceli 
predstaviť špecifickú skupinu 30 názvov, ktorých vznik bol motivovaný čin-
nosťou človeka, a ktoré priamo súvisia s dominujúcim zamestnaním obyva-
teľov – so železiarskou výrobou. Tieto terénne názvy sú živou súčasťou lexiky 
obyvateľov obce.  

Výroba a spracovanie železa je základným identifikačným znakom obyva-
teľov Hronca. Toto dominantné zamestnanie silne špecifikovalo ich spoločenstvo 
oproti okolitým obciam v regióne. Horský lesnatý kraj predurčil aj obyvateľov 
s Hroncom susediacich obcí Osrblie a Čierny Balog na ťažbu, spracovanie 
a transport dreva pre potreby baníctva a hutníctva. Tieto obce sa historicky tiež 
vyvíjali ako erárne, ale nie ako železiarske, ale ako drevárske a uhliarske podni-
ky.  

Pozornosť zameriame na lexikálno-sémantickú stránku toponým. Pri ob-
jasňovaní motivácie vzniku toponým si všimneme predovšetkým mimojazykovú 
stránku. Toponymum je pevne spojené s objektom, ktorý pomenúva, skrýva 
v sebe aj minulosť ľudí, ktorí ho vytvorili a používali. Pri vzniku toponým rozli-
šujeme dva základné motivačné zdroje:  

– príroda (členitosť, podoby a charakter zeme, územia, terénu, prírodné reá-
lie – zvieratá a rastliny),  

– človek (jeho činnosť, telesná existencia). My sa sústredíme na druhý mo-
tivačný zdroj.  

Podľa Šmilauerovho triedenia sú pri týchto 30 terénnych názvoch súvisiacich 
priamo so železiarskou výrobou zastúpené skupiny: 2 ZEM ( 281 iné vodné 
stavby a zariadenia), 5-8 ČLOVEK (551 mená národné, 54 majetok spoločen-
stva), 6 ĽUDSKÁ PRÁCA (621 baníctvo, 625 hutníctvo a spracovanie železa, 
632 pálenie drevného uhlia), 7 ĽUDSKÉ DIELA (747 zvláštne sídliská, 751 
továreň, 755 malé stavby, 77 cesty).  
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Sídlo Hronec vznikalo v 14. storočí ako osada v lesnej lokalite chráneného 
kráľovského územia Zvolenský les. V 15. storočí bolo územie Hronca súbežne 
s valašskou kolonizáciou osídlené aj kolonizáciou banskou, obec má bohatú 
tradíciu železiarskej výroby. Ťažba železnej rudy, dreva pre bane, výroba 
drevného uhlia, výroba železa v hutách a jeho spracovanie v hámroch boli do 
polovice 16. storočia v rukách súkromných ťažiarov. V roku 1580 železiarsky 
podnik v Hronci aj s okolitými baňami prevzala do svojej správy dolnorakúska 
cisárska komora. Hronec sa stal komorskou osadou – železiarskym handlom.  

V prvotnej fáze vývoja obce, od obdobia pred 16. storočím až do druhej 
polovice 18. storočia, vznikli prvé terénne názvy motivované železiarskou výro-
bou. Centrom obce bol železiarsky závod – pri sútoku Čierneho Hrona 
a Osrblianskeho potoka. Nachádzali sa tu taviace pece – slovenské dúchačky, 
vykúvacie hámre, správne budovy, budovy pre zásobovanie huty, pre transport 
surovín. Vtedy boli vytvorené toponymá Pľac, Brána, Šturec. Súčasťou prvej 
huty na Pľaci boli vodné zariadenia na potokoch slúžiace železiarskej výrobe ako 
energetický zdroj a na transport dreva. S nimi súvisí vznik toponyma Frúdle. 
V okolí boli tiež bane, uhlie sa pálilo na uhliskách v lesoch. Prejavilo sa to pri 
motivácii toponým Za brúsom, Rúdlová, Pálenice. Vytvorila sa sídelná štruktú-
ra obce a spoločenstvo hámorníkov. Časť lesa dostala pomenovanie Hámornícka. 

Od konca 18. storočia do polovice 19. storočia rastie význam železa, jeho 
výroba sa stáva prioritou štátneho podnikania. Huta sa postupne presúvala 
na okraj obce, kde vznikol nový hutnícky areál – maša. To ovplyvnilo motivá-
ciu toponým Maša a Huta. Výkonnejšie vysoké pece s dokonalejšou výrobnou 
technológiou si vyžadovali kvalifikovanejšiu obsluhu, viac drevného uhlia a 
železnej rudy vyššej kvality. Zvýšila sa banská ťažba v okolí. V roku 1740 prišli 
do Hronca tirolskí baníci, s čím súvisí aj vznik toponyma Tirolňa. Pálenie drev-
ného uhlia sa presunulo z lesných uhlísk bližšie k hute, o čom svedčí aj topony-
mum Uhlisko. Do Hronca prichádzajú v roku 1807 pruskí zlievači, čo ovplyvni-
lo vznik toponyma Kvarťír, resp. Prajský dom. Vyššie nároky na energie si 
vyžiadali budovanie nových väčších vodných nádrží s dokonalejšou reguláciou 
prietoku vody a nového vodného náhonu. To motivovalo vznik toponým Za 
haťou, Mašný jarok, Špertajch, Hrončok. Boli postavené nové železiarske 
výrobne ďalej od centra obce, čo sa odrazilo pri vzniku toponým Drotáreň 
a Ráštubňa. V tomto období sa závod v Hronci značne rozrastá a stáva sa ria-
diacim centrom všetkých vysokých pecí, hámrov a valcovní v regióne horného 
Pohronia – Hrončianskeho železiarskeho komplexu.  

V druhej polovici 19. storočia priniesla pokračujúca priemyselná revolúcia 
rozvoj špecializovaných odvetví železiarskej výroby – zlievárenstva, oceliarstva, 
technológiu valcovania výrobkov a v tej súvislosti aj strojárstva. Nová realita 
a nové objekty v železiarskej výrobe i v sídelnej štruktúre Hronca podmienili 
motivačne vznik ďalších terénnych názvov. V lokalite Pod Kopcom boli vybu-
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dované modernejšie vysoké pece druhej generácie, s čím súvisí vznik toponyma 
Zastena. Dúchadlá novších vysokých pecí pracovali už s parnou energiou. Pri 
nich vyrástla aj nová parostrojová zlieváreň, jej výstavba motivovala vznik topo-
ným Giseraj a Fábrika. V priestore staršej vysokopecnej maše na okraji obce 
ostala len strojárska dielňa, lokalita dostala nové pomenovanie Mechánik, poly-
onymicky Pri mašinhauze. Dopravu po vode a poťahmi po cestách postupne 
nahradila efektívnejšia železničná doprava – do Hronca bola vybudovaná želez-
ničná trať a lesná úzkokoľajka. Budova výhrevne motivovala vznik toponyma 
Hajc. Boli vybudované aj nové objekty pre riadenie a správu závodu, to sa pre-
javilo pri motivácii toponyma Komorhof. Od polovice 19. storočia následkom 
zmenených štátnych pomerov v rakúskej monarchii po rakúsko-uhorskom vy-
rovnaní v roku 1867 došlo k zmene centra ústredného riadenia štátnych železiar-
skych podnikov. Aj časť výroby z Hronca sa presunula do Podbrezovej, kde 
vyrástla moderná oceliareň a valcovňa. Zrušením vysokých pecí v Hronci 
a nerentabilnej železorudnej banskej ťažby v okolí ťažiskom výroby v hron-
čianskom závode sa stali kvalitné zlievárenské výrobky z dovážanej suroviny. 
Koncom 19. storočia budovy v priestore starej mechanickej dielne na okraji 
obce prestavali na lisovňu a smaltovňu pre nové potreby železiarskej výroby, 
ktorá sa špecializovala na liatinové a plechové smaltované výrobky. Vznikli 
toponymá Prezhauz, neskôr Lisovňa. Boli vybudované objekty pre ubytovanie 
nových zamestnancov, špecialistov v smaltovni, ktorí prišli do Hronca v roku 
1883. Svedčí o tom aj motivácia toponyma Kolónia. 

Počas celej existencie železiarskej výroby v Hronci prichádza sem na pozva-
nie komorskej správy viac cudzincov z iných banských a železiarskych oblastí 
v Rakúsku, na Morave, v Čechách, v Uhorsku. Prisťahovaní zamestnanci pracujú 
ako šafári, hutmani, úradníci, kontrolóri, banskí a hutnícki špecialisti, majstri vo 
výrobniach. V riadiacom aparáte erárnych železiarskych závodov bola pri admi-
nistratívnych úkonoch i v odbornej železiarskej terminológii komunikačným 
jazykom nemčina. To ovplyvnilo podobu pomerne veľkého počtu terénnych 
názvov. O prítomnosti nemeckého elementu v Hronci svedčia aj rozšírené ne-
mecké priezviská starých Hrončanov – Weiss, Schmidt, Schön, Hützenpichler, 
Mitterpach, Schrott, Štolc. 

Toponymá je možné analyzovať aj zo štruktúrno-typologického hľadiska, 
taktiež by sme mohli objasniť polyonymiu používaných terénnych názvov a tiež 
spôsob zápisu predložkových terénnych názvov. V našom príspevku sa však 
týmto javom nevenujeme. 
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K vymedzeniu pojmu disproporčná komunikácia 
a jej základných znakov 

 
Stanislava Zajacová 

 
Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií,  

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov 
 

 
Disproporčná komunikácia sa realizuje medzi komunikantmi s asymetrickým 

vzťahom, tzn. medzi komunikačne, vedomostne, profesionálne nerovnocennými 
partnermi. Nerovnocennosť komunikantov v dialógu je spôsobená (1) inštitucio-
nalizovanosťou komunikácie (jeden z hovoriacich sa stáva reprezentantom inšti-
túcie, kým druhý jej klientom: úradník → občan, učiteľ → žiak, lekár → pa-
cient); (2) oslabenou komunikačnou kompetenciou jedného z partnerov 
(komunikácia s malými deťmi, s mentálne postihnutými, s domácimi zvieratami 
a pod.); (3) individuálnym personálnym štýlom hovoriaceho. Vo verbálnom 
prejave jednotlivca s vyššou autoritou (na miestach, kde sa aktivizuje operatív-
nosť) sa posilňujú isté typy výrazových prostriedkov, ktorých používanie 
ovplyvňuje tendencia ku komunikačnej dominantnosti, organizácii a riadeniu 
dialógu, k hodnoteniu situácie či komunikačného partnera. Hovoriaci na jednej 
strane používa (vedome či podvedome) verbálne a neverbálne prostriedky, kto-
rými zdôrazňuje svoje dominantné postavenie oproti komunikačnému partnerovi. 
Na druhej strane je cieľom tohto typu komunikácie vzájomné prispôsobovanie a 
vyjadrenie spolupatričnosti.  

V príspevku uvažujeme nad existenciou charakteristických znakov dispro-
porčnej komunikácie. Materiálovým východiskom sa stali audionahrávky zachy-
távajúce komunikáty detí mladšieho školského veku, ktoré sme zaznamenali tzv. 
technikou kontrolovanej improvizácie. Ide o metódu spočívajúcu vo vytvorení 
artificiálnej, vopred nepripravovanej komunikačnej situácie, ktorej podstatu tvorí 
imitované rolové hranie prostredníctvom maňušiek. Jednotlivé bábky reprezentu-
jú vybrané sociálne roly (rolu matky, otca, bábätka; učiteľky, žiaka, žiačky; 
lekára, sestričky, pacienta), vzájomne sa odlišujúce pohlavím, vekom alebo pro-
fesionálnym statusom. Hranie rolí približuje tri komunikačné sféry, ktoré možno 
diferencovať na osi neinštitucionalizovanosť (rodinná sféra) – inštitucionalizo-
vanosť (školská, lekárska sféra). V rámci príspevku koncentrujeme pozornosť na 
sledovanie spôsobu imitácie rolí dospelých (matky/otca, učiteľky a lekára/sestričky) 
vo vzťahu ku komunikačnému partnerovi s nižším sociálnym alebo profesionál-
nym statusom, na pozadí ktorého vymedzujeme základné znaky disproporčnej 
komunikáce na úrovni jednotlivých jazykových rovín.  
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Ide o (1) symbiotický plurál, ktorého podstata spočíva vo využívaní plurálo-
vej podoby v situáciách, keď vykonávateľom komentovanej činnosti je iba jeden 
z komunikantov, samotný hovoriaci, príp. jeho komunikačný partner; (2) rôzne 
formy posunu v slovesnej a zámennej osobe, napr. posun 1. osoby singuláru do 
3. osoby singuláru a explicitné označenie osoby hovoriaceho pri referovaní 
o sebe samom; posun 2. osoby singuláru/plurálu do 3. osoby singuláru/plurálu, 
príp. použitie neutra v replikách adresovaných komunikačnému partnerovi; (3) 
explicitné používanie datívnych foriem pronomín v syntaktických konštrukciách, 
v ktorých si neobjektové verbum nevyžaduje doplnenie pravovalenčným partici-
pantom; (4) výraznú prítomnosť axiologických lexém; (5) používanie tzv. regis-
trových markerov autority, tzn. kompozičných konektorov s fatickou funkciou, 
nachádzajúcich sa v iniciálovej pozícii výpovede, vyjadrených partikulami 
a sprevádzaných špecifickými suprasegmentálnymi prostriedkami (dôrazom, 
pauzou, melódiou); (6) preferenciu expresívnej lexiky s pozitívnou konotáciou  
(v závislosti od sociálnej vzdialenosti komunikačných partnerov); (7) používanie 
výpovedí s reaktívnou a kontaktovou komunikačnou funkciou a pod. 

Príspevok obsahuje výrazný počet exemplifikácií vybraných z detských imi-
tovaných komunikátov. Aj napriek skutočnosti, že prezentujeme ukážky z viac-
menej artificiálneho typu komunikácie, nazdávame sa (na základe empírie 
a parciálnych výsledkov výskumu zameraného na sledovanie rôznych podôb 
komunikácie medzi partnermi s asymetrickým vzťahom), že vymedzené znaky 
sú charakteristické aj pre iné typy disproporčnej komunikácie v prirodzenom 
komunikačnom prostredí. 
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Staročeský Passionál: žánrová variabilita  
pozdně středověké legendy 

 
Vendula Zajíčková 

 
Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění,  

Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 
 
 
Problematiku žánru legendy zkoumáme na staročeském Passionálu, vernaku-

lární variantě Legendy aurey z pol. 50. let 14. stol., tedy souboru legend uspořá-
daných podle liturgického roku. Jednotlivé články prokazují značnou variabilitu 
v přístupu k předloze a ve způsobu vyprávění a tato skutečnost nás vede ke zpo-
chybnění žánru legendy. Proměny žánru, místo a funkce jiných žánrů v passio-
nálních legendách vypovídají mj. o situaci vývoje legendy v pol. 14. stol. Jako 
možnou metodu volíme naratologii. 

Žánr vymezujeme ve shodě s Kolárem (1994) jako historicky vzniklý útvar 
slovesného projevu, spojující díla příbuzné látky, zaměření, společenského urče-
ní a způsobu zpracování (pozn.: používáme rozlišení obsah – forma – funkce) a 
vytvářející vzhledem ke své úspěšnosti v kulturním životě model, jemuž se při-
podobňují nebo na jehož pozadí vznikají nová díla.  

Východisko naznačil Thomas Head (2001): „Hagiografie není žánr, ale sbír-
ka mnoha žánrů.“ O křížení žánrů pojednává Ernst Robert Curtius (1998). 
V rámci zkoumaného materiálu vymezujeme tyto základní žánrové typy: vita, 
passio, apokryf a romance, dále analyzujeme strukturu kazatelských žánrů. 

1. Vita et passio 
Naratolog Charles F. Altman (1975) vymezuje podle struktury textu dva 

hlavní typy legend: passio a vita, přičemž pro typ passio jsou charakteristické 
tyto tři znaky: dialog (mezi křesťanem a pohanem o hodnotách víry), odsouzení 
a mučednictví, podpora (od lidí stejného vyznání i od Boha). Pro typ vita jsou 
určující tyto znaky: inspirace Kristovými skutky, světec je vymezen proti staré 
skupině, nová norma je vůči staré v opozici ne diametricky, ale gradačně; svět-
cův návrat do skupiny je její redefinací vzhledem k nové normě, kterou světec 
přinesl.  

Vita úzce souvisí s antickou biografií. Protože se vypravěč soustředí pouze na 
klíčové okamžiky života světců, nepodává jejich život úplný. Passionální vitae 
jsou na sebe navazující příhody a události, vypravěč věnuje pozornost především 
těm, které mají pro čtenáře přitažlivý děj.  

Pro typ passio je charakteriské umučení světce jako ústřední téma. Vymezu-
jeme pro něj tuto narativní strukturu: úvod, vstup do děje, konflikt s protivníkem, 
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mučení, světcova modlitba před smrtí, smrt, zadostiučinění (zázračné potrestání 
protivníků Boží autoritou), invenio corporis (nalezení mučedníkova těla), trans-
latio, pohřeb, posmrtné zázraky, modlitba ke světci; přičemž struktura není 
v žádném článku dodržena ve všech bodech. 

V některých článcích se oba typy prolínají a kombinují, jindy jsou za sebou 
lineárně připojené jako podtyp vita et passio. To potvrzuje naši tezi o prostupo-
vání hagiografických žánrů. 

2. Apokryf 
Tyto články se vztahují k novozákonním postavám, o jejichž dalších osudech 

Písmo mlčí. Naratologicky se vyznačují lineární kompozicí s dramatickými a 
fantastickými zvraty v ději (např. svatá Marta bojuje s drakem, Marie Magdalská 
přežije bouři na lodi bez vesel). Kompozice apokryfních legend je členitější než 
u vita nebo passio, např. narativ v článku Od svaté Marie Mandaleny tvoří pře-
vyprávění evangelia, Mariina apoštolská činnost, pouť pohanského knížete, smrt 
a vzkříšení jeho ženy, kajícný pobyt na poušti, smrt, posmrtné zázraky. Kompo-
zičně se tak apokryfy blíží k antickému dobrodružnému románu. 

3. Romance 
Na příbuznost žánrů legendy a romance (v anglické literární terminologii 

středověký dobrodružný příběh) poukázal již sborník P. M. Clogana (1975). 
Sjednocujícím prvkem mezi oběma žánry je literární hrdina a jeho hrdinské a 
zázračné skutky, z passionálních článků je romance např. Od svaté Kateřiny a 
jiné články o odvážných pannách-mučednicích (sv. Cecílie, Justýna, Markéta). 
Hrdina světec-rytíř jsou svatí Martin a Jiří a svatí králové a knížata (včetně sv. 
Václava) – nejen v passionálních legendách, ale ve všech latinských i vernaku-
lárních variantách.  

4. Kazatelské žánry a jejich žánrová strutura 
Na zkoumaném materiálu jsme vysledovali tuto žánrovou strukturu: 
1. jako hlavní kompoziční princip článku – kazatelské žánry: homilie, sermo 

modernus (další členění: sermo de tempore, de festo), panegyrik;  
2. jako dílčí části článku (výjimečně samostatně): biblická adaptace, visio, 

meditatio, exemplum, miraculum (zde jako zázračná událost), apokryf, modlitba, 
pověst (zde vysvětluje vznik svátku, zvyklosti, vztahuje se ke konkrétnímu místu 
či předmětu).  

Do struktury kázání typu sermo modernus začleňuje staročeský autor nara-
tivní útvary (která mohou fungovat samostatně mimo Passionál), které v nich 
plní především exemplární (morální) a zábavnou funkci. Středověký autor mezi 
nimi pravděpodobně nerozlišoval (třebaže mezi nimi existují jisté vztahy a po-
dobnosti), při psaní měl na paměti především strukturu kázání. 

Závěrem 
Naratologie je jedním z možných přístupů, kterým současná západní literární 

věda zkoumá středověkou literaturu. Genologický systém passionálních článků 



 206 

tvoří živý organismus různých žánrů, které se navzájem prolínají a kombinují. 
Jejich naratologická variabilita potvrzuje tezi, že legenda, je soubor žánrů (mezi 
hlavní náleží vita, passio, apokryf, romance), nikoli jeden pevně definovaný 
žánr. Pro legendu je směrodatná přítomnost postavy světce jako hlavního hrdiny; 
funkce a formální zpracování (a tedy i narativní postupy) jsou různé (polyfun-
kčnost passionálních legend je příznakem laicizace). 
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Vodné názvy slovenskej časti Pomoravia 
 

Andrej Závodný 
 

Katedra slovenského jazyka a literatúry  
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava 

 
 
V štúdii sa usilujeme osvetliť etymológiu niektorých vodných názvov 

v povodí rieky Rudavy. Rudava jej jedným z ľavostranných prítokov rieky Mo-
ravy na slovenskom území a spolu s riekou Myjavou sú najväčšími riekami 
v slovensko-rakúskom Pomoraví.  

Oblasť skúmaného záhorského územia sa vyznačuje v histórii etnickou rôz-
norodosťou (nemecké, maďarské, české, chorvátske etnikum). Niektoré historic-
ké tvary vodných a osadných názvov nám zreteľne dokazujú prítomnosť rôzno-
rodých etník, ktoré na tomto území žili. 

Gbelský potok pramení v obci Gbely. Pôvodný bol názov obce, z ktorej ne-
skôr vznikol názov potoka (ON > VN). Prvá písomná zmienka o obci je z roku 
1392 ako Kwbel, Kebel (VSO. II, s. 385). Názov obce vznikol z apel. gbel, kbel 
„dutá aj plošná miera“ (LMŠ, s. 97, Krajčovič, 2005, s. 67). Autori Zeměpisných 
jmen Československa (s. 97) uvádzajú, že apel. gbel vzniklo z germ., sthn. kubil, 
porov. lat. cubulus „merica“ (dutá miera na obilie): psl. *kъbьlъ < sthn. *kubil < 
*strlat. cubellum „sud, nádoba“). Hydronymum s podobnou motiváciou nachá-
dzame aj v povodí rieky Nitry (Kebelka; Hladký, s. 106). 

Kakvica je mŕtve rameno rieky Moravy pri obci Vysoká pri Morave. Pr-
vá zmienka o vodnom toku je z roku 1271 ako vbi surgit vena Kegwych, 
Kegwich (V. Šmilauer, No. 114).  

Morféma kak v terajšom názve Kakvica môže mať oporu aj v ide. keuk-, ko-
uk- okrem iných významov aj s významom „vrch, končiar, vyvýšenina“. Súvis 
s týmto významom môžeme nájsť aj v pravdepodobnej charakteristike tohto 
územia v minulosti. Dá sa predpokladať, že v minulosti bola táto oblasť pri inun-
dácii Moravy často zaplavovaná, obydlia sa preto stavali len na vyvýšeninách, 
pahorkoch. V tomto prípade by však bol pôvodný osadný názov (ON > VN). 
V tomto výklade nás môže utvrdzovať aj starší názov neďalekej obce Vysoká pri 
Morave (v minulosti Hochštetno, z nem. Hochstätten) s významom „vysoké 
miesto“, čo, ako tvrdí M. Marek (2006, s.99), môže poukazovať na geografickú 
polohu jej chotára. Ak by sme vychádzali z prvej zmienky, zrejme nem. pôvodu, 
vo forme Kegwych, Kegwich, azda by sme názov mohli odvodiť aj z nem. kom-
pozita Kegelwich (der Kegel „kužeľ“ a weichen (wich) 1. „máčať“ 2. „ustúpiť, 
uhnúť, vyhýbať sa“), motiváciou by mohol byť tvar vodného toku. 
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Nemožno vylúčiť ani súvislosť s apel. kaka (porov. adj. kakavý) s významom 
„špinavý, kalný“ (Kott, 6, s. 549-549). 

Lakšársky potok pramení pri obci Lakšárska Nová Ves. V tomto prípade ide 
o opačný smer nominalizácie, pretože bol pôvodný názov potoka (Lakšár; VN > 
ON), hoci samotný názov Lakšársky potok vznikol neskôr z osadného názvu 
Lakšárska Nová Ves. Prvá písomná zmienka o vodnom názve pochádza z roku 
1262 ako Lapsar. 

Názov po sebe zanechali Maďari a pochádza z maďarského názvu Lápsár 
(maď. láp „plytký močiar zarastený rastlinstvom“; maď. sár „blato, bahno“; 
Varsik, 1990, s. 20). 

 B. Varsik (OZSS, s. 172) tiež uvádza, že maďarský historicko-etymologický 
slovník obsahuje dva neskoré doklady z roku 1592 a 1604 aj pre slovo lák, lak 
s významom „jazero, močiar“, ktoré je vraj v maďarčine rumunského pôvodu. Je 
však presvedčený, že zmenu láp > lak mohli používaním neskôr spôsobiť Slová-
ci, lebo v novoveku už na Záhorí Maďarov nebolo.  

Levársky potok pramení medzi obcami Malé Leváre a Veľké Leváre. Pô-
vodný bol názov obce, z ktorého sa neskôr utvoril názov vodného toku (ON > 
VN). Prvé písomné zmienky o obciach sú z roku 1378 ako Noglew (Veľké Levá-
re; VSO, III, s. 246) a Kyslew (Malé Leváre; VSO, II, s. 221).  

Názov vodného toku vznikol z osadného názvu Malé alebo Veľké Leváre. R. 
Krajčovič (2005, s. 139) odvodzuje tento názov od koreňa löv (z maď. verba lő 
„strieľať“ a maď. apel. vár „hrad“ ako hrádok, hrad strelcov, v tomto prípade 
bola staromaďarská vojenská posádka vybavená streleckou výzbrojou. 

Rohožnícky potok pramení juhovýchodne od obce Rohožník. Pôvodný bol 
názov potoka, z ktorého sa neskôr utvoril osadný názov (VN > ON). Súčasný 
názov vodného toku však vznikol z osadného názvu Rohožník.  

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1450, keď sa spomína v českej listine 
„mýtne rarbosske“ (Varsik, OZSS, s. 102). Pôvodný bol nemecký názov (das 
Rohr „trstina“; der Bach „potok“) s významom *Trstinový potok (porov. ojko-
nymum Trstín (maď. Nádas), hydronymum Trsteník a pod.), používali ho však aj 
Slováci. Obec Rarbok bola v roku 1948 premenovaná na dnešný Rohožník (adj. 
rohožný < apel. rohož, rohoža „trstina, rákosie, šašina, šachor“, HSSJ, 5, s. 80).  

Rudava pramení pri obci Bílkove Humence. B. Varsik (1990, s. 20) uvádza, 
že o rieke Rudava sa zo stredoveku nezachoval žiadny doklad. Prvú zmienku 
o rieke uvádza až z roku 1592 ako fluv. Rudaua. V. Šmilauer (1932, No. 114) 
však uvádza zmienku o vodnom toku, ktorý rekonštruoval ako *Rudava, už 
v roku 1271 ako ad venam Rouda (Bouda?) a de angulo Royda (Boyda?). 

Názov vodného toku motivovalo sfarbenie vody alebo dna ( < adj. rudý „čer-
vený“, psl. *rudъ, Mach., s. 427). 

Stupavský potok pramení juhovýchodne od obce Pernek pod vrchom Strate-
ný kút (593 m). Pôvodný bol osadný názov, z neho sa neskôr utvoril názov vod-
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ného toku, čo potvrdzuje aj vzťahové adjektívum stupavský (ON > VN), preto sa 
zameriame na ojkonymum. 

Prvá zmienka o osadnom názve sa spomína v listine z roku 1271 ako terram 
castri de Ztumpa (listinný variant Stomffa; V. Šmilauer, 1932, No. 114) 
a Stupava sa tu spomína v súvislosti s vodným hradom, ktorý sa tu nachádzal.  

Etymológia názvu vychádza z psl. *stoNpa (z toho sloven. stupa) < z ger. 
*stampa- s významom „drevená nádoba vydlabaná z kmeňa stromu, v ktorej sa 
piestom drvili rôzne plodiny, ale v hutiach aj ruda“; prenesením významu aj 
„palica na valcovanie súkna vo valche“ (Machek, s. 474). V starej slovenčine má 
slovo stupa tiež viacero významov „zariadenie na spracovanie vlnených tkanín, 
valcha; zariadenie na drvenie, roztĺkanie rudy, zrna pri robení krúp, kaše, drvenie 
a lisovanie semena pri získavaní oleja; nástroj na pučenie hrozna pred lisovaním“ 
(HSSJ, V, s. 532); porov. takisto heslo stopъ (> stopa v jednom z významov 
v ukrajinských dialektoch ostrie pluha, čomu zodpovedá význam drvenie a pod.; 
Šuľhač, 1998, s. 258).  

Zohorský potok pramení pri obci Stupava. Pri tomto názve je tiež smer no-
minalizácie zreteľný (ON > VN). Pozornosť teda zameriame na zmienky 
o osadnom názve. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1314 ako Sahur.  

B. Varsik (OZSS, s. 99) uvádza, že etymológia názvu je nejasná. Predpokladá 
však, že názov utvorili Slováci v 15. storočí z prevzatého nemeckého názvu, 
ktorý zasa Nemci prevzali v 13. storočí od Slovákov. Najstarší doklad z roku 
1314 (Sahur) bol už ponemčený slovenský názov, pravdepodobne Záhor alebo 
Záhora. B. Varsik uvádza, že tento názov mohol vzniknúť z osobného mena 
(v Lábe, neďaleko od Zohora, sa v roku 1592 spomína poddaný Georgius Zahor; 
tiež porov. ON: Záhorce (maď. Zahora) < OM: Zahora, príp. ON: Horné Záhora-
ny (okr. R. Sobota), Záhorie, Záhorská Ves < názov bol pravdepodobne motivo-
vaný lokalizáciou obce nachádzajúcej sa „za horou“). 

 
Štúdia vznikla v rámci plnenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0884/08 (Hydronymia zá-

padného Slovenska) a predstavuje aj čiastkový výstup grantu VEGA č. 1/0447/09 (Analý-
za synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Váhu). 
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Klišéovitosť jazykových prostriedkov v televíznej reklame 
 

Mária Zuskáčová 
 

Základná škola v Ruskove, Ruskov 
 
 
Televízne reklamné komunikáty, patriace do prudko rozvíjajúcej sa sféry 

mediálnej komunikácie, majú na upútanie adresáta v priemere len okolo tridsia-
tich sekúnd. Keďže reklamná komunikácia slúži najmä komerčným cieľom, za 
tento krátky čas by mali poskytnúť recipientom také informácie, ktoré by ich 
povzbudili ku kúpe prezentovaného výrobku či služby, alebo aspoň k jeho pozi-
tívnemu vnímaniu. Tvorcovia reklamných textov tak opakovane siahajú po tých 
lexikálnych prostriedkoch a konštrukciách, ktoré recipientov zaručene upútajú. 
Napriek neustálej snahe po kreativite sa práve verbálna stránka reklamných ko-
munikátov stáva priestorom, kde sa jednotlivé spoty začínajú na seba nápadne 
podobať. 

Na to, aby reklamné posolstvo recipienta oslovilo, musí byť propagovaný to-
var predstavený v čo najlepšom svetle. Tomuto účelu slúži v reklame predovšet-
kým kvalifikujúca lexika. Adverbiá, no najmä adjektíva, bližšie pomenúvajúce 
príznaky vecí, sú súčasťou takmer každého reklamného spotu. V poetike by boli 
kvalifikujúce výrazy ako „voda má byť priezračne čistá“ (Rajec), „dokonalá 
čistota s neodolateľnou vôňou“ (Ariel a Lenor), „vďaka zamatovo jemnej pene“ 
(Jacobs Velvet), či „pre intenzívne čisté a svieže ústa“ (Signal X-Fresh) poklada-
né za epiteton, najjednoduchšiu formu trópu. V poézii rozlišujeme epiteton con-
stans – stály básnický prívlastok, pomenúvajúci stabilnú vlastnosť substantíva a 
epiteton ornans – ozdobný básnický prívlastok, oživujúci a emocionálne umoc-
ňujúci určitý výraz (Štraus, 2003, s. 99 – 100). V posledných desaťročiach sa 
v reklame uplatňujú vo väčšej miere ozdobné epitetá (napr. dovtedy málo využí-
vané adjektíva svieži, jemný, hebký, lahodný atď.) a pôvodne nápadité prívlastky 
sa častým používaním stali už reklamným klišé. V bežnom živote sa totiž využí-
vajú veľmi zriedkavo a ich výskyt dodáva textu nádych exkluzivity. V reklamách 
sa hodnota týchto výrazov posúva a sú vnímané ako štylisticky nepríznakové, 
pre jazyk reklamy doslova typické. 

Univerzálnym a zároveň najpoužívanejším prívlastkom je jednoznačne ad-
jektívum nový, použiteľné na akýkoľvek inovovaný výrobok. Najčastejšie sa 
vyskytuje v reklamných spotoch na kozmetický sortiment, pracie prostriedky a 
potraviny: „získajte silu, ktorú potrebujete s novým Pantene“ (Pantene Pro-V), 
„nová zubná pasta Odol 3-Dent“ (Odol 3-Dent), „nová káva Jacobs Velvet“ 
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(Jacobs Velvet), „teraz je tu ale nový Vanish Crystal Biely“ (Vanish Crystal 
Biely), „použite nový Vanish Oxi Multi“ (Vanish Oxi Multi) atď. 

Z množstva adjektív je možné osobitne vyčleniť skupinu adjektív akostných, 
používaných najmä v superlatíve, o čosi menej v komparatíve: „len jedna voda 
je silnejšia ako čas“ (Magnesia), „Magio je oveľa lepšie“ (T-Com), „jednoducho 
bližšie“ (T-Mobile), „najväčšia poisťovňa v Európe“ (AXA), „najlepší idú za 
nami“ (Tatrabanka), „odstránil tie najodolnejšie fľaky“ (Persil Gold), „najrých-
lejší 4G internet“ (T- Com)... Reklamný spot Škody Fabia je dokonca celý zalo-
žený na superlatívoch: „Chcete byť stále naj? Najelegantnejší, najšťastnejší, 
najpríťažlivejší, najšikovnejší, najzábavnejší, najmilší... Najväčšia vo svojej 
triede.“ Významy ponúkané komparatívom a superlatívom nemusia byť vždy 
postačujúce. Bezkonkurenčnosť dokáže vyjadriť azda už len stupeň označujúci 
absolútnu hodnotu – elatív, použitie ktorého v reklamných komunikátoch vôbec 
nie je ojedinelé: „doprajte si na vianočný stôl božskú chuť minerálky Budiš“ 
(Budiš), „vďaka dokonalému prepojeniu všetkých surovín v unikátnej paste“ 
(Maďarská gulášová polievka, Vitana), „zažite momenty dokonalého šťastia“ 
(Silan Rain Fresh)... 

Vymedzovacie zámená patria tiež k veľmi frekventovaným lexikálnym pro-
striedkom televíznych reklám. Najčastejšie sa vyskytujú vymedzovacie zámená 
všetko a každý, pravdaže v rôznych gramatických tvaroch: „ľudia už môžu vidieť 
úplne všetko“ (T-Com), „každé dievča si zaslúži cítiť sa dobre“ (Dove), „pre 
každú farbu hlasu“ (AVON), „dostupná pôžička dostupná na každej pošte“ (Poš-
tová banka)... 

Napriek tomu, že reklamná komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom te-
levízie je komunikáciou jednostrannou a nepersonálnou, reklamné texty obsahu-
jú množstvo opytovacích viet. Podľa S. Čmejrkovej (2000, s. 164 – 168) nimi 
akoby ich tvorcovia pozývali recipienta k fiktívnemu dialógu a simulovali osob-
né stretnutie tvárou v tvár. Súčasťou takýchto dialógov sa stávajú napríklad otáz-
ky: „Túžite po niečom a nemôžete si to dovoliť?“ (Tatrabanka), „Čo sa stane, 
keď dáme trochu masla do novej Perly?“ (Perla maslová príchuť), „Zažili ste už 
také búšenie srdca?“ (Honda Civic), „Máte aj vy niekoho, s kým chcete byť stá-
le?“ (Orange), „Viete si predstaviť, že by neexistoval hokej?“ (Orange)... 

Reklamné komunikáty nabádajú spotrebiteľov ku kúpe výrobkov a služieb, 
niekedy ľahšie, inokedy ťažšie identifikovateľným spôsobom. V bežnej komuni-
kácii sa uskutočnenie deja vyžaduje prostredníctvom imperatívu. Ako uvádza 
J. Mistrík (1997, s. 174), ním je možné vyjadriť celú škálu spôsobov, či je to 
prosba, želanie, rozkaz, zákaz, výzva, povel, žiadosť, alebo rada. Ak sa používa 
v singulári, je štylisticky príznakový, expresívny. Pri použití v pluráli svoju im-
peratívnosť sčasti stráca. Prítomnosť imperatívu indikuje zaradenie reklamných 
komunikátov k apelatívnemu typu ilokučných textov. Tento bol vo väčšine re-
klamných spotov sledovanej vzorky najdominantnejší: „Zobuďte sa!“ (Koopera-
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tiva), „Žiadajte to najlepšie!“ (Elséve Color Vive), „Staraj sa o seba!“ (Garnier), 
„Užite si tie pravé slovenské Vianoce!“ (Kofola), „Musíte skrátka vedieť, čo je 
dobré!“ (Perla maslová príchuť), „Zavolajte hneď!“ (T-Com)... Množstvo impe-
ratívnych viet je podľa S. Čmejrkovej (2000, s. 154) rovnako svedectvom toho, 
že reklama nepatrí medzi najzdvorilejšie komunikačné žánre. Priame formulácie 
rozkazov, pokynov a výziev sú menej zdvorilou formou ovplyvňovania. Jedno-
značný pokyn ku kúpe je však v reklame pomerne zriedkavý. Ponuka mobilného 
operátora O2 – „Kúpte si jedinečný paušál O2 Voľnosť“ je skôr výnimkou. 
V reklamných spotoch je výzva kúpte si nahrádzaná výrazmi ako: využite, vy-
chutnajte, objavte, získajte, volajte, žiadajte, užite si a pod. 

Znaky klišéovitosti nesie aj časté používanie zámen Vy a Váš. Prostredníc-
tvom nich je udržiavaný kontakt s možným recipientom, ktorého je potrebné 
znovu a znovu získavať a presviedčať. Tieto zámená prinášajú do textu reklamy 
vysoký stupeň apelatívnosti, a ako uvádza S. Čmejrková (2000, s. 143 – 149), sú 
zároveň dôkazom tzv. syntetickej personalizácie, keď autor adresáta nepozná, ale 
ten nadobúda dojem, že text je adresovaný práve jemu, napr. „Fiat Linea – auto, 
ktoré hovorí Vašou rečou.“ (Fiat Linea), „Sme tu pre Vás 24 hodín denne.“ (Ko-
operativa), „Vy za to stojíte.“ (Elséve Color Vive), „Myslenie Vám pristane.“ 
(SME), „Vy môžete rozprávať, koľko chcete.“ (T-Com), „Vaše možnosti by mali 
byť neobmedzené.“ (O2), „Rozumieme Vám. Už 10 rokov Váš Orange.“ (Orange). 

Televízne reklamy sú síce komunikátmi minimálneho rozsahu, no obsahujú 
viaceré lexikálne prostriedky, ktoré sťažujú recipientom ich vzájomné rozlišova-
nie. Na úroveň klišé sa dostáva používanie kvalifikujúcej lexiky (najmä adjektíva 
„nový“), tvary superlatívu, komparatívu a elatívu, vymedzovacie zámená „vše-
tok“ a „každý“, snaha o vyvolanie dialógu pomocou opytovacích viet, časté 
využívanie imperatívu a v neposlednom rade aj kontaktovanie adresáta prostred-
níctvom zámen „Vy“ a „Váš“. Výskum uskutočnený od decembra 2006 po de-
cember 2007 odhalil v textoch televíznych reklám práve tieto lexikálne pro-
striedky a konštrukcie nesúce znaky klišéovitosti. Jazyk televíznych reklamných 
komunikátov tak vo väščine skúmaného materiálu osciloval medzi kreativitou a 
stereotypnosťou. 


