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Predhovor 
 
 
 Súčasné trendy v lingvistike siahajú za hranice uchopovania jazyka ako abstraktného 

štruktúrovaného modelu komunikácie či nástroja opisu sveta v záujme jeho poznávania. 

Akcentujú nazeranie na jazyk v službách používateľa nielen ako interpretátora poznávanej 

skutočnosti, ale súčasne aj tvorcu, projektanta nových dimenzií reality, nových podôb 

výsekov sveta obklopujúcich komunikantov. Tým, že používanie jazyka je ukotvené 

v konkrétnom spoločenstve (vrátane individualít vnútri komunity) vo vymedzenom čase a na 

konkrétnom území, lingvistika sa ocitá na transdisciplinárnom poli filozofických, 

sociologických, psychologických, semiotických, kulturologických a ďalších bádaní. Keďže 

čoraz výraznejšie sa uvedomuje nutnosť nazerania na jazyk v spätosti s človekom a jeho 

kultúrou (t. j. produktom ľudského spoločenstva), čoraz väčšej pozornosti sa teší vedná 

disciplína, ktorá takto vymedzenú problematiku profiluje ako svoj predmet skúmania – 

etnolingvistika.  

 Etnolingvistika je podľa bežných definícií „lingvistikou zaoberajúcou sa skúmaním 

vzťahov medzi jazykom a kultúrou“ (Bartmiński, 2007, s. 300) či „štúdiom jazyka ako výrazu 

určitej kultúry a vo vzťahu ku komunikačnej situácii“ (Vrhel, 1981, s. 8). Úsilím 

etnolingvistiky (presnejšie etnolingvistov) je teda uchopovať jazyk nielen ako nástroj 

spoločenskej komunikácie, ale aj vo vzťahu ku kultúre. Nejde pritom len o jazykovú 

reprodukciu kultúrnych výdobytkov, ale predovšetkým o hľadanie a odkrývanie spôsobov 

konceptualizácie a kategorizácie vecí vžitých v istej kultúre, o fixovanie systémov hodnôt, 

ktoré v nej platia, o ukotvovanie možných hľadísk a spoločensky konvencionalizovaných 

pohľadov na svet. S. Tolstaja zdôrazňuje, že jazyk nie je prostou súčasťou kultúry, jazyk slúži 

ako materiál kultúry a zároveň je metajazykom kultúry, to znamená, že spomínané 

hodnotenia, kognitívne modely konceptualizácie sveta a tiež významy, motívy a výklady 

uchováva vo verbálnych formách (Tolstaja, 2007, s. 332). Tak etnolingvistika vyúsťuje do 

problematiky skúmania vzťahu jazyka a istej vízie sveta, respektíve obrazu sveta, čiže 

určitého pohľadu na svet. Súhrnne sa tak vynára dvojaké zameranie tejto disciplíny, a síce 

kognitivistické na jednej strane (vzhľadom na mentálnu činnosť používateľov jazyka) 

a sociálne na druhej strane (vzhľadom na sociálnu determináciu používania jazyka 

konkrétnymi skupinami jeho nositeľov). V tejto riadiacej línii sa potom, prirodzene, situuje aj 

špecifická súčasť predmetu, ktorá zužuje svoj záber na tú časť jazyka, ktorá najvýraznejšie 

napomáha interpretácii vnímaného sveta či projekcii fiktívneho či svojsky chápaného sveta, 

teda etnolexikológia. Ako sa metaforicky vyjadruje poľský etnolingvista J. Bartmiński: 
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„Slová sú kryštály, ktoré v sebe lámu obraz sveta a sústreďujú jeho vybrané aspekty; slová sa 

spájajú v sieti s inými slovami, s predmetmi, s človekom, s faktami z jeho vlastnej histórie 

i z dejín jazykového spoločenstva. Štúdium lexikálnej zásoby jazyka a významov slov tak 

otvára novú perspektívu pre celú kultúru.“ (Bartmiński, 2007, s. 302)  

 

 Toto smerovanie k etnolingvistike zohľadňujeme aj v našej predkladanej príručke – 

skriptách s cvičeniami z lexikológie. Takto vymedzené chápanie slov/lexikálnych jednotiek, 

ich vzťahov, významov a hodnôt ukotvených v kontexte situácie a kultúrneho zázemia 

používateľov, vnášame do nasledujúcich kapitol a inštruujeme k nemu používateľov – 

primárne študentov lexikológie slovenčiny v rámci slovakistických študijných programov 

(učiteľstva, prekladateľstva či jednoodborových programov). V koncepcii a štruktúre skrípt 

zachovávame kontinuitu s lexikologickými prácami J. Dolníka (Lexikológia, 2003, 2. vyd. 

2007; Súčasný slovenský jazyk. Lexikológia. Seminárne cvičenia. 1990, 2. vyd. 1994, 3. vyd. 

1997), na tieto práce sa priebežne odvolávame a rátame s kombinovaným využívaním 

predkladaných skrípt a citovanej učebnice. V predkladaných skriptách sú aktualizované 

kľúčové teoretické state o monosémickej i polysémickej lexike, o ich sémantike, axiológii 

i suprasémantike. Štruktúru práce dotvárajú kapitoly o dynamike lexikálnej zásoby slovenčiny 

a o lexikografii. Pravidelne za každým tematickým celkom 1. – 6. kapitoly ponúkame priestor 

na aplikáciu lexikologických poznatkov na lexikálny materiál sústredený v sériách cvičení. 

Teoretické state a úvody k jednotlivým tematickým celkom reflektujú najnovšie poznatky 

z lexikológie podľa domácich aj zahraničných (knižných, časopiseckých, internetových) 

zdrojov, ktoré uvádzame v závere každej kapitoly. V súboroch cvičení pri jednotlivých 

kapitolách pracujeme s paradigmatickými i syntagmatickými (v textoch konkretizovanými a 

prirodzene uplatnenými) slovami s cieľom vytvárať a posilňovať praktické zručnosti 

frekventantov kurzu lexikológie slovenského jazyka, ako aj praktických a interpretačných 

seminárov ku kurzu lexikológie. Naprieč cvičeniami v celej príručke rezonuje naša snaha 

usmerniť študentov, aby narábali s lexikou ako s konkrétnym prejavom obrazu kultúry 

slovenského etnika, nielen ako s abstraktným štruktúrnym prvkom, „pripraveným“ na 

potenciálne použitie.  

 

           autorky 
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Etnolingvistika a lexikálna interpretácia sveta 
 

 

Vychádzajúc z leitmotívu skrípt ako manuálu lexikológie slovenčiny s akcentom na 

kultúrny rozmer lexiky sa budeme pridržiavať rámcových téz etnolingvistiky ako humanitnej 

disciplíny a jej predmetu. Hoci korene disciplíny sú solídne a siahajú (minimálne) do 19. 

storočia k filozofii jazyka W. von Humboldta (1767 – 1835) – porov. známu myšlienku, že 

jazyk nie je „ergon“ – nástroj, dielo, ale „energeia“ – formujúca sila, energia (pravda, 

východiskové idey disciplíny odkryli vedci už v oveľa dávnejších prameňoch starého 

hinduizmu či taoizmu), etnolingvistika sa presadzuje ako „mladá“ veda, v posledných 

desaťročiach minulého storočia už aj v slovanskom kontexte (v Rusku – porov. práce 

Ju. D. Apresjana či moskovskej školy okolo N. I. Tolstého a S. Tolstej; v Poľsku práce 

reprezentantov lublinskej školy okolo J. Anusiewicza a J. Bartmińskeho, ale aj varšavskej 

školy spojenej s prácami R. Grzegorczykowej a K. Waszakowej či v Českej republike 

výskumný tím okolo I. Vaňkovej). Jestvuje spektrum možností na terminologické označenie 

i obsahové vymedzenie etnolingvistiky.  

Popri termíne etnolingvistika sa objavujú aj špecifickejšie termíny ako kultúrna 

lingvistika, lingvokulturológia, antropologická lingvistika či lingvistická antropológia. 

Všetky uvedené označenia disciplíny majú spoločné to, že popri lingvistickom nazeraní na 

jazyk rozširujú svoj záber aj na spoločnosť komunikantov a ich kultúru. Možno ich chápať 

ako synonymné, výber označenia je azda vecou preferencie explicitnejšieho či motivačne 

najtransparentnejšieho výrazu. J. Bartmiński napríklad uprednostňuje ako najtransparentnejší 

termín etnolingvistika, pretože prefixoid etno- v ňom evokuje subjekt nazerania na realitu 

(etnikum), hoci v tradícii poľskej školy sa pracuje aj s termínom kultúrna lingvistika 

(J. Anusiewicz). Ak sa záber etnolingvistiky ohraničuje na malé sociálne skupiny ako 

nositeľov osobitných súčastí národných jazykov (slangov, profesionálnej reči, nárečí...) a ich 

kultúry, možno osobitne odčleniť ako súčasť predmetu takzvanú mikroetnolingvistiku oproti 

makroetnolingvistike so záberom na celé národné jazyky. Jestvujú aj hyponymické 

(významovo podradené, špecifickejšie) označenia etnolingvistiky, napríklad etnofilozofia, 

etnohistória, etnopoetika, etnosémantika či etnofrazeológia. Etnolingvistika má aj svoje 

osobitné abstrakčne rovnocenné vetvy, pričom sa pri nich kladie dôraz raz na skúmanie 

obrazu sveta prostredníctvom nárečí (dialektologická etnolingvistika), inokedy sa nazerá na 

svet cez históriu jazyka (etymologická etnolingvistika), alebo sa výskum orientuje na 
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skúmanie aspektov porozumenia sveta prostredníctvom jazyka v (súčasnej) bežnej 

komunikácii v rámci kognitívnej lingvistiky. Posledná vetva etnolingvistiky bude 

stredobodom nášho záujmu. Metodologickým východiskom etnolingvistiky je pritom 

etnometodológia, ktorá sa zameriava na „subjektívnu rekonštrukciu“ chápania, vnímania, 

hodnotenia prvkov sveta zobrazených v jazyku príslušníkmi etnika (porov. 

http://ethnolinguistica-slavica.org).  

K obsahu predmetu etnolingvistiky svoje definície ponúka medzi inými S. Tolstaja, a síce 

v užšom aj širšom chápaní. V užšom chápaní je etnolingvistika subdisciplínou jazykovedy, 

konkrétne: „Etnolingvistika je podmnožinou jazykovedy, alebo širšie jazykovedný smer, ktorý 

bádateľa vedie ku skúmaniu vzťahov a súvislostí medzi jazykom a duchovnou kultúrou, 

jazykom a ľudovou mentalitou, jazykom a ľudovou tvorbou, zaoberá sa ich vzájomnými 

závislosťami a rôznymi druhmi korešpondencií medzi nimi“ (porov. Tolstaja, 2007, s. 334). 

Druhá definícia je širšia a chápe etnolingvistiku ako komplexnú disciplínu, ktorej predmetom 

je „celá obsahová rovina kultúry, ľudovej psychiky a mytológie, nezávisle od prostriedkov 

a spôsobov ich formálnej realizácie (slovo, predmet, obrad, zobrazenie a pod.)“ (op. cit., 

s. 334). Ide naozaj o široké chápanie, ktoré siaha za hranice homogénneho semiotického 

uchopovania sveta verbálnymi znakmi a otvára priestor aj pre etnografov dokumentujúcich 

nielen slovnú kultúru etník, pre folkloristov, sociológov, kulturológov atď. Široké 

vymedzenie možno zastrešiť ako „antropologický pohľad“ na významovú jednotu všetkých 

foriem a žánrov prejavu (jazyka, obradu, náboženských predstáv, umenia) a stáva sa 

v súčasnosti predmetom transdisciplinárneho výskumu integrálne uchopovaného obrazu sveta 

naprieč humanitnými vedami. Opakovane je reč o obraze sveta a jeho porozumení. Presnejšie 

ide o jazykový obraz sveta chápaný ako jazyková interpretácia reality. Ináč povedané, ide 

o „portrét“ reality bez nároku na správnosť či vernosť, teda nie o „fotografiu“ reálneho 

objektu. Interpretácia je výsledkom subjektívnej percepcie a konceptualizácie reality 

príslušníkmi istej komunikačnej society, pričom nejde o subjektívnosť v zmysle jedinečnosti 

a neopakovateľnosti, ale o konvencionalizovanú (opakovaním kolektívne akceptovanú 

a ustálenú) „intersubjektívnu“ interpretáciu s viditeľne antropocentrickými (k človeku sa 

vzťahujúcimi a prirovnávajúcimi) sklonmi: tak poznáme už aj na úrovni jednotlivých slov 

mnoho lexikalizovaných antropocentrických metafor ako ucho (na hrnci), oko (na polievke), 

jazyk (na topánke), noha (stola), ruka (zákona), starý (dom), mladé (víno), spievať (o vtákoch: 

slávik spieva), roztoky môžu byť nasýtené a pod. Pravda, takéto znaky majú obrazy sveta aj 

na úrovni celých textov alebo komplexnejších celkov, než sú slová. Takéto „mapovanie“ 
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intersubjektívnej reality nasleduje vnímanie a porozumenie sociálnej situácie členmi 

komunity, ktorí sú bez znalosti akýchkoľvek sémantických teórií. 

Hoci ruská škola viac inklinuje k historicky orientovanej etnolingvistike než poľská, nejde 

o opozičné nazeranie na predmet v zmysle štrukturalistickej opozície synchrónia – diachrónia, 

jedna koncepcia sa stretáva či prelína s druhou, výsledok má skôr povahu „panchronického“ 

štúdia jazyka a kultúry etnika ako „dedičstva minulosti v prítomnosti“ (Bartmiński, 

http://ethnolinguistica-slavica.org). Ako konštatujú západní etnometodológovia, objektom 

takéhoto nazerania nie je „reálny“ svet a cieľom nie je hľadanie „pravdy“. Za relevantný 

objekt skúmania považujú socioekonomické skupiny ľudí v ich každodennej činnosti 

a mentálnych aktivitách, v ich funkciách aj dysfunkciách, pod vplyvom inštitucionálnych 

faktorov v prepojení s bežným životom. Nejde pritom o odkrývanie „pravdy“, ale 

o argumentáciu, o úsilie pochopiť a vysvetliť sociálne fenomény inkorporované v našich 

prejavoch (aj verbálneho) správania a konania (Coulon, 1987, s. 116). Poľský etnolingvista 

J. Bartmiński pritom v súvise s kultúrnou lexikológiou spresňuje, že „pravdivosť“ slov ako 

dominujúce kritérium vymedzovania ich sémantiky vedie k „idealizácii“ jazykových obrazov 

charakterizovaných objektov, čiže dominantnými sa stávajú v takejto konfigurácii črty 

objektu, aký „je povinný“ byť, nie aký reálne je. Kolektívnym akceptovaním idealizácie sa 

podporujú kulty, teda „uctievanie nadprirodzeného ako následok prežívania a uvedomovania 

si obmedzenosti vlastných bytostných síl“ (Dolník, 2010, s. 166). Túto ideu ilustruje 

J. Bartmiński na kulte matky ako „matky národa“, modelu kresťanského étosu, matky 

s kresťansky čistým srdcom, strážkyne mravnosti, reprezentantky dobra, lásky a cností“ 

(Bartmiński, 1998). V jednom aj druhom chápaní stojí stále v centre pozornosti človek, ktorý 

je tvorcom a používateľom jazyka (nie samotný jazyk ako abstraktný systém znakov).  

Vzájomné vzťahy medzi jazykom a kultúrou sú mnohovrstevnaté a ich hranice sú vágne. 

Jazyk a kultúra sú v koevolúcii, teda jazyk je časť kultúry a kultúra je časťou jazyka 

v dynamických pohyboch (Janda, 2007, s. 49). V rámci tzv. performačného obratu 

kulturológie (Bachmann-Medick, 2006 podľa Dolníka, 2010, s. 111) sa zdôrazňuje aj 

činnostný prístup k sociálnym produktom: kultúra aj jazyk sú zaujímavé ako procesy, 

v ktorých sa vyzdvihuje významotvorná sila ľudského konania, čím sa konštituujú aj menia 

aktuálne kultúrne významy (Dolník op. cit., s. 111 – 123; Janda, op. cit., s. 49). Medzi 

kultúrnymi procesmi majú pritom reprezentatívne miesto rituály ako štandardizované, 

formalizované činnosti transformujúce sociálnu rolu aktérov (porov. sobáš = zmena 

občianskeho stavu; ...), čomu, pravda, na úrovni jazykových korelátov vyjadrujúcich kultúrne 
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rituály zodpovedajú texty (napríklad inštitucionálny scenár promócie, v súkromí napríklad 

formulácie v rámci žánru blahoželania), nie izolované slovné jednotky.  

Pre lepšiu úvodnú orientáciu (a pre potreby tohto kurzu) upozorníme len na vybrané 

aspekty jazyka a kultúry, ktoré budú mať dosah na ponímanie lexiky jednak v rámci 

kognitivisticky profilovaného vymedzovania kultúrnej sémantiky lexém, jednak pri nazeraní 

na lexiku zo suprasémantického hľadiska v spätosti so societou ako používateľmi výrazových 

prostriedkov. Suprasémantika je nadstavbová sémantika všetkých pomenovaní, daná 

vonkajšími okolnosťami ich výskytu – miestom slova v celonárodnom jazyku, jeho štýlovou 

príslušnosťou, časovým vymedzením a pôvodom (porov. Dolník, 2003, s. 169). Spolu 

s J. Bartmińskim si pripomeňme 4 úrovne vzťahov jazyka a kultúry od najabstraktnejších 

(funkčných) aspektov po najkonkrétnejšiu (materiálovú) úroveň: 

1. Kultúrna funkcia jazyka 

2. Štýlová diferenciácia jazyka 

3. Žánrové modely textov 

4. Lexikálna zásoba 

1. Kultúrnu funkciu jazyka rešpektuje aj tradičná jazykoveda a pripisuje jej reprezentatívne 

poslanie, ktoré sa spája s uchovávaním výsledkov duchovnej práce predošlých generácií, resp. 

ich odovzdávaním nasledujúcim generáciám, ale aj iným etnikám (príslušníkom iných etník 

a kultúr) poznávajúcim odlišné kultúry. Pravda, okrem reproduktívneho poslania má jazyk 

aj formatívnu stránku, participuje na vytváraní a formovaní vzťahov medzi ľuďmi, na báze 

príkladov a ich opakovaného uplatňovania modeluje vzorce správania. Napríklad jazykom 

reagujeme na technický pokrok v oblasti telefónie, pomenúvame súčasti,  funkcie a výhody 

mobilných telefónov oproti starším „kamenným“ aparátom, ale zároveň mentálne tvoríme 

a verbalizujeme novodobé pravidlá správania sa voči okolitej verejnosti pri používaní 

mobilných telefónov. Podobný jav možno konštatovať na margo používania internetu: najskôr 

jazykovo uchopujeme internet tak, že jeho technickým súčastiam, službám, funkciám dávame 

pomenovania (mail, google, chat/čet, blog, spam, icq, skype, zabanovať účet,...) a priebežne 

s osvojovaním si používania webu či netu tvoríme isté pravidlá používania – „netiketu“, tú 

fixujeme prostredníctvom jazyka a podľa nej prispôsobujeme aj svoje správanie a regulujeme 

interakcie s ďalšími používateľmi netu.  

2. Štýlové rozlíšenie jazyka sprostredkúva rôzne spôsoby existencie sveta a človeka v ňom, 

ako sú ustálené v danej kultúre. Dominantná výstavba textov v spätosti s jej ilokúciou 

(odrážajúcou ciele, zámery komunikantov) signalizuje charakteristické prototypické črty 
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spôsobov verbálneho vyjadrovania, a to nielen univerzálne, ale aj kultúrne špecifické. Iné 

jazykové stvárnenie vzhľadom na špecifické zámery a postoje má odborný štýl, iné 

administratívny a zasa iné napríklad publicistický. V rámci univerzálne platnej orientácie 

v rôznych kultúrach možno diferencovať odlišné znaky správania sa aj vyjadrovania 

v odbornej sfére oproti administratívnej, ale tiež publicistickej, alebo hovorovej atď. 

V odbornom kontexte sa výrazové stvárnenie všeobecne podrobuje poznávaciemu či 

explikatívnemu cieľu komunikácie, v administratívnom štýle je (v rôznych krajinách v rôznej 

miere) typický mocenský/direktívny zámer. Viditeľnejšiu vnútornú variabilitu ponúka 

publicistický štýl v rôznych krajinách a kultúrach, kde je viac či menej ostrá hranica medzi 

štýlom serióznych médií oproti bulváru, na ktorých možno pozorovať odlišné sklony ku 

konzervatívnosti či naopak neformálnosti, intelektuálnosti či naopak demokratickosti, odlišné 

priority a preferencie pri usporadúvaní a prezentácii informácií či analýz udalostí a pod. To 

všetko je v rukách používateľov jazyka, tvorcov textov v duchu ich preferovaných zámerov 

a v súlade s ich správaním sa voči komunikačným partnerom. V publicistickom štýle na 

Slovensku po roku 1989 sa presadzujú aj neetické sklony k nekorektnému ovplyvňovaniu 

adresátov médií, k manipulácii, na lexikálnej úrovni k odformalizúvaniu výrazu a celkovej 

uvoľnenosti smerujúcej k hovorovosti, občas až k slangovej lexike. Všimnime si niektoré 

novinové titulky: (Poslanec parlamentu Dušan Jarjabek) Nazval kolegu ko..tom; Freša seklo; 

Techničák s čipom (titulky z printovej verzie Plus jeden deň, 10. 2. 2010); Marešovo 

smradľavé fáro?! Športiak mu potreli hov..m! (http://vas.cas.sk/clanok/3420/maresovo-

smradlave-faro-luxusny-sportiak-potreli-hov-m.html, 18. 1. 2011); Zlaté glóbusy neboli len 

o filmoch: Prehliadka sexi single krások! (http://www.cas.sk/clanok/189531/zlate-globusy-

neboli-len-o-filmoch-prehliadka-sexi-single-krasok.html, 18. 1. 2011); Mikloš si zresetoval 

hlavu: Pán minister, čo si to šuškáte do uška? (http://www.cas.sk/clanok/189571/miklos-si-

zresetoval-hlavu-pan-minister-co-si-to-suskate-do-uska.html, 18. 1. 2011). 

3. Kultúrne relativizované sú aj žánrové modely vnútri príslušných jazykových štýlov ako 

spôsobov vyjadrovania, a to aj v prípade objektívnej komunikácie na inštitucionálnej úrovni. 

V závislosti od rôznych komunikačných zámerov či od rôznych typov aktérov komunikácie 

a ich preferencií v súlade s národnými štandardmi môžu sa žánre líšiť v axiologických 

(hodnotiacich) zložkách prejavov či v aplikáciách pragmatických komunikačných princípov 

kooperácie, zdvorilosti a pod. Úradná korešpondencia, osobitne komerčného typu ako 

obchodné ponukové listy, ale aj rôzne urgencie či upomienky sú v slovenskom kontexte 

tradične schematickejšie, strohejšie, direktívnejšie než tie isté žánre napríklad vo Francúzsku. 

To, čo sa v slovenskom texte vyjadruje vo formuláciách typu „žiadame Vás, aby ste sa 
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dostavili“, vo francúzskom náprotivku „synonymicky“ vyjadruje mäkšia, úctivejšia 

formulácia: „máme tú česť/to potešenie pozvať Vás“. V prípade žánrov na vyjadrenie apelu 

(výzvy), sa uplatňuje tak (v duchu kultúrnej obyčaje rôznych kolektívov) oscilácia medzi jej 

rôznymi intenzitne odstupňovanými žánrami: od prosby, cez odporúčanie, radu, 

k direktívnejším podobám ako varovanie, príkaz, zákaz, povel. 

4. Osobitným materiálom v službách jazyka aj kultúry je lexikálna zásoba. Tá nielen 

sprostredkúva bohatstvo tematických skupín lexiky na uspokojovanie komunikačných potrieb 

v súlade s kultúrnym zázemím používateľov (a to popri prosto pomenúvacej lexike 

označujúcej veci, činnosti, vzťahy atď. „mimo“ komunikanta zahŕňa aj výrazy hodnotiace, 

výrazy označujúce emócie či osobné postoje komunikanta k okoliu) a zároveň je 

sprostredkujúcim nástrojom, metajazykom, ktorý slúži na opis a usporadúvanie javov 

organizujúcich kvantitatívne rozsiahly aparát lexikálnej zásoby metódami jazykovednej 

(lexikálnej) sémantiky. Takáto zreteľná, v lingvistikách dobre ukotvená metodológia výkladu 

lexiky a vzťahov v nej obohatená o kultúrnu (mimojazykovú) dimenziu významov 

pomenovaní sa stala impulzom pre rozhodnutie, že rekonštrukcia obrazu sveta (tak, ako sa 

javí rôznym kultúram) bude vychádzať zo slovníkových údajov s využitím overených 

lexikografických metód (vrátane spomínanej modifikácie v prospech kultúrnej definície 

pojmov). Krokom k realizácii tejto myšlienky sa stal poľský etnolingvistický slovník (Slownik 

stereotypów i symboli ludowych. Ed. J. Bartmiński. Tom I, z. 1, 2. Kosmos. UMCS, Lublin 

1997, 2001). Ten sa rámcovo orientuje na prezentáciu rozsiahlejšieho spektra významových 

parametrov slov bez obmedzovania sa na výber „nevyhnutných a dostačujúcich“ zložiek 

významu, ako to funguje v prípade tradičnej štruktúrnej sémantiky. Kognitívna, poznávacia 

orientácia takéhoto výkladu významu umožňuje rekonštruovať spôsoby chápania sveta 

v skúmanom jazyku. Definícia významu v ich slovníku má svojím obsahom a štruktúrou 

zložiek zodpovedať vedomiu priemerného používateľa jazyka ako nositeľa istej kultúry. 

Kognitívna definícia uvádza všetky súčasti významu stabilizované v kolektívnom vedomí 

užívateľov (vyjadrené alebo vyjadriteľné v jazykovom texte) a usporadúva ich v súlade  

s „naivným“ (termín podľa Ju. D. Apresjana) vedomím nositeľov kultúry, nie v súlade 

s vedeckou hierarchiou komponentov významu v duchu logickej štruktúry pojmov (od 

abstraktnejších po konkrétnejšie komponenty: od genus proximum po diferentia specifica – 

pozri ďalej) v prípade komponentovej analýzy slov. V praxi – ako spresňuje J. Bartmiński 

(op. cit., s. 304) – ide o takú postupnosť výkladu, ktorá zodpovedá pohľadu „obyčajného“ 

človeka na to, čo predmet robí (napríklad slnko vychádza/zachádza za horizont – čo je 

v rozpore s vedeckým poznaním 500 rokov po Koperníkovi!, ako to pri konštruovaní 
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jazykového obrazu sveta na báze „naivného“ = bežného poznania je normálne –, cesta sa 

vinie, vedie z jedného miesta na druhé, ubieha), odkiaľ pochádza, aký má tvar či vlastnosť 

(porov. hviezdy sú v naivnom vymedzení „viacramenné telesá na oblohe“, voda je zdravá 

alebo nie, slová bývajú drsné alebo mäkké, pohľad hrejivý) či zmysel pre človeka alebo vplyv 

na človeka a ako sa má človek pred ním chrániť... Je to akési „rozprávanie“ o svete na základe 

ľudových skúseností „fazetovo“ usporiadané. Fazety sú pritom isté „tváre“ predmetov, javov, 

dejov (približujú napríklad autora, štýl, žáner, tému, akciu, adresáta, miesto, čas), ktoré 

vystupujú do popredia v konkrétnom kontexte, v konkrétnej situácii, a ktoré chápe človek 

v danej situácii ako dominantné, lebo ich tak pragmaticky hodnotí vzhľadom na ich dôležitosť 

pri uspokojovaní jeho životných potrieb. Tak napríklad pes pre normálneho („obyčajného“) 

človeka nie je primárne „psovitou šelmou či mäsožravým stavovcom“, ale je to „verný strážca 

a priateľ človeka“. Otázne je, či sú fazety špecifické pre jednotlivé pojmy, alebo sú 

univerzálne. (Austrálska lingvistka poľského pôvodu A. Wierzbicka tiež pracuje s pojmom 

„fazeta“ ako nástrojom kategorizácie tried denotátov a následného schematického opisu ich 

významu; jej fazety sú ale súčasťou fixne inštrukčne stanovených konfigurácií definičných 

kritérií na vymedzenie významov, nie „opisy sveta na základe skúsenosti ľudí“.) Definícia 

slova môže „spočívať čiastočne napríklad aj v ilustrácii jeho použitia prostredníctvom slov 

protikladného významu, prípadne výrazov synonymických“ (M. Kijewská-Trembecká, 1984, 

s. 76). Tak napríklad poľskí bádatelia sledovali prostredníctvom sociolingvistického 

anketového výskumu (v tzv. „ALE teste“) opozičné (opačné) črty k stereotypu matky, kde 

respondenti dopĺňali výpoveď: „Anna je matka, ale...“ ... nevie sa starať o deti; ... nemá rada 

deti; ... nestará sa o domácnosť a rodinu..., čím sa v kladnej opozícii potvrdili črty 

„reprezentatívnej“ matky, ktorá „miluje svoje deti, je starostlivá, vie ich zaopatriť, je nežná 

a vľúdna“. Porozumenie použitia daného jazykového výrazu si vyžaduje potom 

usúvzťažnenie výpovede nielen s prijatým (kognitívnym) modelom skutočnosti, ale tiež 

s mimojazykovým kontextom, s konkrétnou jazykovou situáciou, ale aj s ideovou orientáciou 

hovoriacich či píšucich, s ich komunikačným zámerom, znalosťami o svete.  

Ukážka kognitívnej definície slova kôň podľa J. Bartmińského (http://ethnolinguistica-

slavica.org). 

Kôň sa v duchu tradičnej vidieckej kultúry vníma ako „hospodárske zviera“, nie len ako 
„zviera“. Najbližšími hyperonymami (významovo nadradenými pomenovaniami) sú 
hospodárske zviera, domáce zviera. 

Hyponymá (podradené pomenovania) k pomenovaniu kôň sú kobyla (vzhľadom na pohlavie), 
žriebä (vzhľadom na vek – mláďa), vzhľadom na farbu: havran, vraník/vranko (kôň čiernej 
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srsti), sivák/sivko (kôň sivej srsti), plavák/plavko (kôň plavej srsti), grošák (kôň bledej srsti 
s tmavými okrúhlymi škvrnami), hnedák (kôň hnedej srsti), gaštan (kôň gaštanovej srsti), 
belko (kôň belavej srsti); vzhľadom na plemeno: arab (arabský kôň), štajerák (ťažný kôň 
pochádzajúci zo Štajerska).  

Kohyponymá vzhľadom na koňa ako hospodárske zviera sú iné domáce zvieratá: vôl a krava 
(samec a samica), baran a ovca (samec a samica), pes a suka (samec a samica). 

Typické výrazy súvisiace s koňom: sedlo, uzda (osedlaný kôň), voz a pluh (ťažný kôň), 
jazdec (jazdecký kôň). Vzhľadom na rýchlosť kôň je ako býk, lev či medveď. 

Kultúrne ekvivalenty: motocykel, auto. 

Kontrastné výrazy: hlúpy osol, pomalý slimák, divoký a hlúpy vlk. (Typický kôň má 
kontrastné črty: je inteligentný, rýchly, skrotený.) 

Sémantické derivácie: slovo kôň je východiskom metaforizácií uplatnených v ustálených 
spojeniach - frazémach: smiať sa ako kôň/rehotať sa ako kobyla (= nahlas sa smiať, vydávať 
zvuk podobný erdžaniu), otrčiť/vystrčiť kopytá (= zomrieť); to môžeš hovoriť koňovi, ten má 
väčšiu hlavu (= rozprávať hlúposti, ktorým človek neuverí). 

Slovotovorné derivácie: konský (chvost, záprah); konská (hriva); obrazne: konská dávka 
(liekov) = veľká dávka liekov. 

Kolokácie/spájateľnosť so slovom (kolokácie odpovedajú na nasledovné otázky): 

• Aký je kôň? – vlastnosti: silný, gaštanovo hnedý, sivý...; 
• Akú má fyzickú stavbu? – má hrivu, chvost, kopytá, štyri nohy...; 
• Ako je kvantifikovaný?(v akých počtoch sa vyskytuje) – v pároch, v stádach; 
• Čo robí? (aké je jeho správanie) – žerie seno, fŕka, erdží, kope okolo seba; 
• Objektom akých činností môže byť? – ľudia ho môžu kúpiť, osedlať, zapriahnuť 

k pluhu; 
• Aké činnosti sám vykonáva/na čo slúži? – (pretekársky kôň) preteká na dostihoch, 

(hospodárske zviera) ťahá pluh a orie, alebo ťahá voz s nákladom; 
• Kde sa zdržiava? (miesto) – v stajni.  

Etnolingvistická koncepcia výkladu významu slova poľskej školy kladie dôraz na 

spoločensky ustálené vlastnosti objektov, teda na také vlastnosti, ktoré sú spoločensky 

ukotvené na základe opakovaného spojenia vlastnosti s predmetom. Ide teda 

o stereotypizované vlastnosti ako kolektívne štandardizované predstavy o predmete 

podieľajúce sa na tvorbe obrazu o komunite, často emocionálne zaťažené, nie vždy správne, 

zato v kultúrnom prostredí veľmi stabilné. Stereotypnosť istých znakov, postojov, hodnotení 

spočíva práve v ich zafixovanosti vo vedomí príslušníkov kolektívu v dôsledku opakovaného 

výskytu. Stereotyp je norma sprostredkujúca kontakt medzi zinštitucionalizovaným 

abstraktným systémom a konkrétnym použitím jazyka v rečových aktoch. Funkciou 
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stereotypu, ako ho chápe J. Bartmiński, je kultúrna reprezentácia skutočnosti, jej spoločná 

evaluácia a vymedzenie miesta človeka v osvojenom svete a spôsobov správania sa v ňom.  

Riešenie významu slova zahŕňajúce stereotypy ponúka aj H. Putnam, čiže vo význame 

slova sa tak podľa nej zoskupujú 3 skupiny ukazovateľov: syntaktické ukazovatele (napríklad 

voda je substancia, konkrétna, nepočítateľná), sémantické ukazovatele (voda je živel 

a tekutina) a stereotypické ukazovatele, ktoré význam obohacujú o znalosti o svete v podobe 

konvenčnej predstavy typického predmetu, jeho činností, správania, vlastností atď. (voda je 

transparentná, bezfarebná, bez chuti, hasí smäd...). To, že slová cestou stereotypov reflektujú 

obraz sveta ustálený v spoločenskom vedomí, vedie následne k tomu, že človek sa ľahko 

posúva od výkladmi naznačenej a ním akceptovanej interpretácie sveta k vlastnej optimálnej 

(a v danej situácii vhodnej a primeranej) projekcii sveta, ktorú stvárňuje svojimi prejavmi 

správania, okrem iného aj verbálneho, slovného. Na tom sa vo veľkej miere zakladajú 

vyzývacie výpovede napríklad v reklame. V reklame upadajú aktéri do bezvedomia zoči-voči 

ohromujúco výhodným produktom, napríklad pri výhodných ponukách telefonických 

operátorov, lebo človek z bežnej skúsenosti vie, že odpadnúť možno z každej (dobrej či zlej) 

ohromujúcej správy. Takto ozvláštnenú (a zveličenú) výzvu na kúpu vynikajúceho tovaru tak 

adresát nielen porozumie, ale ju aj „poslúchne“ a podľa nej bude mať sklon konať – kúpiť si 

opisovanú vec. Osobitne sa používa verbálna výpoveď pri obraznom vyjadrovaní, keď sa 

napríklad prenesene využívajú frazémy ako Zišla som z cesty (ale poisťovňa XY to zaplatí), 

čo na jednej strane konvenuje primárnemu zmyslu verbálnej výpovede o službách poisťovne 

v prípade cestnej kolízie, na druhej strane s podporou obrazu mníšky evokuje sekundárne 

interpretácie v sprievodnom ustálenom slovnom spojení, ktoré obrazne pomenúva fakt 

dopustenia sa omylu, hriechu, (vedomého či nevedomého) vykonania trestuhodného skutku ... 

Pravda, takéto viacnásobné možnosti interpretácie významu toho istého výrazu (tu ustáleného 

nadslovného celku) vyplývajú z usúvzťažnenia pomenovaní so širším kontextom konkrétnych 

výpovedí (komunikátov), pričom aj mnohé (najmä) presviedčacie či argumentačné texty 

cielene „provokujú“ recipientov, aby vnímaný reťazec výrazov mentálne spracovali. Táto ich 

kognitívna práca so slovami je predpokladom možného následného konania, aké je očakávané 

tvorcom interpretovaných výpovedí.  

 Kým poľská škola (inklinujúca ku kognitívnej etnolingvistike) včlenením 

stereotypov do sémantiky slova inklinuje k splývaniu jazykovej a kultúrnej sémantiky (aj 

jazyk ako taký považuje za „súčasť kultúry“), S. Tolstaja (2007, s. 326) ako predstaviteľka 

moskovskej školy (so sklonom k etymologickej etnolingvistike) uvažuje o tom, čo zahŕňa 

jazyková sémantika na rozdiel od kultúrnej sémantiky, respektíve, či jestvuje hranica medzi 
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nimi. Prikláňa sa pritom k názoru, že tak, ako jestvujú hranice medzi jazykom a kultúrou, 

jestvuje aj hranica (hoci pohyblivá) medzi jazykovým a kultúrnym významom. Kultúrne 

znaky – podľa nej – ako objekty definovania sú pritom výrazne ukotvené vo folklóre, mýtoch, 

rituáloch, mágii, poverách, nie v bežnom živote. Tak aj ich významy nadobúdajú vlastnosti, 

znaky, ktoré nesúvisia s jazykovou sémantikou danou bežným poznaním: tak napríklad mágia 

kruhu ako uzavretého útvaru vnáša do kultúrneho významu aj prvok „ochrannej funkcie“ 

dejom spätým s kruhovým pohybom, čo jazyková sémantika neobsahuje ani implicitne. 

Takéto vymedzenie významu je späté s osobitným formovaním obrazu sveta, a to sveta 

ukotveného v ľudovej kultúre minulosti. Takáto interpretácia má prednostné využitie 

v záujme adekvátneho porozumenia špecifických komunikátov, ako sú umelecké texty. 

 

 Načrtnuté východiská skúmania lexiky podľa viacerých etnolingvistických prístupov 

ponúkajú isté inšpirácie, ako možno inovovať nazeranie na slová nad rámec ich 

„invariantných“ významov v tradičných jazykových slovníkoch. Ak na ne budeme nazerať 

v duchu kognitívnej lingvistiky (disciplíny skúmajúcej prepojenie myslenia s jazykovým 

zobrazovaním reality), prioritne sa bude venovať pozornosť tomu, ako slová prispievajú 

k porozumeniu sveta, aký obraz sveta si pomocou nich vytvárame a aký ho odovzdávame 

ďalej. Neskúmajú sa pritom (izolované) významy slov ako vnútorne analyzovaných súborov 

definičných príznakov, ale:  

a) slová v textoch ukotvených v bežnom živote a kultúre. Pritom nejde o „definície“ 

významov, skôr o ich interpretáciu. Súčasťou záberu je aj ohľad na medzikultúrnu 

sémantiku a jej diferencie (porovnaj slovo krava a vymedzenie jeho významu na 

Slovensku ako „úžitkové zviera“ a v Indii ako „kultové zviera“); 

b) slová sú kategorizované nie logicky (ako gramatické systémy ohybné a neohybné, 

slovotvorné systémy,...), ale hodnotovo. Určujúce je, ako sú pomenúvané veci potrebné 

pre človeka (či pre skupiny ľudí, časti society), pre jeho život a komunikáciu. Tejto 

hierarchii zodpovedá aj výber atribútov na vysvetlenie/interpretáciu významu (tak matka 

má iné vymedzenie významu v národnobuditeľskom ponímaní ako „kultový“ objekt 

a iné z pozície detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti, kde je matka „tá, čo 

nakupuje, varí, perie, vychováva“; krava „dáva mlieko“, slnko „svieti, hreje a opaľuje“ 

a pod.); 

c) v rámci vytvárania jazykového obrazu sveta slová sú súčasťou interpretovania 

skutočnosti, ktorú možno vyčítať napríklad aj z derivačných zákonitostí jazyka (porov. 

slovotvornú produktivitu slova voda s jeho 80 odvodeninami – Furdík, 2004 – ako 
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pomenovania jednej zo životne dôležitých vecí človeka), z jeho frazeológie evokujúcej 

kultúrne hodnoty, tradície a skúsenosti (napríklad o matke: Matka sladká, otec drak, 

nezriedka to býva tak; Milé materi decko, čo by hneď slepé bolo; Aká matka, taká 

Katka, taká celá jej čeliadka; Ohýbaj ma, mamko, dokiaľ som ja Janko...; drží sa 

materinej sukne; mamin maznáčik;...), bohatstva systémových skupín lexiky v závislosti 

od potrieb a preferencií society (to si všimneme pri rôznych strátoch národného jazyka, 

vrátane nespisovných útvarov ako slangov a ich lexiky, napríklad lexiky mládežníckeho 

slangu), a tiež aj z vyššie spomínaných stereotypov kompletizujúcich sémantiku slov. 

 

V zmysle uvedeného teoretického náčrtu budeme pristupovať k lexikálnej zásobe 
v nasledujúcich kapitolách. 
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1. kapitola 

 

Základné termíny lexikálnej sémantiky 
 

 

Lingvistická disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom výrazov/pomenovaní ako ruka 

(slovo), kyslé mlieko (združené pomenovanie/slovné spojenie), tichá voda brehy myje 

(frazeologické jednotky – frazémy), PC, USB (abreviatúry - skratky, značky) sa nazýva 

lexikológia. Jej výskumný materiál (slová, združené pomenovania, ustálené slovné spojenia – 

frazémy, abreviatúry) súhrnne označujeme ako lexikálne jednotky, jedným slovom lexémy 

(ak na ne nazeráme ako na jednotky abstraktného systému jazyka, „langue“) alebo lexie (ak 

ide o jednotky reči, „parole“). Súbor lexikálnych jednotiek tvorí lexikálnu zásobu.  

 

Slovo. Základnou jednotkou, s ktorou sa pracuje v lexikológii, je slovo. Ide 

o bilaterálnu znakovú jazykovú jednotku stvárnenú ustálenou formou – skupinou hlások 

s hraničnými signálmi (pauzami, slovným prízvukom) – ktorá je nositeľkou významu (porov. 

termín „signéma“). Slová alebo iné jazykové výrazy sú pomenovania entít, čiže toho, čo 

jazykom označujeme. (Entita je akýkoľvek mimojazykový fenomén – vec, bytosť, vlastnosť, 

proces –, hocičo, čo môže byť predmetom našich úvah. Entita je teda „súcno“, niečo 

jestvujúce.) 

 

Jazykový význam slova čiže jeho sémantika (ale aj nadslovného celku – 

združeného pomenovania či frazémy) zodpovedá bežnému poznaniu ľudí, nie je 

vyčerpávajúcou a presnou definíciou slovne označenej veci. Je len výberovým súborom jej 

relevantných príznakov. Možno ho charakterizovať ako štruktúru sémanticky relevantných 

príznakov. Reprezentuje bežné, čiže predvedecké poznávanie, preto sa aj hodnotí ako naivný 

pojem, ako povrchový aspekt pojmu. Logický pojem je obsahová jednotka myslenia, ktorá 

prezentuje výsledky vyššej úrovne (vedeckého) poznania a je stvárnená v termínoch. 

Význam termínu je teda totožný s pojmom, v ktorom je koncentrovaný výsledok vedeckého 

poznania istého výseku skutočnosti alebo odborného myslenia. 

Paradigmatické slovo je jednotkou abstraktného systému jazyka, je to „slovníková 

jednotka“. Širší význam paradigmatického slova (podľa komponentovej teórie) je štruktúra 

klasifikačných, generických a špecifikačných sémantických príznakov. Užší význam 
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(semému) tvoria len generické a špecifikačné príznaky (nezahŕňa „gramatické“ kategoriálne 

či subkategoriálne údaje, ako sú napríklad pri substantívach substancia, počítateľnosť – 

nepočítateľnosť, konkrétnosť – abstraktnosť, apelatívnosť – propriálnosť, pri mužskom rode 

aj životnosť – neživotnosť). Nižšie si to ukážeme na príklade. V súvislosti s označením 

významových príznakov sa používa niekedy aj termín séma (najmenšia, ďalej nedeliteľná 

časť významu) či komponent (deliteľná časť významu). Jestvujú teda tri synonymné 

(významovo príbuzné) termíny na označenie stavebných častí významu: sémantický 

príznak, séma, komponent. 

Obsah. Širšie vymedzenie než význam slova je obsah. Obsah slova sa skladá 

z významu + mimovýznamových prvkov. Pri užšom vymedzení významu (ako semémy) 

k mimovýznamovým prvkom patria jednak kategoriálne komponenty lexikálno-gramatickej 

povahy z najvyššej abstrakčnej úrovne štruktúry pomenovania (predmetnosť, procesuálnosť, 

vlastnosť, okolnosť a ich subkategoriálne určenia), jednak sekundárne významové prvky, 

implikáty, ktoré sa podieľajú na odvodzovaní nových významov slova, ale v samotnom 

význame nie sú relevantné, a preto nepatria do „jadra významu“ (semémy) ani do širšieho 

významu.  

Napríklad pri prvom význame slova hviezda („teleso žiariace na nočnej oblohe“) séma 

„vynikať nad okolím“ nepatrí do jadra významu, ale je implikovanou súčasťou obsahu a stáva 

sa relevantnou v odvodenom význame slova hviezda = „populárna osobnosť, ktorá vyniká vo 

svojom odbore (športe, umení, šoubiznise)“. K mimovýznamovým, respektíve aj 

mimojazykovým prvkom patria noémy, jednotky poznania, ktoré sú nositeľkami odborných 

informácií o pomenúvanej veci nad rámec bežného poznania. 

Pri praktickom rozbore to vyzerá takto: 

hviezda (prvý význam slova: „objekt podobný viacramennému telesu na nočnej oblohe“):  

a) kategoriálne + subkategoriálne komponenty = substancia, počítateľná, apelatívna, 

konkrétna 

b) generické (rodové) komponenty  = nebeské teleso 

c) špecifikačné (individuálne) komponenty = žiari na nočnej oblohe 

d) mimovýznamové komponenty: 

- implikáty     = vynikať; optický dojem viacramenného útvaru 

- noémy (jednotky odborného poznania) = plynné (plazmové), približne guľovité teleso vo 

vesmíre, ktoré má vlastný zdroj žiarenia, ktoré drží pokope jeho vlastná gravitácia a ktoré má 

hmotnosť 0,02 až 100 hmotnosti Slnka 
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Syntagmatické slovo je slovo uplatnené v konkrétnom texte, vo výpovedi. Zložkami 

syntagmatického slova sú „materiálna“ forma (slovný tvar) a aktuálny význam daný 

konkrétnym kontextom.  

Všimnime si v nasledovnom kontexte znovu výraz hviezda: 

Vianočná hviezda (euphorbia pulcherrima - prýštec najkrajší) pochádza z Mexika. Je to trváci 

vždyzelený ker, ktorý dorastá do výšky 1,20 m. V našich podmienkach však do takejto výšky 

nerastie. Listy sú veľké, s pekne vykreslenou žilnatinou. Na vrcholoch výhonkov sú nádherné 

ohnivočervené, lososovoružové alebo smotanovo biele listene usporiadané do ružíc. 

(http://lepsiebyvanie.centrum.sk/zahrada-a-zelen/259281/pestujeme-vianocnu-hviezdu) 

 

Ide o združené pomenovanie, ktorého motívom je jednak výraz hviezda (vďaka tvaru) 

a jednak časové určenie, kedy kvitne. Zo slovného okolia textovej ukážky jednoznačne 

vyplýva seméma kľúčového pomenovania: „vianočná rastlina s hviezdicovitými kvetmi“. 

V tomto význame sa teda valorizoval ako relevantná séma pôvodne implikovaný príznak 

„tvar – viacramenné teleso“. Hoci ide o „naivnú“ predstavu tvaru, z vedeckého hľadiska 

nesprávnu (porovnaj vymedzenie objektu v noéme), bežné poznanie (naivný pojem) o hviezde 

jej zodpovedá a stala sa aj motivujúcim východiskom pre odvodený význam slova označujúci 

kvetinu „tvaru“ hviezdy.  

 

Lexikálna zásoba predstavuje rozsiahly materiálový inventár a potrebou človeka je 

tento bohatý materiál ovládať a efektívne využívať. Tomu pomáha systémová organizácia 

lexikálnej zásoby: používateľ sa v systéme svojho jazyka spontánne orientuje.  

Ak teoreticky nazeráme na systémové vzťahy v lexikálnej zásobe, môžeme postupovať 

dvoma smermi: od formy k obsahu (semaziologicky) a od obsahu k forme 

(onomaziologicky). Lexikálne jednotky takto usúvzťažnené tvoria potom organizované 

zoskupenia, t. j. lexikálne paradigmy. 

Onomaziologická lexikálna paradigma (OLP) je zoskupenie lexikálnych jednotiek, 

ktoré sa vzťahujú na spoločný pojem a navzájom sa odlišujú špecifickými komponentmi. 

Vzniká, keď k obsahu, ktorý chceme vyjadriť, priraďujeme možné formy, teda pomenovania. 

Tak vnikajú synonymá. Napríklad obsah „slovami vyjadrovať nespokojnosť“ možno 

pomenovať výrazmi reptať, hundrať, šomrať, dudrať, frfľať, mrmlať, žundrať, hromžiť,... 

Špeciálnym prípadom OLP je paronymia. Paronymá vymedzujeme na pozadí formálne 

príbuzných synoným alebo antoným s rôznym stupňom odlišnosti vzhľadom na sémantické 

komponenty (s postupným približovaním sa k významovo nesúvisiacim jednotkám – 
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homonymám). Blízko k synonymám majú napríklad paronymické dvojice ako vojnový – 

vojenský, srdcový – srdečný, vybehnúť – vbehnúť, k homonymizovaným slovám sa blíži 

napríklad dvojica striekať – strieľať so spoločným sémantickým komponentom „prudko 

vypúšťať“. Ak sa vzhľadom na vymedzený obsah zoskupujú pomenovania vo vzťahu 

kontrárnosti (vzťah medzi krajnými členmi druhových pojmov a ich pomenovaní: farby: biela 

– čierna, spomedzi týchto extrémnych pólov sa vylúčilo teda celé farebné spektrum), 

komplementárnosti („muž vo vzťahu k manželstvu“: ženatý – slobodný) či vektorovosti (vojsť 

– vyjsť), ide o antonymiu. Nie všetky OLP sú rovnako štruktúrované, napríklad tzv. tematické 

skupiny pomenúvajú síce spoločnú vec (denotát), ale ich špecifikačné sémy nie sú 

v opozičnom vzťahu. Všimnime si: obsah „okrasný kvet“ stvárňujú napríklad lexémy ruža, 

tulipán, orchidea, narcis, muškát..., pričom ide o špecifikačne heterogénne substancie – ruža 

je krovitá rastlina význačná vôňou, tulipán je cibuľovitá rastlina príznačná kvetom v tvare 

kalicha, ...  

Stavba OLP. Stavbu OLP (podobne ako hierarchizáciu komponentov významu podľa 

abstrakčných úrovní) určujú rodové (významovo nadradené) a druhové (významovo 

podradené) pojmy a ich pomenovania. Rodový výraz sa nazýva hyperonymum, druhový 

výraz je hyponymum. Minimálnu OLP tvorí hyperonymum a dve hyponymá, napríklad: 

súrodenci – brat : sestra; psovité šelmy – pes : vlk. Uvedené výrazy sú v hypero-

hyponymickom vzťahu (okrem tohto vzťahu existuje aj vzťah taxonymie a partonymie, 

bližšie v učebnici Dolník, 2003, s. 89). Pomenovania brat - sestra či pes - vlk alebo aj naše 

úvodné termíny v kapitole slovo – združené pomenovanie – frazéma sú kohyponymá 

(hyponymá rovnakej abstrakčnej úrovne vo vzájomnom vzťahu). OLP môže mať 

viacúrovňovú štruktúru: zviera – šelma – mačkovitá šelma – leopard; rastlina – drevina – 

strom – ihličnan – jedľa – strieborná jedľa atď.  

Semaziologická lexikálna paradigma (SLP) je vnútroslovná paradigma, ktorá je 

výsledkom postupu od formy (istej lexémy) k jej významovej stavbe. Zisťovaním, aké 

významy istá lexikálna jednotka vyjadruje, skúmame polysémiu (viacvýznamovosť). 

V polysémickom slove figuruje ako prvý základný význam, od ktorého sa odvodzuje 

(derivuje) v procese sémantickej derivácie ďalší význam – tzv. odvodený význam. 

Odvodený význam je ten význam, ktorý sa zakladá na inom význame vnútri toho istého slova. 

Základný význam je východiskovým motivantom pre odvodzovanie ďalších významov 

v sémantickom odvodzovaní/derivácii. Výsledný odvodený význam je teda motivát. Medzi 

motivantom a motivátom v polysémii jestvuje kauzálny (príčinný) vzťah: významy teda spolu 

súvisia. (To je zásadný rozdiel od homonymie, kde ide len o formálnu identitu výrazov bez 
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významovej súvislosti.) Porovnajme: hviezda: 1. nebeské teleso, ktorého žiaru vidno v noci; 

2. čo má podobu hviezdy: čokoládová hviezda (Orion); 3. vynikajúci a populárny umelec, 

športovec a pod. Ako vidíme, druhý význam slova má spoločný znak so základným 

významom „tvar“, tretí význam je motivovaný implikátom prvého významu „vynikať“, 

„vynímať sa voči okoliu“. Okrem základného („prvého“) významu slova môže byť 

motivantom pre odvodzovanie ďalších významov aj napríklad „druhý“ význam slova 

vzhľadom na niektorý z ďalších významov. Ten označujeme ako základový význam. 

Napríklad v slove masa, ktoré má 4 významy, ide o postupnú (reťazovú) sémantickú 

deriváciu, kde prvý význam motivuje druhý, druhý je motivantom (= základovým významom) 

tretieho významu a tretí význam motivuje (ako základový význam) štvrtý. Všimnime si: 

masa: 1. hmota ako materiál, surovina: m. cementu (motivant 2 významu = „hmota“); 2. 

veľké nahromadenie hmoty (motivant = „veľká kvantita“); 3. veľké množstvo (ľudí): dav, 

kopa, hromada (motivant = „zhluk niekoho/niečoho“); 4. obyč. mn. ľud.  

Vzťahy v SLP. Vnútri semaziologickej lexikálnej paradigmy odlišujeme opozičné 

vzťahy, medzi nimi homonymiu (porov. Dolník, 2003, s. 82 – 88), obsahové vzťahy 

implikácie (obopína metonymický a konverzívny vzťah) a klasifikácie (zahŕňa vzťah 

metafory, generalizácie a špecifikácie) v rámci derivačnej polysémie a nederivačný vzťah 

v prípade kosémie. Homonymá sú formálne identické a významovo disjunktné (nesúvisiace) 

pomenovania, napríklad patrón1 („kto má nad niekým záštitu“) vs patrón2 („náboj“). 

Metonymia je takým obsahovým vzťahom, pri ktorom sa v rámci významového 

odvodzovania (sémantickej derivácie) prenáša celý základový význam do odvodeného 

významu, a to do pozície určujúceho (podradeného) člena. Príklad: odtok: 1. odtekanie 

(o. dažďovej vody); 2. zariadenie na odtekanie vody, odpad (zregulovaný o.). Osobitným 

prípadom kauzálneho vzťahu implikácie je konverzívnosť. Ide o také usúvzťažnené významy 

viacvýznamového pomenovania, ktoré označujú ten istý dynamický príznak (dej či stav), ale 

z pozície rôznych nositeľov rolí (aktívneho konateľa alebo trpiteľa procesu). Všimnime si to 

na príklade hrmotať: 1. vydávať hrmot (vlak hrmoce); 2. spôsobovať hrmot (hrmotať 

stoličkami). V rámci klasifikačných vzťahov, ktoré nie sú príčinne podmienené, ale utvorené 

konvenčne, je najznámejšia metafora. Vzniká prenášaním časti významu (významového 

komponentu) zo základového významu do odvodeného, a to do pozície určovaného 

(nadradeného) prvku významu, napríklad: kráľovský: 1. týkajúci sa kráľa; 2. prekračujúci 

očakávania, vynikajúci (k. honorár), kde sa motivujúca séma „honosný/štedrý“ stáva 

dominantnou časťou odvodeného významu. Generalizácia vzniká zovšeobecnením 

odvodeného významu, čiže odňatím špecifikačnej sémy v ňom oproti základovému významu, 
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napríklad: behať: 1. rýchle chodiť nohami (b. z domu do domu, b. od stola k stolu); 2. rýchle 

sa pohybovať (oči mu nepokojne behajú, pero behá po papieri). V tomto prípade 

abstrahovaním od sémy (pohybovať sa) „nohami“ sa rozšíril význam na pohybovať sa rýchlo 

(všeobecne). Opakom generalizácie je špecifikácia, čiže zúženie odvodeného významu 

pridaním sémy navyše do odvodeného významu. Príklad: muchotrávka: 1. huba s veľkým 

klobúkom rozličných farieb a prstencom (bot. Amanita); 2. jedovatý druh tejto huby 

s červeným klobúkom a bielymi bodkami (bot. Amanita muscaria). Kosémia je sprievodným 

javom formálneho odvodzovania (slovotvorby), pričom výsledné významy 

v mnohovýznamovom výraze „koexistujú“ vedľa seba voľnejšie než v polysémii v dôsledku 

nejednoznačnosti odvodzovacích predpôn alebo prípon. Všimnime si: slovenčinár: 1. 

odborník v slovenčine; 2. učiteľ slovenčiny; 3. študent slovenčiny. K týmto vzťahom sa 

podrobne vrátime v kapitole o polysémii. 

 

 

Cvičenia 
 
 
1. Roztrieďte uvedené pomenovania do príslušných skupín lexikálnych jednotiek: 1. slov, 
2. združených pomenovaní, 3. ustálených obrazných spojení (frazém), 4. skratiek, 5. 
voľných slovných spojení: 
 
Tichá voda brehy myje, kapustnica, vonná lampa, notepad, skočiť hlavičku, vodopád, šumivé 

víno, nábrežie, vyhodiť si z kopýtka, ryžový nákyp, DEK kľúč, materská, SBS, špeciálna 

jednotka, ropovod, kúpiť mačku vo vreci, podať inzerát, bluetooth, kožné, národniar, kyselina 

sírová, postaviť na zelenej lúke, postaviť polyfunkčný objekt, mail, sms, zástupca vlastníkov. 

 

2. Uveďte aspoň 5 príkladov na: 

- združené pomenovania: 

 

- frazémy: 

 
 

- skratky: 

 
 

- jednoslovné výrazy cudzieho pôvodu: 
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3. a) Doplňte aspoň 3 kohyponymá k slovám: 

ryba: __________________________________________________________________ 

 

nákladné auto: __________________________________________________________ 

 

zemiakový šalát: _________________________________________________________ 

 

stolička: _______________________________________________________________ 

 

rozprávať: ______________________________________________________________ 

 

zázvor: _________________________________________________________________ 

 

ružový: ________________________________________________________________ 

 

 

3. b) Nájdite hyperonymá k vyššie zostaveným reťazcom slov. 

 

 

4. a) Ako sa terminologicky označuje nasledovný rad pomenovaní? 

tlačovina - kniha – učebnica – lexikológia 

 

 

4. b) Doplňte chýbajúce výrazy v onomaziologickej lexikálnej paradigme: 

rastlina – jedlá rastlina –  ___________________ – koreňová zelenina –  ________________ 

 

človek – pracujúci – _________________________ –  maliar –  _______________________ 

 

5. a) Sformulujte vlastnými slovami základný význam nasledovných slov a porovnajte si 
navzájom i so slovníkom: 
 

zdravý, plytký, mačací, kurací, zajačí, behať, stúpať, vychádzať, ohnisko, pole, jazyk 
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5. b) Použite výrazy z predošlej časti cvičenia v slovných spojeniach v odvodenom 
metaforickom význame a vysvetlite ho. Nájdite čo najviac možných kolokácií (spojení) 
s tým istým výrazom: 
 
Príklad: kráľovský -á -é (plat, honorár, život, bývanie, odmena...)  

       Význam: „prekračujúci očakávania, vynikajúci“ 
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2. kapitola 
 

Monosémická lexika 

Prístupy ku skúmaniu lexikálneho významu 
 
 
Komponentová analýza 
 
 

Zo štrukturalistického pohľadu lexikálny význam je štruktúra sémanticky 

relevantných príznakov. Týka sa, prirodzene, len plnovýznamových slov, neplnovýznamové 

slová majú svoj gramatický význam či funkciu. (Spojky majú napríklad funkciu spájať slová 

alebo vety do parataktických alebo hypotaktických syntagiem.) Vychádza sa pritom 

z predstavy, že význam je rozložiteľný na stavebné prvky, komponenty, hierarchicky 

usporiadané od najabstraktnejších po najkonkrétnejšie. Význam má svoj rozsah (extenziu) 

a obsah (intenziu). Rozsah významu je daný triedou (kategóriou) entít, ktoré sú označené 

istým výrazom (formou – slovom, slovným spojením, frazémou). Obsah je zväzkom 

spoločných vlastností prvkov triedy. Zohľadňujú sa teda len tie vlastnosti, ktorých nositeľmi 

sú všetci príslušníci triedy entít a tie sa považujú za „nevyhnutné a dostačujúce“ (NDP), 

čiže sémanticky relevantné príznaky triedy rovnorodých členov. Čím je výraz 

extenzívnejší/rozsahovo bohatší (zahŕňa viac entít patriacich do triedy označenej spoločným 

výrazom), tým je obsah vágnejší, všeobecnejší a naopak: čím je extenzia ohraničenejšia, tým 

je obsah jednoznačnejší, s väčším počtom komponentov. Najbohatšiu intenziu má tzv. 

denotatívna lexika (lexika označujúca entity s najužšiu extenziou s jediným pomenovaným 

„objektom“), opakom je tzv. signifikatívna lexika. Medzi týmito krajnými pólmi môže byť 

odstupňovaná škála prechodných typov pomenovaní (signifikatívno-denotatívnych alebo 

denotatívno-signifikatívnych), ktoré inklinujú buď viac k denotatívnosti, alebo viac 

k signifikatívnosti.  

Ukážeme si to na príklade:  

a) signifikatívny výraz vták  

-  extenziu predstavujú entity ako vrabec, holub, lastovička, orol, vrana, slávik, 

stehlík,...hus, kačica, sliepka, ...pštros, kiwi... (na svete je cca 9000 druhov = 9000 

entít v kategórii) 

- intenzii zodpovedajú spoločné príznaky všetkých entít (rôznych podtried vtákov – 

domácich, poľných, vodných...) ako stavovec, operený, vajcorodý, má zobák, krídla 
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b) signifikatívno-denotatívny výraz domáci vták 

- extenzia: kačica, hus, morka, kura, perlička, ... 

- intenzia: (stavovec, operený, vajcorodý, má zobák, krídla), hrabavý, chová sa na mäso 

c) denotatívny výraz kačica domáca 

‐ extenzia: jediná entita (konkrétny druh vtáka) 

‐ intenzia: domáci vták (stavovec, operený, vajcorodý, so zobákom, krídlami), 

s krátkymi nohami a knísavou chôdzou, so žltkastým perím, kváka, chová sa na mäso, 

masť, perie 

Typológia významov 

Okrem spomínaného typu významov z hľadiska pomeru denotatívnosti oproti 

signifikatívnosti jestvujú aj ďalšie kritériá a typy významov. 

Ide o nasledovnú typológiu: 

1. z hľadiska pomeru denotatívnosti/signifikatívnosti:  

denotatívne významy, signifikatívno-denotatívne významy, denotatívno-

signifikatívne, signifikatívne významy 

Príklady: paradigma (OLP) v škále s postupným pribúdaním signifikatívnosti: 

bocian – vodný vták – vták – zviera  

lexikológia – lingvistika – filológia – humanitná veda – veda; 

2. z hľadiska spôsobu nominácie (pomenúvania): 

priame významy („prvé“, základné), nepriame (prenesené) 

Príklady:  

‐ priame významy: špenát = rastlina; lúštiť =  vylupovať semená zo škrupiny 

‐ nepriame významy: špenát = jedlo; lúštiť = riešiť hlavolam, krížovku...; 

3. z hľadiska motivovanosti: 

motivovaný (sémanticky odvodený), nemotivovaný (základný) význam; 

4. z hľadiska vzťahu ku kontextu: 

kontextovo autonómny (nezávislý), kontextovo viazaný (závislý) 

Poznámka: hoci ide rôzne hľadiská medzi kritériom 2., 3. a 4., v konečnom dosahu ide 

o rovnaké triedy pomenovaní a ich významy ako v predošlom prípade: priame 

významy sú zároveň sémanticky nemotivované aj kontextovo autonómne; 

 

 



 28 

5. z hľadiska funkcie v komunikácii (bez vyjadrenia postoja alebo s vyjadrením postoja, 

hodnotenia k pomenúvanej entite): 

kognitívny (vecný), pragmatický (s postojom) 

Príklad:  

‐ kognitívne: premýšľať, padák (výstroj na zoskok z lietadla), okno (zasklený 

orámovaný a otvárateľný otvor) 

‐ pragmatické: hútať, padák (prepustenie zo zamestnania), okno (výpadok pamäti) = 

všetko expresívne jednotky.  

 

Analýza lexikálneho významu vyúsťuje do usporiadania (štruktúrovania) dištinktívnych 

príznakov od najabstraktnejších (lexikálno-gramatických) tzv. kategoriálnych komponentov 

cez generické komponenty/rodové/integračné po najkonkrétnejšie 

špecifikačné/individuálne. Na príslušných úrovniach abstrakcie sa obsah zintenzívňuje, 

konkretizuje až po úroveň individuálnych komponentov, ktorá zahŕňa jedinečné sémy 

vymedzujúce jedinečnú sémantickú jednotku.  

Hierarchia sémantických komponentov má 4 úrovne. Najvšeobecnejšou úrovňou je rovina 

kategoriálnych komponentov zaraďujúcich entity podľa slovnodruhovej platnosti 

(substanciálnosť, vlastnosť, procesuálnosť, okolnosť) spolu so subkategoriálnymi 

komponentmi s ďalším sémantickým členením slovných druhov (napríklad činnostnosť – 

stavovosť, predmetnosť – bezpredmetnosť, osobnosť – neosobnosť pri slovesách; akostnosť – 

vzťahovosť pri adjektívach atď.). Vlastný lexikálny význam (semému alebo „jadro“ významu) 

tvoria nasledovné dve úrovne, ktoré stavbou zodpovedajú rodovo-druhovej (nadradeno-

podradenej) výstavbe pojmu: genus proximum (zahŕňa generické komponenty) a diferentia 

specifica (zahŕňa špecifikačné komponenty). Na rodovej, generickej úrovni sa vymedzujú 

príznaky spájajúce príbuzné entity do homogénnej triedy (napríklad substancie sa integrujú do 

tried „zviera“, prípadne podtried ako „divé zviera“, „domáce zviera“, „hospodárske 

zviera“...). Na úrovni individuálnych/špecifikačných komponentov sa vymedzujú 

sémantické príznaky platné pre jedinú entitu, ktorá sa tak identifikuje spomedzi príbuzných 

entít zahrnutých vo výseku na generickej úrovni. Ak napríklad na generickej úrovni postačuje 

pre pomenovanie sliepka vymedzenie pomocou komponentov „domáci vták, hrabavá hydina“, 

špecifikácia musí obsahovať aspoň jeden jedinečný (pri inej entite neopakovateľný) príznak, 

ktorým sa odčlení sliepka od husi, kačice či morky, ktorým je napríklad údaj o vydávaní 

zvukov: „kotkodáka“. Tým sa vymedzenie významu odlišuje aj od najbližšieho kohyponyma 
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(odlíšeného len pohlavím) – teda kohúta, ktorého špecifikáciou je, že „kikiríka“. Semému, 

teda „jadro“ významu slova sliepka tak možno vymedziť ako „domáci vták, čo kotkodáka“, 

kým kohút je „domáci vták, čo kikiríka“. Okrem širšieho významu či užšieho významu 

(semémy) pri komponentovej analýze významu je potrebné zohľadniť tiež jeho 

mimovýznamový potenciál, teda implikovanú (tu irelevantnú, sekundárnu) časť významu, 

implikát. Tá sa môže stať motivujúcim príznakom pri sémantickej derivácii (napríklad pri 

odvodzovaní metafor) či pri tvorbe ustálených slovných spojení (frazém). Tak napríklad 

niektoré zvieracie druhy vo svojom význame evokujú implicitne také príznaky ako: hus, osol 

– hlúposť, baran – tvrdohlavosť, líška – prefíkanosť.  

 
Ukážeme si to na príklade. 
 
Komponentová analýza výrazu mačka: 

1. Kategoriálny komponent:   substancia 
Subkategoriálne komponenty: apelatívna, počítateľná, konkrétna 
________________________________________________________________ 

2. Generické komponenty:  domáce zviera, mačkovité, štvornohý cicavec  
3. Individuálne komponenty:  mňauká, pradie, chytá myši, pije mlieko 

________________________________________________________________ 
4. Implikáty:    hravosť → hrať sa s niekým ako mačka s myšou 

tvar hlavy → mačacie hlavy (dlaždice) 
tvar chrbta → mačací chrbát,... 

 
 
Cvičenia 
 
 
1. Urobte komponentovú analýzu slov podčiarknutých v texte vzhľadom na významy 

vyplývajúce z kontextu. 
 
Ukážka textu 
Bol som v nemocnici na kontrole so zlomenou nohou. A ako som zišiel po schodoch, môj nos 
zachytil omamnú vôňu nemocničného bufetu. Tá aróma je drsná, nezameniteľná ako 
Armstrongov hlas, charakteristická ako prasacie krochkanie a večná ako pyramídy. Je 
namiešaná z vône vechťa nasiaknutého šťavami, mokrých kovových aj umelohmotných 
podnosov, narýchlo otretých stolíkov, zohrievanej fazuľovice a nekvalitnej klobásy, je v nej 
lízanec horčice, duše osychajúcich šalátov, tvrdé päste včerajších pagáčikov a klobúk starého 
milovníka nemocničného čaju. Tá vôňa je obalená studeným obväzom chlóru, dosychajúcich 
rtg snímok, vyliatej ortuti s amalgámom, nestrávených liekov, odnosenej sadry a vypoteného 
acylpyrínu. Je to vôňa, ktorá sa na chodbe triumfálne trepoce ako zástavky pred lamaistickým 
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kláštorom a našinca oslabeného chorobou a sentimentom vtiahne do bufetu ako poľský pasák 
turistu na lacný striptíz na place Pigalle.  
(B. Filan, Nedáme niečo? Nehovoríš zle. Úryvok z knihy Prešporock, s. 66) 

 

2. Vytiahnite z komponentových  analýz významov slov z predošlého cvičenia len 
semému a sformulujte výklady významov, ktoré budú obsahovať len generické 
a špecifikačné komponenty. 

Príklad: 
nemocnica – zdravotná inštitúcia na interné liečenie chorých. 
 
 
3.  Identifikujte výrazy, ktoré pomenúvajú entity charakterizované v nasledovných 

významoch: 

„osoba, ktorá čistí komíny“; „vozidlo pohybujúce sa po snehu kĺzaním“; „miesto, kde sa 
predávajú lieky“; „zdravotná inštitúcia na ambulantné liečenie chorých“; „klávesový hudobný 
nástroj, ktorého zvuk sa prenáša píšťalami“; veda o jazyku a kultúre Čiech“; „listnatý strom 
so srdcovitými listami a voňavými liečivými kvetmi“, „psovitá šelma s jemnou (ryšavou alebo 
striebornou) kožušinou a huňatým chvostom“; „uviesť dostačujúce argumenty proti možným 
námietkám“; „živočích žijúci na suchu i vo vode“; byť v stave prejavujúcom sa ronením sĺz 
zo smútku alebo bolesti“; „spôsobiť zmenu vody na ľad“; spojiť rozličné substancie do 
spoločnej zmesi“; „poraniť strelnou zbraňou“; „umelý človek, ktorý vykonáva 
naprogramované úkony“; 
 
 
4.  Uveďte typy významov slov (podľa 5 kritérií: pomer denotatívnosti 

a signifikatívnosti, vzťah k nominácii, vzťah k motivácii, závislosť od kontextu, 
funkcia), ktoré ste priradili k významom v predošlom cvičení. 
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Etnolingvistická analýza 
 
 

Pri komponentovej analýze sme pracovali s klasickou aristotelovskou (logickou) 

definíciou slov vychádzajúcou z vedeckej kategorizácie entít patriacich do homogénnej 

triedy, zjednotenej „nevyhnutnými a dostačujúcimi príznakmi“ (NDP) relevantnými pre celú 

triedu entít. Išlo o „vedeckú“ kategorizáciu objektov a im zodpovedajúcich významov, ktorá 

mapovala rodovo-druhovú – hypero-hyponymickú stavbu pojmov (abstraktných jednotiek 

vedeckého myslenia, ktorých status a príslušnosť ku kategórii možno stanoviť na základe 

verifikovateľných dôkazov) a analogicky hierarchizovala jazykový význam. Význam v tomto 

chápaní bol štruktúrou sémanticky relevantných príznakov. Takáto logická analýza 

slúžiaca na opis významov je nevyhnutná vzhľadom na manipuláciu s výrazovými 

prostriedkami v objektívnych štýloch komunikácie, najmä v odbornej a administratívnej sfére 

a vzhľadom na lexiku je nutná na opis terminológie (odborných pomenovaní). Ide 

o racionálnu analýzu, pojmy abstrahujú od konotácií, kontextovo podmienenej nadstavbovej 

„prídavnej“ hodnoty výrazov. 

Ako na to poukazuje I. Vaňková (Vaňková, 2005, s. 82 – 89), jestvuje, pravda, aj ďalší 

spôsob kategorizácie, ktorý je založený na odlišnom prístupe k realite. Kognitivisti (odborníci 

orientujúci sa v našom chápaní na skúmanie „kolektívnej mysle“, teda kultúry etnika) v rámci 

komunikačno-pragmatického obratu stavajú do popredia prirodzenú kategorizáciu, s ktorou 

je spojené prototypické chápanie významu (kým v logickej klasifikácii zaujímal centrálnu 

pozíciu pojem). Prototypy sú chápané subjektívne, vychádzajú z nepresnej generalizácie 

a poukazujú na miesto danej entity v jazykovo-kultúrnom obraze sveta určitého spoločenstva. 

Prototyp (aj stereotyp) je podstatou prirodzeného prístupu k svetu, ktorý nevylučuje 

subjektívny uhol pohľadu, emocionalitu či hodnotenie. V súlade s prirodzenou orientáciou 

človeka vo svete inklinuje prototypové poňatie významu k antropocentrizmu, čiže 

k uchopovaniu prvkov sveta ich usúvzťažňovaním s tým (pripodobňovaním k tomu), čo 

„obyčajný“ človek najdôkladnejšie pozná, teda s vlastným telom či vlastným egom. Tak sa 

napríklad počítač v istých aspektoch „podobá“ na človeka a jeho aktívne počínanie či pasívne 

stavy: môže dostať/chytiť vírus“, alebo tiež zamrznúť, súbory informácií sa v ňom ukladajú 

do priečinkov, nepotrebné údaje sa vyhadzujú do koša. Prototypy sa výdatne opierajú 

o frazeológiu, o bežnú komunikáciu, ale napríklad aj o bulvárnu tlač, reklamu, anekdoty, 

umelecké texty.  

S čím teda pracuje etnolexikológia pri interpretácii a vysvetľovaní významov: 

s prototypmi či so stereotypmi? Kým v prácach psychologizujúco orientovaných 
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kognitivistov (napríklad Roschová, Lakoff) sa operuje s prototypmi – a tie mali vplyv na 

vznik prototypovej analýzy významu slov – v etnolingvisticky založených prácach (napríklad 

Bartmińského) sa pozornosť sústreďuje na stereotyp. R. Grzegorczykowa (podľa I. Vaňkovej, 

2005, s. 84) si všimla, že o prototypoch sa zvyčajne hovorí v súvislosti s vecami, 

o stereotypoch častejšie v súvislosti s ľuďmi (hoci sa to nerešpektuje dôsledne). Kým prototyp 

má svoje miesto predovšetkým v oblasti kognitívnej psychológie a psycholingvistiky 

a používa sa najmä v súvise s prácou ľudskej psychiky pri poznávaní, stereotyp je termín 

sociologického pôvodu (zaviedol ho v roku 1922 sociológ Lippman) a označuje sa ním 

jednostranný a schematický obraz nejakej veci v ľudskom vedomí vďaka sprostredkovanej, 

tradovanej skúsenosti iných a osvojený väčšinou skôr, než človek daný jav sám osobne 

spozná. Dnes sa pojem stereotyp používa nielen v sociológii, ale napríklad aj v etnológii 

a kulturológii, v literárnej vede či filozofii a súvisí so spoločensko-kultúrnym rozmerom slov 

(respektíve znakov) a v kolektíve utváraných a fixovaných predstáv, ktoré sú za takýmito 

slovami/znakmi. 

V súlade s „naivným“ obrazom sveta mnohé stereotypy (ako zobrazenia predmetov 

v istom spoločnom skúsenostnom rámci so spresneniami, čím predmet pre etnikum je, ako 

vyzerá, ako s ním človek narába) sú zreteľne odlišné od racionálneho, objektívneho obrazu 

entít. Stereotypy pritom smerujú buď ku „vzorom“, akými by entity „mali byť“ (teda 

k idealizovaným kultovým exemplárom), alebo k obrazom, (stvárňujúcim, aké entity „naozaj 

sú“). Niektoré stereotypy sa nadčasovo spájajú s istými konotáciami, často negatívnymi 

v dôsledku spoločného ukotvenia subjektívnej generalizácie výkladu (s hodnotením). Tak 

napríklad macocha je ponímaná automaticky ako „zlá matka“, blondínka je „hlúpa žena“, 

výraz cigán reprezentuje človeka, ktorému sa „nechce pracovať, podvádza, klame, kradne, 

žije kočovným spôsobom života, je neporiadny a špinavý“ (Vaňková, 2005, s. 87). Pravda, 

tento stereotyp nie je taký jednoduchý. S cigánmi sa spájajú aj pozitívne hodnotenia istých 

dispozícií či opakovaných prejavov správania alebo sociálneho zaradenia (známe napríklad 

z romantickej literatúry, filmov). Cigán je spravidla „dobrý hudobník“, „pekný chlap 

s čiernymi kučeravými vlasmi a tmavými očami“, cigánka je „temperamentná pekná žena 

v typickom pestrofarebnom (kvetovanom) odeve, so šatkou a cengajúcimi kovovými 

ozdobami“. Tak môžu byť stereotypy aj komplikované, vnútorne protirečivé. Pritom niektoré 

stereotypy sú „vykryštalizované“ zreteľne, jednoznačne, iné sú nevýrazné. Tak napríklad 

stereotyp svokry (ako „zlej“ ženy voči neveste či zaťovi) je oveľa výraznejší než stereotyp 

svokra.  
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Etnolingvistická definícia významu má svojím obsahom a štruktúrou zložiek zodpovedať 

vedomiu priemerného používateľa jazyka ako nositeľa istej kultúry. Kognitívna definícia 

uvádza všetky súčasti významu stabilizované v kolektívnom vedomí užívateľov (vyjadrené 

alebo vyjadriteľné v jazykovom texte) a usporadúva ich v súlade s „naivným“ vedomím 

nositeľov kultúry, nie v súlade s vedeckou hierarchiou komponentov významu v duchu 

logickej štruktúry pojmov (od abstraktnejších po konkrétnejšie komponenty od genus 

proximum po diferentia specifica). Tak napríklad bocian pre normálneho („obyčajného“) 

človeka nie je primárne „vodným vtákom s dlhými nohami“, ale je to symbol „vtáka, ktorý 

nosí bábätká“.  

 

Zhrňme si zásady etnolingvistickej interpretácie významu: 

 

1. Nejde o logickú a pojmovo hierarchizovanú definíciu, ale o približnú interpretáciu 

obrazu entity (ako výseku sveta), aká sa nám javí v konkrétnych podmienkach. 

Význam je približný naivný obraz veci kolektívne ukotvený, nie exaktný dokument, 

fotografia. 

2. Nejde o výpočet „NDP“ (nevyhnutných a dostačujúcich podmienok významu), ale 

o hodnotovú stereotypickú interpretáciu tých vybraných faziet (aspektov entity 

v popredí), ktoré sú pre človeka hodnotné, čiže buď sú preňho a jeho život potrebné, 

užitočné, alebo sú nebezpečné a treba sa pred nimi „mať na pozore“, byť ostražitými, 

prípadne sa im celkom vyhýbať.  

3. Oporou pre takúto interpretáciu významu sú „hotové“, kolektívne reprodukované 

jazykové kontexty: frazémy s interpretovanými výrazmi ako komponentmi istých 

sémanticky odvodených významov, ľudová slovesnosť, ľudové piesne, balady, ale aj 

typické kolokácie (slovné spojenia) s „kľúčovým“ slovom a slovotvorné deriváty 

(odvodeniny od „kľúčového“ slova) v súčasných komunikátoch: reklamách, 

novinových textoch, blogoch a inde v bežnej komunikácii.  

 

 

 

 

 

 



 34 

Ukážeme si to na príklade. 

Komplexný rozbor obrazu entity vo vedomí society „bežných“ Slovákov 
 

MATKA 

(NDP = „žena, čo má (aspoň jedno) dieťa“; presnejšie je variantné vymedzenie: „žena, 

ktorá porodila dieťa/dala genetický materiál/má dieťa“) 

Etnolingvistický význam (dominantná fazeta): „žena, ktorá vychováva dieťa“  

 

Stereotyp „matky“ 

musí zahŕňať bežný (jazykový) obraz matky spoločensky vnímaný ako reprezentatívna 

„skutočná“ matka, aká býva, aké má hodnoty pre väčšinu príslušníkov spoločnosti, ako je 

to ukotvené v jazykových formách. Pravda, hodnota tejto entity výrazne podlieha „uhlu 

pohľadu“ (porov. poľský termín „punkt widzenia“) istým častiam (aj dominantnej) 

society, v tomto prípade diferencovanej najmä vzhľadom na vek. Na to nás upozorňujú aj 

„zrnká múdrosti“ z prezentácie pod názvom Čo si myslia deti o svojej maminke?, ktoré 

obleteli internet, aby deťom (azda primárne dcéram) a matkám pripomenuli nasledujúce 

„substereotypy“: 

‐ v štyroch rokoch dieťaťa:   mama vie všetko 

‐ v ôsmich rokoch dieťaťa:   mama vie veľa 

‐ v dvanástich rokoch dieťaťa:   mama nevie všetko 

‐ v štrnástich rokoch dieťaťa:   mama nevie nič 

‐ v šestnástich rokoch dieťaťa:   mama je nula 

‐ v osemnástich rokoch dieťaťa:   mama je z inej doby 

‐ v dvadsiatich piatich rokoch dieťaťa:  mama to možno vie 

‐ v tridsiatich piatich rokoch dieťaťa:  skôr než sa rozhodnem, opýtam sa na názor  

             mamy 

‐ v štyridsiatich piatich rokoch  dieťaťa:  pýtam sa sám/sama seba, čo by si mama o tom  

pomyslela 

‐ v šesťdesiatich piatich rokoch:   ako rád/rada by som sa opýtal(a) mamy 

 

Hyperonymá. V duchu tradičnej kultúry matka sa vníma nielen ako žena (to je len 

logické hyperonymum, nie hodnotové), ale primárne ako „vychovávajúci rodinný 

príslušník“, adekvátnejším hyperonymom je rodič (v zmysle generického maskulína, 

ktoré zahŕňa matku aj otca) či administratívno-právny termín zákonný zástupca (v zmysle 
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generického maskulína evokujúceho „rolu“ rodiča) či konkrétne zákonná zástupkyňa. 

V živočíšnom zmysle je hyperonymom aj samica.  

 

Hyponymá k pomenovaniu sú: 

a) alternatívy „pozemskej“ matky: náhradná matka/adoptívna matka/nevlastná 

matka/macocha (ktorá prijala dieťa za vlastné, osvojila si ho), slobodná matka (bez 

manžela), stará matka (vo vzťahu k vnúčaťu), matka predstavená/abatiša 

(predstavená kláštora niektorých ženských katolíckych reholí, ktorá bdie nad chodom 

kláštora a rehoľnými „spolusestrami“); 

b) kultové matky: Bohorodička (božia matka, oslavovaná v motlitbách), matka národa 

(kresťanský symbol národných cností). 

 

Kohyponymá = zvieracie matky: včelia matka/včelia kráľovná, mravčia kráľovná 

(plodná samička hmyzu).  

 

Typické výrazy súvisiace s matkou: veci: uspávanka, kolíska, materské mlieko, prsník, 

lono; pozitívne citové vlastnosti – láskyplná, nežná, starostlivá; typické procesy (činnosti 

a stavy): dojčiť, kŕmiť, opatrovať, ochraňovať, starať sa o domácnosť (varí, perie, 

upratuje), milovať, vychovávať.  

 

Kontrastné výrazy: nemilosrdná, bezcitná, zlomyseľná, nestarať sa (o deti 

a o domácnosť), nemilovať (deti či rodinu), neochraňovať, nevychovávať... 

 

Kultúrne ekvivalenty: genetická matka (ktorá daruje genetický materiál – vajíčko 

neplodnej matke, prípadne vynosí dieťa rodičom „na objednávku“ – v súlade so zákonmi 

príslušných krajín – napríklad legálnym homosexuálnym partnerom; biologická matka 

(ktorá sa vzdala vlastného dieťaťa a dala do cudzej opatery). 

 

Sémantické derivácie a frazémy: matka zem, matka príroda (niečo, k čomu má človek 

vzťah ako dieťa k matke: nežný, úctivý, milujúci, šetrný... – porov. nižšie Predslov 

k Hájnikovej žene P. O. Hviezdoslava); aj zlá matka je lepšia ako žiadna (matku nikto 

nenahradí); nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie (bez komunikácie niet 

porozumenia, a to ani v najintímnejšom vzťahu, aký je medzi matkou a dieťaťom), 
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doriadiť niekoho, že ho ani vlastná matka nespozná (zbiť niekoho na nepoznanie), 

mamkin cecok (nesamostatné dieťa, matkin „prívesok“)... 

 

Slovotvorné derivácie: materský, -á,-é (cit, dovolenka, mlieko), materinský (jazyk – 

opak cudzieho jazyka), materčina (rodná reč), združené pomenovania krkavčia matka (zlá 

matka), mamičkár (rozmaznané dieťa uchyľujúce sa nadmerne k matke), maternica (časť 

ženského/samičieho tela na vynosenie plodu) Vzhľadom na entitu a pomenovanie matka 

jestvuje viacero deminutív (zdrobnenín), ktoré evokujú a spresňujú citovú hodnotu matky: 

maminka, mamička, mamulienka, mamina, mamka, mamuša...  

 

Kolokácie/spájateľnosť so slovom podľa nasledovných parametrov: 

‐ vlastnosti: všetko, čo súvisí s dobrou matkou (symbol bezpečia, istoty pohody, 

lásky): dobrá, milujúca, starostlivá, žičlivá, nežná, obetavá, láskavá..., 

‐ fyzické znaky: pekná, štíhla, jemné ruky..., 

‐ kvantitatívny aspekt: jedinečná a jediná (preto nenahraditeľná), 

‐ čo robí (tu pre dieťa): dojčí, vychováva, uspáva, opatruje (v útlom veku) lieči 

(v chorobe), chráni (aj v zdraví), pomáha dieťaťu, radí..., 

‐ ako s ňou zaobchádzajú iní (tu deti): milujú ju (výnimka je puberta: 

v puberte ju neznášajú/hádajú sa/nedoceňujú); v starobe jej vracajú, čo do 

nich vštepila: opatrujú ju, chránia, ošetrujú, dozerajú, aby jej nik neublížil ..., 

‐ miesto pôsobenia: doma, domáci kozub, rodinné hniezdo. 

 

Cvičenia 
 

 

1. Nájdite čo najviac ľudových prameňov: ľudových piesní, balád, frazém, ale aj 
umelých slovesných diel (básní, umeleckých textov), ktoré sú venované matke, 
vypíšte ich názvy a vypíšte z nich citáty, v ktorých sa hovorí o matke. 
Interpretujte (analyzujte a vysvetlite) fazetu, ktorá dominuje v opise matky 
alebo súvzťažnej entity ako aktuálne etnolingvistické významy ukotvené 
v konkrétnom kontexte. 
 

Príklad 1:  

Ó, mojej matky reč je krásota, 

je milota, je rozkoš, láska svätá; 
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je, vidím, cítim, celok života, 

môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá 

a moja odev, ktorej neviem ceny... (P. O. Hviezdoslav: Mňa kedys´ zvádzal svet) 

 

EV: „materinská“ (reč) 

Fazeta „etnoidentifikačná hodnota“  

EV: najcennejší komunikačný nástroj s bezkonkurenčnými kvalitami (pôvab, 

ľubozvučnosť), ktorého zapretie by bolo neospravedlniteľným morálnym priestupkom 

voči vlasti aj vlastnej rodine (a matke). 

(Ide o kultové poňatie súvisiace s upevňovaním vedomia vlastenectva a národnej 

identity.) 

 

Príklad 2: 

Pozdrav 

Pozdravujem vás, lesy, hory, 
z tej duše pozdravujem vás! 
Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí, 
zrak jeho urknul, zmámila 
lož, ohlušila presila: 
vy k žitiu privediete zas, 
vy vzkriesite, vy zotavíte, 
z jatrivých vyliečite rán, 
v opravdu priamom, bratskom cite 
otvoriac lono dokorán, 
a srdečnosť kde odveká, 
kde nikdy nevyspela zrada, 
bez dotazu, kto on, čo hľadá, 
na lono to, hľa, v objem sladký 
ramenom láskyplnej matky 
pritúliac verne človeka... 
Len okamih tam pobudnutia: 
už mŕtvie bôľ, už slabnú putá, 
zrak čistí sa, tlak voľneje, 
i oživujú nádeje;...  (P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena, Pozdrav – úryvok) 

 

2. a) Prečítajte si ukážku internetovej diskusie o Matke Tereze ako vzorovej 
kultovej osobnosti, „modelu misionárky, spasiteľky chudobných“.  

b) Uveďte diferencované ponímania EV ako fazety „humanistky“ dominujúce 
v jednotlivých diskusných príspevkoch.  
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Dnes by sa Matka Tereza dožila sto rokov. Anton Srholec a Pišta Vandal (vlastným menom 
Štefan Chrappa) hovoria o tom, čo pre nich znamenala a znamená (na rozšírenie kontextu 
pozri aj video s rečou Štefana Chrappu a Antona Srholca na webstránke uvedenej dole pod 
diskusiou). 

(26. august 2010) 

•  .pre mňa je matka tá, čo skutočne v bolestiach rodila. od .urban | 31. august 2010 10:41 

Chirurg sa tiež hrabe v hovnách, ošetrovateľka tiež utiera rite, roľník v pote tváre dorába 
chlieb pre poctivého i pre darebáka, baník riskuje životom pre nás, ale kto je dnes u nás 
hrdina? Taký, na ktorého je právo krátke, zbojník, alebo komediant pretŕčajúci sa v TV. 
Rehoľníčka Tereza si zvolila svoju cestu k Bohu, realizovala ju, ale svetskú slávu (ktorú Boh 
nemá rád) a humbuk, ktorý okolo nej robili, mala odmietnuť. Zo svetského hľadiska mala 
chudákov poúčať, aby neplodili deti do nevýslovnej biedy, lebo aj potkany a vlci keď nemajú 
čo, požierajú sa navzájom.Vy, čo haníte B.Gatesa, viete že najbohatší človek je Indický 
oceliarsky magnát, ktorý zbohatol na najlacnejšej pracovnej sile na svete? Koľko dal on 
dolárov na pomoc vlastným krajanom? 

EV: ______________________________________________________________________ 

• svetlo osobnosti od .magda Kotulová | 30. august 2010 10:54 

Svetlo, dobrota, pokora, láska. ktorá sa šírila z duše osobnosti Matky Terezy bola úžasná... 
Presahuje až do dnešných dní... či sa to niekomu páči alebo nie... Keď zažiari vo svete žiara z 
človeka, ktorý je výnimočný - nájde sa množstvo nežičlivcov, nesiahajúcich tomuto ani po 
členky, aby ho obhádzali množstvom špiny zo svojich prázdnych, vykradnutých sŕdc... Pišta 
Vandal nečakane zlato predniesol zlaté slová o zlatej MT a ako obyčajne, Anton Srholec, 
reálne a zodpovedne zhodnotil činnosť obyčajnej, pokornej, obetavej mníšky v dnešnom 
vyhorenom, bez lásky a lásku hľadajúcom svete...  

EV: _______________________________________________________________________ 

• reakcia na tomas1 od .anti-theist | 27. august 2010 15:01 

odkial berete, ze matka tereza to nerobila pre slavu a image /a samozrejme neskutocne velke 
peniaze pre jej "rad"/ ? 

EV: ______________________________________________________________________ 

•  reakcia na Vladimira B od .tomas1 | 27. august 2010 07:51 

Vladimir asi ste nepochopil v čom je rozdiel medzi službou Matky Terezy a napr. Billa 
Gatesa. Nejde tu o množstvo penazi ale o skutky so správnymi motívmi. Neviem o tom ze by 
sa Bill Gate dotykal malomocnych a osetroval chudobnych. Ked ma niekto miliardy a da par 
milonov na charitu aby uchlacholil svoje svedomie sa neda porovnavat s osobou ktora robi 
veci z lasky a nie pre slavu a image. Popularitu jej urobili ludia nie ona sama to je velky 
rozdiel. Ide skor o jej prikladne skutky nie o nu samu.  
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EV: 
__________________________________________________________________________ 

•  .a co napriklad Bill Gates od .vladimirB | 27. august 2010 07:32 

ten spravil pre chudobnych a hladujucich tohoto sveta, do slova a do pismena, milion krat viac 
ako Matka Tereza spolu s celym svojim radom. A nevypisuju a nenatacaju sa onánie o jeho 
svatosti. Pritom tak robi aj bez toho, ze by pomoc podmienoval prestupom dotycnych na jeho 
vieru. Nic proti matke Tereze, ale jej zasluhy v nicom nevynikaju oproti zasluham stoviek 
inych ludi, je to velka marketingova bublina. A je to chore. 

EV: _______________________________________________________________________ 

 

(http://www.tyzden.sk/rozhovory-dna/knaz-a-punkac-o-matke-tereze-2.html) 

 

b) Uveďte svoju vlastnú etnolingvistickú interpretáciu významu (EV) entity „žena ako 

Matka Tereza“.  

Príklad EV (podľa Štefana Chrappu z videozáznamu): „žena, ktorá dokázala pretaviť blato 

v zlato“ 

EV: ____________________________________________________________________ 

 

3. Urobte heslovitú etnolingvistickú interpretáciu významov oproti komponentovej 
definícii nasledovných slov. Zvažujte pritom „hodnotu“ (kladnú alebo zápornú) pre 
človeka. 

Príklad:  

líška: (NDP: „psovitá šelma s jemnou ryšavou alebo striebornou kožušinou a huňatým 

chvostom“);  

EV: „druh šelmy, z kožušiny ktorej sa vyrábajú kožuchy či čiapky;  môže šíriť besnotu“. 

 

ryba (NDP: „vodný živočích s vretenovitým tvarom tela, s chvostom a plutvami“), slon 

(NDP: „suchozemský stavovec s klami a chobotom“), lipa (NDP: „listnatý strom so 

srdcovitými listami a voňavými liečivými kvetmi“), pleťové mlieko (NDP: „kozmetická 

tekutina podobná mlieku cicavcov“); lietadlo (NDP: „vzdušný dopravný prostriedok 

s krídlami“); halušky (NDP: jedlo z drobných kúskov zemiakového cesta vareného vo vode“); 

hamburger (NDP: neobalený mletý rezeň v žemli s kečupom, dressingom prípadne horčicou) 

 
4. Roztrieďte nasledovné kolokácie do rôznych faziet skladajúcich obraz entity „slovo“. 

Pomenujte príslušné fazety ako homogénne skupiny entít. 
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Dať slovo, dobré slovo, slová porozumenia, kŕmiť niekoho prázdnymi slovami, bezvýznamné 

slová, duchovné slovo, chytiť niekoho za slovo, slová ich zmobilizovali, silné slová, sypať 

slová ako z rukáva, slová ťali do živého, slová pohladili, slová nepotešili, slová do vetra, 

oplzlé slová, hltať niečie slová, husté slová, hľadať vhodné slová, majster slova, vážiť slová, 

slovo do bitky, vlastnými slovami, cudzie slová, drsné slová, slová ráňajú, slová ich oslovili, 

slová dorozumenia, slovná potýčka, mať slovo, mäkké slová, básnické slová, sýte slová, ... 

 

5. Prečítajte si v publikácii Slownik stereotypów i symboli ludowych. Ed. J. Bartmiński. 

Tom I, z. 1,2. Kosmos. UMCS, Lublin 1997, 2001 ukážkové heslo „mesiac“ (s. 158 – 

186) a podľa neho (napríklad ako seminárnu prácu) vypracujte detailný obraz 

jednej z nasledovných entít: 

 

‐ tematický celok „človek“: hlava, ruka, noha, oko,  

‐ tematický celok „zviera“: krava, koza, pes, kohút,  

‐ tematický celok „vec“: studňa, kniha, okno, jablko. 
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Prototypová analýza  
 

 

Z predchádzajúceho výkladu vyplynulo, že v duchu komponentovej teórie považujeme 

za sémanticky relevantné také príznaky kategorizovaných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pre 

ich zjednotenie do jednej triedy (kategórie) a zároveň umožňujú odlíšiť túto kategóriu prvkov 

od iných kategórií. Z tohto pohľadu tvorí význam súbor dištinktívnych príznakov, ktoré 

korelujú s nevyhnutnými a dostačujúcimi podmienkami na začlenenie entity do kategórie, na 

ktorú sa daný výraz vzťahuje. Určením dištinktívnych príznakov takto získame význam, ktorý 

predstavuje celok jasne ohraničený a vymedzený voči významom súvzťažných lexikálnych 

jednotiek.  

Výklad významu pomocou dištinktívnych príznakov je vhodný pre časť lexikálnych 

významov, v iných prípadoch sa ukazuje tento model ako schematický a nevyhovujúci 

potrebám bežnej identifikácie. Neraz pre presné určenie hraníc významu potrebujeme 

vedomosti nad rámec lexikálneho pojmu, teda odborné znalosti. Komponentové chápanie 

významu sa ukázalo ako problematické z nasledovných dôvodov:  

1. Problém definičného určenia. V prirodzenom jazyku sú lexikálne významy, pri ktorých je 

problematické stanoviť pevný súbor vlastností, ktoré budú platiť pre celú kategóriu (budú 

nevyhnutné) a zároveň budú dostačujúce na odlíšenie od príbuzných kategórií. Model NDP 

nemá univerzálnu platnosť. Zoberme si klasický príklad, lexikálnu jednotku vták. V KSSJ 

nájdeme nasledovný výklad lexikálneho významu: „operený stavovec so schopnosťou lietať“. 

Komponent „lietať“ akceptujú bežní používatelia ako relevantný pri vymedzení LV slova vták 

napriek tomu, že ňou nedisponujú všetky druhy vtákov, a teda nepredstavuje nevyhnutný 

komponent. Komponent „perie“ takisto nemožno považovať za nevyhnutný pre výklad 

významu slova vták (porovnajme vtáčie mláďa), je to však príznak, ktorý považujú bežní 

používatelia za vhodný pre identifikáciu entity vták. Ukazuje sa teda, že vymedzenie slova 

vták z KSSJ obsahuje len jeden nevyhnutný príznak: stavovec (len tento komponent 

zjednocuje všetky reprezentanty kategórie), na druhej strane tento komponent nie je 

dostačujúci na odlíšenie kategórie od iných kategórií (vieme, že stavovce sú aj ryby, aj žaby, 

aj cicavce a pod.).  

Na problém s klasickým modelom kategorizácie poukazuje v známej pasáži z diela 

Filozofické skúmania Ludwig Wittgenstein, ktorý uvažuje o pojme hra: Pozoruj niekedy napr. 

deje, ktoré nazývame ,hrami´. Mám na mysli hry ako šach, kartové hry, loptové hry, zápasy 

atď. Čo majú tieto hry spoločné? – Nehovor: „Musia mať niečo spoločné, inak by sa 
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nenazývali ,hrami´“ – ale pozeraj, či majú niečo, čo je všetkým spoločné. Lebo ak sa na ne 

pozrieš, neuvidíš síce nič, čo by bolo všetkým spoločné, ale uvidíš podobnosti, príbuznosti, 

a to celý ich rad. Ako som povedal: nepremýšľaj, ale pozeraj! – Pozeraj napr. na hry ako šach 

so všetkými ich rozmanitými príbuznosťami. Teraz prejdi napr. ku kartovým hrám: Nájdeš tu 

veľa korešpondencie s prvou skupinou, ale mnohé spoločné črty miznú a iné sa objavujú. Keď 

prejdeme teraz k loptovým hrám, mnohé spoločné sa zachováva a mnohé sa stráca. – Sú 

všetky ,zábavné´? Porovnaj šach s mlynom. Alebo jestvuje všade výhra a prehra, či 

konkurencia hráčov? Pomysli na pasians. V loptových hrách sa vyhráva a prehráva; ale ak 

dieťa hádže loptu o stenu a potom ju chytá, táto črta mizne. Pozri, akú úlohu hrá šikovnosť 

a šťastie. A aká odlišná je šikovnosť v šachu a šikovnosť v tenise. Pomysli na chorovody; je tu 

prvok zábavy, ale mnohé iné charakteristické črty zmizli. A tak by sme mohli prejsť 

premnohými skupinami hier a vidieť, ako sa objavujú a miznú podobnosti.  

V texte sa upozorňuje na to, že existujú kategórie, ktorých vnútorná organizácia 

nezodpovedá modelu NDP (všetky prvky nemajú spoločné relevantné vlastnosti), ale prvky sú 

usúvzťažnené iným princípom, tzv. rodinnou príbuznosťou. Znamená to, že členstvo prvku 

v danej kategórii je zabezpečené jeho podobnosťou s iným prvkom (majú spoločný príznak), 

hoci nenesie spoločný príznak s ostatnými prvkami kategórie. Schematicky sa dá tento typ 

kategorizácie znázorniť modelom reťaze: prvok A má vlastnosti k, l, m; prvok B má vlastnosti 

m, n, o; prvok C má vlastnosti o, p, r. Prvok A má teda spoločnú vlastnosť s B, prvok B má 

spoločnú vlastnosť s C, avšak A a C nemajú spoločnú vlastnosť, hoci sú členmi tej istej 

kategórie. 

2. Neurčitosť hraníc kategórií a sémantická vágnosť. Komponentová teória lexikálneho 

významu odhliadala od toho, že významy lexikálnych jednotiek bežného jazyka sa vyznačujú 

istou mierou otvorenosti štruktúry a nestabilnosťou komponentov. Zoberme si lexikálnu 

jednotku kniha, ktorej význam je v KSSJ opísaný ako „slovesné dielo vydané tlačou 

v samostatnom zväzku“. Tlačená forma je podľa výkladu určujúcim komponentom, kategória  

kniha sa však môže rozširovať i o elektronické vydania kníh, ktoré nevyšli tlačou. Isté 

príznaky tvoriace obsah lexikálneho pojmu (v tomto prípade „vydané tlačou“) sú teda 

prítomné pri časti exemplárov, ale chýbajú pri iných. To prezrádza, že lexikálny význam časti 

slov nie je jasne ohraničeným útvarom, vyznačuje sa vágnosťou (intenzionálna vágnosť) 

a v dôsledku toho sa i rozsah denotátov (extenzia) vyznačuje otvorenosťou (extenzionálna 

vágnosť). Znamená to, že pri niektorých denotátoch sa nevieme rozhodnúť, či na ne daný 

výraz aplikujeme. 
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 3. Existencia prototypov. Kognitívne zamerané výskumy priniesli zistenie, že v rámci 

kategórií  sa nepovažujú všetky členy za rovnocenné, ale vnímame ich preferenčne podľa 

toho, či svojimi vlastnosťami lepšie alebo horšie reprezentujú danú triedu. Exempláre, ktoré 

sa považujú za najlepšie reprezentanty, predstavujú jadro kategórie, prototypové exempláre. 

Zoberme si spomínanú kategóriu vták, ktorá obsahuje exempláre ako orol, vrabec, sliepka, 

pštros, tučniak, kivi. Tieto exempláre by sme vedeli hierarchizovať od lepších 

(prototypických) po horšie (neprototypické) podľa miery „vtákovosti“. Vrabec sa s veľkou 

pravdepodobnosťou bude považovať za prototypickejší exemplár vtáka ako sliepka, nakoľko 

schopnosť lietať, pre vtáka typická, je v prípade sliepky obmedzená. Určovanie prototypu je 

podmienené viacerými faktormi, okrem uvedenej typickosti vlastností i frekvenciou výskytu 

exemplára či bezprostrednou skúsenosťou s reáliami v istom kultúrnom prostredí (faktor, 

ktorý podmieňuje skutočnosť, že hoci pštros aj kivi sú nelietavé vtáky, vták kivi je pre nás ešte 

okrajovejším reprezentantom ako pštros, nakoľko sa s ním nestretneme v našom kultúrnom 

kontexte). 

Hierarchizovanie exemplárov z hľadiska preferencií môžeme sledovať aj 

v lexikografickej praxi, porovnajme: 

slza: „kvapka tekutiny vytekajúca z očí (obyč. pri plači)“ 

mak: „olejnatá rastlina s veľkými (červenými) kvetmi“ 

pohár: „(sklená) nádoba na pitie“ 

stĺp: „vysoká hrubá tyč, kôl, obyč. stojaci v zemi“ 

Uvedené opisy svedčia o tom, že lexikograf mal pri zostavovaní výkladu na zreteli 

typický mak (majúci červené kvety), typický stĺp (stojaci v zemi), typický pohár (sklený) 

a pod. Z hľadiska nevyhnutnosti sú príznaky v zátvorke irelevantné, sú to príznaky nezáväzné, 

avšak pomáhajú nám pri bežnej identifikácii entít, sú „dobré“ z hľadiska bežnej orientácie vo 

svete, nakoľko sa často vyskytujú v rámci danej kategórie. Takéto typické príznaky 

zodpovedajú štandardizovaným znalostiam o označovanej entite. Ich dôležitosť v bežnej 

komunikácii potvrdzuje typ usudzovania nazývaného default reasoning. Bežne usudzujeme 

nasledovným spôsobom: ak vieme, že entita X patrí do kategórie K a nemáme protichodné 

informácie, usudzujeme, že X má vlastnosť V. Vlastnosť V je natoľko typická pre danú 

kategóriu, že hoci túto vlastnosť nemusia mať všetky entity kategórie K, pokiaľ neobjavíme 

protichodnú informáciu, automaticky ju považujeme za pravdivú. Napríklad ak hovoríme 

o lopte, je pravdepodobné, že adresát bude tento predmet považovať za guľu (typický tvar), 

pokiaľ mu neposkytneme protichodnú informáciu (že ide o loptu na americký futbal, ktorá 

nemá tvar gule).  



 44 

S ohľadom na uvedené zistenia a v opozícii ku komponentovej koncepcii lexikálneho 

významu sa v lingvistike etablovala prototypová teória lexikálneho významu. Základné 

myšlienky možno zhrnúť do nasledovných téz: 

1. Významy, resp. mentálne reprezentácie skutočnosti pojmovo spracované prostredníctvom 

jazyka nie sú bezo zvyšku rozložiteľné na komponenty.  

2. Kategoriálna príslušnosť entít je graduálny jav. Rozhodovanie o zaradení entity teda 

nemusí prebiehať disjunktívne (buď prvok patrí alebo nepatrí do istej triedy), ale členstvo 

entít v istej kategórii sa hodnotí na základe relácie viac-menej, teda graduálne (v prípade 

triedy pohár na základe hodnotenia miery „pohárovosti“ na pozadí typických príznakov 

spätých s lexikálnou jednotkou pohár).  Centrum kategórie  predstavujú entity vyznačujúce sa 

súborom vlastností, ktoré sa považujú pre danú kategóriu za typické. Periférnu oblasť 

kategórie tvoria entity s nízkou koncentrovanosťou typických vlastností. Hranice kategórií sa 

z hľadiska prototypovej teórie považujú za neostré a periférne exempláre tak môžu z hľadiska 

bežného používateľa jazyka predstavovať i entity, ktoré sú reálne reprezentantmi inej 

kategórie. Okrajovú  zónu kategórie vták tak môže tvoriť aj netopier, nakoľko sa vyznačuje 

istou mierou „vtákovosti“. 

3. Rozpätie kategórie sa neurčuje vo vzťahu k hraničnej kategórii (dištinktívne), ale odstupom 

okrajových oblastí od centra, smerodajná je miera podobnosti s prototypom. Prijala sa téza, že 

takýto najlepší exemplár triedy – prototyp – slúži ako vzťažný bod pre kategorizáciu. 

Kategorizácia potom prebieha ako začleňovanie entít do danej triedy na základe podobnosti 

s prototypom. Istý objekt je členom danej triedy do tej miery, do akej sa podobá na prototyp 

(porovnajme naše príklady kniha, vták, pohár).  

 

Vymedzenie prototypu 

Prototyp ako ústredný pojem prototypovej teórie lexikálneho významu možno 

vymedziť denotačne i signifikačne.  

1) Vzhľadom na denotačnú rovinu sa za prototyp považujú najlepšie exempláre kategórií. 

Napríklad výklad slova pohár v KSSJ „(sklená) nádoba na pitie“ poukazuje, že za prototyp sa 

považuje pohár zo skla. Výklad slova červený „majúci farbu ako krv“ napovedá, že za 

prototyp červenej sa považuje farba krvi. Pri vnímaní prototypov v istom kultúrnom kontexte 

zohrávajú veľkú úlohu štandardizované prirovnania (často v rozprávkach, frazémach), ktoré 

fixujú preferované vnímanie exemplárov v rámci kategórie. Porovnajme výklad slova horký 

„majúci chuť ako blen, palina“. Hoci s prudko jedovatou bylinou horkej chuti nemáme priamu 
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skúsenosť, na základe ustálených spojení vnímame práve chuť blenu ako prototypový 

exemplár horkej chuti.  

b) zo signifikačného hľadiska sa prototyp vymedzuje ako abstraktný objekt, ide o zväzok 

príznakov typických pre danú kategóriu exemplárov. Konkrétne exempláre sa potom 

považujú za javové formy prototypu ako abstraktného objektu. Napríklad vrabca ako 

konkrétny exemplár vyznačujúci sa vlastnosťami typickými pre vtákov môžeme považovať 

len za javovú formu prototypu (takisto ňou môže byť lastovička, či iný vták, ak je určovaný 

veľkým množstvom typických vlastností koncentrovaných v prototype ako abstraktnom 

psychickom objekte).  

Z hľadiska prototypovej teórie lexikálneho významu sa za sémanticky relevantné teda 

považujú typické príznaky. Z tohto pohľadu redefinujeme lexikálny význam ako zväzok 

dištinktívnych a typických príznakov slúžiacich na jazykovú (nie logickú) identifikáciu 

označovanej reality. 

 

 

Cvičenia 
 

 

1. V nasledovnom výklade slova hrniec a budík podčiarknite len príznaky korelujúce 
s nevyhnutnými a dostačujúcimi podmienkami. Komentujte, či ide o príznaky 
dostačujúce na identifikáciu označovanej entity a na odlíšenie od príbuzných entít.  
 

HRNIEC: „vyššia nádoba na varenie (s uchom, uchami)“ 

BUDÍK: „prenosné hodiny s nastaviteľným zvukovým signálom“ 

 

2. Analyzujte nasledovné významy slov z KSSJ. Sledujte, nakoľko sa brala do úvahy pri 
výklade sémantická relevantnosť prototypu, či sa signalizujú typické vlastnosti a akým 
spôsobom.  
 
sestra: „súrodenec ženského pohlavia“ 
stolička: „ľahšie sedadlo s operadlom pre 1 osobu“ 
stojan: „konštrukcia, na kt. sa veci vešajú, kladú, pripevňujú, ap.“ 
stanica: „miesto, kde zastavuje vlak al. kde sa vypravuje (diaľkový) autobus“ 
strom: „drevnatá rastlina s kmeňom a korunou“ 
chata: „menšia stavba na prechodný, obyč. rekreačný pobyt“ 
kovboj: „pastier na dobytkárskej farme najmä v USA (obľúbený hrdina dobrodružnej 
literatúry a filmov)“ 
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3. Zostavte výklad k nasledovným lexikálnym jednotkám s využitím prototypových 
exemplárov. Porovnajte svoj výklad s výkladom vo výkladovom slovníku KSSJ 
a posúďte motiváciu voľby daného exemplára pri výklade LJ (Existuje ustálené 
prirovnanie? Nachádza sa prototyp v slovotvornej štruktúre slova? Ide o jav, s ktorým sa 
bežne stretávame? Ide o jav, ktorý poznáme z vlastnej skúsenosti?...). 
 
modrý................................................................................................................................ 

fialový................................................................................................................................ 

žltý..................................................................................................................................... 

sivý.................................................................................................................................... 

čierny................................................................................................................................ 

kyslý................................................................................................................................ 

sladký................................................................................................................................ 

hniezdo............................................................................................................................. 

mapa.................................................................................................................................. 

strom.................................................................................................................................. 

 

4. a) Pripomeňte si, akú podobu má usudzovanie zvané default reasoning. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

b) V duchu uvažovania typu „default reasoning“ identifikujte prototypové príznaky 
spojené s nasledovnými pojmami: 
 
slza.................................................................................................................................... 

slučka................................................................................................................................ 

matka.................................................................................................................................. 

pero.................................................................................................................................... 

pes...................................................................................................................................... 

hlava................................................................................................................................... 

tráva................................................................................................................................... 

leto..................................................................................................................................... 

prsteň................................................................................................................................. 

prázdniny............................................................................................................................ 

c) Porovnajte s KSSJ,  ktoré z uvedených vlastností sú zapracované do výkladu ako 

sémanticky relevantné. 
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d) Nájdite protichodnú informáciu, ktorá by vyvrátila platnosť uvedenej vlastnosti pre 

celú kategóriu. 
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Hodnotiaca lexika 

 
 

Jazyk slúži nielen ako kognitívny nástroj, ale i ako prostriedok hodnotenia. Vyššie 

uvedené členenie významov podľa funkčného kritéria na kognitívne a pragmatické upriamilo 

našu pozornosť na skutočnosť, že okrem príznakov slúžiacich na kategorizáciu 

a charakterizáciu označovaných entít (obsah kognitívneho významu) sa v niektorých 

prípadoch premieta do významu či obsahu lexikálnej jednotky i hodnotiaci vzťah používateľa 

jazyka, a to v podobe hodnotiacich príznakov. Hodnotiacimi príznakmi budeme rozumieť 

také sémanticky relevantné príznaky, ktoré reprezentujú hodnotiaci postoj a citový hodnotiaci 

vzťah k označovanej entite. Slová s takouto sémantikou budeme nazývať hodnotiace slová. 

V rámci výkladu vynecháme lexikálne jednotky, ktoré plnia hodnotiacu či citovohodnotiacu 

funkciu, avšak nepatria k plnovýznamovej lexike (napríklad citoslovcia). 

 

Deskriptívna a hodnotiaca zložka sémantiky axiologických slov 

Slovníkové výklady lexikálnych jednotiek ako drahokam „minerál cenný svojou 

čistotou, stálosťou a zried. výskytom“, škrípať „pri trení vydávať ostrý, nepríjemný zvuk, 

škripieť, škripotať“, funkčný 3. „ktorý (dobre) funguje“, parazit 1.„cudzopasný organizmus“, 

2. pejor. „príživník“, tupý „ktorý má slabé, nedostačujúce ostrie, zbavený ostrosti“, uvravený 

„ktorý veľa a zbytočne rozpráva“ ilustrujú, že pri ich použití upriamujeme pozornosť na to, 

akú hodnotu majú pre nás označované entity.  

 Hodnotu označovaných entít vnímame na základe vlastností, ktorými sa entita 

vyznačuje a vďaka ktorým uspokojuje/neuspokojuje naše potreby, vyhovuje/nevyhovuje 

našim záujmom, cieľom. Tieto vlastnosti, ktoré sú v základe hodnotenia entít, nazývame 

hodnotovými vlastnosťami. Hodnotová vlastnosť je charakteristika spoločná viacerým 

exemplárom istého druhu, napríklad „ostrosť“ v prípade ceruzky, a môže byť u exemplárov 

tohto druhu zastúpená v rôznej miere (viac alebo menej ostrá ceruzka). Z hľadiska hodnotenia 

je „ostrosť“ hodnotiacim parametrom, nakoľko stojí v základe pomeriavania exemplárov 

istého druhu a určovaní ich hodnoty podľa toho, v akej miere sa u daného exemplára 

požadovaná vlastnosť vyskytuje a nakoľko zodpovedá predstave o hodnotiacom štandarde 

(predstave o tom, akú ostrosť má mať dobrá ceruzka). V súlade s tým sú hodnotiace spojenia  

ako primerane ostrá ceruzka, tupá ceruzka a pod.  

Hodnotové vlastnosti v časti lexiky vystupujú ako konštituenty významu 

a spoluvytvárajú deskriptívnu (opisnú) zložku významu. V prípade slova drahokam sú 
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týmito opisnými zložkami okrem nadradeného pojmu „minerál“ aj príznaky zastupujúce 

hodnotové vlastnosti ako „čistota“, „stálosť“, „zriedkavý výskyt“. Na základe týchto 

zvolených vlastností sa prejavuje pozitívny hodnotiaci vzťah k entite, ktorý sa premieta do 

hodnotiaceho príznaku „cenný“ fixovaného v sémantike slova, tzv. hodnotiaceho 

komponentu (iné hodnotiace komponenty: dobrý, zlý, príjemný, vynikajúci a pod.). Tieto 

hodnotiace komponenty tvoria hodnotiacu zložku významu. 

 

Drahokam 

Opisná zložka Hodnotiaca zložka 

- nadradený pojem: minerál  

- špecifikačné príznaky: čistota, stálosť, 

zriedkavý výskyt  

- cenný 

 

Podobne ako je vo význame slova drahokam zafixovaný pozitívny hodnotiaci vzťah 

ako samostatný významový hodnotiaci komponent „cenný“, v sémantike slova škrípať je 

zafixovaná hodnotiaca zložka v podobe záporného hodnotiaceho komponentu „nepríjemný“, 

v sémantike slova tupý nachádzame ukotvený hodnotiaci komponent „nedostačujúci“, 

v sémantike slova uvravený je takto prítomný záporný hodnotiaci komponent „zbytočne“. 

V niektorých prípadoch môže byť hodnotiaci komponent len implikačne spätý s niektorou zo 

zložiek opisného významu. Porovnajme lexikálnu jednotku parazit, ktorá má 

základový význam „cudzopasný organizmus“. Hodnotiaci komponent „zlý“ vyjadrujúci 

negatívny hodnotiaci vzťah je implikovaný príznakom „cudzopasný“ (cudzopasnosť sa 

konvenčne hodnotí ako niečo zlé z antropocentrickej perspektívy vzhľadom na prospešnosť 

človeku). Význam má teda deskriptívnu povahu, hodnotiaca zložka je tu však silne 

implikovaná. Podobne v prípade publicizmu aritmetika vo význame 3. „zjednodušené rátanie“ 

implikuje opisný komponent „zjednodušené“ negatívny hodnotiaci vzťah: zjednodušené       

→ teda nepresné, zlé. 

Príklady dobre dokladajú tézu o spätosti poznávania a hodnotenia: poznávacia aktivita 

subjektu, ktorej zodpovedá kognitívny významový komponent („cudzopasný“, „nepresný“), je 

predpokladom hodnotiacej aktivity subjektu, ktorej výsledkom je v oboch prípadoch 

implikovaný hodnotiaci komponent „zlý“. Dodajme, že ako hodnotiace slová môžu 

vystupovať aj výrazy, ktoré nemajú vo význame ani zafixovaný, ani záväzne implikovaný 

hodnotiaci komponent, majú teda deskriptívnu povahu. Porovnajme lexikálnu jednotku plytký 

uplatnenú v hodnotiacej funkcii v spojení plytká voda, v zmysle „nie dobrá, nevyhovujúca na 
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plávanie“. Význam slova plytký je čisto deskriptívny, porovnajme: „ktorý má malú hĺbku“. 

Hodnotiaci komponent „nevyhovujúci“ sa ľahko aktualizuje v štandardnej situácii použitia 

(plávanie) i bez explicitného uvedenia. V inej štandardnej situácii (kúpanie detí) hodnotenia 

tej istej entity (voda), kde sa daná entita hodnotí na základe toho istého hodnotiaceho 

parametra (hodnotovej vlastnosti hĺbka), sa pri použití hodnotiaceho spojenia plytká voda 

aktualizuje opačný hodnotiaci vzťah (plytká, teda „vyhovujúca“). Hodnotiaca zložka 

v takýchto slovách je neurčitá.  Podobné príklady: strmý svah, silné slnko.   

Axiologické slová ako drahokam, parazit, škrípať, tupý, uvravený majú povahu 

úplných pojmov, ktoré nás orientujú na vlastnosti stojace v základe hodnotenia, teda 

hodnotové vlastnosti (znova porovnajme opisy významov). Významy takýchto hodnotiacich 

slov, pri ktorých je súčasťou významového opisu deskriptívny komponent predstavujúci 

hodnotovú vlastnosť, možno označiť ako opisné hodnotiace významy. Oproti týmto stoja 

hodnotiace významy bez opisného komponentu, ktorými sa vyznačujú slová ako dobrý, zlý, 

výborný, optimálny, vhodný, správny, výhodný, kladný, záporný, pozitívny, negatívny, 

hodnotný, užitočný, neužitočný, príjemný, nepríjemný, vyhovujúci, úspešný, nedostatočný, 

neuspokojivý, mizerný a pod. Významy týchto výrazov neobsahujú opisný komponent, ktorý 

by nás informoval o vlastnostiach hodnotenej entity. Takýto význam  vyjadruje len hodnotiaci 

vzťah. Až z kontextu je zrejmé, na ktoré vlastnosti sa aplikuje kladný či záporný hodnotiaci 

postoj, ktoré vlastnosti sú teda aktualizované v úlohe hodnotiaceho parametra. Na ilustráciu si 

zoberme syntagmu vhodné oblečenie. Význam hodnotiaceho výrazu vhodný sa slovníkovo 

opisuje ako: „ktorý vyhovuje (požiadavkám), ktorý sa deje náležitým spôsobom, súci“. 

Dokázali by sme si vybaviť viacero vlastností, ktoré môžu vystupovať v rôznych situáciách 

ako hodnotová vlastnosť v prípade hodnotiaceho spojenia vhodné oblečenie. Ak sa balíme na 

lyžovačku, vhodnosť oblečenia budeme hodnotiť s ohľadom na počasie a v súlade s tým budú 

preferovanými vlastnosťami oblečenia  „teplé“, „nepremokavé“. Ak sa chystáme na svadbu, 

vhodnosť oblečenia sa bude hodnotiť s ohľadom na spoločenské požiadavky na oblečenie 

a hodnotiacim parametrom bude napríklad farba, strih, materiál. Vidíme, že hodnotenie entity 

„oblečenie“ pripúšťa pomerne širokú škálu vlastností, ktoré môžu vystupovať v role 

hodnotiaceho parametra. Hoci tieto nie sú explicitne vyjadrené pri použití spojenia vhodné 

oblečenie, porozumenie výpovede je uľahčené tým, že v rôznych situáciách sú 

štandardizované odlišné hodnotové vlastnosti. V príslušnej situácii sa teda prednostne 

aktualizuje istá štandardná hodnotová vlastnosť. To nevylučuje aktualizáciu neštandardnej 

vlastnosti ako hodnotiaceho parametra.  
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V tejto časti sme si všímali, v akej forme je prítomná opisná a hodnotiaca zložka 

v sémantike lexikálnych jednotiek s hodnotiacou funkciou, teda ako je v sémantike 

hodnotiacich lexikálnych prostriedkov sprítomnená hodnotová vlastnosť a hodnotiaci vzťah. 

Z tohto hľadiska sme poukázali na tieto typy významov:  

- významy s opisnou i hodnotiacou zložkou (drahokam, škrípať, tupý)  

- opisné významy so silne implikovaným hodnotiacim komponentom (parazit, zmija, 

pleseň, jed, pokrčiť) 

-  opisné významy s neurčitým hodnotiacim komponentom (plytká voda, strmý svah, 

silné slnko)   

- hodnotiace významy bez opisnej zložky (dobrý, zlý, výborný...). 

 

Intelektuálne a emocionálne hodnotiace komponenty v sémantike axiologických slov 

Podľa toho, či je hodnotenie premietnuté v sémantike použitej lexikálnej jednotky 

späté prevažne s racionálnou alebo emocionálnou zložkou ľudskej psychiky, ustálilo sa 

rozlíšenie hodnotiacich (axiologických) komponentov v sémantike slov na dva podtypy 

(porovnaj Dolník, 1990, s. 22 – 28):  

1/  intelektuálny hodnotiaci komponent  

2/ emocionálny hodnotiaci komponent 

Na objasnenie tohto protikladu sa vráťme k sémantike lexikálnej jednotky parazit.  Na 

základe poznania skutočnosti, že pomenovávaná entita sa vyznačuje vlastnosťami, ktorými 

nepôsobí uspokojivo vzhľadom na potreby a záujmy človeka, hodnotí sa negatívne. Nakoľko 

toto hodnotenie bezprostredne viazané na poznávanie skutočnosti (kognitívnu aktivitu) 

prebieha na rozumovej báze, hovoríme o intelektuálnom hodnotení. Sémantickým 

korelátom sú kladné alebo záporné intelektuálne hodnotiace komponenty (dobrý, zlý, 

nepríjemný atď.). Poznávanie entít a vytváranie hodnotiaceho vzťahu je v niektorých 

prípadoch ďalej spojené s prežívaním vzťahu k tejto entite. Toto prežívanie tvorí obsah citu 

a je základom emocionálneho hodnotenia. Sémantickým korelátom sú kladné alebo záporné 

emocionálne hodnotiace komponenty viazané na intelektuálne hodnotiace komponenty. 

Prítomnosť intelektuálnych a emocionálnych komponentov vo význame teda nemožno chápať 

ako disjunktívny protiklad (teda buď hodnotiace komponenty intelektuálneho alebo 

emocionálneho charakteru), ale ako vzájomnú spätosť vyplývajúcu z nadväzujúcich 

psychických aktivít. V našom príklade môžeme „parazitom“ v prenesenom význame označiť 

aj človeka, ku ktorému prechovávame odpor, pretože sa na niečom priživuje (porovnajme 

sekundárny slovníkový význam slova parazit: 2. „pejor. príživník“). Takéto použitie 
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lexikálnej jednotky je výsledkom prežívania a citového hodnotenia pomenovávanej 

skutočnosti. Príživníctvo sa v našich spoločenských podmienkach hodnotí ako negatívny jav 

(intelektuálne hodnotenie) a takáto aktivita vzbudzuje pocit odporu nad takouto osobou 

(emocionálne hodnotenie). Vo význame jednotky sa aktualizuje emocionálny hodnotiaci 

komponent navrstvený na intelektuálny základ. Tento typ axiologických slov predstavuje aj 

lexikálna jednotka otrok so slovníkovými významami 1. „v otrokárskom zriadení bezprávny 

človek ako vlastníctvo otrokára; človek v takomto postavení aj v iných obdobiach“; 2. expr. 

„človek celkom ovládnutý niečím, závislý od niekoho“. Stav človeka sémantizovaný 

v podobe príznaku „bezprávny“ v prvom význame je z hľadiska spoločenskej optiky 

základom záporného hodnotiaceho postoja. Opisný význam silno implikuje záporný 

intelektuálny hodnotiaci komponent. Stav „bez práva“ navyše asociuje ďalšie vlastnosti ako 

neslobodný, obmedzovaný, ponižovaný, zneužívaný a pod., čo môže byť základom prežívania 

rôznych subjektívnych pocitov voči takejto osobe: od súcitu po pohŕdanie. V prípade 

kontextualizácie slova vo výpovedi Driem ako otrok a nič nezarobím sa má aktualizovať 

emocionálny hodnotiaci príznak tým, že sa pomenovaním „otrok“ v spolupráci s ostatným 

jazykovým kontextom zdôraznia vlastnosti referenta ako zneužívaný, vykorisťovaný a pod., 

s cieľom vzbudiť emocionálnu reakciu adresáta, jeho súcit.  

Nositeľom emocionálneho hodnotiaceho komponentu sú aj deminutívne 

a augmentatívne sufixy. Porovnajme deminutíva  ako cigaretka, pivko, vínečko, dcérenka, 

ktoré obsahujú implicitný rys emocionálneho hodnotenia vďaka sufixom –ka, -ko, -ečko, -

enka. Deminutívne sufixy nemusia byť vždy nositeľom pozitívneho hodnotenia, o čom 

svedčia deminutíva kravinka, blbeček, dilinko, drbko. Typickým slovotvorným nositeľom 

negatívneho hodnotenia sú augmentatívne prípony. Porovnajme prípony obsahujúce 

implicitný komponent emocionálneho hodnotenia v slovách nosisko, krikľúň, chvastúň, 

tlsťoch, nosáč.    

Príklady parazit, otrok, cigaretka,  predstavujú typ axiologických (hodnotiacich) slov, 

v ktorých je emocionálny hodnotiaci komponent prítomný v sémantike slov len potenciálne. 

Emocionálna zložka sa aktualizuje len pri použití jednotky (alebo prípony) v druhotnom 

význame. V lexikálnej zásobe slovenčiny však existujú slová, pri ktorých môžeme hovoriť 

o emocionálnom hodnotiacom lexikálnom význame, nakoľko je v ich význame stabilne 

zafixovaný emocionálny hodnotiaci komponent ako samostatná séma. Sledujme nasledovné 

lexikálne jednotky:  

babrať: hovor. expr. 1.„špiniť, znečisťovať“; hovadina: „sprostosť“; čumieť: expr. „vyvaľovať 

oči“; frniak: pejor. „nos“; gamba: pejor. pera; trkvas: „hlupák“; gadžo: „neokrôchaný človek“. 



 53 

Slová ako babrať, hovadina, čumieť, fáro atď. fungujú ako emocionálne náprotivky 

k emocionálne neutrálnym, teda vecným pomenovaniam. Emocionálny hodnotiaci komponent 

je v týchto prípadoch inherentnou súčasťou významu a má dištinktívnu funkciu, odlišuje 

emocionálne hodnotiaci význam od kognitívneho pendantu (hovadina vz. sprostosť; frniak vz. 

nos, gamba vz. pera, fáro vz. auto a pod.). Tieto slová identifikujeme ako emocionálne 

jednotky aj akontextovo, bez potreby znalosti jazykového či situačného kontextu, v ktorom sa 

uplatnili.   

Ako osobitný prípad slov s emocionálnym hodnotiacim  komponentom možno 

vyčleniť afektívne hodnotiace lexikálne významy, v ktorých sa odráža vysoká miera 

emocionálneho prežívania subjektu. Tento typ reprezentujú hlavne nadávky a vulgarizmy ako 

drbko, hajzel, somár, krava, blbec, ťuťmák, mrcha, hňup, ale i intenzifikátory ako obrovský, 

hovadský, nenormálny, svetový, super. Tieto lexikálne jednotky majú funkciu vyjadriť 

intenzívnu negatívnu alebo pozitívnu emocionálnu reakciu na osobnosť druhého človeka 

alebo jeho konanie či vo vzťahu k predmetom. V týchto lexikálnych jednotkách prevláda 

pragmatická funkcia a význam je pomerne prázdny (porovnajme si slovníkové výklady 

nadávok, ktoré sú prevažne založené na komponentoch „zlý“ a „hlúpy“). Použitie nadávok 

nezávisí len od intenzity emocionálnej reakcie, ale líši sa aj v závislosti od sociálnych 

determinánt (vek, soc. status hovoriaceho, pohlavie, vzdelanie), či vzťahu komunikantov, 

sociálnej dištancie medzi nimi. Porovnajme zistenia Širokej (2010), ktorá vo svojom 

sociolingvistickom výskume orientovanom na negatívne expresíva overila, že 

v synonymickom rade čo ti jebe – čo ti drbe – čo ti šibe mladšia generácia vníma prvú frázu 

(tradične považovanú za vysoko vulgárnu) ako najrozšírenejšiu, pričom príznak vulgárnosti je 

tu oslabený.  

Podľa spôsobu prítomnosti emocionálneho hodnotiaceho komponentu vo význame 

sme v predchádzajúcom výklade v nadväznosti na ďalšiu odbornú literatúru (Dolník, 1990) 

rozlíšili tieto typy významov: 

1/ lexikálny význam s potenciálnym emocionálnym hodnotiacim významom 

2/ emocionálny hodnotiaci lexikálny význam 

3/ afektívny hodnotiaci lexikálny význam. 

 

Emocionalita a expresívnosť lexiky  

Všimnime si, že pri lexémach ako hopsanda (expr., trochu pejor.) ogabať (expr.), 

ogrcať (hrub.), čučo (žart.) ohava (pejor.), jebať (vulg.), okabátiť (expr.), okrúhlučký (expr.), 

opičiť sa (expr), oštara (expr.), ošmeknúť (pejor.), otrhanec (pejor.), otročina (expr.), ozrutný 
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(expr.), ožrať sa (pejor.), ozembuch (pejor.), frnda (pejor.) využívajú lexikografi kvalifikátory 

ako expr. (expresívne), pejor. (pejoratívne), hrub. a vulg. (hrubé a vulgárne), žart. (žartovné), 

prípadne ďalšie: hypok. (hypokoristické), zjemn. (zjemnené), iron. (ironické), na zachytenie 

expresívneho príznaku lexikálnej jednotky. Podľa SSSJ sa tento kvalifikátor uplatňuje na 

základe sémantického kritéria (jednotky vyjadrujú citový alebo vôľový postoj) a na základe 

formálneho kritéria (nezvyčajnosť, exkluzívnosť formy).  

Takto označené slová sa vyznačujú inherentnou expresívnosťou, expresívnosť je 

systémovým, trvalým príznakom lexikálnej jednotky bez ohľadu na kontextové uplatnenie. 

Popritom je užitočné rozlišovať lexikálne jednotky, polysémanty, ktoré nesú expresívny 

príznak len v niektorom z odvodených významov. Ak je expresívnosť sprievodným 

príznakom prenášania významu, hovoríme o adherentnej expresívnosti. Porovnajme 

odvodené významy nasledovných lexikálnych jednotiek:  

otrava =  1. jed 

  2. ochorenie alebo smrť spôsobená jedom  

3. expr. znechutenosť, nuda  

ošklbaný = 1. zbavený peria, porastu, lístia ap. 

        2. pejor. (o veciach) roztrhaný, otrhaný 

      3. pejor. (o človeku) otrhaný 

ožobráčiť =  1. obrať o majetok, zbedačiť 

         2. expr. zmrzačiť, dokaličiť.     

 

Okrem toho sa v jazykovede pracuje s pojmom kontextová expresívnosť (Zima, 1961, s. 

11), ktorá sa chápe ako výber a kombinácia prostriedkov, ktoré nie sú štylisticky homogénne 

s okolím. Lexikálna jednotka teda nadobúda príznak expresívnosti zasadením do jazykového 

kontextu odlišného z hľadiska štýlu, časovej príslušnosti a pod. Expresívnosť teda  nadobúda 

lexikálna jednotka vďaka svojej nápadnosti v kontexte a nie je súčasťou formálno-

sémantickej štruktúry slova. Ide napríklad o využitie archaizmov v reči mládežníkov, použitie 

odborných termínov vo familiárnej konverzácii. Nositeľmi expresívnosti tak môžu byť aj 

nocionálne lexikálne jednotky. Tieto poznatky si ilustrujme na rozbore nasledovnej výpovede 

vyňatej zo zábavného programu 7 s. r. o.: 

M. Leško: Teraz zas mám pre vás test. Situácia: pán F. keď bol opozičný poslanec, päťkrát 
predložil návrh zákona na zníženie spotrebnej dane. Pán M. mu to päťkrát zhodil zo stola. 
Teraz pán M. predkladá návrh pána F. na zníženie spotrebnej dane a pán premiér, najlepší, 
ktorého máme, má problém, ako to zhodiť zo stola. Teraz mi povedzte, ako by ste to 
naformulovali vy. 
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M. Lasica: No. Predtým bol sviňa pán M., kto je sviňa teraz?  

Lexikálna jednotka sviňa má nocionálny význam „úžitkové domáce zviera chované na 

mäso a masť“. Táto lexikálna jednotka sa vyznačuje adherentnou expresívnosťou, ak je 

použitá nie doslovne, ale vo funkcii nadávky, ako je to v úryvku. Zároveň je lexéma v danom 

kontexte prostriedkom ozvláštnenia, ktoré vyvstáva z percepcie štylistického kontrastu medzi 

štýlom evokovaným témou politiky a nadávkou, ktorá prislúcha súkromnej sfére 

komunikácie, možno teda hovoriť i o kontextovej expresívnosti.   

Súborne možno v lingvistickom chápaní kategórie expresívnosti rozlíšiť nasledovné 

vymedzenia: 

1/ V časti prác sa expresívnosť považuje za sémantickú kategóriu a prekrýva sa s citovo-

hodnotiacim príznakom. Expresívnosť lexémy sa v tomto chápaní zužuje na emocionálnosť 

a afektívnosť obsiahnutú v sémantike. Citovosť je sémantická kategória a pomenovania 

vyznačujúce sa zafixovaným či implikovaným príznakom emocionálnosti vo význame 

umožňujú emitentovi vyjadriť kladný alebo záporný citový vzťah k pomenovávanej 

skutočnosti (lásku, odpor, pohŕdanie, hnev a pod.). 

2/ Popri vymedzení expresívnosti z užšieho, sémantického hľadiska sa nazerá na expresívnosť 

z hľadiska pragmatického, zohľadňujúc funkčný aspekt výrazu, jeho pôsobenie na príjemcu, 

účinok. Čermák chápe expresívnosť ako taký pragmatický aspekt lexémy (ako systémovej 

jednotky) alebo jej použitia (textovej jednotky), ktorý poslucháč vníma ako nápadný 

v dôsledku odchýlky proti väčšinovému úzu a očakávaniu (Čermák, 2010, s. 124). Táto 

odchýlka od očakávania môže mať a) syntagmatický charakter: napríklad čierne zlato 

v zmysle ropa, alebo slovné hry smrteľníci, alebo smrdeľníci (E. Vacvalová); sedatívne 

zamestnanie (M. Markovič); vstrebávanie krému do rohožky (E. Vacvalová); Slovenské 

náhodné divadlo (Š. Skrúcaný), smrdíš eurom (aktualizovaná pôvodná frazéma smrdieť 

korunou) – expresivita je spôsobená neobvyklou kombináciou slov alebo morfém, b) 

paradigmatický charakter: ide o neobvyklé odvodzovanie významov, napríklad  vyžehliť si 

previnenie u niekoho; to si teda pohnojila; kokos (hlava)  

 Nápadnosť ako charakteristická kvalita expresívnych výpovedí alebo segmentov 

výpovedí vzniká aktualizáciou vo výrazovej stránke jazykových (lexikálnych, vetných) 

štruktúr, v spájateľnosti segmentov, či v spojení významu a formy. Ide o zámerné odchýlky 

od konvencionalizovanej či typicky percipovanej štruktúry. Aktualizovaním sa pozornosť 

upriamuje na spôsob vyjadrenia, ktorý má príjemca pociťovať ako príznakový. 
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Cvičenia 
 
 
1. V súvislosti s nasledovnými hodnotiacimi spojeniami uveďte: 

a) aké sú štandardné situácie, v ktorých prebieha hodnotenie danej entity 
b) aké príznaky entity vystupujú v daných situáciách ako štandardné hodnotové   

vlastnosti 
c) na základe akých neštandardných príznakov môže prebiehať hodnotenie danej 

entity. 
 

výborné pivo, dobrá manželka, optimálne počasie, zlý učiteľ, pozitívny výsledok, úspešný 

študent, úspešný film, hodnotná seminárna práca. 

 

2. Nájdite v KSSJ alebo v SSSJ výklady slov: sebecký, krikľúň, nechápavý, neporiadok, 
nečas, zločinec, veľduch, veľdielo, líškavec, grobian, načmárať, mátožný, mazanina, pleseň a 
analyzujte, ako je vo forme a/alebo sémantike prítomná hodnotiaca zložka. 
 

3. V nasledovnom úryvku z knihy Lucie Piussi Láska je sliepka zvýraznite lexikálne 
jednotky, ktoré vnímate ako prostriedky emocionálneho hodnotenia. Analyzujte, či ide 
o lexikálnu jednotku s potenciálnym emocionálnym hodnotiacim významom, 
s emocionálnym hodnotiacim významom alebo dokonca afektívnym hodnotiacim 
významom.  
 
A David rozprával. O tom, aký je zhnusený z celého umeleckého sveta, aká lož a faloš tam 
panujú, a vyrozprával Lene príklady, nad ktorými žasla. Myslela si síce, že tam, kde je lesk 
a sláva, sú aj intrigy, no veď to je jasné, ale takto? David jej povedal kopu nechutností, ktoré 
zažil v hereckej práci v divadlách a vôbec – o intrigách v „brandži“ ako tomu hovoril. 
A nevynechal ani otrávené podhubie režiséra filmu, toho „buzeranta“ a „panáka“, ako ho 
nazýval, ktorému obaja poslúžili. On ako herec a ona, Lena, ako scenáristka. A zatiaľ čo 
rozprával, Lena iba otvárala oči a pila džintonik. (...) 
David na ňu pozrel a prižmúril oči: „Nemôžem už ani spávať niekedy. Je mi na grcanie. 
A neviem s tými ľuďmi ani vychádzať. Nenávidím ich. A oni ma neznášajú, presne ako ja ich. 
Neviem to s nimi. Usmievať sa ako kokot a liezť im do zadku. Hnusí sa mi to. Najradšej by 
som s tým skončil hneď zajtra. Ale čo budem robiť? Nič iné neviem.“ 
Lena naňho užasnuto pozrela a otvorila ústa. To snáď nie je možné. Stojí tu pri bare 
s najväčším supermanom široko-ďaleko a on jej rozpráva, že nevie, čo by robil, keby sa vysral 
na herectvo, ktoré nenávidí? Akí sme všetci smiešni a ustráchaní, napadlo Lenu. A pritom 
stačí tak málo, skočiť cez tú priepasť – na druhú stranu. Pár centimetrov! 
„Počúvaj, môj milý,“ oslovila ho, dôverne sa k nemu nahnúc ako nejaká staršia, múdra 
sestra: „Nemáš ani tridsať a rozprávaš ako nejaký dôchodca. Môžeš robiť, čo len chceš. 
Vôbec o tom nepochybujem. Si jeden čistý, zdravý človek a nepochybne čestný a musíš len 
nájsť odvahu z toho sveta, čo sa ti tak hnusí, odísť. A začať nový život. Veď to je úplne 
jednoduché! Len to musíš spraviť!“ povedala a roztiahla náruč ako niekto, kto skoncovať 
s prehnitým životom nemá – a ani nikdy nemal – vôbec žiadny problém! 
(Lucia Piussi: Láska je sliepka. Bratislava: Marenčin PT 2011) 
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4. Prečítajte si úryvok z relácie Sedem s. r. o. Identifikujte nositele expresívnosti, určte, 
v čom spočíva expresívny účinok textu.  
 
Lasica: No a toto. Ja si myslím, že toto by si zaslúžil pán Rydlo, aby sa jeho meno skloňovalo 
v tretej osobe. Že by to malo byť tak: Ak sa preukáže porušenie zákona, tak Rydlo potrestáme. 
Eseneska Rydlo trestať nechce, samotné Rydlo na novinárske otázky odpovedá...atď.  
Ale aby v tom nebol, sa pripájam, aby aj mňa nech v ženskom rode skloňujú. 
Vacvalová: Lasica, tá 
Lasica: Lasica povedala...  
Lasica: Dzurinda s Lasicou stretli... 
Geišberg: ..a obliekli na ruky palčáky. 
Feldeková: ..vtedy, keď bola veľká slota. 
Lasica: Už tam chýbalo len fico. 
 
 
5. Prostredníctvom rôznych synoným vyjadrite hodnotiaci postoj k entitám auto, 
príbytok, pivo, dievča, oblečenie, vyrážka na škále 
 
pozitívne afektívne hodnotenie:  
pozitívne citové hodnotenie:  
pozitívne intelektuálne hodnotenie:  
negatívne intelektuálne hodnotenie:  
negatívne citové hodnotenie: 
negatívne afektívne hodnotenie:  
 
Príklad: jedlo 
pozitívne afektívne hodnotenie: to je žrádlo!, dobrá žranica 
pozitívne citové hodnotenie: papanica, mňamka, maškrtka, papka 
pozitívne intelektuálne hodnotenie: delikatesa, pochúťka, dobrota, lahôdka, pochutina  
negatívne intelektuálne hodnotenie: nepodarok   
negatívne citové hodnotenie: babranica 
negatívne afektívne hodnotenie: gebuzina, magľajz, grcka  
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Synonymia 

 

Synonymá umožňujú v komunikácii variabilne vyjadrovať myšlienky v súlade 

s okolnosťami komunikácie (intenciou komunikanta, komunikačnými rolami účastníkov, 

prostredím a pod.). Existencia synoným nie je dôležitá z hľadiska dorozumievania 

(dorozumenie by rovnako dobre prebehlo i bez existencie pomenovacích nuáns), synonymia 

je však obzvlášť dôležitá z hľadiska pragmatických účinkov jazykového správania. 

V učebnici sa definuje synonymia ako „sémantický alebo formálno-sémantický opozičný 

vzťah medzi lexiami, v ktorom je diferenčná črta buď neutralizovaná, alebo oslabená, 

v dôsledku čoho lexie sú v najbližšom vzťahu v onomaziologickej lexikálnej paradigme.“ 

(Dolník, 2003, s. 89). Z definície vyplýva, že za synonymá sa považujú:   

a) formálne odlišné lexikálne jednotky s úplnou zhodou významu (absolútne synonymá) ako 

i formálne odlišné lexikálne jednotky, ktoré nie sú významovo identické, ale len podobné 

(čiastočné synonymá). Čiastočné synonymá v jazyku prevažujú.  

Príklady na absolútne synonymá: absolútne synonymá  predstavujú napríklad medzinárodné 

termíny a ich slovenské ekvivalenty, napr.  jazykoveda – lingvistika, geografia – zemepis, 

samohláska – vokál, pulz – tep; ale i bežné slová ako čudovať sa – diviť sa, rátať – počítať, 

dyňa – melón, veľa – mnoho, abonent – predplatiteľ, sústrediť sa – koncentrovať sa a pod. 

Príklady na čiastočné synonymá: kaliť – špiniť, kolonizovať – osídliť, flirtovať – dvoriť, dať – 

darovať, večný – stály, úryvok – fragment, plač – vzlyk, trh – jarmok, pyšný - sebavedomý 

a pod.   

b) významovo podobné lexikálne jednotky, ktoré sú z hľadiska formy odlišné (sémantické 

synonymá) alebo čiastočne formálne zhodné (formálno-sémantické synonymá). 

Sémantické synonymá predstavujú všetky čiastočné aj úplné synonymá s nulovou zhodou na 

rovine formy (všetky predchádzajúce príklady). Formálno-sémantické synonymá 

predstavujú jednak slovotvorné synonymá (slová so zhodným koreňom alebo slovotvorným 

formantom): oslabnúť – zoslabnúť, doprostred – naprostred, dopustiť – pripustiť, dopestovať 

– vypestovať, mimomanželský – nemanželský, feťák – fetoš, farebnosť – farbitosť,  pohŕdavý – 

pohrdlivý, schodisko – schodište, povýšenectvo – povýšenosť, veľavravný – mnohovravný, 

potencionálny – potenciálny,  jednak morfologické  a hláskoslovné varianty chrapčať – 

chrapšťať, pozdvihnúť – podvihnúť, proféta – profét, zaľudniť – zaľudnatiť, svižný – svižký. 

Synonymá vytvárajú v systéme jazyka synonymické dvojice alebo synonymické rady 

(v prípade viacerých synoným). Synonymický rad je  paradigmou, ktorá obsahuje funkčne 

i sémanticky nerovnocenné členy. Základným členom radu je synonymická dominanta. Je to 
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lexia, ktorá má spravidla najvyššiu frekvenciu výskytu, je štylisticky a emocionálne 

bezpríznaková, najmenej kontextovo obmedzená a k jej významu sa vzťahuje význam 

všetkých ostatných členov synonymického radu. Za dominantou sa umiestňujú synonymá 

podľa frekvencie a miery významovej zhody s dominantou. Príklad synonymického radu 

podľa Synonymického  slovníka slovenčiny (SSS): 

plač = nárek, expr. fňukot, fňuk, fikot, vzlyk, vzlykot, poet. osrk, expr. bľakot, bľak, expr. rev, 

expr. ryk, rykot, výlev, hovor. lamenty, poet. kviľba, hovor. lamentácia 

snívať  = rojčiť, kniž. sniť, expr. blúzniť, bájiť, hovor. fantazírovať. 

Dominantu môže tvoriť i štylisticky príznakové či expresívne slovo v prípade, že neexistuje 

neutrálny náprotivok (synonymický rad zo SSS je doplnený o aktuálne synonymá):  

pijatika hovor. = hovor. pitka, hrub. chľast, chľastačka, hrub. slopanica, strebanica, hovor. kalba  

Zo sémantickej podobnosti synoným nevyplýva ich voľná zameniteľnosť v kontexte. 

Členy synonymického radu nemajú vždy rovnakú distribúciu, ale s ohľadom na sémantiku, 

štylistický príznak a pragmatický účinok sa ich použitie rôzni. Voľne zameniteľné sú len 

absolútne synonymá, pri ktorých je sémantický rozdiel neutralizovaný paradigmaticky. 

Vo väčšine prípadov vstupujú do vzťahu synonymie výrazy, pri ktorých je významový rozdiel 

neutralizovaný syntagmaticky, kontextovo. Porovnajme synonymá plač – lament. 

Substitúciou zistíme, že v kontexte plač matky nad strateným synom =lament matky nad 

strateným synom je významový rozdiel neutralizovaný. V kontexte plač dieťaťa za stratenou 

hračkou ≠ lament dieťaťa za stratenou hračkou nám vystúpi významový rozdiel medzi 

jednotkami. Syntagmaticky neutralizovaný môže byť i rozdiel medzi významovo vzdialenými 

lexikálnymi jednotkami. Napr. výrazy vlasy a hniezdo môžu vystupovať ako synonymá 

v kontexte uprav si to hniezdo na hlave = uprav si tie vlasy. 

 

Klasifikácia synoným (porovnaj výklad v učebnici Lexikológia, Dolník, 2003): 

1/ podľa zhody v denotačnej a signifikačnej (pojmovej) stránke významu rozlišujeme: 

a) synonymá signifikatívne:  ide o synonymá ako tretiak: tercián, treťoročiak; správa: 

esemeska – e-mail; čiapka: baretka – baranica – šiltovka, ktoré majú s ohľadom na 

dominantu úplne alebo čiastočne zhodný význam, avšak vzťahujú sa na odlišné denotáty. 

Nemajú voľnú distribúciu vzhľadom na denotačnú oblasť.  

b) synonymá signifikatívno-denotatívne: ide o úplné synonymá, ktoré vykazujú zhodu 

významu aj denotátov, napr. okno – oblok, jazykoveda – lingvistika, abonent – predplatiteľ, 

sústrediť sa – koncentrovať sa, ambulancia – ordinácia, kontinent – svetadiel. 
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c) synonymá denotatívno-signifikatívne: ide o synonymá, ktoré sa vzťahujú na rovnaké 

denotáty, z hľadiska významu však nie je ich  zhoda úplná. Táto odlišnosť spočíva v tom, že 

ten istý denotát sa pomenováva odlišným spôsobom podľa perspektívy nazerania. Napríklad 

v synonymickej dvojici ženba – vydaj je tá istá skutočnosť (svadba) pomenovaná raz 

z perspektívy ženícha, raz z perspektívy nevesty. Podobne: zatvoriť – zaceliť – zrásť (o rane), 

písať – poznámkovať, agresívny – ohrozujúci – nebezpečný. 

2/ z hľadiska sémantickej a štylistickej odlišnosti rozlišujeme: 

a) synonymá kognitívne: synonymá, ktoré sa odlišujú sémantickou črtou kognitívnej povahy. 

Ide o vzťah medzi dvoma vecnými pomenovaniami, pričom ich významy môžu byť viac 

alebo menej podobné. V dvojici kognitívnych synoným posudzovateľ – oponent má význam 

„oponent“ navyše kognitívnu sému „protinázor“. Porovnajme ďalšie kognitívne synonymá: 

učiť sa – študovať; zamestnanie – povolanie; vkusnosť – elegancia; múdrosť – inteligencia, 

tichý – zakríknutý. 

b) synonymá pragmatické: synonymá, pri ktorých rozlišovacia zložka nie je kognitívnej 

povahy, ale pragmatickej a plní ju emocionálny hodnotiaci komponent. Do synonymického 

vzťahu tak vstupuje vecné pomenovanie s expresívnym náprotivkom, a to negatívnym 

expresívom: auto – expr. kára, černoch – pejor. neger, nepríjemný – expr. ošemetný, hlava – 

expr. kotrba, pejor. gebuľa; alebo lexikálnou jednotkou s pozitívnym citovým hodnotením, 

ruka – det. packa, zadok – det. ritka, močiť – det. cikať, pekný – det. čačaný, pes – det. havo, 

manžel – fam. starký. Pragmatické synonymá predstavujú aj frazémy rezignovať – hodiť flintu 

do žita; podobá sa – ako by mu z oka vypadol; chutí si (na niečo) – tečú mu slinky a pod. 

c) synonymá štylistické: rozlišovaciu črtu štylistických synoným predstavuje hovorový, 

odborný, knižný, administratívny či publicistický štylistický príznak. Porovnajme: závin – 

hovor. štrúdľa; dýchať – odb. respirovať; dvojstranný – odb. ambivalentný, kniž. obapolný; hrdý 

– poet. hrdopyšný; krutý – kniž. ľúty; plávať – kniž. poet. pluť.  

Zdroje synoným možno nachádzať hlavne v slovách importovaných z iných jazykov 

(dievča – čajka, otec – foter, prísady – ingrediencie), v sémantickej derivácii (kritizovať – 

rýpať, nadnesený – kvetnatý, kultivovaný - vybrúsený), v nárečiach, slangu, argote, profesijnej 

reči, v slovesnom umení – v doménach, kde je synonymia motivovaná potrebou alternatív vo 

vyjadrovaní.  
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Antonymia (opozitnosť) 

 

V učebnici sa definuje antonymia ako „sémantický alebo formálno-sémantický 

opozičný vzťah medzi lexiami, v ktorom je diferenčná črta dominantná, v dôsledku čoho 

významy sú v polárne protichodnom vzťahu, čiže vo vzťahu kontrastu.“ (Dolník, 2003, s. 97). 

Z definície vyplýva, že za antonymá sa považujú významovo kontrastné lexikálne jednotky, 

ktoré sú z hľadiska formy odlišné (sémantické antonymá) alebo čiastočne formálne zhodné 

(formálno-sémantické antonymá). Sémantické antonymá predstavujú antonymá 

s odlišným koreňom: pekný – škaredý, nízky – vysoký, chudobný – bohatý a pod. Formálno-

sémantické antonymá predstavujú kontrastné slová so zhodným koreňom, napríklad: čestný 

– nečestný, štastný – nešťastný, charakterný – bezcharakterný, vyliezť – zliezť, priniesť – 

odniesť, citlivý – bezcitný.  

Zo systémového hľadiska vytvárajú antonymá v systéme jazyka dvojčlenné paradigmy 

nazývané antonymické dvojice. Členy antonymických dvojíc sú usúvzťažnené odlišnými 

logickými vzťahmi. Ide o nasledovné vzťahy: 

1. kontrárnosť – pre antonymiu základný logický vzťah. Opozitá v tomto vzťahu 

možno označiť aj ako graduálne. Základom je nadradený pojem, ktorý združuje graduálne 

usporiadané druhové pojmy, pričom kontrastné opozitá predstavujú zväčša krajné póly škály. 

Opozitá ako škaredý – pekný, veľký – malý, hladný – sýty, pomalý – rýchly, začiatok– koniec 

sú členmi škály, ktorá obsahuje viacero medzistupňov: (ohavný) – škaredý – (pohľadný) – 

pekný – (krásny). Čermák (2010) v tejto súvislosti uvažuje o viacčlenných opozitných 

paradigmách, v rámci ktorých vyčleňuje aj tzv. škálové paradigmy. Tie sú založené na 

gradovateľnosti a zohráva pri nich úlohu postupnosť na škále: vriaci – horúci – teplý – vlažný 

– chladný – studený – ľadový;  detstvo – mladosť – zrelosť – staroba. Jasné opozitá tu 

predstavujú členy, ktoré majú k sebe najďalej a naopak členy, ktoré majú k sebe blízko, 

predstavujú synonymá (horúci – teplý; studený – ľadový).  

Graduálne antonymá predstavujú hlavne stupňovateľné prídavné mená: rýchly – 

pomalý, svetlý – tmavý, teplý – studený, hustý – riedky, drahý – lacný, chudobný – bohatý, 

ľahký – ťažký, ale i podstatné mená významovo späté so stupňovateľnými prídavnými 

menami: mladosť – zrelosť – staroba. 

Pre graduálne antonymá platí, že:  

a) platnosť jedného člena implikuje popretie druhého člena, teda ak X, tak nie Y: ak je 

X rýchly, znamená to, že nie je pomalý; ak je X chudobný, nie je bohatý;  
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b)  popretie jedného člena neznamená, že platí druhý člen, pretože tieto antonymá 

zahŕňajú implicitne aj tretí člen či ďalšie členy škály. Graduálne antonymá teda nemôžu platiť 

súčasne, ale nemusí platiť ani jeden člen, lebo platí „niečo medzi“, porovnajme: ani mladý, 

ani starý, ale v strednom veku; ani drahý, ani lacný, ale majúci primeranú cenu.   

2. komplementárnosť – komplementárne antonymá predstavujú opozitá, ktoré 

nemajú „prechodovú zónu“, nie sú stupňovateľné a platí vždy jeden alebo druhý člen. 

Komplementárna opozitná paradigma je teda vždy dvojčlenná. Porovnajme: slobodný – 

ženatý, vnútri – vonku, správny – chybný, živý – mŕtvy, život – smrť, zdravie – choroba, 

ochotný – neochotný, dobrovoľný – nedobrovoľný (povinný). Pri tomto druhu antoným má 

každý člen dvojice svoj kladný obsah, pričom druhý člen vždy popiera celý význam prvého 

člena: „chorý, teda nie zdravý“, „povinný, teda nie dobrovoľný“. Tieto antonymá môžu mať 

i rovnakokoreňovú podobu s predponovým formantom ne-, pokiaľ majú formálne kladné 

synonymá: smelý – nesmelý (bojazlivý); správny – nesprávny (chybný). 

Pre komplementárne antonymá platí, že:   

a) platnosť jedného člena implikuje popretie druhého člena, teda ak X, tak nie Y: ak je zdravý, 

tak nie je chorý; ak je vonku, tak nie je vnútri. 

 b) ak neplatí jeden člen, znamená to, že platí druhý člen, teda ak nie X, tak Y: ak nie je žena, 

tak je muž; ak nie je prítomný, tak je neprítomný; ak nie je zdravý, tak je chorý (v tom sa líšia 

od graduálnych antoným). 

Antonymické dvojice založené na vzťahu komplementárnosti sa líšia od tzv. 

kontradiktorických výrazov, v ktorých druhý člen je záporným bez kladného obsahu, napr. 

veľký – neveľký, duchaplný – neduchaplný, opálený – neopálený, pomôcť – nepomôcť, študent 

– neštudent, Róm – Neróm, počítať - nepočítať. Takéto dvojice, v ktorých vystupuje jeden 

negujúci a jeden negovaný člen, sú opozitné, avšak vzťah kontradikcie nepredstavuje základ 

antonymie (Dolník, 2003, s. 97 – 104). Negujúci člen nevyjadruje kladný obsah, nemá 

formálne kladné synonymum, ale len formálne zastupuje triedu pojmov, ktoré môžu 

vyjadrovať kladný obsah. Porovnajme:  

Komplementárne antonymá zdravý – chorý: X nie je zdravý, ale je chorý. 

Kontradiktorické výrazy: študent – neštudent : X nie je študent, ale je dôchodca, žiak, 

rodič, učiteľ a pod.  

3. vektorovosť (direkčnosť) – okrem základných typov antoným (graduálne 

a komplementárne) sa vyčleňuje aj skupina tzv. vektorových antoným. Jeden člen dvojice tu 

popiera len časť významu druhého člena tým, že vyjadruje protichodnosť v kvantite alebo v 

orientácii. Ide najmä o predponové slovesá ako: vyliezť – zliezť, zapojiť – odpojiť, priniesť – 
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odniesť, pripnúť – odopnúť, obliecť – vyzliecť, exportovať – importovať, ale 

i rôznokoreňové hustnúť – rednúť, zrýchľovať – spomaľovať, ohrievať – chladiť, rásť – 

zmenšovať sa. 

 

Osobitným prejavom vzťahu opozitnosti v jazyku sú aj konverzíva kúpiť – predať, 

vyhrať – prehrať, pýtať sa – odpovedať, učiteľ – žiak, brať – dávať, rodič – dieťa. Tieto 

vyjadrujú prechod (konverziu) z jedného stavu do druhého (už nie som žiak, ale učiteľ), jednej 

roly do druhej (nepýtaj sa, ale odpovedaj). Oproti pravým antonymám však pri konverzívach 

náprotivné slovo nevyplýva z negácie východiskového slova (predávať nevyplýva 

z nekupovať), ale z jeho kladnej podoby (ak X kupuje, tak Y predáva). Porovnajme: 

Konverzíva:  ak sa X pýta, tak Y odpovedá; ak X kupuje, Y predáva, ak X berie, Y dáva.  

Antonymá: ak X nie je chorý, tak je zdravý; ak X nie je vonku, tak je vnútri; ak X nie je 

prítomný, tak je neprítomný.  

Tak, ako teória významu musí počítať s otvorenou množinou významov pri každej 

lexikálnej jednotke, polysémizáciou ako prirodzeným výsledkom používania jazyka, tak 

nadobúda lexikálna jednotka s novými významami aj nové antonymá. Porovnajme, do akých 

antonymických vzťahov vstupuje lexéma bezbranný prostredníctvom dvoch významov: 

Bezbranný:  

1. ktorý nemá možnosť al. schopnosť brániť sa, zabrániť niečomu; ktorý je 

prejavom nemožnosti alebo neschopnosti brániť sa, op. silný 

2. ktorý nemá zbraň, nijakú ochranu pred útočníkom; op. ozbrojený 

 

F. Čermák (2010) upriamuje pozornosť na viacčlenné opozitné paradigmy. Okrem 

spomínaných škálových paradigiem prichádzajú do úvahy paradigmy cyklické, pri ktorých sú 

druhové pojmy súčasťou opakovaného cyklu, ako napríklad dni v týždni: pondelok – utorok – 

streda...; ročné obdobia jar – leto – jeseň – zima. Iný typ predstavujú opozitné polárne 

paradigmy, ktoré reprezentujú svetové strany: východ – západ – sever – juh. 

Okrem systémových antoným je potrebné brať do úvahy pri sledovaní vzťahu 

opozitnosti aj slovné paradigmy, ktoré nie sú založené na logickom vzťahu 

komplementárnosti a kontrárnosti, avšak bežný používateľ ich členy vníma ako protikladné. 

Ide napríklad o protiklady ako veriaci – ateista, novinár – politik, občan – štát,                

práca – dovolenka, prechodný – trvalý, civilný – vojenský, občiansky – cirkevný (sobáš), 

politická pravica – politická ľavica, demokrat – socialista. Ide o pragmatické opozitá 

vytvárané aktuálnym spoločenským diskurzom.  
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Cvičenia 
 

 

1. K nasledovným výrazom nájdite: 

a) štylistické synonymum s príznakom odbornosti 

pôvodný, hrdzavý, dvojpohlavný, tehotenstvo, nehybný, pokožka, vyrážka, strach, doplnok, 

predpoklad, vesmír;   

b) štylistické synonymum s príznakom knižnosti 

zapáliť sa, modrý, výrečný, menšina, meniť, strach, drobný (útly);    

c) štylistické synonymum s príznakom hovorovosti 

manžel, bankrot, vedro, pekný, notebook, tvár, mládež, autobus, jedáleň;  

d) pragmatické synonymum 

zbabelec, mladík, dievčina, klamať, prisluhovač, neodborník, úplatok, spor;  

e)  kognitívne synonymum 

raut, riadiť (niekoho), povedať, kolokvium, adresát, cvičiť, zapisovať.  

 

2. Nájdite neutrálne synonymá k nasledovným štylisticky príznakovým výrazom: 

sentencia (kniž.) - .....................................; a posteriori (kniž.) – ...................................... 

velebiť (kniž.) – .........................................;invokácia (kniž.) – ..........................................   

kvintesencia (kniž.)....................................;konzekvencia (kniž.) - ..................................... 

karambol (hovor.) –...................................;komótny (hovor.) – ......................................... 

kondička (hovor.) – ...................................;štrikovať (hovor.) – ........................................ 

ceduľa (hovor.) – ......................................;interes (hovor.) – ............................................ 

inverzia (odb.) – .......................................;textúra (odb.) –................................................ 

 

3. a) V nasledovných vetách skúmajte syntagmatické uplatnenie lexémy HRUBÝ. 
V koľkých významoch sa lexéma realizuje? Aké synonymá a antonymá majú jednotlivé 
semémy v slovenčine? 
 
Na lakťoch sa mu tvorila suchá hrubá pokožka. 
Potápač spravil zopár nádychov a priťahovaním sa po hrubom lane zišiel až ku dnu. 
Rozhádaných manželov oddeľovala hrubá stena. 
Do lyžiarok sú vhodné hrubé ponožky. 
Ďuro okrem toho, že bol pracovitý, bol hrubý človek v rečiach i činoch.  
Priemerná mesačná hrubá mzda na Slovensku vlani stúpla o tri percentá. 
Osopila sa na mňa hrubým spôsobom a vynadala mi. 
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lexéma význam synonymum antonymum 
hrubý 1.  

 
  

 2.  
 

  

 3.  
 

  

 4.  
 

  

  

b) Sami nájdite polysémant s minimálne 3 významami. V SNK alebo pomocou 
prehliadača Google exemplifikujte jednotlivé lexie aspoň troma príkladmi. Na základe 
nájdených dokladov hľadajte synonymá a antonymá k jednotlivým semémam. 
 

4. Pri nasledovných synonymách sledujte zhodu a odlišnosti v signifikatívnej 
a denotatívnej stránke významu. Podľa toho rozlíšte synonymá na signifikatívne, 
signifikatívno-denotatívne a denotatívno-signifikatívne. 
 
učiť sa – študovať; 

rátať – počítať 

dyňa – melón 

múdrosť – inteligencia 

vydaj – ženba 

jarmok – burza – veľtrh 

ústa – pysk 

noha - laba 

vzbura  - protest – demonštrácia 

požiarnik – hasič 

hora – les 

kartridž – toner 

opatrovateľka – aupairka 

kasa – pokladňa 

vrah – kat 

klebeta – informácia – fáma 

volať sa – menovať sa 

upraviť sa – narúžovať sa – namaľovať sa 
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5. Sledujte antonymické dvojice  a uvažujte, na akom druhu vzťahu sa zakladajú. Podľa 
toho určte typ antoným (graduálne, komplementárne a vektorové). Vyčleňte zvlášť 
kontradiktorické výrazy a konverzíva. 
 

tupá ceruzka – ostrá ceruzka, hlboká voda – plytká voda, tučný človek – chudý človek, vidiaci 

človek – nevidiaci (slepý), bdieť – spať, východný smer – západný smer, výhodný nákup – 

nevýhodný nákup, objaviť sa – zmiznúť, skákať – neskákať, sadnúť si – vstať, fajčiar – 

nefajčiar, hovoriť – mlčať, plný – prázdny; hovoriť – počúvať; čakať - nečakať, prenajať – 

prenajať si, krátky – dlhý, prvý – posledný, aktívny – pasívny, deň – noc, prijať – neprijať, 

dočasný – trvalý, zložitý – jednoduchý, chlpatý – hladký (o nohách). 

 

 6. V texte Jozefa Banáša identifikujte lexémy, ktoré sú vo vzťahu protikladnosti, 
a dvojice prehľadne vypíšte. Interpretujte, či ide o systémové antonymá, alebo opozitá 
pragmatického charakteru. 
  

Politika a životná úroveň občana 

Politik je nezodpovedný, zákerný, vierolomný, servilný, zbabelý, mocibažný a márnomyseľný. 

Predstavuje teda väčšinu.  

Gabriel Laub 

 

Občania politikom často vyčítajú, že idú do politiky zbohatnúť. Starajú sa vraj iba o seba 

a oni, občania šancu „nabaliť sa“ nemajú. Nie je to pravda. Vymenovanie multimilionára 

Pavla Ruska do funkcie ministra hospodárstva v roku 2004 je dôkaz, že u nás majú rovnakú 

šancu zbohatnúť všetci. Málokto si spomenie, že kým vstúpil do politiky, bol kritizujúcim 

občanom aj každý politik. Vo chvíli, keď sa dostal k možnosti starať sa o blaho občanov, 

kritizovať prestal. Dôvodom, prečo politik prestal kritizovať je fakt, že na to nemá čas, 

pretože sa musí intenzívne, trvalo a neodbytne starať o zvyšovanie životnej úrovne ostatných 

občanov. Tento hlboký záujem o občana sa dá zistiť z jednoduchého pozorovania politikov 

voľným okom. Politika okamžite spoznáte podľa toho, že je to človek, ktorý ustavične robí 

niečo pre ľudí.  (...) 

Od osemnásteho storočia, keď vo francúzskom parlamente sedeli po ľavici 

predsedajúceho zástupcovia šľachty a po pravici zástupcovia demokratických síl, bijú sa 

o možnosť slúžiť občanom v demokratických krajinách strany ľavicové a pravicové. Je 

neskutočné, čo všetko, a najmä koľko sú politici ochotní obetovať len preto, aby mohli slúžiť. 

Každý normálny človek chce vládnuť, len politici chcú slúžiť! Pozoruhodné je, že každá 
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strana tvrdí, že jej metódy slúženia sú učinnejšie ako metódy strany druhej. Dovolil som si 

vybrať z analýzy milánskych výskumníkov niekoľko zaujímavých porovnaní: 

 

Porovnanie základných téz ľavice a pravice 

  Ľavica      Pravica 

Priority podpora zamestnancov   podpora zamestnávateľov 

Štát  silný      slabý 

Rovnosť výsledkov     šancí 

Človek  kolektív     jednotlivec 

Peniaze  rozdávať     šetriť 

Vývoj  revolučný     evolučný 

Trh  štátna regulácia    liberalizácia 

Vlastníctvo  štátne      súkromné 

Ekonomika znižovanie nezamestnanosti   znižovanie inflácie 

(...) 

(J. Banáš: Idioti v politike. Bratislava: Ikar 2010, 2. vyd., s. 30 – 31) 
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3. kapitola 
 

Polysémická lexika 
 

 

Z významového hľadiska možno lexémy deliť na jednovýznamové (monosémické) 

a viacvýznamové. Viacvýznamovosť je jav, ktorý sa dotýka jednak homonymie, jednak 

polysémie. Podstatným znakom polysémickej lexiky v porovnaní s homonymnou je, že 

jednotlivé významy (semémy) majú okrem rozdielnych komponentov aj nejaký spoločný 

komponent (existuje významová súvislosť), preto tvoria jednu lexikálnu jednotku na rozdiel 

od homonymie, pri ktorej posudzujeme dve odlišné lexikálnej jednotky (napriek spoločnej 

forme). 

V rámci polysémie budeme rozoznávať 3 prípady:  

1/ derivačnú polysémiu 

2/ kosémiu 

3/ multisémiu. 

Derivačná polysémia  

 
Pri derivačnej polysémii je polysémická jednotka výsledkom procesu, ktorý 

nazývame sémantická derivácia. Ide o odvodzovanie (derivovanie) nového významu na 

základe už existujúceho významu využitím existujúcej formy. Prvý význam sa nazýva 

základný, každý ďalší vzhľadom na odvodené významy sa nazýva základový, motivačný 

význam či motivujúca seméma. Druhotný význam sa označuje i ako odvodený význam, 

motivovaný význam či motivovaná seméma (porov. s. 21 – 22). Medzi základovým 

a odvodeným významom vnútri polysémického slova je kauzálny vzťah sémantickej 

motivácie. Atribút kauzálny vyjadruje, že základový význam zdôvodňuje existenciu 

odvodeného významu, je predpokladom jeho existencie, motivuje jeho vznik. Funkciu 

motívu, teda prvku, ktorý spája základný/základový a odvodený význam, môže tvoriť celý 

motivačný význam alebo len niektorý z významových či obsahových komponentov 

motivujúcej lexie.  

Polysémant môže mať aj viac ako dva významy, pričom nie všetky tieto významy 

musia byť v bezprostrednej súvislosti so spoločným motivantom. Podľa toho, akým 

spôsobom sú odvodené  významy vzájomne späté, rozlišujeme nasledovné typy derivačnej 

polysémie:  
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a) reťazovú – typ polysémie, pri ktorom je druhý význam odvodený od základného, tretí 

význam od druhého, štvrtý význam je priamo spätý s tretím významom atď. Významy teda 

tvoria reťazec, v ktorom sú kauzálne späté bezprostredne za sebou idúce významy 

(kontinuálne významy) a nekontinuálne významy sú späté len sprostredkovane. 

chlapec: 1. nedospelá osoba mužského pohlavia 
   2. mladý slobodný muž, mládenec 
   3. frajer, milý  

Názorne: 
 

 

 

 

 

 

 

b) radiálnu (rozvetvenú) – typ polysémie, v ktorom sú všetky druhotné významy odvodené 

od jedného základového významu, s ktorým majú spoločný komponent.  

čerešňa: 1. ovocný strom 
     2. plod tohto stromu 
     3. drevo z tohto stromu, napríklad na výrobu nábytku  
 
piť:  1. glganím prijímať tekutinu, piť vodu, mlieko a pod. 

2. nadmieru požívať alkoholické nápoje 
3. cicať, dojča hltavo pilo 

Názorne: 
 
 
 
 

 

c) reťazovo-radiálnu – hybridný typ polysémie, polysémant obsahuje minimálne štyri 

významy, ktoré sa na seba viažu radiálnym aj reťazovým spôsobom.  

hlas:  
1. zvuk tvorený kmitaním ľudských hlasiviek: ženský, detský hlas, hlboký hlas; 
2. zvuk vydávaný zvieratami al. vecami: vtáčí hlas, hlas zvonov, husieľ 
3. hud. jedna zo zložiek skladby; spevný part: prvý hlas 
4. mienka, názor a ich prejav: protestný hlas, hlas ľudu, kritiky 
5. rozhodnutie jednotlivca pri voľbe niečoho, pri hlasovaní: dať (niekomu svoj) hlas, schváliť 
väčšinou hlasov 
 

1. nedospelá osoba mužského 
pohlavia 
 
2. mladý slobodný muž, 
mládenec 
 

 3. frajer, milý  
 

 1. glganím prijímať tekutinu 
 

2. nadmieru požívať alkoholické nápoje 
 

3. cicať 
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Spôsob, akým sa jednotlivé významy na seba viažu, môžeme zakresliť nasledovne: 

 

 
 
 
 
 

 

 

Významy, ktoré sú lexikograficky zachytené ako druhý, tretí a štvrtý význam, sa 

bezprostredne viažu na prvotný význam radiálnym spôsobom, piaty význam je odvodený od  

štvrtého významu, ktorý je samotný bezprostredne odvodený od prvého významu. 

 
Základom sémantického odvodzovania sú dva druhy logických vzťahov: klasifikácia 

a implikácia. 

 

Klasifikácia  

 
Pri klasifikácii ide o zatrieďovanie entít  na báze spoločných znakov. Aj sémantické 

odvodzovanie sa vykonáva v zmysle a) zužovania triedy denotátov na základe bližšej 

významovej špecifikácie, b) rozširovania triedy a zovšeobecnenia (generalizácie) na 

sémantickej rovine, c) interpretácie podobnosti (similácie) medzi prvkami rôznych tried. 

V zhode s tým rozoznávame nasledovné druhy klasifikačných obsahových vzťahov v rámci 

polysémantov: 

 
a/ špecifikácia: princíp odvodzovania: Funkciu motívu (teda prvku, ktorý spája 

základný/základový a odvodený význam) plní celý motivujúci význam, ktorý sa ako celok 

premieta do odvodeného významu, pričom je obohatený o ďalší určujúci príznak alebo 

príznaky (čiže prvotný význam je bližšie určený). Špecifikácia znamená obohatenie intenzie 

pojmu, čoho dôsledkom je zúženie extenzie pojmu. Skupina entít spadajúca pod pojem 

zachytený v odvodenom význame je špecifikovaná v porovnaní s prvým významom. Nakoľko 

sa lexikálna jednotka v druhotnom význame uplatňuje na pomenovanie podtriedy entít oproti 

prvotnému významu, hovoríme o špecifikácii ako o hypero-hyponymickom vzťahu. 

Príklady:  

nováčik: 1. začiatočník v nejakej činnosti 

     2. začiatočník v základnej vojenskej službe 

1. zvuk tvorený kmitaním ľudských hlasiviek 

2. zvuk vydávaný 
zvieratami al. vecami 

3. hud. jedna zo zložiek 
skladby; spevný part 

4. mienka, názor a ich prejav 

5. rozhodnutie jednotlivca pri 
voľbe niečoho, pri hlasovaní 
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súčiastka: 1. súčasť 

       2. súčasť stroja, prístroja 

 pohyblivý: 1. taký, ktorý je schopný sa pohybovať 

            2. taký, ktorý je schopný sa rýchlo pohybovať 

 
b/ generalizácia: princíp odvodzovania: Motívom je len časť modelovej semémy, a to 

spravidla generický príznak (prípadne generický príznak v kombinácii s vybranými 

špecifikujúcimi príznakmi). Odvodzovanie významu sprevádza odstránenie niektorého 

z určujúcich príznakov nachádzajúcich sa v základovom  význame. Výraz sa tak uplatňuje 

i na pomenovanie všeobecnejšieho, nadradeného pojmu a extenziu pojmu tvorí širšia skupina 

entít. Nakoľko sa pomenovanie v druhotnom význame uplatňuje na pomenovanie nadradenej 

triedy entít, hovoríme o generalizácii ako o hypo-hyperonymickom vzťahu.  

Príklady:  
núdza: 1. materiálny nedostatok 

2. nedostatok 

móres: 1. dobré spôsoby  správania 

 2. spôsob správania vôbec, obyčaj 

cnosť: 1. kladná mravná vlastnosť 

 2. dobrá vlastnosť 

 
c/ similácia/metafora: princíp odvodzovania: Funkciu motívu tvorí obsahový komponent 

spätý so základovou semémou, ktorý sa premieta i do odvodeného významu. Na základe tohto 

spoločného príznaku vnímame klasifikované entity ako podobné a fiktívne ich klasifikujeme 

ako jednu triedu, hoci si uvedomujeme reálnu príslušnosť entít k dvom odlišným triedam. 

Týmito spoločnými príznakmi nie sú len vonkajšie príznaky (farba, tvar a pod. – teda nejde 

len o vonkajšiu podobnosť), ale prenos pomenovania sa realizuje i na báze funkčných 

vlastností (noha stola) či charakterových vlastností (líška, včielka o človeku).  

Príklady: 
jadro: 1. semeno dužinatých plodov alebo orechov (asociovaný obsahový komponent 

             „stred“) 

      2. stredná časť niečoho 

 

drevený: 1. zhotovený, pripravený z dreva (asociovaný príznak neohybnosť) 

     2. nehybný, meravý, stŕpnutý: mať jazyk drevený od injekcie 
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básniť: 1. tvoriť, skladať básne (asociovaný obsahový komponent nadnesenosť, patetickosť) 

 2. hovor. expr. nadšene rozprávať, nadchýnať sa, spievať 

 

Implikácia  

 

Implikácia predstavuje podmienkový vzťah (kondicionál) zložený z dvoch častí:  

a/ podmieňujúci prvok (antecedent, predpoklad) 

b/ prvok podmienený (konsekvent, dôsledok).  

V jazyku sa bežne vyjadruje formou: Ak X (antecedent), tak Y (konsekvent). Takýto vzťah 

implikácie je napríklad medzi vlastnosťou a človekom, ktorý je nositeľom tejto vlastnosti. Ak 

existuje psychická vlastnosť (alebo stav a pod.), tak existuje jej nositeľ. Vlastnosť (stav) teda 

implikuje nositeľa, na ktorého sa viaže; a táto súvislosť je často základom metonymického 

spôsobu odvodzovania významov, porovnajme: 

inteligencia:  1. duš. vyspelosť charakterizovaná chápavosťou a súdnosťou; rozumové 

                       nadanie: prirodzená inteligencia, vysoká inteligencia 

          2. spoločenská vrstva duševne pracujúcich ľudí 

 

Podobne je vzťah implikácie medzi činnosťou a vykonávateľom činnosti. Činnosť implikuje 

subjekt, ktorý ju vykonáva, porovnajme:  

dozor: 1. pozorovanie zaisťujúce dodržiavanie predpisov, spoloč. noriem ap., dozeranie,  

             dohľad 

 2. osoba vykonávajúca dozor 

Porovnajme i častú implikáciu vzťahujúcu sa na súvislosť miestnosti a ľudí, ktorí sa 

nachádzajú v miestnosti. Miestnosť implikuje ľudí a lexikálna jednotka vzťahujúca sa 

primárne na miestnosť sa uplatní sekundárne na pomenovanie osôb: celá trieda išla do 

divadla. V prípade lexikálnych pojmov nemusí ísť o nevyhnutnú implikáciu v zmysle 

striktného logického vzťahu. Zatiaľ čo implikácia vzťahujúca sa na súvislosť psychická 

vlastnosť – nositeľ vlastnosti je nevyhnutná (každá psychická vlastnosť má nositeľa), 

implikácia opierajúca sa o súvislosť miestnosť – ľudia je voľná (v miestnosti nie sú 

nevyhnutne ľudia).  
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V lexikológii rozoznávame nasledovné druhy implikačných vzťahov: 

a) metonymia  

Základom metonymie sú priestorové, časové, príčinné a iné súvislosti medzi entitami.  

Princíp odvodzovania: Funkciu motívu plní celá základová seméma (celý prvotný význam), 

pričom v odvodenom význame je v pozícii určujúceho komponentu.  

cisterna:  1. zatvorená nádrž na kvapaliny: benzínová cisterna 

  2. vozidlo s cisternou, cisternový voz: rozvážať vodu v cisternách 

 

dedina: 1. sídelný útvar spojený najmä s poľnohospodárstvom, vidiecka obec 

    2. obyvatelia dediny 

 

cvikla: 1. dvojročná kultúrna rastlina so zelenými až zelenofialovými listami   

             a tmavofialovočervenou dužinatou buľvou, pestovaná ako zelenina, červená repa 

 2. plod tejto rastliny 

 
Pri metonymách dochádza k opakovaniu istých typov súvislostí, spomeňme niektoré z nich: 
 
1/ nádoba – obsah:  
fľaša:  1. nádoba 
 2. obsah nádoby (vypil celú fľašu) 
tanier: 1. nádoba na podávanie pokrmov  
            2. obsah nádoby (zjedol plný tanier) 
 
2/ autor – dielo: 
Dívam sa na Picassa. 
V. Hugo je na poličke vpravo. 
 
3/ činnosť – výsledok činnosti: 
odber: 1. odobratie vzorky (tovaru, krvi) 
 2. vzorka takto získaná 
výter:  1. vytretie (hrdla) 
 2. vzorka takto získaná (dať výter pod mikroskop) 
produkcia: 1. vyrábanie 
                    2. súhrn výrobkov 
 
4/ činnosť – vykonávateľ/účastník činnosti: 
pohreb: 1. obradné pochovanie mŕtveho 

  2. pohrebný sprievod 
produkcia: 1. vyrábanie 
                  2. osoby zabezpečujúce výrobu 
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5/ činnosť – miesto činnosti: 
vjazd: 1. proces vniknutia na isté územie jazdou 
 2. miesto určené na vykonanie tohto procesu 
ohyb: 1. ohýbanie kolena 
 2. miesto ohnutia (ohyb na potrubí) 
 
6/ miestnosť (budova)  – ľudia v miestnosti 
kino: 1. miestnosť na premietanie filmov 
          2. ľudia v miestnosti (celé kino sa smialo) 
aula: 1. slávnostná sieň 
          2. ľudia (celá aula bola dojatá) 
 
7/ vlastnosť/schopnosť/stav – nositeľ vlastnosti/schopnosti/stavu 
chudoba: 1. úplná nemajetnosť, bieda, nedostatok 

    2. nemajetná vrstva obyvateľstva 
talent: 1. nadanie 
 2. nadaný človek 
 
8/ celok  – časť 
čerešňa: 1. ovocný strom 
    2. guľatý, červený, kôstkovicový plod tohto stromu 
ruža:  1. krovitá ostnatá rastlina s jemne voňavými kvetmi 
 2. kvet tejto rastliny 
 

b) vnútroslovná konverzívnosť 

Pojem konverzia všeobecne zahŕňa proces zmeny, premeny, výmeny. 

O vnútroslovnej konverzívnosti budeme hovoriť v prípade takých polysémantov, ktorých 

dvojvýznamovosť umožňuje označiť tú istú situáciu konvertibilne, výmenou rolí 

zúčastnených aktantov. Rovnaká situácia sa označí raz z perspektívy aktanta X, raz 

z perspektívy aktanta Y bez toho, aby došlo k výmene lexémy alebo využitiu pasívneho 

slovesného tvaru. Porovnajme: 

Káva zavoňala Janovi. 

Jano zavoňal kávu. 

V uvedených vetách je použitá dvojvýznamová lexikálna jednotka zavoňať: 

1.  prejaviť sa vôňou (káva zavoňala) 

2. zacítiť vôňu čuchom (Jano zavoňal kávu). 

V obidvoch prípadoch sa poukazuje na ten istý denotát, situáciu, v ktorej vystupujú dva 

aktanty: Jano a káva. Konverzia spočíva v tom, že na pozícii gramatického podmetu je raz 

dosadený jeden aktant (káva), raz druhý aktant (Jano), pričom sa uplatní tá istá lexéma. 

O vnútroslovnej konverzívnosti hovoríme preto, že táto výmena sa realizuje vďaka 



 75 

významovému rozdvojeniu vnútri lexémy. Porovnajme si prípady, kedy je výmena rolí 

vyjadrená inak ako vnútroslovne: 

Výmena rolí vyjadrená lexikálne:  

Jano kupuje auto od Joža. 

Jožo predáva auto Janovi. 

Výmena rolí aktantov vyjadrená gramaticky pasívnym slovesným tvarom: 

Jano kupuje auto. 

Auto je kupované (Janom). 

 

Rozoznávame niekoľko typov vnútroslovnej konverzívnosti: 

1. Polysémanty, pri ktorých sú konvertibilné roly explicitne vyjadrené na povrchovej 

rovine. 

Ide o čistý typ vnútroslovnej konverzívnosti, ktorú predstavujú polysémanty ako 

hmýriť sa, hemžiť sa, obrásť, zavoňať. Rola subjektu i objektu vstupujúcich do konverzného 

vzťahu je na povrchovej rovine explicitne vyjadrená, porovnajme: tráva sa hemžila mravcami 

vs. mravce sa hemžili v tráve; dom obrástol brečtanom vs. brečtan obrástol dom.   

 2. Polysémanty, pri ktorých je niektorá z rolí len implicitne zahrnutá, avšak nie je 

povrchovo vyjadrená. 

Tento typ konverzie sa vyskytuje pri slovesách, ktoré označujú situáciu s troma 

účastníkmi/aktantmi: subjekt (vykonávateľ deja) a dva objekty. Analyzujme použitie slovesa 

vyšívať vo vete Babka vyšíva ornament na obrúsok. 

V deji označenom slovesom vyšívať nachádzame troch účastníkov: babka (subjekt), ornament 

(objekt 1), obrúsok (objekt 2). Tú istú situáciu však môžeme vyjadriť i tak, že na pozíciu 

gramatického predmetu v akuzatíve dosadíme namiesto objektu 1 (ornament) objekt 2 

(obrúsok): Babka vyšíva obrúsok.  Objekt 1 – ornament – je v tom prípade implicitne zahrnutý 

vo význame vyšívať a nemusí byť vyjadrený.  

Tento typ konverzív predstavuje i lexéma očistiť, porovnajme dva konverzné významy: 

1. zbaviť nečistoty: Jano očistil topánky (od blata); dieťa očistilo jablko (od šupy). 

2. odstrániť z povrchu: Jano očistil blato z topánok, dieťa očistilo šupu z jablka. 

Vidíme, že uplatnením lexémy očistiť v dvoch rôznych významoch dochádza k obráteniu 

štruktúry dvoch objektov zúčastnených na pomenovávanom deji, ktorá sa na povrchovej 

rovine neprejavuje len zmenou slovosledu, ale zmenou obsadenia gramatických pozícií 

(priamy a nepriamy predmet). 
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3. Polysémanty, v rámci ktorých je jeden význam kauzatívny a druhý nekauzatívny. 

Tento typ vnútroslovnej konverzívnosti predstavuje napríklad polysémant zabrzdiť 

s nasledovnými významami: 

1. brzdením sa zastaviť: auto zabrzdilo 

2. brzdením zastaviť; tým zamedziť pohybu: vodič zabrzdil auto. 

Tieto dva významy predstavujú kauzatívno-nekauzatívny pár, sledujeme, že druhý význam 

(kauzatívny) má prvok navyše, a to „spôsobiť“. Vodič je kauzátorom deja, spôsobuje 

zastavenie auta.  S konverzívami majú tieto  polysémanty spoločné to, že zmena uplatnenia 

lexémy z kauzatívneho na nekauzatívny význam je spätá s výmenou rolí aktantov. 

V prvom prípade je dej podaný z perspektívy aktanta „auto“, ktorý je logickým objektom deja 

(abstrahuje sa od pôvodcu deja). V druhom prípade je tá istá situácia podaná z perspektívy 

aktanta „vodič“, ktorý je kauzátorom a objekt (auto) sa odsúva z pozície podmetu na pozíciu 

predmetu.  

Nekauzatívno-kauzatívne páry predstavujú čiastočné, neúplné konverzíva. Nejde pri 

nich o úplnú výmenu rolí subjektu (kauzátora) a objektu, nakoľko pri nekauzatívnom 

význame (v našom prípade v prvom význame) sa kauzátor úplne vylúči. Ide teda o výmenu 

rolí so zánikom jednej z nich. Čiastočné konverzíva reprezentujú aj slovesá: zhasnúť: 

1. prestať horieť, svietiť: lampa zhasla, 2. prerušiť svietenie: otec zhasol lampu; trúbiť: 

1. vyludzovať zvuky na trúbe: trúbiť na znamenie, 2. prejavovať sa trúbivými zvukmi: 

vuvuzela hlasno trúbi; ťukať: 1. vydávať jemné zvuky, klepať: ťukanie prístroja, 

2. spôsobovať takéto zvuky, klepkať: ťukať na oblok; zarachotať: 1. vydať rachot: hrom 

zarachotal, 2. spôsobiť rachot: zarachotal kľúčmi; zaševeliť: 1. slabo zašumieť: lístie 

zaševelilo, 2. spôsobiť slabý šum: vetrík zaševelil trávou.    

 

Sprehľadnenie obsahových vzťahov v rámci derivačnej polysémie: 
KLASIFIKÁCIA: generalizácia 

       špecifikácia 
       similácia (metafora) 

IMPLIKÁCIA: metonymia 
  vnútroslovná konverzívnosť 
 

Kosémia (nepravá polysémia)  

 
Rozdiel medzi pravou a nepravou polysémiou vyplýva z toho, či je polysémant 

produktom sémantickej derivácie (tvorby nového významu na báze existujúceho významu), 
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alebo či ide o vedľajší, sprievodný produkt iných procesov (napr. slovotvorného 

odvodzovania). Porovnajme významy lexikálnej jednotky pľúciar: 

pľúciar: 1. pľúcny lekár 

   2. pacient, ktorý má choré pľúca 

Tento polysémant nie je výsledkom sémantickej derivácie (význam „pacient“ nie je odvodený 

od prvotného významu „lekár“), ale dvojvýznamovosť je výsledkom slovotvorného 

odvodzovania od základového slova pľúca s využitím prípony –iar so všeobecným 

významom „osoba“. 

Pravá polysémia je výsledkom zámerného rozvíjania sémantiky slova. Nepravá 

polysémia, tzv. kosémia, predstavuje koexistenciu významov viazaných na jednu formu, 

pričom medzi týmito významami nie je vzťah kauzálnej spätosti. Neexistuje teda príčinný 

vzťah medzi prvým a druhým významom. Druhý význam nie je motivovaný existenciou 

prvého, nie je z neho odvodený. Ako teda vzniká? 

1/ v dôsledku nejednoznačnosti predpôn: 

do-písať: 1. skončiť písanie 

                  2. pripísať a tým doplniť 

pre-maľovať: 1. znova namaľovať 

  2. inak namaľovať  

roz-utekať sa: 1. rozbehnúť sa na rozličné strany 

    2. začať utekať 

Tieto významy majú spoločné komponenty, avšak nie sú závislé jeden od druhého, vznikli 

v dôsledku slovotvorného rozvíjania základového slova písať, utekať, maľovať. 

 
2/ v dôsledku mnohovýznamovosti prípon: 

Lexikálna jednotka triedič má dva význam: 1. osoba, 2. stroj. Táto dvojvýznamovosť 

je výsledkom slovotvorného odvodzovania od základového slova triediť pomocou prípony –č, 

ktorá sa vyznačuje viacvýznamovosťou, nakoľko označuje osoby i neživé veci. Porovnajme, 

ako zapríčiňuje viacvýznamovosť prípona nasledovných slov: 

-ka/-čka: obkladačka: 1. žena, ktorá obkladá (steny, podlahy) 

                                      2. materiál na obkladanie stien 

(podobne umývačka, oberačka...)  

-ina: bravčovina: 1. bravčové mäso 

        2. vypracovaná bravčová koža 

(podobne teľacina, zajačina...) 
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-ník: pamätník: 1. kto niečo zažil 

               2. kniha s podpismi, kresbami a p. venovanými na pamiatku. 

 
3/ v dôsledku všeobecnosti motivačného významu (významu, ktorý vyplýva zo slovotvornej 

štruktúry odvodeniny) 

Zo slovotvornej štruktúry slova parketáreň vyplýva, že ide o miesto, kde sa 

nachádzajú parkety, pričom lexikálne významy vo vzťahu kosémie sa konkretizujú bližším 

určením činnosti, ktorá sa na tomto mieste s parketami vykonáva: 

1. miesto, kde sa vyrábajú parkety 

2. miesto, kde sa predávajú parkety.  

Vidíme, že tieto významy nie sú kauzálne späté (nie sú prejavom sémantickej 

motivácie), ich významová súvislosť je podmienená lexikálnym motívom parketa a príponou 

–áreň označujúcou „miesto“. Tento prípad reprezentujú i slová ako mliekareň, pekáreň. 

Podobným javom sú i slová ako nemčinár, slovakista, strúhadlo, pri ktorých lexikálne 

významy sú špecifikáciou motivačného významu (nemčinár: „osoba vo vzťahu k nemčine“ 

špecifikované v lexikálnych významoch 1. učiteľ nemčiny, 2. študent nemčiny; strúhadlo: 

„nástroj na strúhanie“ špecifikované ako 1. kuchynský nástroj s drsnými výčnelkami na 

rozdrobenie potravín, 2. nástroj na orezávanie ceruzky). 

 

Multisémia   

 
Multisémia je zmiešaný typ mnohovýznamovosti, v ktorom sa kombinuje pravá 

(derivačná) polysémia a kosémia. Semaziologickú lexikálnu paradigmu takéhoto polysémantu 

tvoria minimálne tri významy späté s formou slova, pričom niektoré z nich sú prejavom 

sémantickej motivácie, iné koexistujú ako výsledok lexikálnej motivácie. Porovnajme 

organizovanosť semaziologickej lexikálnej paradigmy slovesa prepáliť: 

1. pálením urobiť dieru, poškodiť: p. cigaretou obrus, p-ená sukňa 
2. pálením spôsobiť: p. dieru v obruse 
3. dobre, dôkladne vypáliť: p. tehly 
4. novým pálením upraviť: p. vínny destilát 
5. pálením prerušiť, spáliť: p. drôt, p. poistky; 
p. vlasy pri ondulovaní 
6. pálením spotrebovať, spáliť: p. veľa plynu 
7. expr. prestreliť: p. niekomu hlavu guľkou; 
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Vrchný rad znázorňuje nepravú polysémiu, koexistenciu významov v rámci 

polysémantu, ich vznik je podmienený pripojením viacznačnej predpony pre- k spoločnému 

lexikálnemu motívu páliť. Prvý a druhý význam sú vo vzťahu vnútroslovnej konverzívnosti 

s možnosťou konverzie rolí objektov, v našom príklade „diera“ a „obrus“. Siedmy význam 

„prestreliť“ nadobúda lexéma prepáliť v dôsledku zámerného odvodzovania nového významu 

na pozadí existujúceho významu „pálením úrobiť dieru, poškodiť“ na báze obraznosti. 

 
 
 

Cvičenia 
 
 
1. Určte, o aký typ polysémie ide v nasledovných príkladoch (1. derivačná/nederivačná 

polysémia; 2. reťazová/radiálna/reťazovo-radiálna): 

hrdlo: 1. vnútorná časť krku 

 2. niečo podobné hrdlu 

 3. expr. osoba, ktorú treba živiť (mať doma hladné hrdlá) 

1._______________________        2.______________________ 

 

misa: 1. plytšia nádoba oválneho al. okrúhleho tvaru používaná obyčajne na podávanie jedál 

 2. obsah takejto nádoby: zjesť misu halušiek 

3. nádoba podobná mise: záchodová misa 

1._______________________        2.______________________ 

 

1.  
pálením 
urobiť 
dieru, 
poškodiť 
 

 3.  
dobre, 
dôkladne 
vypáliť  
 
 

4.  
novým 
pálením 
upraviť  
 
 

5. 
pálením 
prerušiť, 
spáliť 
 
 

6.  
pálením 
spotrebovať, 
spáliť 
 
 

7. expr. 
prestreliť: p. 
niekomu 
hlavu 
guľkou 
 
 

2. pálením 
spôsobiť: p. 
dieru v 
obruse 
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parketáreň: 1. výrobňa parkiet 

         2. predajňa parkiet 

1._______________________        2.______________________ 

 

kývať: 1. uvádzať do pohybu niečo visiace, zavesené 

2. robiť pohyb zhora nadol alebo zboka nabok (časťou svojho tela), hýbať: kývať      

prstom, kývať nohami 

 3. pohybom ruky alebo hlavy dávať znamenie: kývať na priateľa 

1._______________________        2.______________________ 

 

koža: 1. povrchové pletivo pokrývajúce telo väčšiny živočíchov 

 2. vypracovaná zvieracia koža 

 3. povlak na povrchu niektorých pokrmov 

1._______________________        2.______________________ 

 
2. Pri nasledovných polysémantoch určte typ obsahového vzťahu (klasifikácia alebo 
implikácia) a konkretizujte, či ide o generalizáciu, špecifikáciu, metaforu, metonymiu, 
konverzívnosť. 
 
Príklad: kabaret: 1. zábavný tanečno-hudobný humoristický program 
       2. podnik s takýmto programom 
 
1. implikácia  2. metonymia 

 

kalich: 1. ozdobná kovová nádoba na stopke použ. pri bohoslužbách 
 2. bot. zelený kvetný obal z voľných al. zrastených lístkov 
 

1._______________________        2.______________________ 

 
dôchodok: 1. (pravidelný) príjem, zisk 

      2. pravidelný príjem osôb, kt. nemôžu hradiť náklady na živobytie z prac. príjmu,  
penzia 

1._______________________        2.______________________ 

 
dravý: 1. (o zvieratách) kt. získava potravu napádaním iných zvierat 

2. (o človeku) (bezohľadne) derúci sa dopredu, tvrdo sledujúci svoj cieľ 
 

1._______________________        2.______________________ 
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driek: 1. telo okrem hlavy a končatín, trup; jeho zúžená časť, pás 

2. pásová časť oblečenia 

 
1._______________________        2.______________________ 

 

zvädnúť: 1. stratiť sviežosť, čerstvosť: kvety zvädli 
     2. stať sa skľúčeným, slabým, ochabnúť: starec zvädol, nálada zvädla 

 
1._______________________        2.______________________ 

 
kvitnúť: 1. (o rastline) mať kvety: fialky kvitnú 

   2. byť plný kvetov, kvitnúcich rastlín: sady už kvitnú 
 

1._______________________        2.______________________ 

 

fax: 1. zariadenie na elektronický prenos textov, obrazov ap. po telefónnej sieti, telefax 

        2. materiál prenášaný takýmto spôsobom 

 
1._______________________        2.______________________ 

 

reprezentácia: 1. reprezentovanie, zastupovanie pred verejnosťou 

 2. (typickí) predstavitelia, reprezentanti 

 
1._______________________        2.______________________ 
 

kandidovať: 1. uchádzať sa o nejaký úrad, funkciu, hodnosť: kandidovať za poslanca, za  
  prezidenta 
  2. navrhovať za kandidáta: kandidovať niekoho za poslanca 
 
1._______________________        2.______________________ 
 
 
 
kôra:   1. povrchová vrstva drevín: k. stromu 

2. kôre podobná povrchová vrstva: citrónová k., šupa 
 

1._______________________        2.______________________ 
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kotiť sa: 1. (o samiciach niekt. zvierat) privádzať na svet mláďa: mačka sa kotí 
   2. (o niekt. mláďatách) prichádzať na svet: kotiace sa mačiatka 
 

1._______________________        2.______________________ 
 
opozícia:  1. opačná mienka, nesúhlas (obyč. s panujúcim názorom, s vládou) 

      2. skupina ľudí presadzujúca v polit. živote politiku odlišnú od vládnucej 
 
1._______________________        2.______________________ 
 
jačmeň:  1. obilnina s dlhým ôstím 

    2. zrno tejto obilniny 
                3. hovor. hnisavý zápal žliazky na očnom viečku 
1._______________________        2.______________________ 
 
 
chalupa: 1. jednoduchý dedinský dom; domec: drevená chalupa 

    2. takýto dom využívaný na rekreačné ciele 
  

1._______________________        2.______________________ 
 
inteligencia:  1. duš. vyspelosť charakterizovaná chápavosťou a súdnosťou; rozumové 

                       nadanie: prirodzená inteligencia, vysoká inteligencia 

          2. spoločenská vrstva duševne pracujúcich ľudí 

 
1._______________________        2.______________________ 
 
imunita: 1. odolnosť organizmu proti nákaze: prirodzená, získaná imunita 

   2. práv. vyňatie osôb spod zákona: poslanecká, diplomatická imunita 
 
1._______________________        2.______________________ 
 
chór:  1. vyvýšené miesto v kostole pre organ a spevákov 

2. zbor spevákov 
 

1._______________________        2.______________________ 
 
konzultovať:  1. radiť sa s odborníkom: konzultovať s lekárom (o zdravotnom stave) 

          2. poskytovať odbornú radu: profesor dnes (ne)konzultuje 
 

1._______________________        2.______________________ 
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3. Pripomeňte si, aké typy súvislostí sa systémovo opakujú pri metonymách. Nájdite 
aspoň 5 ďalších typov súvislostí, ktoré nie sú spomenuté vo výklade. Uveďte príklady.  
 
Príklad:  
Do obývačky sa mi hodí jelša (=nábytok). 
Súvislosť: materiál – výrobok z neho 
Ďalšie príklady: na rukách nosí zlato, v kuchyni máme buk a pod.  
 
 
4. Pouvažujte nad nasledovnými polysémantmi: 
a) určte, ktoré z nich predstavujú kosémiu, derivačnú polysémiu a multisémiu. 
b) pri kosémii identifikujte konkrétnejší spôsob vzniku mnohovýznamovosti. 
 
drôtenka: 1. klbko kovových stružlín na čistenie riadu 
      2. pružná drôtená vložka do postele 
 
kopyto: 1. rohovitý obal na prstoch niektorých zvierat: konské kopyto 
   2. (drevená) obuvnícka forma 
 
korbáčik: 1. zdrob. ku korbáč 
       2. výrobok zo spletených pásikov ovčieho syra 
 
kvetinárstvo: 1. záhr. odbor zaoberajúci sa pestovaním kvetov 
   2. predajňa kvetov 
 
koreniť: 1. mať (zapustené) korene: strom korení hlboko v zemi 
    2. kniž. mať pôvod, tkvieť: zaostalosť korení v biede 
 
premerať: 1. dôkladne zmerať 
      2. znova zmerať 
 
vysypať: 1. sypaním dostať von: vysypať múku z vreca 
    2. takto vyprázdniť: vysypať kôš 
    3. znútra, na povrchu posypať 
 
stopnúť: 1. zmerať trvanie niečoho na stopkách al. hodinkách 
    2. zastaviť auto s cieľom odviezť sa  
 
doznieť: 1. prestať znieť: hudba, pieseň doznela 
    2. zaznieť po istú hranicu, doľahnúť: jeho kroky dozneli až k nám 
 
preplávať: 1. plávaním sa cez niečo dostať: preplávať rieku 

      2. s námahou uspieť: preplávať skúškou 
       3. stráviť plávaním: preplávať štyri hodiny denne 
 
čistička: 1. žena, ktorá niečo čistí 
     2. čistiaci stroj 
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5. K nasledovným slovám pripíšte druhý ustálený význam tak, aby polysémanty boli 
prejavom kosémie. 
 
nosič: 1. nositeľ, prenášač choroby 
 2........................................... 
 
doučiť: 1. učením doplniť (vedomosti) 
   2. ......................................... 
 
čokoládovňa: 1. továreň na výrobu čokolády a čokoládových výrobkov 

2. ..................................................................................... 
 
rusista: 1. odborník na ruský jazyk a literatúru 
    2. .......................................................... 
 

premietačka:  1. pracovníčka, kt. obsluhuje premietací prístroj 
2. .......................................................... 

 
zazvoniť: 1. prejaviť sa zvonením: zazvonil telefón 
      2. .......................................................... 
 
6. Syntaktickým usúvzťažnením slov skúmajte, či ide o polysémant s vnútroslovnou 
konverziou významov. 
 
1.  orezať, strom, konáre 
..................................................................................................................................... 
2. Jano, básniť, Vierka 
..................................................................................................................................... 
3. lúštiť, dedko, krížovka 
..................................................................................................................................... 
4. babka, ovinúť, ručník, hlava 
..................................................................................................................................... 
5. baník, ťažiť, uhlie 
..................................................................................................................................... 
6. malinovka, pohár, pretiecť 
..................................................................................................................................... 
7. hrniec, kypieť, mlieko 
..................................................................................................................................... 
8. otec, prevŕtať, otvor, stena  
..................................................................................................................................... 
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Hierarchizácia významov v rámci polysémantu 

 

Postavenie jednotlivých semém v rámci polysémantu nie je rovnocenné a ich poradie 

pri zachytení v slovníku nie je náhodné. Paradigma jednotlivých sém je hierarchizovaná, 

pričom východiskom je význam, ktorý sa považuje za základný a v slovníku sa uvádza na 

prvom mieste. Pri lexikografickej hierarchizácii významov polysémantu sa zohľadňujú 

niekoľké základné kritériá (súbor kritérií nie je uzatvorený a môžu vystupovať ako relevantné 

ďalšie): 

 spôsob nominácie: pri hierarchizácii zohráva úlohu opozícia 

doslovnosť/nedoslovnosť (prenesenosť). Za východisko (prvotný význam) sa považuje 

priamy význam, ako ďalšie sa uvádzajú v poradí transpozície významov. Priamosť 

vyplýva z konvenčnosti usúvzťažnenia lexémy s denotátom. 

krk: 1. časť tela väčšiny stavovcov spájajúca hlavu a trup  

  2. to, čo svojím tvarom pripomína túto časť tela: krk husieľ 

 kontextová autonómnosť: primárny je význam, ktorý je relatívne kontextovo 

nezávislý (prvotne sa vybaví bez uvedenia kontextu), za týmto sa uvádzajú významy, 

ktoré dešifrujeme pomocou kontextu: 

hniezdo: 1. upravené miesto al. ochranná stavba vtákov a niektorých iných živočíchov na 

kladenie vajec a vysedenie mláďat al. ich vrhnutie 

    2. ľudské obydlie 

    3. miesto, odkiaľ sa niečo šíri, kde sa niečo sústreďuje: hniezdo vzbury  

 frekvencia: pri radení významov sa zohľadňuje ich frekvencia výskytu, východiskový 

je význam s najvyššou frekvenciou.  

 rozsah slovotvorných vzťahov: pri hierarchizácii významov sa zohľadňuje, aký 

slovotvorný potenciál majú jednotlivé lexie.    

kričať: 1. vydávať silný ľudský hlas, zvuk, krik, veľmi silno volať - zakričať (na niekoho), 

prekričať (niekoho), vykričať (sa), rozkričať (sa), krik, krikľúň, krikľavý a pod. 

 4. byť veľmi výrazný - prekričať (iné farby), krikľavá (farba)  

 lexikálna distribúcia: lexikálna distribúcia jednotlivých významov pri uplatnení 

v reči sa môže rôzniť. Množina okolí, teda lexém, s ktorými môže polysémant 

v jednotlivých významoch susediť, je širšia pri prvotnom význame, druhotné významy 

sa často vyznačujú obmedzenou lexikálnou distribúciou.  

 konkrétnosť: ak polysémant zahŕňa konkrétne aj abstraktné významy, základný 

význam je spravidla konkrétny, abstraktné významy sú druhotné.  
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dlh:  1. vypožičané al. nevyplatené peniaze; peňažný záväzok 

2. záväzok morálneho charakteru  

dlhý: 1. ktorý má veľký rozmer v priestore čo do dĺžky 

 2. ktorý má značné časové rozpätie, ktorý trvá počas veľkého časového úseku 

 štylistická príznakovosť: v hierarchii je primárny význam, ktorý nie je štylisticky 

príznakový. Štylisticky príznakové významy sa umiestňujú za štylisticky neutrálne 

významy. 

rýpať: 1. niečím zahroteným, ostrým vnikať do povrchu a tak narušovať (rýpať do steny) 

2. expr. zlomyseľne napádať, kritizovať (rýpať do spolužiaka) 

hrmieť: 1. znieť silným, ohlušujúcim zvukom pri blýskaní (počas búrky)  

  ... 

3. expr. hovoriť mohutným, hromovým hlasom, obyč. v určitom citovom rozpoložení, 

v rozrušení  

 gramatická príznakovosť (neúplnosť paradigiem, nepravidelnosť) 

ihlička: 1. (menší) špicatý predmet v podobe ihly, často súčasť nástrojov al. prístrojov; tenšia 

ihla na šitie 

2. vysoký tenký podpätok na dámskych topánkach 

3. obyč. pl. elegantné dámske topánky na tenkých vysokých podpätkoch 

 

 

Cvičenia 
 

 

1. Po zistení semaziologickej lexikálnej paradigmy prebieha organizácia semém tak, 
že sa zisťujú charakteristiky významov, porovnávajú sa a následne sa paradigma 
semém štruktúruje. Všimnime si bližšie slovníkovú štrukturáciu niekoľkých 
polysémantov, charakterizujme jednotlivé semémy podľa uvedených kritérií.  

 

hrdlo: 1. vnútorná (predná) časť krku s dýchacím ústrojenstvom, hltanom a hlasivkami                                  

začínajúca sa za ústnou dutinou 

   2. časť tela, ktorá pripája hlavu k trupu 

  3. niečo podobné časti tela spájajúcej hlavu s trupom, zúžená (často vrchná) časť 

niečoho 

  4. hovor. expr.  osoba, ktorú treba živiť: kŕmiť štyri hladné hrdlá 
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hrabať: 1. zhŕňať hrabľami na jedno miesto 

2. hrabľami zbavovať niečoho na povrchu 

3. hrabľami upravovať zem 

4. (o nietorých zvieratách) nohami rozhŕňať 

5. expr. hmataním premiestňovať, prehadzovať, často s cieľom niečo nájsť 

6. robiť nezladené pohyby rukami, často v snahe nájsť oporu 

7. pejor. brať, zhromažďovať pre seba (najmä peniaze, majetky) 

8. strácať rozum: čo ti hrabe? 

 

kotrmelec: 1. cvik spočívajúci v postupnom pretočení celého tela cez hlavu dotýkajúc sa 

podložky, kotúľ 

             2. pohyb podobný tomuto cviku: auto dostalo šmyk a urobilo kotrmelec 

              3. chybné nesprávne rozhodnutie, náhla al. výrazná zmena: názorový kotrmelec, 

logický kotrmelec 

 

kotviť: 1. (o lodiach) stáť na kotvisku al. v zálive, v zátoke, obyč. pomocou kotvy 

2. (o ľuďoch) nachádzať sa al. mať dočasné bydlisko na (zakotvenej) lodi 

3. nechávať plavidlo niekde stáť pomocou kotvy, zakotvovať 

4. pevne pripájať, pripevňovať, upevňovať, ukotvovať (kotviť skriňu, betónové stĺpy 

apod.) 

5. kniž. mať v niečom svoj začiatok, pôvod, vychádzať, koreniť, prameniť: príčiny 

terajšej situácie kotvia v minulosti. 

 

2. Jednotlivé semémy nasledovných polysémantov hierarchizujte podľa vyššie 
uvedených kritérií a vzťahu medzi nimi. Odôvodnite poradie, ktoré ste zvolili: 

 

Konverzácia:  

• učebná pomôcka na precvičovanie cudzieho jazyka, konverzačná príručka 

• rozprávanie sa niekoľkých osôb, neformálny rozhovor 

• precvičovanie cudzieho jazyka formou dialógov, rozhovorov 

• vyučovací predmet zameraný na takéto precvičovanie   
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Kosť:  

• pevné tvrdé tkanivo tvoriace základnú opornú časť tela stavovcov 

• toto tkanivo (zvierat) spolu s mäsom upravené ako potravinársky výrobok a určené na 

konzumovanie  

• príťažlivé dievča 

 

Ihlička:  

• vysoký tenký podpätok na dámskych topánkach  

• obyč. pl. elegantné dámske topánky na tenkých vysokých podpätkoch 

• (menší) tenký špicatý predmet v podobe ihly, často súčasť nástrojov al. prístrojov: 

tenšia ihla na šitie 

 

Koryto:  

• pejor. finančne výhodné postavenie, výnosné miesto (byť pri koryte) 

• znížený pás, žľab na dne doliny, ktorým prúdi (trvalo al. časť roka) potočná al. riečna 

voda 

• veľká podlhovastá drevená nádoba vydlabaná z kmeňa stromu al. zbitá z dosák, 

používaná pri zakáľačkách na obrábanie ošípaných, na solenie mäsa a slaniny al. 

v minulosti na zarábanie chleba, na pranie a kúpanie v domácnostiach na vidieku 
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Polysémia a homonymia 
 

 

Okrem polysémie sa vo výskume viacvýznamovosti opisuje jav nazývaný homonymia. 

Pri homonymii vstupujú do vzťahu dve lexikálne jednotky,  ktoré sú formálne (zvukovo či 

graficky) podobné, avšak ide o podobnosť čisto náhodnú, bez sémantickej či funkčnej 

kauzálnej spätosti. Napriek jasnosti kritéria na odlíšenie homonymie od polysémie sa 

vyskytujú nejednoznačné prípady, pri ktorých je ťažké posúdiť vzájomnú súvislosť 

významov. 

Všimnime si niekoľko lexikálnych jednotiek, ktoré sú lexikograficky (v SSSJ) zachytené 

ako homonymá. Pri mnohých z nich je významová súvislosť výrazná. Prostredníctvom týchto 

príkladov uvažujme nad typovou rôznorodosťou homoným: 

 

chrapúnsky1 adj. – vyznačujúci sa hrubosťou, neslušným, bezočivým správaním, 

nevychovaný, surový, grobiansky, príznačný pre chrapúňa 

chrapúnsky2 adv. – hrubým, bezočivým, neslušným spôsobom, grobiansky, nevychovane; 

príznačne pre chrapúňa 

 

choromyseľný1 adj. – ktorý je duševne chorý; svedčiaci o duševnej chorobe 

choromyseľný2 s. – kto je duševne chorý 

 

chladno1 prísl. – vyvolávajúc pocit chladu, zimy 

chladno2 s. – nízka teplota 

 

chemička1 – chemická továreň 

chemička2 – odborníčka v oblasti chémie 

 

reštaurácia1 – pohostinský podnik, v ktorom sa podáva strava 

reštaurácia2 – reštaurovanie 

 

chatový1 – vzťahujúci sa na chatu 

chatový, četový2 – súvisiaci s chatom (četom) 



 90 

 

 

cisársky1 adj. – vzťahujúci sa na cisára, na cisárstvo 

cisársky2 prísl. – charakteristicky pre cisára 

 

fúzač1 – fúzatý muž 

fúzač2 – 1. chrobák s dlhými tykadlami, 2. stredne silný pes s dlhšou mäkšou srsťou na 

sánke i na pysku vytvárajúcou fúzy 

 

chlpáň1 – zviera, obyč. pes s výraznými hustými chlpami al. dlhšou srsťou 

chlpáň2 – človek s výrazne zarasteným telom al. tvárou 

 

čistič1 – kto niečo čistí 

čistič2 – prostriedok na čistenie 

 

čistička1 – žena, ktorá čistí 

čistička2 – prístroj na čistenie 

 

alko1 adj. – (o nápojoch) obsahujúci alkohol 

alko2 s. – nápoj obsahujúci alkohol, alkoholický nápoj 

 

fóliový1 – vyrobený z fólie 

fóliový2 – vzťahujúci sa na fólio 

 

cink1 – napodobňuje zvuk pri zvonení, pri náraze kovových al. sklených predmetov 

cink2 – (z nemčiny) dychový hudobný nástroj z dreva obtiahnutého kožou s hmatovými 

dierkami majúci tvar zvieracieho rohu 

 

cirkulár1 – strojová kotúčová píla 

cirkulár2 – úradný prípis určený viacerým inštitúciám al. ľuďom, obežný list 

 

cit1 – prežívaný subjektívny vzťah k osobám, predmetom, javom a k vlastnej činnosti 

prejavujúci sa v určitých spôsoboch správania 

cit2 cit. – výzva zachovať ticho 
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Príklady nasvedčujú, že ako homonymá sú v SSSJ spracované nasledovné prípady: 

 pravé homonymá – rovnako znejúce slová bez zjavnej významovej súvislosti, 

ktoré majú rozdielny pôvod (cink, cit, reštaurácia) 

 mužské podstatné mená zhodného tvaru a rovnakého pôvodu označujúce osobu, 

zviera alebo vec – odlišujúce sa gramatickou formou kategórie životnosti (chlpáň, 

fúzač, čistič) 

 ženské (osobné) podstatné mená prechýlené od mužských podstatných mien 

a súvzťažné slová označujúce zvieratá alebo veci (chemička, čistička) 

 slovnodruhové homonymá – rovnako znejúce slová s rôznou slovnodruhovou 

platnosťou, ktoré vznikli prechodom z jedného slovného druhu do druhého 

(choromyseľný, chladno, alko) 

 adjektíva utvorené od nehomonymných základov (chatový < 1. chata, 2. chat, 

fóliový < 1. fólia, 2. fólio) 

 mužské adjektíva a príslovky rovnako znejúce vplyvom pravidla rytmického 

krátenia (chrapúnsky, cisársky) 
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Metafora 
 

 

Jazyková metafora 

 

Zo semaziologického hľadiska možno metaforu opísať ako tvorenie nových 

(druhotných) významov lexikálnej jednotky spočívajúce v tom, že pomenovanie sa 

prepožičiava ďalšej entite, a to na základe vnímanej podobnosti s entitou, s ktorou je výraz 

priamo referenčne spätý. Na úrovni sémantiky sa táto podobnosť prejavuje ako výskyt 

obsahového komponentu, ktorý je spoločný prvotnému a druhotnému významu. 

Z kognitívneho hľadiska je metafora prejavom klasifikačného vzťahu. Usúvzťažnené entity sa 

považujú za rovnocenné (ekvivalentné) v istom aspekte, provizórne sa zaraďujú do jednej 

triedy (klasifikujú sa ako „jedno“) a  na základe toho sa označujú spoločným pomenovaním. 

V učebnici sa presnejšie hovorí o metafore ako prípade „fiktívnej klasifikácie“ (Dolník, 2003, 

s. 64). Hoci v metafore pohni si, ty slimák pomalého človeka na základe vlastnosti „pomalý“ 

začleňujeme do triedy slimák, uvedomujeme si hybridnosť, nehomogénnosť (nerovnorodosť) 

takejto kategórie, teda fiktívnosť začlenenia človeka do triedy slimák.  

Vnútorná stavba metafory. S ohľadom na kognitívnu stránku metafory sa rozlišujú 

tri zložky hĺbkovej stavby, a to tenor, vehikulum a báza. 

Tenor (téma, fokus) predstavuje východiskovú pojmovú doménu, jav, o ktorom sa vypovedá. 

V metafore bilbordy sú škaredými bradavicami Bratislavy je tenorom komponent „bilbordy“, 

nakoľko táto entita je témou výpovede a cieľom metaforizácie. 

Vehikulum (figúra) je pojmová doména, z ktorej sa preberá pomenovanie a prostredníctvom 

nej sa vypovedá o tenore. Ide o zdroj metaforizácie. V našej metafore bilbordy sú škaredými 

bradavicami Bratislavy je vehikulom komponent „bradavice“, ktorý podáva novú informáciu 

o téme prostredníctvom vytvorenia obrazu.  

Báza je to, čo majú entity spoločné. Ide o spoločnú vlastnosť alebo súbor spoločných 

vlastností, ktoré tvoria základ pre prenos pomenovania. V našom prípade poukazuje na bázu 

povrchovo vyjadrená vlastnosť „škaredý“ bilbordy sú škaredými bradavicami Bratislavy. 

Báza nie je v rovnakej miere zastúpená v doméne tenora a vehikula. Bázová vlastnosť je 

typická pre vehikulum (bradavice) a prostredníctvom metafory sa zvýrazňuje aj v doméne 

tenora (bilbordy). Preto je podobnosť v metafore asymetrickým vzťahom, tenor 
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pripodobňujeme k vehikulu, ale pripodobnenie v opačnom smere by malo iný zmysel 

(porovnajme hypotetickú metaforu *bradavice sú bilbordmi tváre, pri jej interpretácii by 

pravdepodobne figurovala ako báza schopnosť bradavíc upútať).  

Báza ako „to, čo je spoločné“ je typovo značne variabilným komponentom. Tradične 

sa rozlišuje podobnosť vlastností (tvaru, zmyslových vlastností, funkcie, stavu a pod.), 

podobnosť vzťahov (štruktúrna podobnosť) a V. Krupa (1997) zvlášť vyčleňuje funkčnú 

podobnosť, ktorá nemusí mať kognitívny základ, ale ide o emocionálnu podobnosť javov 

vyplývajúcu z postoja subjektu k vnímanej skutočnosti (porovnajme hodnotiace metafory ako 

ty had, brzda (o človeku), anjel (o človeku) a pod.). Najmä pri originálnych metaforách je 

báza značne subjektívnej povahy, vychádzajúc z individuálnych konotácii tvorcu metafory 

a neraz je ťažko rozložiteľná na určité spoločné príznaky. 

Tenor, vehikulum, báza sú termíny, ktorými sa vystihujú procesy spojené s 

metaforou na úrovni myslenia (hĺbková rovina), nie jazykového vyjadrenia. Jazykové výrazy 

predstavujú až povrchovú rovinu metafory. Medzi hĺbkovou a povrchovou rovinou nie je 

symetrický vzťah, lebo všetky hĺbkové zložky nemusia byť povrchovo explicitne vyjadrené. 

Porovnajme: 

1. Europoslanci sú Šípkové Ruženky.  

2. Tie Šípkové Ruženky v europarlamente celý čas prespia. 

Hĺbkovú rovinu tejto metafory predstavujú komponenty „poslanci“ (tenor), „rozprávková 

bytosť – Šípková Ruženka“ (vehikulum), „spánok“ (báza). V prvej metafore je na povrchovej 

rovine vyjadrený tenor a vehikulum, v druhej metafore je na povrchovej rovine explicitne 

vyjadrené vehikulum (Šípkové Ruženky) a báza (prespia). Na tenor odkazuje lexéma 

„europarlament“. 

Porovnajme i ďalší príklad: 

1. Tvoj účes pripomína hniezdo. 

2. Máš na hlave hniezdo. 

Hĺbková rovina: účes (tenor), hniezdo (vehikulum), tvar (báza). 

Povrchová rovina: 1. metafora: účes a hniezdo (tenor a vehikulum), 2. metafora: hniezdo 

(vehikulum). 

Vidíme, že povrchová štruktúra pripúšťa variabilitu v miere explicitnosti alebo implicitnosti 

jednotlivých zložiek. Spravidla zostáva v implicitnej podobe báza a tenor, často obe zložky 

zároveň. Jedinou zložkou, ktorá musí byť v metafore explicitne vyjadrená, je vehikulum. 
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Klasifikácia metafory. Pri sledovaní variability metafory nás budú v lexikológii 

zaujímať dve kritériá: 

1/ miera uzualizovanosti metafory 

Z tohoto hľadiska rozlišujeme metafory uzuálne (inak lexikalizované, slovníkové, 

konvenčné, jazykové) a metafory okazionálne (nelexikalizované, aktuálne, individuálne, 

rečové). K uzualizácii metafory dochádza tým, že spoločenstvo akceptuje metaforu, tá sa 

stane súčasťou úzu, s čím súvisí oslabenie obraznosti ako vnímanej súvislosti medzi vlastným 

a preneseným významom. Uzuálnosť či originálnosť metafory nesúvisí s tým, či je metafora 

básnická alebo nie. Aj v spontánnych prejavoch, v bežnej konverzácii nachádzame mnoho 

originálnych metafor.   

Príklady uzuálnych metafor: hrudný kôš, zlatý dážď, orlí nos, čokoládová pleť, ostrá 

fotografia, sladký úsmev, vagón starostí, more problémov, štipka rozumu, kvapka nádeje, 

česať trávu, vyžehliť problémy, mračiť sa, správať sa macošsky, uniknúť o chlp. Príklady 

dokladajú, že metafora je slovnodruhovo rozmanitá. Mnohé uzuálne metafory predstavujú 

publicistické klišé ako čierne zlato, finančný poplach, šedá (sivá) ekonomika, podvýživená 

ekonomika, špinavé peniaze (pranie špinavých peňazí), astronomické ceny.  

Príklady okazionálnych metafor z bežnej reči: charakter krivý ako serpentíny na 

Donovaloch; okno vlaku bolo zvonku akváriom národností; Paroubek údržbárom upadajúcej 

českej vlády; Šatan bol režisérom gólu; smoking sú pre mňa montérky a pod.  

  

 2/ V učebnici (Dolník, 2003, s. 65) sa triedia metafory  na základe funkčného využitia 

podobnosti na štyri druhy: 

a/ nominatívna metafora (inak denotačná, indikatívna) – metafora s denotatívnym typom 

významu. Motiváciou vzniku takejto metafory je pomenovacia potreba (nominatívna funkcia), 

prenesené pomenovanie sa vzťahuje na konkrétny objekt, pre ktorý zväčša chýba 

pomenovanie. Úlohu tu zohráva vonkajšia podobnosť, ktorá nie je nijako zvlášť funkčne 

zaťažená. Príklady: 

Ručičky na hodinkách ukazujú 8 hodín. 

Nastúpila do výťahu a stlačila gombík – siedme poschodie. 

Kvôli pokazenému bubnu práčky sme volali opravára. 

Tlačil ho jazyk na topánke. 

Na tréningu odtrhol basketbalový kôš. 

Ku klenotom múzea patrí gotický kalich so zdobenou stopkou.  
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b/ kognitívna metafora – metafora so signifikatívnym typom významu.  Predmetom 

pomenovania je abstraktná entita. Takáto metafora zohráva kognitívnu funkciu, 

pripodobnením ku konkrétnejšiemu javu  sa kognitívne uchopuje abstraktný jav.  

Bolo ťažké sledovať jeho zložité myšlienkové pochody. 

Podpísaním Lisabonskej zmluvy uskutočnilo 27 členských štátov významný krok v európskej 

integrácii. 

Vlastná skúsenosť je najlepším prameňom poznania. 

Došiel problému na koreň. 

Zmena vlastného mena na umelecké spevákom brány do sveta šoubiznisu neotvorí, napriek 

tomu vystupujú takmer všetci pod pseudonymom. 

Nemecký premiér odstúpil z funkcie. 

Mal na ňu ťažké srdce. 

Má mäkkú povahu. 

c/ obrazná metafora – metafora, ktorá podnecuje vznik názornej predstavy (obrazu) 

o označovanom jave, pričom na pozadí zhôd a rozdielov medzi doménou tenora a vehikula 

vystupujú do popredia príznaky, ktoré výstižne charakterizujú označovanú entitu:  

Máš na hlave hniezdo. 

Europoslanci sú Šípkové Ruženky. 

Má charakter krivý ako serpentíny na Donovaloch. 

Naše mesto rozkvitá. 

d/ citovo-hodnotiaca metafora – motiváciou vzniku metafory je vyjadrenie citovo-

hodnotiaceho postoja. Táto metafora má blízko k obraznej metafore, avšak okrem toho, že sa 

vyvoláva názorná predstava, tá má výrazne podnecovať k pozitívnym či negatívnym 

emóciám: 

Ten novinár bol bezcharakterný slizký had. 

Milionársku daň môže vymyslieť len dutá hlava.  

Mišo je ale somár. 

Bezcharakterne parazituje na nešťastí iných. 

Otročiť v práci od svitu do mrku. 
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Extenzia pojmu metafora 

 

Doteraz sme sa venovali metafore v užšom zmysle (jazykovej, atributívnej metafore). 

Pri tomto type metafor predstavuje bázu príznak (či súbor príznakov), ktorý sa interpretuje 

ako spoločný pre obe usúvzťažnené entity, na základe čoho dochádza k prenosu 

pomenovania. Toto je klasické lexikologické chápanie metafory, ktoré koreluje 

s aristotelovským rámovaním metafory do výkladu o „menách“ (onoma) ako častiach, 

segmentov reči. Predpokladom teda bolo, že metaforizácia sa dotýka vzťahu dvoch 

pomenovaní.  

Termín metafora sa v súčasnosti používa širšie na označenie javov, ktoré sú variabilné 

z hľadiska povrchovej štruktúry či hĺbkovej stavby. Označenie metafora sa používa ako 

hyperonymum pre rôzne analogizačné prostriedky známe už z klasickej rétoriky, pri ktorých 

je podobnosť spojená s obraznosťou. Ešte širšie je metaforou každé nie doslovné použitie 

jazykovej formy (napr. Kořenský, 1998, s. 87). V tomto zmysle sa pojem metafora prekrýva s 

pojmom obraznosť. Porovnajme „metaforickosť“ niekoľkých trópov založených na 

podobnosti:  

1/ hádanka:  

Aký je rozdiel medzi školou a väzením? Vo väzení aspoň vieš, za čo sedíš.  

Ropucha a tridsať žabiek. Čo to znamená? Svokra vešia záclony. 

2/ (metaforické) prirovnanie: Mám brucho ako balón; Je prefíkaný ako líška; Je biely ako 

krieda; Je dutý ako delo; Je smädný ako ťava; Má oči ako dve hviezdičky; Je pehavý ako 

morčacie vajce; Je tvrdý ako močový kameň. Za metaforické či obrazné môžeme považovať 

tieto prirovnania práve vďaka asymetrickosti vzťahu medzi prirovnávanými doménami. 

Znamená to, že A môžeme prirovnať k B (pehavá tvár je ako morčacie vajce), ale neplatí, že 

B je podobné A v rovnakom zmysle (morčacie vajce je ako tvár). Pri entite, ku ktorej sa 

prirovnáva (morčacie vajce), je bázová vlastnosť výrazná, salientná, typická (prefíkanosť pre 

líšku, okrúhlosť pre balón, dutosť pre delo). Preto nie je metaforické prirovnanie reverzibilné 

(nemôže dôjsť k výmene rolí tenora a vehikula).  

3/ synestézia: prenos pomenovania z jednej zmyslovej oblasti do druhej: v metaforách  ostrý 

výkrik (prenikavý); ostrá chuť (výrazná, korenistá); ostrý zápach; ostrá fotografia sa 

zmyslový pocit z oblasti hmatu prenáša do oblasti sluchu, chute, čuchu, zraku; v metafore 

sladký hlas sa pocit chute prenáša do oblasti sluchu; studený pohľad je prenos zmyslového 

pocitu hmatu do oblasti zraku; originálna metafora výskajúce oči (I. Štrpka) predstavuje 

prenos sluchového vnemu do oblasti zraku.  
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4/ alegória: je metaforou uplatnenou na ploche celého textu, možno hovoriť o rozvitej, 

komplexnej metafore, ktorá pozostáva z množstva parciálnych metafor ozrejmujúcich rôzne 

stránky témy textu (tenora). Alegória je založená na dvoch plánoch – reálnom a fiktívnom. 

Reálny plán predstavuje tenor alegórie a v čistej alegórii zostáva implicitný, nevyjadrený. 

Fiktívny príbeh predstavuje metaforické vehikulum a je povrchovo vyjadrený, na základe 

neho príjemca rekonštruuje reálny plán. V niektorých prípadoch sa interpretácia uľahčuje tak, 

že sa naznačuje tenor (reálny plán) alebo nejakým spôsobom vysvetľuje zmysel. Prečítajme si 

úryvok z alegorického fejtónu J. Satinského s názvom Harmatanec, v ktorom reálny plán 

predstavuje destabilizácia Slovenska (z knihy Listy z Onoho sveta, 2007, s. 69).  

Keď je diskotéka v najlepšom, všetci sa roztancujú a dievčatá začínajú byť povoľné, nastupuje 

na parket macher. On dá celému večeru v sále „vtip“ a „šarm“. Chvíľu sa zvŕta s partnerkou 

v tanci a potom z roztopaše drgne z celej sily do susedného tanečného páru. Ten stratí 

rovnováhu a preletí krížom cez parket až na druhú stranu, pričom zhodí po ceste desať 

ďalších párov. Celá tá „chodba“ tiel chytí balans a má čo robiť, aby nespadla a vrátila sa do 

rytmu... Zo všetkých strán sa ozýva pobúrene: „To sú fóry! Veď sme mohli tresnúť na parket! 

Nechajte si tie grify!“ Frflanie nie je adresované „vtipnému“ machrovi, ktorý to na parkete 

svojím bodyčekom zapríčinil. – Ten sa búri s ostatnými, hrá divadlo, že aj on stratil 

rovnováhu... Ľudia frflú na tých dvoch chudákov, do ktorých majstrovsky drgol a ktorí 

pozrážali ostatných. Macher má zo svojho žartu radosť a po chvíli zopakuje ten istý grif: vrazí 

bokom z celej sily do ďalšieho nič netušiaceho páru. Ten akceleruje, vyletí z rytmu a opäť 

pozráža celú „chodbu“ tiel. Opäť sa všetci dívajú zlými očami na nevinných drgnutých, 

bodyčekovaných, vyšinutých tanečníkov. Toto drganie z machrovej roztopaše napokon 

znervózni celú diskotéku a ľudia prestanú mať chuť chodiť na tanečný parket a dávať do seba 

znezrady drgať... 

Jeden drgá do všetkých – všetci do nikoho. To je stručné hlásenie o stave našej „únie“. Čoraz 

častejšie počujem a čítam „... Ten a ten svojím vyhlásením, článkom, postojom, svojou 

prítomnosťou alebo neprítomnosťou, angažovanosťou alebo neangažovanosťou, tým, že 

odovzdal hlas, alebo tým, že neodovzdal hlas, DESTABILIZUJE NAŠU REPUBLIKU...“ Náš 

macher na parkete do niekoho z celej sily drgne (do Maďarov školami, do živnostníkov 

pokladňami, do DIK-ov obligáciami...), tí preletia parket, pozrážajú zákazníkov, investičné 

fondy, „tancujúcich“ novinárov, učiteľov, roľníkov. (...) 

5/ analógia: Vo svojej Poetike považoval Aristoteles analógiu za spôsob metafory. Analógiu 

chápal v zmysle jednoduchých proporčných vzťahov A:B = C:D: „staroba sa má k životu, ako 

sa má večer ku dňu a teraz niekto pomenuje večer starobou dňa alebo starobu (...) večerom 
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alebo sklonkom života“ (1944, s. 54). Na rozdiel od metafory založenej na podobnosti 

atribútov (porovnaj metaforu v užšom zmysle) sa analógiou rozumie metafora založená na 

štruktúrnej podobnosti (podobnosti vzťahov) medzi entitami v dvoch pojmových doménach. 

V súčasnosti je pojem analógia v zmysle metafora skúmaný hlavne v rámci tzv. teórie 

mapovania štruktúry (Gentnerová, 1982; Gentnerová – Clement, 1988). Príklad: 

V. Tomanová: V súčasnosti je dôchodkový systém jedna obrovská potápajúca sa loď, na 
ktorej na palube hore je 1 500 000 sporiteľov a v podpalubí sú skoro ďalšie štyri milióny 
občanov, pretože sa to týka všetkých občanov. 
D. Krajcer: Aj tí, čo sú na hornej palube, tak občas idú do podpalubia, lebo 
V. Tomanová: Do tejto lode značne zateká a je potrebné upchať najprv všetky diery a 
zachrániť všetkých občanov, nielen tú privilegovanú skupinu 1 500 000 sporiteľov. A práve 
preto súčasná vláda veľmi zodpovedne myslí na tých. (TV JOJ; De Facto; 23/10/2007) 
 

Táto analógia je výsledkom mapovania, teda prenášania štruktúry (vzťahov) z jednej 

pojmovej domény nazývanej zdrojová doména do druhej domény nazývanej cieľová 

doména. V našom prípade je zdrojovou doménou LOĎ, cieľovou doménou je 

DÔCHODKOVÝ SYSTÉM. V rámci týchto domén sa vyskytujú objekty, ktoré sú vo 

vzájomných vzťahoch a vyznačujú sa istými atribútmi. 

 

zdrojová doména     cieľová doména 
loď       dôchodkový systém 
 
 
 
„riadiť“            „riadiť“ 
 
                                   
            
            
     „výhodnejší“                       „výhodnejší“   
            
            
            
            
            
  
„zapríčiňovať“                 „zapríčiňovať“  
   
            
            
           
„zapríčiňovať“                 „zapríčiňovať“ 
 
 

posádka vláda 

cestujúci občania 

cest. na 
palube 
 

cest. 
v podpalubí 

sporitelia 1 sporitelia 2 

diery v podpalubí medzery v systéme 

zatekanie zlyhanie systému 

ohrozenie 
cestujúcich 

ohrozenie občanov 
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Podobnosť v zmysle analógie tu vzniká ako korešpondencie medzi jednotlivými 

objektmi v poznávacej doméne, pričom relevantné sa tu ukazujú korešpondencie založené na 

vzťahoch, napr. X je nadradený Y, A je výhodnejší než B, Z zapríčiňuje V. Tieto 

korešpondencie vzťahov medzi prvkami (objektmi) v dvoch odlišných doménach (oblastiach) 

sa nazývajú štruktúrnou podobnosťou. Mapovanie je teda prenášanie štruktúry poznania 

z jednej oblasti do druhej, zo zdrojovej oblasti do cieľovej. Pri mapovaní platia podobné 

konštanty ako pri vzniku atributívnej metafory: a) ukazuje sa, že abstraktná doména 

(dôchodkový systém) je uchopovaná prostredníctvom zmyslovo vnímateľnej, konkrétnej 

domény (loď) a nie naopak, b) mapovanie sa vyznačuje asymetriou vzťahu medzi zdrojovou  

a cieľovou doménou , teda môžeme hovoriť o dôchodkovom systéme ako o lodi, avšak loď by 

sme nepripodobnili k DS v tom istom zmysle.  

To, či môžeme istú metaforu považovať za atributívnu metaforu alebo za analógiu nie 

je vždy kvalitou metafor, ktorú by tieto mali a priori. Štruktúrna či atributívna povaha 

podobnosti je až výsledkom interpretácie metafory. Respektíve, ak hovoríme o živých 

metaforách, podobnosti, na základe ktorých metafora vznikla, môžu byť odlišné od tých, 

ktoré na pozadí vlastných zážitkov a znalostí interpretuje recipient. Porovnajme dva odlišné 

mody interpretácie nasledovnej metafory: 

Banky sú v čase krízy tak trochu čerpacími stanicami s pohonnými látkami. 

1/ V oblasti banky vystupujú napríklad také „objekty“ ako firmy, peniaze/finančné 

prostriedky, úrok. Tieto objekty korelujú v oblasti čerpacej stanice s objektmi autá, pohonné 

hmoty, zisk. Tieto vstupujú do vzťahov, ktoré sú obdobné: banky poskytujú firmám peňažné 

prostriedky podobne ako čerpacie stanice autám benzín. Tak ako je benzín určený na 

fungovanie auta, tak peniaze poskytované bankou zaisťujú fungovanie firmy. Tak ako 

čerpacie stanice majú z poskytovania danej substancie zisk, takisto banky majú zisk v podobe 

úroku, a tak ďalej.  

2/ Inak môže byť táto metafora interpretovaná len prostredníctvom zhody príznakov: banky i 

čerpacie stanice sú prospešné. 

Na tento tvorivostný aspekt interpretácie metafory prihliada aj tzv. interakčná teória 

metafory Maxa Blacka (1962, 1979), podľa ktorého je interpretácia metafory kreatívnym 

procesom, pri ktorom dva pojmy, dve sféry poznania interagujú a tvoria nový význam. Podľa 

interakčnej teórie má metafora nasledovné charakteristiky: 

a) vytvára nový význam a nové podobnosti 

b) nemôže byť redukovaná na prirovnanie 
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c) nemôže byť doslovne parafrázovaná bez toho, aby sa ochudobnil zmysel vytvorený 

metaforickým spojením 

d) konštituenty metafory, tenor a vehikulum, sa významovo ovplyvňujú navzájom, nie 

jednosmerne (teda koncept v pozícii tenora nie je pasívny, nie je mu jednoducho pripisovaná 

vlastnosť typická pre doménu vehikula) 

e) metafora na jednej strane navodzuje podobnosť medzi dvoma doménami, zároveň 

zvýrazňuje ich rozdielnosť. Vzniká tak synergický efekt, z ktorého pramení kvalita 

obraznosti. 

 

 

Konceptuálna metafora 

 

Tradične bolo skúmanie obraznosti (aj metafory) charakteristické zameranosťou na 

výrazovú stránku metafory a funkcií, ktoré plní v reči. Pri metafore ako nevlastnom 

pomenovaní (výrazová stránka) sa vnímala v popredí schopnosť ozvláštniť text (prehovor), 

zaujať poslucháča. Teoretické podchytenie javu sa realizovalo ako nachádzanie miesta 

metafory v systéme ostatných rétorických figúr a trópov, klasifikácii výrazových 

prostriedkov. Súčasné poznanie v oblasti metafory obracia pozornosť na kognitívnu stránku 

metafory a na jej komplexnejší význam pre myslenie a konanie človeka. Novú vlnu 

výskumov v oblasti metafory spustila hlavne kognitívna lingvistika (u nás reprezentovaná 

prekladom práce G. Lakoffa a M. Johnsona Metafory, kterými žijeme alebo českou 

publikáciou Co na srdci, to na jazyku od I. Vaňkovej a kolektívu). Táto disciplína 

predpokladá popri uvedených ďalšiu metaforickú formu označovanú ako konceptuálna 

metafora. Tvorcovia teórie konceptuálnej metafory vychádzajú z tézy, že metafora nie je len 

výrazovým prostriedkom. Na jednej strane sú jazykové metafory ukotvené v pojmovej 

sústave, na druhej strane sú samotné pojmy ako jednotky myslenia metaforické, čo naznačuje 

imaginárnu podstatu pojmovej sústavy. Prívlastok konceptuálna pri metafore teda znamená, 

že metafora je entita pojmovej povahy, nakoľko už na úrovni pojmov systematicky a trvalo 

(nie jednorazovo, príležitostne) združuje dve odlišné pojmové domény. Z práce Metafory, 

kterými žijeme vyberáme nasledovné príklady konceptuálnych metafor: argumentácia je 

vojna; myšlienky sú ľudia; myšlienky sú jedlo; myšlienky sú rastliny; láska je pacient; láska je 

vojna. Na základe tradičného diskurzu o metafore nám znejú takéto metafory neprirodzene, 

lebo v takejto podobe ich obvykle nenachádzame v reči. Uvedené konceptuálne metafory 

predstavujú len predpokladané mentálne schémy, vzorce, ktoré usmerňujú naše myslenie, 
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hovorenie a správanie. Takéto konceptuálne metafory kognitívni lingvisti odkrývajú na 

základe množstva empirického materiálu (realizovaných výpovedí a textov), ktorý obsahuje 

metaforické jazykové výrazy z istej významovej oblasti. Obvykle ide o lexikalizované 

(konvenčné) a doslova mŕtve metafory, pri mnohých si ich metaforický pôvod používatelia 

neuvedomujú. Nazhromaždený rečový materiál z významovej oblasti „myšlienky“ 

(povrchovo vyjadrené ako myšlienky, nápady, teórie, inšpirácie a pod.) bude v slovenčine 

obsahovať napríklad nasledovné metaforické výrazy:  

Trvalo mi dlho, kým som strávil to, čo som prečítal. 

Musím tie teórie dobre prežuť. 

Zhltol mu to aj s navijákom. 

Zrodil sa mu v hlave nápad. 

Večne živá myšlienka. 

Otcom tejto myšlienky je Komenský. 

Dobrá myšlienka je zárodkom teórie. 

Tá teória je v plienkach. 

Byť ponorený do myšlienok. 

Jednotný myšlienkový prúd. 

Zasiahla ho vlna myšlienok. 

Načerpal od neho inšpirácie. 

Nalej si to do hlavy. 

 

Výpovede obsahujú lexikalizované metafory z troch významových oblastí:  

1. JEDLO (trvalo mi dlho, kým som strávil to, čo som prečítal; musím tie teórie dobre prežuť; 

zhltol mu to s navijákom) 

2. ČLOVEK (zrodil sa mu v hlave nápad; večne živá myšlienka; otcom tejto myšlienky je 

Komenský; dobrá myšlienka je zárodkom teórie; tá teória je v plienkach) 

3. TEKUTINA (byť ponorený do myšlienok; jednotný myšlienkový prúd; zasiahla ho vlna 

myšlienok; načerpal od neho inšpirácie; nalej si to do hlavy) 

 

Z takýchto dokladov kognitívni lingvisti usudzujú, že lexikalizované metafory akoby 

neboli izolované a náhodné, ale sú usúvzťažnené tým, že podľa predpokladu poukazujú na 

existenciu základného (dosť všeobecného) metaforického konceptu (teda konceptuálnej 

metafory), v našom prípade MYŠLIENKY SÚ JEDLO, MYŠLIENKY SÚ ĽUDIA 

a MYŠLIENKA JE TEKUTINA (k poslednej metafore bližšie Vrábľová, 2010). Podľa tejto 
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teórie pripodobnenie jednej domény ku druhej je zafixované v pojmovej sústave. Teda 

skutočnosť, že myšlienky sú pre nás v niečom ako jedlo, je už súčasťou nášho pojmu 

myšlienka a v súlade s tým vnímame a prežívame jeden jav prostredníctvom iného. Táto 

spätosť nemusí byť (a obvykle nie je) súčasťou jazykového vedomia (neuvedomujeme si ju). 

Výraznejšie si azda uvedomujeme, ako ovplyvňuje naše myslenie a konanie iná konceptuálna 

metafora, HÁDKA JE VOJNA, platná v našom kultúrnom prostredí (porovnajme konvenčné 

metafory vo výrokoch spustil paľbu nadávok, hádať sa do krvi, vytiahnuť všetky zbrane na 

protivníka, ťažko sa brániš proti mojim argumentom, slovne zaútočiť na niekoho a pod.).  

V stavbe konceptuálnej metafory sa rozlišuje zdrojová doména (významová oblasť, 

z ktorej sa prenáša poznanie i výrazy - spravidla ide o oblasť, s ktorou máme priamu 

zmyslovú skúsenosť, v našich príkladoch JEDLO, TEKUTINA, ČLOVEK a jeho telo) 

a cieľová doména (vzdialenejšia, abstraktnejšia doména, ktorú chceme uchopiť, pochopiť 

prostredníctvom skúsenosti v zdrojovej doméne, v našich príkladoch ide o MYŠLIENKY). 

Pri atributívnej metafore sme si vytýčili tenor a vehikulum ako hlavné zložky metafory, 

provizórne si teda môžeme zdrojovú doménu usúvzťažniť s vehikulom a cieľovú doménu 

s tenorom (pojmy tenor a vehikulum sa však v teórii konceptuálnej metafory nepoužívajú). 

Povedali sme si, že vehikulum je komponentom, ktorý býva vždy vyjadrený aj povrchovo. 

Poslanci sú Šípkové Ruženky. (vyjadrený: tenor + vehikulum) 

Šípkové Ruženky zasadali. (vyjadrené iba vehikulum) 

Avšak na rozdiel od jazykovej metafory, pri analýze konceptuálnych metafor stojí základná 

otázka práve v identifikácii „vehikula“ (správnejšie zdrojovej domény). Ak má výskumník 

nazhromaždený materiál, v ktorom sú metaforické vyjadrenia ako je bohatý na nápady; táto 

kniha je pokladnicou hlbokých myšlienok; jeho myšlienky majú neobyčajne vysokú hodnotu; 

jeho myšlienky nepodliehajú devalvácii (príklady podľa Lakoff – Johnson, 2002), je zrejmé, 

že témou (tenorom, cieľovou oblasťou) sú myšlienky. Pred výskumníkom stojí otázka 

identifikácie zdrojovej oblasti metafory, ktorá je povrchovo vyjadrená prostredníctvom 

parciálnych motívov (devalvácia, pokladnica, hodnota, bohatý...).  

  V rámci teórie konceptuálnej metafory sa ďalej predpokladá, že uvedené konceptuálne 

metafory (napr. MYŠLIENKY SÚ PENIAZE, MYŠLIENKY SÚ JEDLO, ČAS SÚ 

PENIAZE  a podobne) navodzujú ďalšie podobnosti a tak sú základom pre okazionálne 

(originálne) metafory v bežnej reči i v poézii. V súlade s tým napr. živá metafora ten jeho 

článok bol iba grcanec je motivovaná existenciou metaforického konceptu MYŠLIENKY SÚ 

JEDLO; takisto básnická metafora stopnite čas, nech sa neplaší je kauzálne spätá s 

predpokladanou konceptuálnou metaforou ČAS JE POHYBUJÚCI SA OBJEKT 
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(Biroščáková, 2006, s. 54). Podľa kognitivistov väčšina podobností, na ktorých sa zakladajú 

konvenčné či nové metafory, je navodená základnejšími konceptuálnymi metaforami (Lakoff 

– Johnson, 2002, s. 169). Podľa tejto koncepcie je ľudská kognícia a spôsob rozmýšľania 

riadený, usmerňovaný takýmito základnými metaforami existujúcimi v povedomí 

používateľov. Na báze základných metafor sa neuvedomene derivujú ďalšie (nové, 

konkrétnejšie) metafory, ktoré navodzujú podobnosti v tradičnom význame (podobnosti 

vlastností, obdoby vzťahov medzi doménami, ktoré sme popisovali vyššie v rámci atributívnej 

metafory a analógie). Tieto podobnosti, ktoré vznikajú štruktúrovaním jednej domény 

(abstraktnejšej) na základe inej, konkrétnejšej skúsenosti, nazývajú autori skúsenostnými 

podobnosťami. 

 

 

Cvičenia 
 

 

1. a) Pri podčiarknutých výrazoch určte, o aký typ metafory ide 
(indikatívna/kognitívna/obrazná/citovo-hodnotiaca):  
 

Diplomovku zviazal do hrebeňovej väzby. 

Naša rozvetvená rodina sa na sviatky vždy schádza. 

Načrtnem kostru eseje. 

Mám rušných susedov, každý večer po sebe štekajú. 

Po výbuchu sa na oblohe objavil atómový hríb. 

Médiá úspešne masírujú mozgy a prispievajú k tvorbe pokrivených hodnôt. 

Kľúčom k úspechu je motivácia a dobrá vôľa. 

Už ma nebavilo počúvať to ženské kotkodákanie. 

Chlapci sa posekali pre dievča. 

Zjedol celú nohu jablkovej štrúdle. 

Sporenie v druhom dôchodkovom pilieri. 

Materská firma ohlásila krach. 

Massachusetts je považovaný za kolísku americkej priemyselnej revolúcie. 

Čo z toho, že je dievča pekné, keď je brzda? 

V izbe mal komín špinavej bielizne. 

Upravila si pramienok vlasov. 

Od začiatku roka sa v premávke už takmer neobjavujú kĺbové autobusy. 
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Lepia sa na ňu samí boháči! 

Na správaní mladšej generácie sa prejavuje, že civilizačný korzet sa uvoľňuje. 

Naša usilovná včielka priniesla zo školy prvú jednotku. 

Tá ropucha zo siedmeho poschodia mi včera zasa vynadala.  

Okno vlaku bolo zvonku akváriom národností.  

Dievčence postávajú v hlúčikoch a štebocú s usmiatymi tvárami. 

Poukázal na krikľavý problém. 

Dážď bubnuje na okno. 

Nadácia chce byť mostom medzi Bratislavou a regiónmi. 

Tvoje slová sú mi balzamom na duši. 

Ak sa chcete zbaviť nežiaducich mailov, nainštalujte si filter nevyžiadanej pošty. 

Polymér je akýmsi poštárom, ktorý adresne doručí liečivo na potrebné miesto v tele. 

Paroubek údržbárom upadajúcej českej vlády (denník Pravda). 

 

b) V nasledovných metaforických výpovediach určte, ktoré zo zložiek hĺbkovej 
štruktúry (tenor, vehikulum, báza) sú explicitne vyjadrené. Pokúste sa zexplicitniť 
nevyjadrené zložky. 
 
Okno vlaku bolo zvonku akváriom národností.  

Čo z toho, že je dievča pekné, keď je brzda? 

Už ma nebavilo počúvať to ženské kotkodákanie. 

V izbe mal komín špinavej bielizne. 

Naša usilovná včielka priniesla zo školy prvú jednotku. 

Médiá úspešne masírujú mozgy a prispievajú k tvorbe pokrivených hodnôt. 

Mám rušných susedov, každý večer po sebe štekajú. 

Ten novinár bol bezcharakterný slizký had. 

Vlastná skúsenosť je najlepším prameňom poznania. 

Na správaní mladšej generácie sa prejavuje, že civilizačný korzet sa uvoľňuje. 

Nadácia chce byť mostom medzi Bratislavou a regiónmi. 

Tvoje slová sú mi balzamom na duši. 

Polymér je akýmsi poštárom, ktorý adresne doručí liečivo na potrebné miesto v tele. 

Paroubek údržbárom upadajúcej českej vlády (denník Pravda). 

 

2. Nasledovný dialóg je príkladom mapovania v rámci dvoch domén.  Určte  
a) cieľovú a zdrojovú doménu mapovania 
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b) korešpondencie medzi doménami (objekty a vzťahy, ktoré korelujú v oboch 
doménach)  
c) zamyslite sa nad ďalšími koreláciami, ktoré nie sú explicitne vyjadrené v texte, ale sú 
potenciálne obsiahnuté v metafore. 

 

D. Lipšic: Táto vláda zdedila zdravú ekonomiku. To je, ako keď má lekár zdravého pacienta, 
nemusí s ním veľa robiť, on je zdravý a fajn. Ale keď prepukne prvá choroba, vtedy sa ukáže, 
či ten lekár je schopný. Keď napadne pacienta nejaký vírus, tak či to vie riešiť. A teraz ako to 
riešiť. Ja si myslím, že jedno z riešení, áno, je aj to, aby sme stimulovali investície. Pretože kto 
bude vytvárať nové pracovné miesta? Len proste podnikatelia, ktorí budú podnikať, budú mať 
nové fabriky, nové prevádzky, a preto je dôležité, aby na Slovensku podnikali, investovali 
svoje peniaze, zamestnávali našich ľudí, pretože podľa mojej mienky, najväčší problém krízy 
naozaj bude prepúšťanie ľudí z fabrík. Už sa to dnes deje, to je veľký problém. Čiže 
znižovanie odvodov, ktoré sú obrovské, daní, je jedna z ciest. Ďalšia z ciest, pripúšťam, je, 
aby sa stimulovala ekonomika cez verejné výdavky, stavbu diaľnic a to môže byť 
kombinované. Ja si myslím, že označovať návrhy opozície, ktoré by ekonomike pomohli, by 
pomohli tej imunite ekonomiky, že by bola imúnnejšia voči tomu vírusu, tej kríze, označovať 
ich za sabotážne, to nikam nevedie podľa mojej mienky, pani podpredsedníčka, toto nie je 
téma, na ktorej by ktokoľvek, či vláda alebo opozícia, mala vytĺkať politický kapitál.  
A. Belousovová: No, ja som chcela len zareagovať s tým pacientom, aký je zdravý alebo 
chorý. Ono to až také ružové nebolo. Pretože zdedili sme veľké regionálne rozdiely. 
Samozrejme, nedostatočne rozvinutú výstavbu diaľnic, čo samozrejme tiež brzdilo tých 
investorov, ako ste spomínali, a zdedili sme, čo je veľmi nebezpečné hlavne teraz v období 
krízy ekonomiku, ktorá je jednostranne orientovaná. (STV; O 5 minút 12; 25/1/2009) 
 

3. Vo výpovediach identifikujte metaforické výrazy. Určte cieľovú oblasť, zdrojovú 
oblasť a následne sa pokúste o formulovanie predpokladanej konceptuálnej metafory 
v tvare „A je B“. (Príklady pochádzajú z diplomovej práce M. Biroščákovej). V kolokáciách 
a frazémach hľadajte metaforické výrazy, ktoré vám potvrdia platnosť identifikovanej 
konceptuálnej metafory.    
 
koľko peňazí a času ho už ten ostrov stál 
ma okrádate o najcennejší majetok – o čas 
filozof, ktorý nešetrí vlastným majetkom, ale iba časom 
preto by akiste chcel usporiť čitateľom čas a nenútil by ich čítať dva razy do isté 
Voltaire utrácal mnoho času zhŕňaním bohatstva 
premrhal pri nej veľa času 
hospodáriť s časom 
investovať čas 
vynaložiť čas na projekt 
zlaté časy 
 
4. Vyberte si abstraktný alebo tabuizovaný pojem (myšlienky, nálada, závisť, podobnosť, 
choroba, pohlavný akt...) a sledujte spôsob, akým sa v súvislosti s týmto pojmom 
vyjadrujeme. Obsahujú zaznamenané výpovede metaforické výrazy (konvenčné alebo 
nekonvenčné metafory)? Dajú sa metaforické výrazy nahradiť doslovnými? Dochádza 
k systematickému usúvzťažňovaniu vybraného pojmu s inou pojmovou doménou? Na 
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základe analýzy zhromaždeného materiálu formulujte metaforu v podobe „A je B“. Aký 
aspekt tematizovaného pojmu sa konceptuálnou metaforou zvýrazňuje? 
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4. kapitola 
 

Derivatológia – náuka o tvorení slov 

 

 

Derivatológia sa chápe ako náuka o tvorení slov (odvodzovaním – deriváciou 

a skladaním – kompozíciou slov) na základe iných, už jestvujúcich slov. Pravda, nejde pritom 

len o sledovanie pravidiel tvorenia nových slov, ale aj o skúmanie toho, ako sú slová tvorené. 

Ide tak o sledovanie celej lexikálnej zásoby, presnejšie o sledovanie vzťahov slovotvornej 

motivácie medzi východiskami tvorenia slov (nemotivovanými slovami) a výslednými 

utvorenými pomenovaniami. Slovotvorne motivované jednotky sú vždy binárne 

(dvojčlenné) štruktúry. V prípade derivácie sú tvorené zo slovotvorného základu + 

slovotvorného formantu oddeleného slovotvorným švíkom (napríklad: prekladateľ-ka = 

„žena, ktorá prekladá“; mraz-iareň = „miesto, kde sa vyrábajú mrazené výrobky“; nespokojn-

osť = „vlastnosť nespokojného“. V prípade kompozície ide o spojenie dvoch slovotvorných 

základov (napríklad staro+nový = „starý a nový; lásky+plný = „plný lásky“). 

 

 

Slovotvorné spôsoby a postupy 
 

 

Slovotvorný spôsob je proces tvorenia jednoslovných (motivovaných) pomenovaní. 

Jestvujú nasledovné slovotvorné spôsoby: derivácia, kompozícia a kombinácia derivácie 

s kompozíciou. 

V rámci uvedených troch spôsobov sa uplatňujú viaceré postupy. Slovotvorný postup 

je proces tvorenia motivovaných slov v rámci derivácie alebo kompozície.  

Vo všeobecnosti pri derivácii ide pri aplikácii slovotvorných postupov o pridávanie 

afixov, čiže afixáciu, a to prípon (sufixov) alebo predpôn (prefixov) k slovotvornému 

základu. Osobitný („opačný“) prípad môže nastať vtedy, keď v rámci derivácie nedôjde 

k rozširovaniu formy výrazu o pridávané afixy, ale naopak, môže dôjsť k „úbytku“ formy 

odňatím afixu z východiskového pomenovania. To je prípad tzv. bezpríponového tvorenia. 

Typickým príkladom takéhoto postupu (označuje sa aj ako bezafixálne tvorenie, tvorenie 

s nulovou príponou) je transflexia spojená s prevodom pomenovania do inej gramatickej 
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kategórie (slovného druhu). Ide napríklad o tvorenie deverbatívnych abstraktných podstatných 

mien (čiže tvorenie od slovies): letieť → letØ, skočiť → skokØ; ale patria sem aj iné 

slovnodruhové prevody (bez efektu úbytku/skracovania formy): deadjektívne substantíva 

sladký → sladkosť, chorý →  choroba; desubstantívne (vzťahové) adjektíva: blato → 

blatový, deadjektívne adverbiá: mladý → mlado atď. Ak pri tvorení slov deriváciou 

pridávame zvratné sa/si, nastáva reflexivizácia a vznikajú tak analytické tvary pomenovaní: 

hnevať → hnevať sa. Súčasné (paralelné) uplatnenie aspoň dvoch postupov pri tvorení 

derivátu (napríklad prefixácie  + transflexie: ná-brež-ie) sa nazýva konfixácia.  

 

 

Derivačné postupy sú: 

a) syntetické: 

- sufixácia  (umývať → umývačka; ostrý → ostrosť; slivka → slivkový) 

- prefixácia  (zbrojiť → prezbrojiť; premiéra → predpremiéra; starý → prastarý) 

- transflexia  (zavesiť → závesØ; skala → skálie; zlato → zlatý; pekný → pekne; 

vyhnať → vyháňať) 

 

b) analytické: 

- reflexivizácia (hrať → hrať sa; spievať → spievať si) 

 

- ich kombinácie (konfixácia – súčasné uplatňovanie aspoň 2 postupov):  

a) syntetické: 

- prefixácia + sufixácia  (pod-brad-ník; po-hrud-nica; od-vzduš-niť) 

- prefixácia + transflexia (z-havran-ieť; s-červen-ať; ná-mest-ie) 

b) analytické: 

- sufixácia + reflexivizácia (lyže → lyž-ovať sa) 

- prefixácia + reflexivizácia (jesť → pre-jesť sa; plakať → roz-plakať sa) 

- transflexia + reflexivizácia (priateľ → priatel-iť sa) 

- „trojkombinácie“:    (kukla → za-kukl-iť sa; večer → z-večer-ievať sa). 
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Kompozičné postupy sú: 

- juxtapozícia (výsledkom sú zrazeniny bez spájacej morfémy, so zachovanými gramatickými 

morfémami prvého komponentu): podobný pravde → pravdepodobný; zrada vlasti → 

vlastizrada; 

- vlastná kompozícia: 

a) (výsledkom sú syntakticky rovnocenné, priraďovacie zloženiny so spájacou morfémou 

uprostred):  

les + park → les-o-park; štrk + piesok → štrk-o-piesok; juh + západ → juh-o-západ; 

b) (výsledkom sú podraďovacie zloženiny, v ktorých jeden komponent bližšie určuje druhý):  

rýchly + vlak → rýchl-o-vlak; veľké + mesto → veľko-o-mesto; čierna + zem → čern-o-zem. 

 

Kompozično-derivačné postupy (využívajúce zároveň odvodzovanie aj skladanie) sú: 

- kompozično-sufixálny: lapať mole → moľo-o-lap-ka; vysoká škola → vysok-o-škol-ský; 

- kompozično-transflexný: ďaleko hľadieť → ďalek-o-hľadØ; sto rokov → sto-roč-ie, široké 

plecia → širok-o-plec-í. 

 

A. Böhmerová (2010, s. 109n.) osobitne vyčleňuje v slovenčine na pozadí 

konfrontácie jej slovotvorného systému s angličtinou aj postup tzv. kríženia (lexikálnej 

amalgamácie), výsledkom ktorého sú tzv. krížené slová (angl. blends) ako osobitný prípad 

ekonomického skladania dvoch komponentov do výsledného výrazu. Ide teda o hraničný jav 

medzi tvorením slov kompozíciou (skladaním) a pretváraním slov (abreviáciou). Sčasti ide 

o uzualizované pomenovania všeobecne známe a používané, sčasti o nesystemizované 

okazionálne hravé autorské výtvory. Patria sem: 

a) výrazy utvorené doma redukciou a zrazením domácich plnovýznamových slov 

v rôznom pomere skracovania pri rôznej miere transparentnosti výsledných výrazov; 

b) výrazy hybridné ako výsledok redukovaného kríženia domáceho výrazu s cudzím; 

c) výrazy internacionálne s cudzojazyčnými (najmä anglickými, prípadne latinskými či 

gréckymi) východiskami kríženia. Napríklad:  

a) domáce krížené slová:   kamarátky + lásky → kamalásky;  

     čižmy + gumáky → čižmáky 

b) hybridné krížené slová: Wiena + Bratislava → Wienaslava;  

mlieko + automat → mliekomat; 

fit(nes) + lopta      → fitlopta; 
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c) internacionálne krížené slová: education + entertainment → edutainment; 

analogicky: politainment, infotainment; iné: boat + hotel → botel; globalizáca + 

lokalizácia → glokalizácia;  

Takýto postup sa môže uplatniť nielen pri tvorení apelatívnych pomenovaní, ale, 

prirodzene, aj pri tvorení proprií, napríklad pri chrématonymách (názvoch výrobkov). 

Všimnime si: z latinského odborného názvu rastliny Hedera helix (= brečtan popínavý) 

vznikol názov liečivého sirupu proti kašľu na báze brečtanu Hedelix, známy je názov vakcíny 

proti chrípke Influvac (← influenza + vaccine) atď.  

 

Motivácia 
 

 

Pojem motivácia sme vysvetľovali v základnej terminológii vzhľadom na sémantickú 

deriváciu (odvodzovanie významov slov v polysémii) ako kauzálny vzťah medzi motivantom 

(základovým či základným významom viacvýznamového slova) a motivátom (od neho 

odvodeným významom): porovnajme dvojicu papuča (= domáca obuv) → papuča (= kovový 

blok na kolese auta), kde ide o klasifikačný vzťah, metaforu. Pravda, jestvujú aj iné druhy 

motivácie. Pri zvukovej imitácii ide o fonetickú motiváciu, ilustrujú ju výrazy ako mňau-

mňau, bim-bam-bom, cŕŕŕn, tik-tak. J. Furdík (2004, s. 28) uvádza aj syntaktickú motiváciu 

ako vlastnosť viacslovného pomenovania (všimnime si: záverečná práca, skok do diaľky) 

a frazeologickú motiváciu ako syntézu syntaktickej motivácie – viacslovnosti – 

a sémantickej motivácie s obraznosťou, konotáciami a expresívnosťou: streliť capa; šiť 

horúcou ihlou; za rána, za rosy. 

Tu sa sústredíme na slovotvornú motiváciu. Ide o jednotu lexikálnej a štruktúrnej 

motivácie. To znamená, že odvodené (prípadne zložené) slovo je jednak formálne založené na 

slove s rovnakým koreňom, ktoré sa prenáša do jeho slovotvorného základu (porov. plť → 

pltník; voda → vodový), jednak je súčasťou triedy slov s rovnakou slovotvornou štruktúrou 

a slovotvorným významom (napríklad slovo pltník patrí do štruktúry názvov osôb utvorených 

od názvu substancie s príponou –ník: školník, vrátnik, zámočník, klenotník atď.) Z hľadiska 

slovotvorby sa pozornosť orientuje na vzťahy medzi východiskovými pomenovaniami 

vstupujúcimi do slovotvornej motivácie a od nich derivovaných pomenovaní. J. Furdík v tejto 

súvislosti označuje základné jednotky, ktoré sú súčasťami vzťahov slovotvornej motivácie, 
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termínom derivatéma (Furdík, 2004, s. 32 – 34). Derivatémami v širšom zmysle sú jednak 

motivanty, jednak motiváty.  

Ako motivanty môžu vstupovať do vzťahu slovotvornej motivácie: 

‐ jednoslovné „značkové“ (slovotvorne nemotivované) lexémy: ruka → rúčka; 

kúpať → kúpací; dole → dolný; 

‐ jednoslovné slovotvorne motivované lexémy: (hrať) → hravý →hravosť; 

(skočiť) → skok → výskok; (skočiť) → vyskočiť → vyskakovať; 

‐ viacslovné lexémy/združené pomenovania: turistický operátor → 

touroperátor; kontúrovacia ceruzka → kontúrka; mikrovlnná rúra → 

mikrovlnka; stužková slávnosť → stužková; 

‐ viacslovné lexémy/frazémy: ten, čo chodí poza školu → záškolák; niečo na 

lámanie hlavy → hlavolam; 

‐ voľné slovné spojenia: biely a modrý → bielo-modrý; dlhé vlasy →dlhovlasý; 

metať vodu → vodomet. 

Motivátmi (jednotkami determinovanými motivantmi) môžu byť: 

‐ odvodené slová (deriváty): mačka → mačací; bozkať → bozk; zub → zúbok; 

‐ zložené slová (kompozitá obsahujúce dva motivanty): veda o novinách → 

novinoveda; ružové líca → ružovolíci. 

V užšom zmysle napokon J. Furdík (op. cit.) označuje ako derivatémy len motiváty, čiže 

odvodené a zložené slová. 

 

Typy motivácie 

a) priama (bezprostredná)/nepriama (sprostredkovaná) 

b) jediná/viacnásobná (polymotivácia) 

c) kondenzačná 

d) falošná  

 

a) Jestvujú motivované slová (deriváty), pri ktorých možno identifikovať viacero 

motivujúcich slov. Všimnime si označenia osôb ako čitateľka, fuzáč, vtipkár. Slovo 

čitateľka je priamo odvodené od mužského označenia osoby (ide o ženský prechýlený 

názov osoby od slova čitateľ), ale rovnako je motivované slovesom čítať (čitateľka je 

žena, ktorá číta). Fuzáč je výraz motivovaný jednak vlastnosťou fúzatý (fuzáč je fúzatý 

človek), jednak je založená na substancii, ktorá je v základe tohto slova: fúz (fuzáč je 
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človek s fúzmi). Slovo vtipkár je späté jednak so slovesom vtipkovať (vtipkár je ten, čo 

vtipkuje), ale tiež so substantívom vtip (vtipkár je ten, čo robí vtipy). J. Horecký 

pri poslednom prípade dokonca konštatuje, že vzťah k slovesu je v tomto prípade 

menej zreteľný, podobne ako v prípade odvodeniny pletkár (ten, čo robí pletky) – 

Horecký, 1959, s. 89. Vo všetkých uvedených prípadoch sme mohli pozorovať, že išlo 

o deriváty, ktoré figurovali vo viac ako jednom motivačnom vzťahu, tu presnejšie 

vo dvoch motivačných vzťahoch. Takýto jav označujeme ako paralelnú motiváciu. 

Motivanty v takomto prípade nebývajú rovnocenné. O tom, ktorý  motivant je 

„silnejší“ či „slabší“, rozhoduje počet spoločných významových čŕt, ktoré spájajú 

motivanta s motivátom. Tak v prvom prípade názvu osoby čitateľka je sémanticky 

bližším, silnejším, primárnym motivantom slovo čitateľ (zahŕňa významový 

segment označenia osoby, ktorý v prípade slovesného motivanta čítať chýba). Tak 

možno konštatovať, že vo vzťahu čitateľ – čitateľka ide o priamu alebo 

bezprostrednú motiváciu, zatiaľ čo v prípade dvojice čítať – čitateľka ide 

o nepriamu, sprostredkovanú motiváciu (sprostredkujúcim článkom je práve názov 

mužskej osoby čitateľ). J. Dolník spresňuje, že bezprostredným motivantom je ten, na 

ktorý odkazuje slovotvorný kmeň, t.j. tá časť derivátu, ktorú vymedzíme oddelením 

slovotvornej prípony, teda čitateľ-ka. Pritom je známe, že niekedy dvojitá motivácia 

môže mať za následok aj významovú diferenciáciu – vznik polysémie v prípade takto 

utvoreného slova (porov. Furdík In: Horecký a kol., 1989, s. 37; s. 41). Porovnajme: 

zlatníctvo: bezprostredný motivant je výraz zlatník, sprostredkovaný motivant je názov 

substancie zlato. Slovníková jednotka zlatníctvo je polysémická s nasledovnými 

významami: 1. profesia zlatníka, zlatnícky odbor; 2. predajňa zlata/šperkov. Podobný 

jav sa vzťahuje na celý rad abstraktných pomenovaní so sufixom –stvo, napríklad 

betonárstvo, farbiarstvo, hračkárstvo, mäsiarstvo, nábytkárstvo, návrhárstvo, 

semenárstvo, strojárstvo,...  

Všimnime si ešte, ako vzniká niekedy nesúlad medzi slovotvornou štruktúrou 

a významovou štruktúrou slov: použijeme ilustračný výraz zlatníctvo: 

slovotvorná štruktúra:  zlat  -níc-  tvo 

významová štruktúra:  „zlato“     0  „predajňa“ 

 

Vidíme, že nie všetkým formálnym segmentom odvodeného slova (vzhľadom 

na 2. význam slova: „predajňa zlata“) zodpovedá aj istý význam, konkrétne pôvodný 

formant –ník označujúci osobu v slove zlatník sa pri ďalšej derivácii po pridaní 
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formantu –tvo významovo prehodnotil. Význam 2 nezodpovedá názvu osoby, segment 

–ník sa totiž vo výraze „vyprázdnil“, čiže desémantizoval. Došlo k rozštiepeniu 

formálnej a sémantickej stránky lexikálnej motivácie, a teda z formálnej stránky sa 

zachovala bezprostredná motivácia, avšak zo sémantickej stránky vznikla 

sprostredkovaná motivácia. Formálne členenie derivátu vzhľadom na význam 

„predajňa zlata“ je: zlat-níctvo (kým významu 1 „profesia, odbor zlatníka“ zodpovedá 

formálna štruktúra zlatníc-tvo). Analyzované slovo reprezentuje triedu slov, ktoré 

nadobúdajú nový význam paralelne s uvedeným preskupením slovotvornej štruktúry 

(presunom slovotvorného švíku „naľavo“ s následným vznikom rozšíreného 

slovotvorného formantu). Tento proces „druhotného rozkladu“ slova sa nazýva 

perintegrácia.  

 

b) Je bežné, že odvodzovaný výraz má jediného motivanta. Tak je to napríklad 

v dvojiciach motivant – motivát: stôl →  stolík, železo →  železný, skočiť → vyskočiť. 

Ak sú východiskom odvodzovacieho procesu paralelne dva motivanty, ide o tzv. 

viacnásobnú motiváciu (polymotiváciu). Všimnime si: konať/konávať → vykonávať; 

centralizácia/decentralizovať → decentralizácia. V tomto prípade ide teda 

o rovnocenné bezprostredné motivácie na rozdiel od predošlých prípadov 

odstupňovaných bezprostredných a sprostredkovaných motivácií. 

 

c) V prípadoch, keď motivantmi sú viacslovné pomenovania (mikrovlnná rúra, interný 

zamestnanec, učiteľ slovenčiny, plyšová hračka ...), následne dochádza v procese 

redukcie k pretváraniu takýchto výrazovo nákladných pomenovaní na jednoslovné: 

mikrovlnná rúra →  mikrovlnka; interný zamestnanec → internista; učiteľ slovenčiny 

→ slovenčinár; (porov. proces univerbizácie). Univerbizácia sa spája s tzv. 

kondenzačnou motiváciou. Ide o ekonomické a efektívne pomenúvanie, osobitne 

využívané v ústnej (hovorenej) komunikácii. Osobitnú pozornosť si zasluhujú 

vzhľadom na kondenzačnú motiváciu produkty kríženia (lexikálnej amalgamácie – 

pozri vyššie), čiže krížené slová, ktoré sú sčasti súčasťou tvorenia pomenovaní 

súvisiaceho s napĺňaním bežnej komunikačnej potreby: porov. motoristický hotel → 

motel; bankový automat → bankomat; inkaso za plyn → plynkaso, sčasti ide o hravú 

kreáciu okazionálnych výrazov známych napríklad z beletristických textov, ako 

kamalásky (z piesne B. Filana pre speváka P. Hammela), z médií či reklám, ako 

napríklad v reklame na propagované tovary predajnej siete Terno: skvelimetky, 
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klobáseň, delikatesyry... či v letáku – pozvánke na silvestrovskú párty v Bratislave: 

Welcome to Partyslava! atď. Všimnime si aj s grafikou: 
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d) Vo vyhranených prípadoch môže nastať tzv. falošná motivácia. Tá môže byť:  

- výsledkom odlišného významového vývoja pôvodných motivačne spätých slov: 

dobrodruh nie je dnes „dobrý druh“, ale naopak „pobehaj, podvodník“; 

- protirečením medzi motivačným príznakom vyjadreným v slovotvornej štruktúre 

slova a vedeckým poznaním pomenovaného javu: veľryba nie je ryba, ale cicavec; 

jazyková výpožička nie je produktom zámerného vypožičiavania a nikdy sa 

nevracia nazad do pôvodného jazyka,... Podobne sme spomínali v rámci 

etnolingvistických interpretácií významov slovesný výraz vychádzať (o slnku), 

hoci slnko sa nepohybuje (porov. Furdík, 2004, s. 60); 

- výsledkom zmien vo vedecko-technickom pokroku, spôsobe života a pod., 

napríklad vytočiť číslo (na telefóne) je dnes pri tlačidlových alebo dotykových 

klávesniciach nemožné, navyše v prípade mobilných aparátov čísla kontatných 

osôb má dnes každý zadané vo väčšine prípadov v hotovom adresári; cviknúť si 

(lístok v dopravnom prostriedku) je takisto prekonané modernejším zariadením na 

„označenie“ cestovného lístka. 
 
 
 
 
 

  



 116 

Formálna slovotvorba 
 

Slovotvorné útvary 
 

Z hľadiska formálnej slovotvorby nazeráme na motivované slová (odvodeniny) ako na 

výrazy, ktoré sú tvorené dvoma prostriedkami: slovotvorným základom (SZ) + 

slovotvorným formantom (SF). Tieto dva prostriedky oddeľuje tzv. slovotvorný švík. Nejde 

teda o členenie výrazov na najmenšie funkčné či významotvorné segmenty (morfémy, 

submorfémy). Slovotvorný základ sa bežne skladá z viacerých morfém, menej často môže byť 

zložený aj slovotvorný formant (v tom prípade ide o tzv. rozšírený formant, ako sme na to 

poukázali pri jave perintegrácie: porov. prípad zlatníc-tvo vs. zlat-níctvo). Výslednú 

slovotvornú štruktúru vnímame nasledovne: 

 

pre – dať    (= „dať za peniaze“) 
SF  + SZ 

 

krik    (= „proces kričania“) 
SZ  + Ø 

 

mraziaren  – ský  (= „vzťahujúci sa na mraziareň“) 
(zložený) SZ +  SF 

 

zapisovateľk – in  (= „patriaci zapisovateľke“) 
(zložený) SZ  +  SF 

 

mäs – iarstvo  (= „predajňa mäsa“)  oproti      mäsiar – stvo (= odbor mäsiara) 
SZ  +  (rozšírený) SF      (zložený SZ) + SF 

 

Rozlišujeme dva druhy slovotvorných útvarov:  

- rovnakokoreňové útvary (patria k nim slovotvorné paradigmy, slovotvorné rady a  

slovotvorné hniezda); 

- rôznokoreňové útvary (patria k nim slovotvorné typy/podtypy, slovotvorné kategórie). 
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Rovnakokoreňové útvary 
 

 

Slovotvorná paradigma predstavuje súbor všetkých bezprostredných odvodenín 

(komotivátov) s rovnakým koreňom utvorených od jedného motivanta, ktoré vznikli na 

rovnakom stupni odvodzovania pridaním rôznych odvodzovacích prípon (SF) k spoločnému 

slovotvornému základu (SZ): 

 

fúz → fúzik 

 → fúzisko 

 → fuzáč 

 → fuzáň 

 → fúzatý 

 

ucho  → uško 

 → ušiak 

 → ušný 

 → ušatý 

 → ucháň 

 → zaucho 

 

Slovotvornú paradigmu možno do istej miery vnímať analogicky ako morfologickú 

paradigmu (súbor všetkých tvarov slova). Rozsah slovotvornej paradigmy (počet motivátov) 

však môže byť variabilný – závisí od produktivity daného výrazu.  

 

Slovotvorný rad tvorí súbor lineárne usporiadaných motivátov so spoločným 

koreňom slova, ku ktorému sa postupne navrstvujú (aglutinujú) odvodzovacie prípony (SF). 

Jednotlivé „kroky“ v lineárnom odvodzovaní sa označujú ako derivačné stupne (Furdík, 2004, 

s. 73), pričom k jednému východiskovému nemotivovanému slovu možno utvoriť maximálne 

sedemstupňový slovotvorný rad. Rozsah slovotvorných radov sa líši od prípadu k prípadu 

podobne, ako sme to konštatovali pri slovotvornej paradigme: 

 

ryba → rybár → rybárka → rybárkin 
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dať → dávať → vydávať → vydavateľ → vydavateľstvo 

 

šiť → vyšiť → vyšívať → výšivka → výšivkár → výšivkárstvo 

 

istý → istiť → poistiť → poistenie → poistenec → poistenecký. 

 

Slovotvorné hniezdo vzniká kombináciou slovotvorných radov a slovotvorných 

paradigiem ako komplex bezprostredných aj postupne utvorených slovotvorných motivátov 

odvodených od spoločného východiskového motivanta (synchrónne nemotivovaného slova). 

 

Príklad: 

 

vietor:  → vetrať → vetrák → vetrákový 

      → vetrací → vetračka 

      →vyvetrať → vyvetrať sa 

      → prevetrať → prevetrávať → prevetrávať sa 

       → zvetrať     → zvetrávať 

      → zvetraný     → zvetranina → zvetraninový 

  → vetrík → vetríček 

  → vetrisko 

  → vetristý 

  → vetroň → vetroňový 

  → veterný → veterno 

         → náveterný 

        → záveterný 

        → poveterný → poveternosť → poveternostný 

        → bezveterný 

  → povetrie → poveterný 

  → závetrie → záveterný 

  → návetrie → náveterný 

  → bezvetrie → bezveterný 

  → vetrolam → vetrolamový 

  → vetroplach 
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Poznámka: Podčiarknuté deriváty vznikli paralelnou viacnásobnou motiváciou 

(polymotiváciou) od dvoch rôznych motivantov, preto sa v slovotvornom hniezde opakovane 

objavujú dvakrát: konkrétne ide o výrazy náveterný (motivát od veterný aj návetrie), 

záveterný (motivát od veterný aj závetrie), poveterný (motivát od veterný aj povetrie) 

a bezveterný (motivát od veterný aj bezvetrie). Porov. Sokolová a kol.: Slovník koreňových 

morfém slovenčiny. Prešov, Filozofická fakulta PU 2005, s. 496.  

 

 

Rôznokoreňové útvary 
 

 

Slovotvorný typ je skupina slovotvorne motivovaných slov, ktoré sú zjednotené tromi 

spoločnými kritériami: 

a) majú rovnaký typ slovotvorného základu (= rovnaký slovný druh) 

b) majú rovnaký slovotvorný formant ( v prípadných hláskoslovných obmenách) 

c) majú spoločný štruktúrny/slovotvorný význam (platný pre celú skupinu slov) 

 

Príklady :  

‐ substancie so slovesným SZ 

‐ SF – -teľ  

‐ štruktúrny význam: „osoba“ (=význam SF) + „vykonávajúca činnosť“ (= 

význam SZ)  

=> osoba vykonávajúca činnosť označenú v SZ 

 

Slovotvorný typ: prekladateľ, vydavateľ, riaditeľ, ošetrovateľ, dodávateľ, zlepšovateľ, 

staviteľ,... 

‐ názov miesta so slovesným SZ 

‐ SF – -áreň/-iareň 

‐ štruktúrny význam: „miesto“ (= význam SF) + „výkon činnosti“ (= význam 

SZ) 

=> miesto, kde sa vykonáva činnosť označená v SZ 

Slovotvorný typ: čakáreň, udiareň, mraziareň, sušiareň, pradiareň, tlačiareň, mučiareň, ... 
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Pre slovotvorné typy opakovane platí to, čo sa konštatovalo vzhľadom na 

rovnakokoreňové deriváty, a síce, že rozsah členov jedného typu môže byť rôzny v závislosti 

od produktívnosti daného konkrétneho slovotvorného typu. Produktívnosť slovotvorného 

typu je určená tým, v akej miere je modelom tvorenia nových slov. Rozlišujeme pritom tzv. 

empirickú produktívnosť a systémovú produktívnosť. Systémová produktívnosť je 

podmienená jazykovými faktormi, presnejšie systémovými ohraničeniami tvorenia slov 

k príslušnému slovotvornému typu. Napríklad vyššie uvedený typ „názvov miest zakončených 

na –áreň/-iareň, kde sa vykonáva nejaká činnosť“ je systémovo obmedzený možnosťou tvoriť 

príslušné odvodené slová len od nedokonavých slovies (porov. čakať, údiť, mraziť, sušiť, ...). 

Empirická produktívnosť súvisí so zisťovaním rozsahu triedy slov, ktoré sa vytvorili v istom 

sledovanom čase podľa zvoleného modelu. To sa zisťuje formou empirického skúmania, preto 

sa uplatnil termín empirická produktívnosť.  

 

Slovotvorná kategória je útvar abstrakčne nadradený slovotvornému typu: je to 

skupina slovotvorných typov s rovnakým štruktúrnym významom a s rovnakým typom 

slovotvorného základu, avšak s rôznymi (synonymnými) formantmi. Medzi slovotvornými 

typmi patriacimi do jednej slovotvornej kategórie je teda vzťah slovotvornej synonymie. 

 

Kritériá na vymedzenie: 

a) majú rovnaký typ slovotvorného základu (= rovnaký slovný druh) 

b) majú spoločný štruktúrny/slovotvorný význam (platný pre celú skupinu slov) 

 

Príklady (nadväzujúce na vyššie uvedené slovotvorné typy): 
 

‐ substancie so slovesným SZ 

‐ štruktúrny význam: „osoba“ (=význam SF) + „vykonávajúca činnosť“ (= 

význam SZ)  

=> osoba vykonávajúca činnosť označenú v SZ 

Slovotvorná kategória: prekladateľ, vydavateľ, ošetrovateľ, dodávateľ, predavač, normovač, 

posunovač, pytač, kurič, neplatič, bežec, chodec, plavec,...  

V tejto slovotvornej kategórii sme konkrétne uplatnili 3 rôzne synonymné formanty na 

označenie osoby: -teľ; -č; -ec. 
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‐ názov miesta so slovesným SZ 

‐ štruktúrny význam: „miesto“ (= význam SF) + „výkon činnosti“ (= význam 

SZ) 

‐ => miesto, kde sa vykonáva činnosť označená v SZ 

Slovotvorná kategória: čakáreň, čitáreň, mraziareň, sušiareň, výrobňa, predajňa, študovňa, 

hladomorňa, pracovisko, klzisko, bludisko, strelnica, spovednica, odpočívadlo, ležadlo, 

sedadlo, rydlo, výpust, návrat, podjazd, výstava, záhrada,... 

 

V tejto slovotvornej kategórii uvádzame na ukážku širšie spektrum formantov: -áreň/-

iareň; -ňa/-(ov)ňa; -isko; -nica; -dlo; Ø; Treba pritom mať na pamäti, že mnohé formanty sa 

súčasne využívajú aj v spojení s inými typmi slovotvorného základu – napríklad tomuto typu 

SZ konkuruje substantívny SZ – a v súlade s tým treba diferencovať odlišné slovotvorné typy 

a kategórie. Napríklad výraz pieskovisko nemá slovesný základ, ale substantívny, podobne: 

bažantnica, piváreň a pod. V týchto prípadoch teda nepôjde o kategóriu s významom „miesto, 

kde sa vykonáva činnosť označená v SZ“, ale o kategóriu s významom „miesto so substanciou 

označenou v SZ“ – porov. Horecký, 1959, s. 124 – 131.  

 

Sémantická slovotvorba 
 

 

Z významového hľadiska vnímame slovotvorne motivované slová ako binárne 

štruktúry, ktoré sa skladajú z dvoch súčastí: onomaziologickej bázy (OB) 

a onomaziologického príznaku (OP). S bázou sa spája nadradená časť významu, príznak 

bližšie významovo špecifikuje bazálnu časť významu. OB a OP sú konštituentmi 

slovotvorného významu. Výsledná štruktúra OB + OP je tzv. onomaziologická štruktúra 

(OŠ). Poradie OB a OP v OŠ nie je fixné, ale závisí od typu onomaziologickej kategórie 

(porov. nižšie).  
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Slovotvorný, motivačný a lexikálny význam 
 

 

Jestvujú tri abstrakčné úrovne významov odvodených slov: najvšeobecnejším 

významom je slovotvorný význam: jemu je podradený motivačný význam ako nositeľ 

„doslovného“ významu slova v závislosti od jeho pomenúvacieho motívu v koreni 

a najkonkrétnejšiu úroveň v tejto trojici predstavuje lexikálny význam. 

 

Slovotvorný význam (SV) je všeobecný štruktúrny význam, ktorý zjednocuje do spoločného 

slovotvorného typu či slovotvornej kategórie celú triedu rôznokoreňových pomenovaní. 

 

Ukážeme si to na nasledovných skupinách slov v slovotvorných typoch: 

 

a) holi ǀ č    kuri ǀ č    upratova ǀ č 

OP    OB (osoba)   OP    OB (osoba)        OP       OB (osoba) 

 

SV: „osoba, ktorá vykonáva činnosť označenú v slovotvornom základe“ 

 

b) hvezd ǀ áreň   piv ǀ áreň    vod ǀ áreň 

OP         OB (miesto)   OP    OB (miesto)  OP     OB (miesto) 

 

SV: „miesto so substanciou označenou v slovotvornom základe“ 

 

c) zodpovedn ǀ osť  veľk ǀ osť   mlad ǀ osť 

      OP          OB (vlastnosť)     OP     OB (vlastnosť)                 OP     OB 

(vlastnosť) 

 

SV: „ vlastnosť toho, čo je vyjadrené v slovotvornom základe“ 

 

Motivačný význam (MV) získame konkretizáciou slovotvorného významu tak, že 

slovnodruhové vymedzenie (substancie, vlastnosti, procesu, okolnosti) nahradíme 

konkrétnym motívom ako doslovným významom koreňovej morfémy v predošlých 

príkladoch. Teda napríklad: 
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holič  MV = osoba, čo holí 

kurič  MV = osoba, čo kúri 

upratovač MV = osoba, čo upratuje 

 

Lexikálny význam je individuálny „slovníkový“ význam platný pre jednotlivé motiváty 

(odvodeniny).  

 

Zaujímavé sú vzťahy medzi motivačným a lexikálnym významom. Jestvujú 3 možnosti:  

zhoda, inklúzia, prienik.  

 

Všimnime si: 

a) Zhoda. V tomto prípade je lexikálny význam (LV) totožný s motivačným významom 

(MV).  

LV = MV 

Napríklad:  

usporiadateľ  

- LV:  podľa KSSJ: 1. kto niečo usporadúva 

- MV: -teľ (OB „osoba“); usporiada- (OP) => osoba, čo (niečo) 

usporadúva 

pieskovisko 

- LV: podľa KSSJ: 1. miesto, plocha s pieskom 

- MV: -isko (OB „miesto“) ; piesk(ov)- (OP „piesok“)  => miesto 

s pieskom 

 

b) Inklúzia. V tomto prípade môžu nastať dve možnosti: 

ba) MV je širší než LV. Tento prípad je v praxi častejší než nasledujúci.  

LV je podmnožinou MV 

Napríklad: 

jelenina 

- LV: podľa KSSJ: jelenie mäso 

- MV: -ina (OB „niečo“); jelen- (OP „jeleň“) => niečo z jeleňa 

(MV evokuje napríklad aj pach jeleňa.) 
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Rovnaký MV má aj výraz jelenica – teda MV: „niečo z jeleňa“, ale LV 

je konkrétnejší: „koža z jeleňa“. 

 

Podobne vágne pôsobí MV nasledujúceho rovnakokoreňového sledu 

derivátov: beháčik (LV: menší, veľmi rýchlo sa pohybujúci pavúk 

žijúci na slnečných miestach a kameňoch), behaj (LV: kto ustavične 

behá, neposedník), behajka (LV: rýchlo behajúci drobný žltohnedý až 

hnedý chrobák), behák (LV: spodná časť nôh vtákov medzi prstami 

a pätovým kĺbom krytá perím al. zrohovatenou pokožkou), behárik 

(LV: menší pavúk žijúci hojne na nižších rastlinách). Pre všetky tieto 

jednotky označujúce rôzne entity platí spoločný MV: „niečo/niekto, čo 

behá“.  

 

bb) LV je širší než MV. 

MV je podmnožinou LV 

Napríklad: 

holič 

- LV: odborník na strihanie a úpravu vlasov a na holenie 

- MV: -č (OB „osoba“); holi- (OP „holí“) => osoba, ktorá holí (v tomto 

prípade ide o „skresľujúcu“ motiváciu v koreni slova, totiž LV označuje 

nielen „toho, čo holí“, ale (predovšetkým) osobu, ktorá upravuje vlasy; 

dnes sa muži prakticky nechodia k holičovi dať oholiť, ale oveľa 

častejšie ostrihať. 

Podobné sú prípady: 

stolár (osoba, ktorá vyrába nielen stoly, ale všeobecnejšie – nábytok z dreva), 

mraziareň (miesto, kde sa nielen mrazia potraviny, ale aj skladujú). 

 

c) Prienik. LV si zachováva len niektoré sémantické prvky MV, iné má navyše.  

LV ∩ MV 

Napríklad: 

mazanina 

- LV: 1. pejor. zlá maľba, škaredé písmo a pod. 

- MV: -ina (OB: „niečo“); mazan- (OP „mazané“) => niečo mazané. 
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(Rozmazaná maľba či písmo sú zlé, ale maľby a písma môžu byť zlé aj 

vtedy, keď sú napríklad disproporčné.  

Rozmazané môžu byť rôzne veci, nielen maľba či písmo, primárne 

najmä rôzne kašovité látky po podložke, ale obrazne aj zle nafotená 

fotografia.)  

 

Inklúzia a prienik LV a SV sú potenciálnymi východiskami demotivácie (posunu od 

motivovanosti k nemotivovanosti, teda k strate motivácie) slova.  

 

 

Typy onomaziologickej kategórie (OK) 
 

 

Z onomaziologického (pomenúvacieho) hľadiska venujeme pozornosť tomu, či: 

a) pri akte slovotvorby dochádza k zmene slovného druhu motivátu 

b) pri akte slovotvorby dochádza k zmene lexikálneho významu motivátu. 

Podľa toho vydeľujeme nasledovné typy onomaziologickej kategórie: 

 

1. mutačnú OK 

2. transpozičnú OK 

3. modifikačnú OK 

prípadne aj: 

4. reprodukčný typ OK (k motivátom od citosloviec, zámen, slov hovorenia) 

5. integračný typ OK (pre priraďovacie kompozitá) 

 

1. Mutačný typ OK. Najrozšírenejším typom je mutačný typ OK. Vzniká vtedy, ak pri 

akte slovotvorby nastane zmena významu motivátu vzhľadom na motivant, pričom 

k slovnodruhovej zmene môže, ale aj nemusí dôjsť. Podstatou „mutácie“ je teda 

k jestvujúcemu obsahu vytvoriť pomenovanie pre nový obsah. Tradične sa konštatuje, 

že pri tomto type je zmena sémantiky motivátu sprevádzaná v prevažnej miere aj 

slovnodruhovou zmenou, ktorá má za následok zmenu syntaktických funkcií derivátu. 

Preto sa mutácia označuje aj ako syntakticko-sémantická derivácia. 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Príklady:  

slama → slamený   OŠ = slam- (OP slama) + ený (OB - vzťah) 

riaditeľ → riaditeľstvo 

lakeť → nadlaktie 

more → prímorie 

zelený → zelenáč 

skrutkovať → skrutkovač 

plávať → plaváreň 

plávať → plavák 

 

2. Transpozičný typ OK. Pri tomto type sa lexikálny význam motivátu nemení, mení sa 

len slovnodruhové zaradenie motivátu (a následné jeho syntaktické funkcie). Preto sa 

transpozícia označuje ako syntaktická derivácia. Tento typ sa vzťahuje na tvorenie 

abstrákt, napríklad na spredmetňovanie dejov (pád, hra, let), spredmetňovanie 

vlastností (mladosť, staroba, zamestnanosť) či spredmetňovanie existencie 

(partnerstvo, amatérizmus). Ako vidno z posledných príkladov, ani v tomto prípade 

nie je slovnodruhová zmena nevyhnutná.  

Príklady: 

behať → beh    OŠ = beh- (OP behanie)  +  Ø (OB - dej) 

strieľať → streľba 

zlý → zloba 

naivný → naivita 

zdravý → zdravie 

hore → horný 

verný → verne 

 

3. Modifikačný typ OK. Tento typ nastáva vtedy, keď sa význam motivátu líši od 

významu motivanta len doplňujúcim príznakom navyše a nedochádza pritom 

k slovnodruhovej zmene. Syntaktické funkcie výrazu sa nemenia, modifikácia 

významu sa teda označuje tradične ako sémantická derivácia. K tomuto typu patria 

napríklad prechýlené názvy osôb ženského rodu – feminatíva (kuchárka, návrhárka, 

tlmočníčka), hromadné názvy – kolektíva (lístie, bučina, žiactvo, súkolie), názvy 
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mláďat (vĺča, vtáča, medvieďa), zdrobneniny – deminutíva (prstienok, hlávka, 

stromček), augmentatíva (ručisko, zubisko, chlapisko), popieracie názvy – negatíva 

(nefajčiar, neplavec, paveda), relatíva – označenia smeru, miestneho alebo časového 

vzťahu (exmanžel, predskokan, protihráč, nadváha) či výrazy vyjadrujúce vyššiu 

alebo menšiu mieru statického alebo dynamického príznaku (prikrátky, kratučký, 

preveľký, pradávny, pripiecť, prevariť).  

 

Príklady: 

klobúk → klobúčik   OŠ = klobúč- (OB – klobúk) + ik (OP malý) 

policajt → policajtka 

variť → rozvariť 

včela → včelička 

odborník → tiežodborník 

lingvista → nelingvista 

krásny → prekrásny 

 

4. Reprodukčný typ OK. Pri tomto type podobne ako pri mutácii nastáva zmena 

slovného druhu, pokiaľ ide o význam, sú to reprodukčné slovesá, ktoré sú odvodené 

od citosloviec, zámen a od slov hovorenia v zvolaniach. Všimnime si: juj → jujkať, 

bla-bla → bľabotať, cin-cin → cinkať, au → aukať; vy → vykať, oni → onikať, boha 

→ bohovať,... 
 

5. Integračný typ OK. Ide o spojenie rovnocenných komponentov (slovotvorných 

základov) do zloženého slova bez zmeny slovného druhu, pričom význam je „súčtom“ 

významov oboch komponentov. Oba slovotvorné základy tvoria spolu 

onomaziologickú bázu: železobetón = „železo aj betón“, sladko-kyslý = „sladký aj 

kyslý“, vedecko-výskumný = „vedecký aj výskumný“. Porovnaj Furdík, 2004, s. 87n.  
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Pretváranie slov 
 

Pretváranie je komplementárnym pojmom k tvoreniu slov. Kým tvorením slov sa 

napĺňa komunikačná potreba a vznikajú tak nové výrazy, ktoré nemajú v slovenčine 

rovnocenný náprotivok na označenie istých entít, pretváranie je proces obmieňania už 

jestvujúcich pomenovaní. Vznikajú tak nové lexikálne formy bez toho, aby vyjadrovali nové 

lexikálne významy (= opak polysémizácie).  

Rozlišujú sa dva typy procesov pretvárania, a to redukcia a expanzia. Redukciou 

dochádza k ekonomizácii výrazov, k ich zostručňovaniu v porovnaní s motivantom. 

K redukcii patria procesy abreviácie a univerbizácie. Expanziou sa tvoria z jednoslovných 

pomenovaní viacslovné, čiže vzniká výrazovo rozsiahlejšia forma. Prípadom expanzie je 

multiverbizácia.  

 

Procesy redukcie 
 

Abreviácia je skracovanie pôvodného výrazu, ktorého výsledkom sú grafické, graficko-

fónické alebo fónické skratky (abreviatúry).  

 

a) Grafické skracovanie. Názov evokuje, že tento typ sa využíva v písme, pričom sa 

zachováva výslovnosť pôvodného, neskráteného slova. V elektronickej, komunikácii 

mládeže (mail, čet); jestvujú celé registre/slovníčky skratiek, často internacionálnych 

(anglických): ROFL, LOL, BTW, OMG,... 

Pri grafickom skracovaní vyčleňujeme nasledovné abreviačné postupy: 

1. Pretváranie výberom iniciál (počiatočných písmen alebo skupín písmen na 

začiatku slova): výsledkom sú iniciálové skratky. Patria sem aj matematické 

symboly (plus → +; krát → x,...), značky merných jednotiek a pod. (kg, m2, km, 

Pa, ...) 

Príklady: spoločnosť s ručením obmedzeným → s. r. o. ; strana 5 → s. 5; profesor 

→ prof.  

2. Pretváranie kontrakciou (sťahovaním), pričom sa uplatňuje prvé a posledné 

písmeno slova: firma → fa; doktor → dr. 
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3. Pretváranie výberom písmen do kontrahovanej skratky s grafémami (alebo ich 

výslovnostnými korelátmi) v zachovanom poradí. Napríklad: bakalár → bc.; 

magister → mgr.; tuberkulóza → tbc; 

 

b) Graficko-fónické skracovanie. Podobne, ako v predošlom prípade, ide o iniciálové 

pretváranie, pri ktorom súčasne nastáva aj zmena vo výslovnosti v porovnaní 

s motivujúcim výrazom. Následne môže dôjsť k ďalším formálnym modifikáciám výrazu 

pridávaním derivačných afixov. Všimnime si: referát informačných technológií → RIT; 

vyšší územný celok → vúc [vé-ú-cé] → vúcka/véúcéčka; strážna bezpečnostná služba → 

sbs [es-bé-es] → esbéeska; Fakulta informačných technológií → FIT → fitka. Mnoho 

graficko-fónických skratiek je cudzieho pôvodu a ich neskrátené motivujúce výrazy môžu 

byť v slovenčine neznáme: (Personal Computer) → PC  [pé-cé] alebo aj [pí-sí ] → 

pécéčko/písíčko; (Personal Identification Number) → PIN → pinko. 

S týmto spôsobom skracovania úzko súvisí tvorenie akroným. Sú to „zoslovnené“ 

iniciálové skratky, čiže skratkové slová, ktoré však zostávajú nesklonné, prípadne ak sa 

skloňujú, ide o štylisticky príznakové jednotky. Napríklad: KEGA (Kultúrna a edukačná 

grantová agentúra); SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra), ADOS (Agentúra 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti).  

 

c) Fónické skracovanie. Pri nich sa tvoria z plných znení (jednoslovných či viacslovných) 

pomenovaní zredukované jednotky. Takými sú napríklad: Šafárikovo námestie → Šafko; 

Alžbeta → Betka; Jozef → Jožo, science-fiction → sci-fi, vychovávateľ → vychoš, 

stretnutie → stretko, doučovanie → doučko,... 

Ako vidno z  príkladov, produkty tohto procesu sa frekventovane využívajú v ústnej 

komunikácii, a to aj v rámci nespisovných útvarov národného jazyka, ako je napríklad 

slang či subštandard. Podrobnejšie si to všimneme pri klasifikácii lexiky. 

 

Univerbizácia (tvorenie jednoslovných pomenovaní z viacslovných) 

Na rozdiel od mechanického skracovania, ktoré sme pozorovali pri abreviácii, v tomto 

prípade pôjde o sémantickú redukciu. Univerbáty ako výsledky procesu univerbizácie 

vznikajú: 

-  postupmi formálnej slovotvorby (bez sprievodného vzniku nových významov),  
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-  elimináciou častí viacslovného pomenovania.  

1. Slovotvorná univerbizácia 

a) Derivačná. Pri nej dochádza k pretvoreniu viacslovného pomenovania na 

jednoslovné, pričom k jedinému zachovanému koreňu slova sa pridáva derivačný 

afix, najčastejšie sufix -ka; -ák/-iak, -ko. Ide o frekventovaný postup pretvárania 

využívaný najmä v neformálnej ústnej reči. Príklady: doškoľovacie zariadenie → 

doškoľovák; terénne auto → tereniak; abstinenčný syndróm → absťák; členovia 

a stúpenci národnej strany → národniari; kreditná karta → kreditka; vyšetrovacia 

väzba → vyšetrovačka, zásahová služba → zásahovka,... 

 

b) Kompozično-derivačná. Ide o súčasné uplatňovanie kompozičných aj 

derivačných postupov. Napríklad: pretekár vo voľnom štýle → voľnoštýliar; žena 

rodiaca prvý raz → prvorodička, tvorenie slov → slovotvorba; týkajúci sa 

slovných druhov → slovnodruhový; rodiaci živé mláďatá → živorodý; taký, čo sa 

sám čistí → samočistiaci.  
 

2. Eliminačná univerbizácia. Dochádza k prostému vypúšťaniu častí viacslovného 

pomenovania, pričom výsledné pomenovanie sa lexikalizuje (ustaľuje) ako 

jednoslovné. 

Typy: 

a) substantivizačná: triedny učiteľ → triedny; trvalá ondulácia → trvalá; podobne: 

skúškové (obdobie), parkovné (poplatky), stužková (slávnosť); 

b) metonymická: Parkinsonova choroba → Parkinson ; strategické hry → stratégie, 

zlatá medaila → zlato; 

c) kontextová: vláda SR → vláda; Zlaté Piesky → Zlaté, spoločenská smotánka → 

smotánka. 

Hoci primárne sa univerbizácia spája s pretváraním pomenovaní v súvise so sklonom 

k úspornosti v ústnom vyjadrovaní a jej sférou využívania je dominantne sféra bežnej 

komunikácie, často neformálnej, familiárnej, čiže istým spôsobom príznakovej, opakovaným 

frekventovaným používaním sa mnohé takto vzniknuté jednotky ustaľujú v komunikácii 

a nadobúdajú neutrálnu hodnotu. Takto fungujú pritom nielen jednotky bežnej lexikálnej 

zásoby (porov. parkovné, esbéeska, stužková atď.), ale aj pomenovania z odbornej či 

administratívnej sféry – porov. napríklad lekársku terminológiu.  
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Expanzia 
 

Multiverbizácia (tvorenie viacslovných pomenovaní z jednoslovných) 

 

O expanziu multiverbizáciou ide vtedy, keď sa jej prostredníctvom zexplicitňuje 

pôvodne jednoslovný výraz. Takéto explicitné analytické vyjadrovanie implikuje oficiálnosť 

či intelektuálnosť a ako proces je opačným procesom k redukcii abreviáciou či 

univerbizáciou. Nejde pritom len o „mechanické“ pretváranie formy z úspornejšej na 

výrazovo nákladnejšiu, ale aj o obohacovanie pomenovania o istú „prídavnú hodnotu“ (zložku 

suprasémantiky pomenovania): nové pomenovania takto utvorené majú špecifickejšie miesto 

uplatnenia než univerzálnejšie jednoslovné pendanty.  

J. Dolník (1990, s. 71 podľa Ondrejoviča, 1988) uvádza niekoľko typických príkladov 

výsledkov expanzie, čiže multiverbizovaných spojení: 

a) verbonominálne spojenia 

navštíviť → vykonať návštevu; skontrolovať → vykonať kontrolu; navrhnúť → podať návrh; 

b) spojenia adjektívum – substantívum 

drevo → drevná hmota; čitatelia → čitateľská verejnosť; vydavatelia → vydavateľské kruhy 

c) spojenie spona – adjektívum 

postačovať → byť postačujúci; prekvapovať → byť prekvapujúci 

d) spojenia s „byť“, „mať“ – bezpredložkové alebo predložkové mená 

garantovať – byť garantom; prekážať – byť na prekážku; vplývať → mať vplyv; 

e) adverbiálne spojenia 

zaujímavo → zaujímavým spôsobom; pomaly → pomalým tempom. 
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Cvičenia 
 

 

Slovotvorné spôsoby a postupy 

 
1. Určte, akými derivačnými postupmi vznikli nasledovné pomenovania 

a roztrieďte ich do príslušných homogénnych tried derivátov: 
 

a) premiérka, náter, nefajčiar, návrat, pritesný, vyrobiť, huslista, výkroj, podplávať, 

pútač, predskokan, sladko, zabaliť, herňa, pagaštan, chorľavý, postmoderna, 

klavirista, nadnárodný, mrmľať si, pohotovosť, splav; 

b) rozvíriť, zbratať sa, zablatiť, napiť sa, vykročiť, naučiť sa, klbčiť sa, odblaniť, 

priedomie, priehrštie, splesnivieť, sfarbiť sa, nádvorie, zapýriť sa, nasprostastý, 

nahluchlý, zdivieť, člnkovať sa. 
 

2. Výrazy z predošlého cvičenia rozčleňte slovotvorným švíkom na slovotvorný 
základ (SZ) a slovotvorný formant (SF). Označte SZ a SF pod príslušnou časťou 
slova. 

 

3. Nájdite základové slová (motivanty) k nasledujúcim derivátom (motivátom): 

výnos, naliehavo, hnilý, tekutina, nadrozmerný, exmanžel, náprstok, kapustnica, 

zatrúbiť, maternica, hniloba, záhradkárstvo, dodávateľský, výlov, mečať, 

opečiatkovať, kopnúť, doliať, zamlada, chladič, podhlavník. 

 

Slovotvorný typ, slovotvorná kategória, slovotvorný rad, slovotvorná paradigma 

 

1. a) Určte, akými troma spoločnými znakmi sa vyznačuje nasledovné zoskupenie slov 
a identifikujte, o akú rôznokoreňovú formáciu ide: 
 

slivkový, orechový, sójový, šošovicový, hruškový, hríbový, černicový; 

 

 

starnúť, rednúť, vlhnúť, moknúť, horknúť, žltnúť, tvrdnúť, slabnúť; 
 

 

 

rydlo, čerpadlo, počítadlo, umývadlo, nosidlo, meradlo, rozpúšťadlo. 
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b) Uveďte slovotvorný význam nasledovných výrazov. Nájdite k nim ďalšie skupiny slov 
s inými synonymnými formantmi tak, aby bol zachovaný spoločný slovotvorný význam. 
Ako sa volá výsledné zoskupenie derivátov? 

 
Príklad: organista, bagrista, germanista, cirkusant, fabrikant, figurant, reumatik, 

historik, hygienik.  

Ide o slovotvornú kategóriu s významom „názvy osôb vo vzťahu k substancii 

v slovotvornom základe“ 

 

- snímka, priehradka, rozvodka, obálka, prípojka, prepravka, vložka.  

+ deriváty na –ok: prívesok, __________________________________________ 

- na Ø: odvar, nápoj, _____________________________________ 

Patria k tej istej slovotvornej formácii aj pomenovania múčnik, príborník, bielizník, 

náhrdelník? Zdôvodnite (kladnú či zápornú) odpoveď! 

 

2. Nájdite príklady patriace do slovotvorného typu „názvy miesta, kde sa vykonáva 
činnosť označená v (slovesnom) slovotvornom základe“ s formantom –isko: 

bojisko,... 

 

 

3. Zoskupte slová podľa príslušnosti k jednotlivým slovotvorným typom: 

a) udiareň, obrazáreň, bryndziareň, prevádzkareň, železiareň, čitáreň, lampáreň; 

b) orechovník, popolník, holubník, robotník, dlžník, medovník, príborník, vandrovník, 

slnečník, čašník, rybník, továrnik, teľatník, účtovník, vrtuľník; 

c) slepec, strelec, šialenec, letec, zbabelec, lakomec, herec, bežec, svätec, osvietenec, 

športovec, zajatec.  

 

4. a) Utvorte slovotvorný rad od základného slova: 

(možnosť použiť slovník koreňových morfém) 

list: →  

 

noc: → 

 

novina: → 
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b) Doplňte v slovotvorných radoch chýbajúce deriváty: 

 

 holý → holiť → _______________→ __________________ 

 

 chuť → chutiť → ______________ → chutnučký → _____________ → chutnulinko 

 

 sláva → slávny → _____________ → ________________ → slávnostnosť  

 

 ____________ → dôverný → ______________ → _________________ 

 

 rezať → __________ → rezba → _____________→ rezbársky 

 

cukor → cukrár →_________________→ _________________ 

 

5. a) Utvorte slovotvorné hniezdo (aspoň 20 výrazov) k nasledujúcim značkovým 

slovám: 

hviezda, kniha, liek, platiť, rezať. 

 

b) Usporiadajte nasledovné slová do slovotvorného hniezda: 

žiariť, žiarič, žiara, žiarivý, žiarivka, žiarivkový, žiarivosť, žiarivo, infražiarič, žiarovka, 

žiarovkový, ožiariť, ožarovať, rozžiariť, rozžiarovať, vyžiariť, vyžarovať, požiar, 

požiarnik, požiarnický, požiarnictvo, požiarnička, požiarny, požiarový, protipožiarny,  

 

Zem, zeman, zemianka, zemiak, zemina, zemitý, zemský, podzemie, prízemie, územie, 

zázemie, bezzemok, pozemok, odzemok, pozemkový, prízemie, prízemný, prízemnosť, 

nadzemný, mimozemský, pozemský, pozemšťan, pozemsky, pozemšťanka, podzemný, 

územný, územnoplánovací, územnosprávny, uzemniť, uzemňovať, uzemnenie, zemeguľa, 

zemepán, zemepis, zemežlč, zemetrasenie, zememerač, ozembuch, černozem, stredozem, 

stredozemný, tuzemsko, tuzemec, tuzemský, cudzozemec, cudzozemský, dolnozemský, 

suchozemský, suchozemec.  
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Motivačný, lexikálny význam 

1. Určte motivačný význam (MV) nasledujúcich výrazov a porovnajte ho 
s lexikálnym významom (LV): 
 

Práčovňa : 1. miestnosť na pranie 
MV: ______________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Politička : žena v politike 
MV: ______________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Sochár: umelec zhotovujúci sochy, reliéfy a pod. 
MV: ________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Pokrytec: neúprimný, falošný človek 
MV: _________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Schváliť: dať súhlas na niečo, súhlasiť s niečím 
MV: ____________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Murár: odborník v murovaní a iných základných stavebných prácach 
MV: ____________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Muchotrávka: 2. jedovatý druh huby s červeným klobúkom a bielymi bodkami 
MV: ___________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Motanica: niečo zamotané, spletené, popletené 
MV: ____________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Spúšť: mechanizmus na spúšťanie fotoaparátu 
MV: ____________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Mazanina: 1. pejor. zlá maľba, škaredé písmo 
MV: ____________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Pozorovateľ: kto niečo pozoruje 
MV: ____________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Strúhadlo: nástroj na orezávanie ceruziek 
MV: ____________________________________________________________________ 
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Vzťah MV  LV 
 
Košikár: odborník na výrobu košov a iných pletených prútených predmetov 
MV: ___________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Mladosť: vlastnosť toho, čo je mladé 
MV: _______________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Jelenina: mäso z jeleňa 
MV: ________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Dôverník: poverený zástupca organizačnej jednotky (napr. domový d.) 
MV: _________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 
Spevavý: ktorý rád, často a dobre spieva 
MV: __________________________________________________________________ 
Vzťah MV  LV 
 

2. Výrazy z predošlého cvičenia rozčleňte na onomaziologickú bázu (OB) 

a onomaziologický príznak (OP): 
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5. kapitola 
 

Suprasémantika lexikálnych jednotiek 
 
 

Pod suprasémantikou rozumieme „vonkajšie“ prídavné, nadstavbové hodnoty 

k významu pomenovaní, ktoré zachytávajú vonkajšie okolnosti výskytu lexikálnych jednotiek. 

V súčasnej (postmodernej) komunikácii čoraz viditeľnejšie dochádza k približovaniu 

„serióznosti“ a „neformálnosti“, ba až k stieraniu hraníc medzi verejným spôsobom 

vyjadrovania a neverejným vyjadrovaním, ako to dobre vidno napríklad na  verejných 

prejavoch politikov, napríklad v televíznych diskusných reláciách, alebo tiež v tlačenej 

publicistike na osi medzi mienkotvornými tlačovinami a bulvárom. „Čisto“ bulvárne médiá sa 

vyznačujú pritom vysokým stupňom využívania neformálnych výrazových prostriedkov, 

ktoré oscilujú nielen v priestore hovorovosti na hranici spisovnosti, ale siahajú aj po 

subštandardných či slangových výrazoch.  

Výrazové stvárnenie bulvárneho textu môže vyzerať napríklad takto: 

Mikloš si zresetoval hlavu: Pán minister, čo si to šuškáte do uška? 
Cez týždeň „maká“ a počas víkendov si užíva! Minister financií zavítal na Ples 

Spišiakov, kde pri stole sedel s bývalou miss Silviou Lakatošovou. 

 

Tá si prvý tanec užila s manželom Paľom Chovancom a neskôr sa venovala Ivanovi 
Miklošovi. Šéf rezortu financií prišiel na ples bez manželky. O dámsku spoločnosť však 
nemal núdzu. Zatancoval si s modelkou Romanou Škamlovou aj s bývalou miss Silviou 
Lakatošovou. „Poznáme sa asi pätnásť rokov a je veľmi dobrý tanečník,“ povedala Silvia, 
ktorá stihla prebrať s politikom viacero tém. Niektoré boli natoľko dôverné, že sa k sebe 
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občas priklonili. Poznajú sa dlho, takže Silviin manžel Paľo Chovanec nemal dôvod počas 
večera žiarliť. Veď prvý tanec večera venovala Silvia práve jemu. 

http://www.cas.sk/clanok/189571/miklos-si-zresetoval-hlavu-pan-minister-co-si-to-suskate-
do-uska.html 
 
 
Nechutné! Najlepšie zarábajúci český moderátor Leoš Mareš (34) má zrejme viac 
neprajníkov, ako si myslel. Mareš však popiera, že na vtipnom videu je on. 

 
Leoš Mareš sa mal stať obeťou kanadského žartíku mladých chlapcov.  

Banda pubertiakov mu totiž potrela kľučku na dverách luxusného športiaka psím 
exkrementom. V momente, keď Leoš Mareš podišiel k autu a chcel ho otvoriť, čakalo ho 
nemilé smradľavé prekvapenie. 

„Daj to tam poriadne, poriadne to rozotri,“ kričali chlapci, keď potierali auto exkrementom. 
Vo chvíli, keď zlomyseľná banda zbadala v diaľke moderátora, prebehla na druhú stranu 
cesty, odkiaľ Marešovu šou s exkrementom sledovala. Leoš podišiel k autu, odomkol a siahol 
po kľučke na svojom luxusnom fáre. „Fuj, to je nechutné,“ kričali so smiechom chlapci. 
Moderátor najskôr nevedel, čo to vlastne je. V momente, keď si špinavú ruku ovoňal, zistil, že 
si z neho niekto vystrelil. 
 
http://vas.cas.sk/clanok/3420/maresovo-smradlave-faro-luxusny-sportiak-potreli-hov-m.html 
 

Vonkajšie kontextové (komunikačné) okolnosti výberu a používania výrazov súvisia 

s nasledovnými parametrami: 

1. Spisovnosť/nespisovnosť 

2. Štýlová príslušnosť 

3. Časové zaradenie 

4. Pôvod 
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Pri takomto triedení lexiky môžeme sledovať, ako sa na základe rovnakých 

suprasémantických hodnôt rozčleňujú pomenovania do istých homogénnych vrstiev, prípadne 

podvrstiev. Tak napríklad v rámci subštandardných (nespisovných) pomenovaní figurujú ako 

osobitná podvrstva utajované pomenovania skupín používateľov z marginálnych 

spoločenských vrstiev, tzv. argotizmy (porov. výrazy z reči väzňov ako klepky = lieky; modrý 

bols = prípravok na čistenie okien, okena, využívaný väzňami na fetovanie; magorák = silný 

čaj, prípadne čaj uvarený zo zmesi čajoviny a tabaku, niekedy aj s prídavkom alkoholu – 

podľa P. Odaloša, Varia I, 1992, s. 91 – 92). Na druhej strane je často jedno pomenovanie 

nositeľom viacerých suprasémantických príznakov súčasne. Bežné je napríklad, že sa pri tom 

istom výraze uplatní príznakovosť z hľadiska pôvodu paralelne s príznakovosťou z hľadiska 

spisovnosti (bardáma = angl. + fr., slang. žena platená za zabávanie hostí v bare), 

príznakovosť z hľadiska pôvodu s časovou príznakovosťou (bárišňa =  rus., zastaráv. výraz: 

1. v ruskom predrevolučnom prostredí slečna), príznakovosť z hľadiska pôvodu, štylistická 

príznakovosť a časová príznakovosť súčasne (apatéka = gr., hovor., zastaráv. predajňa 

liekov, lekáreň) atď. Dobre to vidno povedzme na výrazoch knižných, ktoré sú v značnej 

miere kompatibilné s výrazmi archaickými a naopak. Pripomeňme si knižné slová ako 

pachoľa (malé dieťa), blahý (šťastný, spokojný, blažený; prinášajúci radosť, pokoj), skyva 

(kus, okruh – najmä chleba), žízniť (2. lačnieť za niečím)... Inde sa v rámci ekonomickosti 

lexiky jeden a ten istý polysémický výraz diferencuje vzhľadom na suprasémantiku tak, že 

jeho jednotlivé významy sa líšia aj suprasémantickými hodnotami. Napríklad výraz bard má 

nasledovné významy odlíšené súčasne špecifikujúcimi kvalifikátormi signalizujúcimi ich 

suprasémantiku: 1. hist. keltský ľudový spevák; 2. kniž. vynikajúci básnik ako predstaviteľ 

národa: národný bard Andrej Sládkovič; 3. publ. osobnosť vynikajúca v istej, obyčajne 

intelektuálnej oblasti: napr. Pierre Cardin, bard svetovej módy. Analogicky je spracovaný 

a v praxi ekonomicky funguje výraz alternácia (lat.): 1. striedanie, obmieňanie rovnakých 

možností; 2. div. striedanie, obmieňanie dvoch al. viacerých hercov, spevákov v tej istej úlohe 

v jednej inscenácii; 3. lingv. obmieňanie hlások v tvaroch toho istého slova al. v príbuzných 

slovách podľa určitých zákonitostí, striedanie hlások.  

 

 Pravda, vonkajšie okolnosti používania prostriedkov lexikálnej zásoby sú dynamické, 

premenlivé už v krátkom časovom horizonte a závisia od toho, ako s lexikou narábajú, ako jej 

rozumejú používatelia. Aj v horizonte niekoľkých rokov sa výrazy v jazykovej praxi 

prehodnocujú, pričom sa môže odstupňúvať ich suprasémantika (intenzifikovať alebo 

zjemňovať príznak v homogénnej vrstve výrazov, napríklad časovo príznakových výrazov), 
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môže sa prehodnotiť suprasémantika, ale samozrejme, zmeny sa priebežne dotýkajú aj 

samotných významov slov (posledný prípad sme si sčasti všímali v rámci sémantickej 

derivácie; otázku reprezentatívnosti samotných slovníkových výkladov pritom neberieme do 

úvahy, teda napríklad neposudzujeme lingvistický význam slova antropocentrizmus 

vysvetlený ako „súhrn vlastností jazyka podmienený tým, že veci a javy sveta človek 

spoznáva z hľadiska svojho prospechu“ – porov. SSSJ 1. diel A-G, 2006, s. 146).  

Zaujímavé v otázke odstupňúvania časovej príznakovosti napríklad je, ako vnímajú 

súčasní používatelia slovenčiny výrazy barbier (zastar. holič) či ancúg (zastar. pánsky oblek), 

ktoré sa hodnotia v Slovníku súčasného slovenského jazyka z roku 2006 ako zastarané.  

Inde je možné konfrontovať (inter)individuálnu jazykovú prax s dostupnými 

prameňmi o súčasnej lexike vzhľadom na prehodnocovanie príznakovej lexiky na 

nepríznakovú (čiže vzhľadom na neutralizáciu príznaku pociťovaného v komunikácii pred 

istým časom). Môžeme zvažovať napríklad vhodné suprasémantické kvalifikátory pre výrazy 

ako belasí (publ.? = športový oddiel podľa farby dresov, u nás Slovan Bratislava), bankomat 

(fin.? = bankový/peňažný automat), dvojpohlavný (biol.? = ktorý je obojakého pohlavia), 

dvojplánový (odb.? = majúci dve stránky, dva plány; rozložený v dvoch plánoch), presnejšie 

povedané uvažovať, či vôbec sú v prípade vybraných príkladov potrebné spresňujúce 

kvalifikátory, či nejde o výrazy etablované v bežnej, každodennej komunikácii. Na druhej 

strane sa podľa spomínaného slovníka dá usúdiť, že isté výrazy vzhľadom na všeobecnú 

rozšírenosť v používaní netreba kvalifikovať špecifickými suprasémantickými kvalifikátormi. 

Tak sa napríklad pri výraze arkána (v spojení veľká arkána = „22 kariet tvoriacich jadro 

tarotu a symbolizujúcich silné archetypy“; v spojení malá arkána = „56 kariet v tarotových 

kartách predstavujúcich ľudí, stavy a situácie v každodennom živote“) nachádza len údaj 

o pôvode slova (lat.), pričom ďalšie zaradenie (kart. slang?) sa pri výraze neuvádza. 

Žiadnych kvalifikátorov niet pri výklade slov alpínum a význam slova je vyložený ako 

„umelo upravené skalnaté miesto v záhrade vysadené nízkymi pestro kvitnúcimi rastlinami“, 

synonymne = alpínka, skalka, skalnička. Otázne je, či by nestálo za zváženie uplatnenie 

kvalifikátora záhr. (výraz zo záhradníctva).  
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Parameter spisovnosť 

 

Spisovná a nespisovná lexika 

 

 

 Zásadný poznatok v súvise s ponímaním spisovnosti nadväzuje na zamyslenie 

o dynamike lexiky. Medzi spisovnou a nespisovnou lexikou neexistuje ostrá hranica. Vo 

všeobecnosti spisovná lexika slúži na celospoločenské dorozumievanie (ktoré prebieha jednak 

pomocou všeobecne zrozumiteľných lexikálnych jednotiek, jednak prostredníctvom 

špeciálnych odborných jednotiek – termínov, ktoré slúžia ohraničeným skupinám odborníkov 

a ich význam sa dozvedá širšie spoločenstvo za hranicami príslušnej odbornej komunity len 

sprostredkovane). Tento princíp distribúcie spisovnej lexiky medzi neodborníkov 

a odborníkov zodpovedá tzv. „spoločenskej deľbe jazykovej práce“ (porov. Dolník, 2003, 

s. 171). Ako ďalej píše autor: „V špeciálnych lexikálnych jednotkách sú zafixované 

civilizačné a kultúrne hodnoty, ktoré sú duchovným majetkom celého spoločenstva, ale sú 

všeobecne prístupné len prostredníctvom príslušných skupín spoločenstva.“ Inými slovami, 

nie každý používateľ slovenčiny ovláda lingvistickú terminológiu, nevie, čo znamenajú 

napríklad výrazy slovotvorný význam či motivačný význam, čo je onomaziologická lexikálna 

paradigma, v prípade potreby má však možnosť získať poučenie od lingvistu. Podobne je to 

s orientáciou v iných odboroch: v lekárskej vede a jej odbornej lexike, v technických vedách, 

v prírodných vedách s ich terminológiami atď. Medzistupňom medzi úzko odborným 

vyjadrovaním a bežnou lexikou sú tzv. profesionalizmy, ako je napríklad pomenovanie 

choroba šialených kráv, pomarančová koža a iné (o profesionalizmoch podrobne nižšie). 

 Slovenčina je stratifikovaný útvar, ktorý nevnímame dichotomicky, teda nečleníme ho 

dnes len na dve súčasti: spisovnú a nespisovnú. Slovenský národný jazyk má jemnejšie 

vrstvenie na viacero útvarov (variet) bez ostrých hraníc, v rámci nich dochádza jednak 

k čiastočnému vzájomnému prestupovaniu, jednak sa vnútri istých variet (osobitne 

štandardnej a subštandardnej) profilujú ďalšie osobitné podútvary, semivariety (slangy, 

profesijná reč, argot). 

 Na ilustráciu si uveďme stratifikačný model slovenského národného jazyka podľa 

D. Slančovej a  M. Sokolovej (1994, s. 226).  
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Stratifikácia národného jazyka podľa D. Slančovej a M. Sokolovej (SAS, 1994, 
s. 226) 

 
 
 

V rámci tohto modelu budeme venovať pozornosť lexike príslušných variet národného jazyka 

(spisovnej, štandardnej, subštandardnej, nárečovej) a semivariet, t. j. priestupných variet, 

„polovariet“ (slangu, profesionálnej reči, argotu) v optike spisovnosti a nespisovnosti. 

 

Spisovná lexika 
 

V tomto rámci je reč jednak o kodifikovanej „nepríznakovej“ lexike (uzákonenej 

kodifikačnými príručkami, akou je napríklad na lexikálnej úrovni Krátky slovník slovenského 

jazyka) ako lexike bez akýchkoľvek suprasémantických „prídavných hodnôt“, jednak o lexike 

„príznakovej“, a to buď vzhľadom na parameter štýlová príslušnosť, alebo vzhľadom na 

parameter časové určenie, alebo v spojení s parametrom pôvod. 
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Triedenie spisovnej lexiky (vzhľadom na): 
 
Parameter spisovnosť 
 
- spisovná lexika   
- štandardná lexika  
- profesionalizmy  
 
 
Parameter štýlová príslušnosť 
 
- terminológia  
- hovorová lexika 
- knižné slová 
- publicizmy 
- administrativizmy 
 
 
Parameter čas 
 
- nové slová: neologizmy/neosémantizmy a okazionalizmy, revitalizmy 
- antikvarizmy: 
  - zastarávajúce slová 
  - zastarané slová 
  - archaizmy 
  - historizmy 
 
 
Parameter pôvod 
 
- domáce slová 
- cudzie slová 
 
 

Štandardná lexika 
 
 Pojem „štandardný“ sa chápe ako „zodpovedajúci norme sociálne, profesijne 

a záujmovo neobmedzených používateľov“ (Dolník, 2003, s. 213). Štandardná lexika je 

„uvoľnenou“ podobou verejne používanej lexiky, typická pre hovorené (ústne) a hovorové 

(štylisticky príznakové) neverejné prejavy. Evokuje teda nenútenú konverzačnú reč. 

Inklinuje k stručnosti vyjadrovania (k používaniu univerbizovaných slov a skratiek).  

 Je prototypovo organizovaná (podobne, ako všetky útvary národného jazyka). Jestvuje 

teda „jadro“ štandardu s typickými exemplármi pomenovaní („vyššia“ hovorová lexika, 

napríklad mrchavý = zlý; naivka = naivné mladé dievča; acetónka = acetónová farba; áčkar = 
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kto patrí do triedy/skupiny A; bokovka = práca popri zamestnaní, čižmárka = čižmárova žena, 

finta = úskok, lesť, fitnesko = športové centrum) a periféria s menej reprezentatívnymi 

výrazmi („nižšia“ hovorové lexika, napríklad flákať sa, fitko, gebuzina, ondiať, ondieť, 

tentovať – ide teda o výrazy s väčšou mierou expresivity na hranici vhodnosti). Takto 

odstupňované vnútorné hierarchizovanie štandardu evokuje blízkosť pomedzí s ďalšími 

útvarmi jazyka – na jednej strane blízkosť k nespisovným útvarom (subštandard, slang), na 

druhej strane pozíciu blízku spisovnej variete vrátane profesionálnych slov ako ústnych 

náprotivkov k oficiálnym odborným termínom. So stúpajúcou mierou neformálnosti, 

spontánnosti, uvoľnenosti, oslabenej sociálnej vyhranenosti klesá úroveň štandardnosti 

a výrazy sa blížia k hranici normy vhodnosti používania prostriedkov v bežnej verejnej 

komunikácii. Niekoľko príkladov podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (KSSJ): 

komótny, koldokola, nákladiak, textilka, fixka = výrazy s kvalifikátorom hovor. (= hovorové). 

Vyššia miera expresívnosti je signalizovaná v SSSJ napríklad pri výrazoch čučať – hovor. 

expr., domajstrovať – hovor. iron. 

 Vo všeobecnosti je teda v teórii spisovného jazyka rozdiel medzi spisovnou 

a štandardnou varietou národného jazyka predovšetkým na pozadí noriem pre verejné 

a neverejné prejavy. Používatelia teda uchopujú štandardné prostriedky na báze kritéria 

„vhodnosť“ pre neverejné (hoci spoločensky neohraničené) situácie.  

 

Profesionalizmy 
 

Pre profesionalizmy je typické ich usúvzťažňovanie s termínmi, možno ich chápať 

ako neoficiálne, neverejné náprotivky termínov, uplatňované v ústnej komunikácii 

odborníkov, sekundárne aj v bežnej komunikácii širšej verejnosti či v publicistike. Spravidla 

bývajú jednoslovné. Ich zaradenie na osi spisovnosť – nespisovnosť je nezreteľné, časť 

takejto lexiky inklinuje k spisovnej (ekonomickej = výrazovo stručnej, systémovo utvorenej) 

hovorovej lexike, iná časť graduálne preniká do semivariety slangu. J. Bosák (2005) 

vymedzuje pri profesionalizmoch ich znaky v poradí reprezentatívnosti: 1. ekonomickosť 

komunikácie, 2. nocionálnosť, 3. nedeformovaná štruktúra (zodpovedajúca nepríznakovým 

slovotvorným modelom), 4. frekventované používanie v odbornej, profesionálnej komunikácii. 

Tie sa viditeľne líšia od reprezentatívnych znakov slangizmov ako výrazov patriacich do 

semivariety slangu: 1. preexponovaná expresívnosť, 2. deformovaná výrazová štruktúra 

(fonematická, morfematická a pod.), 3. gestačnosť typických skupín jeho tvorcov 

a používateľov (najmä mladej generácie). Z lingvistického hľadiska sa teda (typické) 
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profesionalizmy jasne líšia od expresívnych a zdeformovaných slangizmov svojou 

nocionálnosťou a systémovou utvorenosťou. Z extralingvistického pohľadu sa však 

diferencujú aj na pozadí sociálnych skupín používateľov: profesionalizmy primárne využívajú 

odborne vymedzené komunity expertov, slangizmy sú primárne viazané na sociálne 

ohraničené skupiny používateľov (napríklad členov záujmových združení, akými môžu byť 

napríklad skauti, snowboardisti, rádioamatéri; vekovo vymedzené slangy sa viažu napríklad 

na mládež či seniorov).  

Vymedzovanie takýchto lexikálnych jednotiek sa zavádza do výkladových slovníkov 

slovenčiny až v  Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. časť A-G vyšla v roku 2006). 

J. Dolník zdôrazňuje, že hoci sa profesionalizmami označujú tie isté entity ako termínmi, 

podávajú sa tak, aby boli bližšie k prostriedkom základného jazyka (Dolník, 2003). Tak 

napríklad v bežnej komunikácii profesionálny výraz sekcia nahrádza odborný (latinský) 

termín sectio caesarea. V komunikácii širšej verejnosti je, pravda, rozšírené aj konkurenčné 

ekvivalentné (prekalkované) pomenovanie cisársky rez. Ten je na jednej strane menej 

ekonomický než výraz sekcia, na druhej strane je transparentnejší, významovo „výrečnejší“ 

pre bežného komunikanta, neodborníka. Takéto alternatívne pomenovania signalizujú, že 

používanie profesionalizmov – osobitne tých, ktoré pomenúvajú entity frekventovane 

presahujúce z profesijnej oblasti do bežného života – sa tak „otvára“ pre širšiu societu priamo 

úmerne s popularizáciou daného odboru. To je zároveň podľa J. Dolníka (2003) aj ukazovateľ 

pozície jednotky na osi spisovnosť – nespisovnosť. Čím viac sa teda profesionálny výraz 

zbavuje ohraničenosti (aktívneho alebo aspoň pasívneho) používania a posúva sa od 

skupinového využívania k celospoločenskému, tým väčšmi sa profiluje jeho identita ako 

spisovnej jednotky.  

Tak možno vnímať profesionalizmy ako vnútorne odstupňovanú semivarietu 

národného jazyka. Skúsime si toto vnútorné odstupňovanie od spisovnosti k nespisovnosti 

naznačiť na tematickej skupine lexiky z oblasti zdravotníctva (materiál podľa Z. Dubovcovej, 

2010): 

a) audio = audiometria; árista = lekár anesteziologicko-resuscitačného oddelenia; 

detské = detské oddelenie, pediatria; deckár = detský lekár; inšpekčka = inšpekčná izba; 

krčiar = lekár na otorynolaryngologickom oddelení; operačka = operačná sála; kožné = 

kožné oddelenie, dermatovenerológia; prijímačka = prijímacia kancelária; sono = 

sonografické vyšetrenie; transfúzka = transfúzia krvi; zubné = zubné oddelenie. 

Túto ukážkovú skupinu pomenovaní možno vnímať ako odborne „neutralizovanú“ 

celonárodne známu a používanú lexiku, pri ktorej sa azda príznak odbornosti ani 
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profesionálnosti nepociťuje. Vzhľadom na dominanciu parametra „krátkosť“ (= sklon 

k stručnosti výrazu) sa takáto lexika stotožňuje s hovorovou lexikou, v slovníku sa takéto 

výrazy spravidla označujú kvalifikátorom hovor. (= hovorové), prípadne sú bez kvalifikátora. 

b) koagulačky = koagulačné parametre; parenterálka = parenterálna výživa; sedimka 

= sedimentácia erytrocytov; totálka = totálna (zubná) náhrada; šmyčka = transportný matrac; 

vitálky = vitálne funkcie; zatmelka = zatmeľovacia hmota; žanetka = Jeanettova striekačka. 

Osobitné miesto v tejto skupine patrí abreviatúram, skratkovým slovám, ktoré často plnia 

nielen ekonomickú, ale navyše aj melioratívnu/zjemňujúcu (prípadne voči pacientom azda aj 

kryptosémickú – zastieraciu) funkciu. Všimnime si: céerpéčko = C reaktívny proteín (CRP); 

esemka = skleróza multiplex (SM); pekáčko = permanentný katéter (PK); tepka = totálna 

endoprotéza (TEP); teúčko = tumor (Tu), nádor. 

Toto pásmo výrazov v semivariete profesionalizmov, ktoré označuje pre širšiu 

verejnosť menej známe až neznáme reálie a slúži na ekonomické (ústne) pomenúvanie entít 

v oblasti zdravotníctva prevažne samotnými profesionálmi z tejto oblasti v internej 

komunikácii, by bolo možné chápať ako „vlastné“ profesionalizmy, v slovníku označené 

kvalifikátorom profes.  

c) depka = depresia; ležiak = imobilný, ležiaci pacient; krvák = krvný obraz; mamoška 

= mamografické vyšetrenie; slepák = slepé črevo; včelička = (štipľavá) injekcia; plachty = 

veľké teplotné tabuľky. 

Ide o hraničnú kategóriu medzi profesionalizmami a slangizmami. Z. Dubovcová ich 

označuje ako profislangizmy (Dubovcová, 2010). Táto kategória je otvorená a známa 

širšiemu výseku používateľov podobne ako skupina a), pričom výrazy z tejto skupiny evokujú 

aj rôznu mieru príznaku expresívnosti a hravosti. Tým sa blížia k slangizmom a z hľadiska 

spisovnosti k subštandardnej variete jazyka. 

d) čurológ = urológ; gynda = gynekológia; hlucháni = pacienti s naslúchacím 

aparátom; hodinky = popruhy na ruky; kabelka = vrecko na moč; pacoš = pacient; streliť 

pacienta = dať elektrický výboj pacientovi; špachtle = ústne lopatky; traumoš = tramatológ.  

Ide o priestupnú kategóriu s b), teda o výrazy ohraničené prevažne na komunikáciu 

profesionálov, ktoré sú však neústrojnou formálnou stavbou a/alebo  mierou expresívnosti 

a obraznosti, prípadne výrazovej nápadnosti ako prejavov gestačnosti (a azda aj hodnotiaceho 

vzťahu) typické skôr pre slang a ako celok vzhľadom na spoločenské normy patria 

k nespisovným prostriedkom slangu nevhodným na bežné používanie za hranicami 

zainteresovaných.  
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 V Slovníku súčasného slovenského jazyka sa na margo profesionalizmov konštatuje, 

že „na začiatku fungovania v príslušnej odbornej sfére často nemajú terminologizovaný 

náprotivok a rýchlo prenikajú do publicistickej sféry“ (SSSJ, 1. diel A-G, 2006, s. 37). 

V SSSJ sa uvádzajú medzi profesionalizmami napríklad výrazy dychár (hud. profes.) = „hráč 

na dychovom hudobnom nástroji; fárung (ban. profes.) = „otvor, ktorým sa schádza do bane“; 

ferman (div. profes.) = „denný rozpis programu divadelného súboru“; dozorovať (práv. 

profes.) = „vykonávať dozor nad zákonnosťou“; blokovňa (profes.) = „bloková trať“ a iné. 

Ináč povedané, vznik profesionalizmov tiež môže byť podmienený potrebou spoločenstva 

pomenovať takú skutočnosť, pre ktorú neexistuje terminologické označenie (Slovník 

nespisovné češtiny, 2009, s. 12). Pre profesionalizmy je navyše príznačná ich relatívna časová 

ustálenosť, menšia schopnosť sa aktualizovať a tiež zvyčajne nevytvárajú viacčlenné 

synonymické rady – tým všetkým sa líšia od slangových výrazov.  

 

Nespisovná lexika 
 
Patria sem: 
 
- subštandardné výrazy 
- slangizmy 
- argotizmy 
- nárečová lexika - dialektizmy 
 
 

Subštandardné výrazy 
 
 Subštandard je (nespisovná) varieta národného jazyka situovaná medzi štandardom 

a nárečovou varietou, pričom ním preniká najmä slang ako semivarieta a osobitne sa v ňom 

vyčleňuje aj ďalšia semivarieta – argot (tajná reč vymedzených sociálnych skupín). 

Prostriedky subštandardu, subštandardizmy, sa uplatňujú najmä v nepripravených 

a súkromných (neverejných, neoficiálnych) prejavoch. Prechod od subštandardu k spisovným 

útvarom je plynulý. Najbližie prienikové pásmo medzi nespisovnou a spisovnou lexikou 

vzniká v oblasti štandardnej (ústnej) lexiky, vyznačujúcej sa krátkosťou (ide o redukované 

výrazy: univerbáty a abreviatúry) a spontánnosťou, uvoľnenosťou – na štylistickej úrovni 

majú takéto výrazy často príznak hovorovosti. Základné diferenciačné znaky subštandardných 

výrazov, ktoré ich delia od štandardných jednotiek, sú (podľa J. Bosáka, 2005): 1. cudzí 

pôvod; 2. zvýšená miera expresívnosti. Súčasne poukazuje aj na vysokú frekvenciu ich 

používania. J. Dolník pritom spresňuje, že 1. v prípade cudzojazyčnej lexiky ide o výrazy, 
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ktoré sa v spisovnej slovenčine nedostatočne adaptovali; 2. slangové slová, ktoré prekročili 

hranice sociálnej ohraničenosti a stali sa interslangovými jednotkami; 3. slová s nadmernou 

expresivitou (Dolník, 2003, s. 209). Ako príklady k vymedzeným kategóriám slov uveďme: 1. 

(cudzie slová): fusakľa, ksicht, šamster, šnicľa, špak, vercajg – tu z nemčiny; 2. 

(interslangizmy): atmoška, drasťák, trhák, šampus, kravina, občianka; 3. (nadmerné 

expresíva): hovadský, šlohnúť, švihnutý, sexica, hulvát, močák (kuželovitý pohár na pitie).  

Subštandardné slová sa používajú na zámerné odlíšenie od spisovnej normy. Tak 

napríklad možno pri výbere primeraného výrazu vedome uprednostniť cudzie slovo (dnes 

najmä „coolový“ anglicizmus)/slangizmus/expresívum na štylizovanie neverejnosti prejavu. 

Voľba adekvátneho výrazu vyplýva z graduálnej „ponuky“ národného jazyka a situačnej 

variability výrazových prostriedkov vzhľadom na konkrétny kontext. D. Slančová uplatňuje 

na zachytenie rozmanitosti komunikačnej hodnoty lexikálnych jednotiek pojem 

komunikačný register, t. j. situačne podmienený spôsob jazykového prejavu, ktorý je spätý 

s konkrétnym charakterom spoločnej činnosti ľudí, sociálneho prostredia a vzájomných 

vzťahov účastníkov komunikácie (porov. Ološtiak, 2010). Komunikačný register (Ološtiak, 

op. cit., s. 34) je možné ďalej definovať ako „súbor výrazových prostriedkov, ktorých 

existenčnou motiváciou je spätosť s istými viac alebo menej opakujúcimi sa, unifikovanými, 

ritualizovanými komunikačnými situáciami, v ktorých sa dané prostriedky preferenčne 

používajú“. 

Všimnime si niekoľko príkladov typických vo voľných domáckych a priateľských 

prejavoch: dostať na čumák je „silnejšie“ vedľa (už aj tak obrazného a expresívneho) „dostať 

po nose“; zavrieť niekoho do cvokhausu/cvokárne je neformálnejšia alternatíva namiesto 

štandardného (hovorového) „zatvoriť niekoho do blázinca“ a výrazne vzdialená od 

spisovného „dať niekoho do ústavu pre duševne chorých“. Keď zvolíme repliku Čo čumíš (jak 

pako)?, je intenzívnejšia a v súkromnom kontexte prirodzenejšia než „Čo sa tak uprene 

pozeráš?“ (Tak poznáme v expresívnej subštandardnej reči aj postavu čumila, podobne ako 

zízača či obsmŕdača.). Subštandard je necenzúrovaným priestorom na uplatňovanie 

nekodifikovaných anglicizmov či bohemizmov, pripomíname niekoľko takých typických 

subštandardných pomenovaní či slovných spojení (aj voľných): meetnuť sa, ísť čeknúť 

čaj(očk)u, soráč!, ísť šopingovať, hacknúť niečo, o čom točíš?, pucovať cimru, huliť žváro, 

nosiť kapsáče, kuť pikle. 

Osobitnú pozornosť budeme venovať semivarietám v kontakte s touto varietou: slangu 

a argotu a ich lexike (slangizmom a argotizmom). 
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Slangizmy 
 

Slang zaraďujeme vo vyššie načrtnutej stratifikácii ako sociálne viazané semivariety 

(porov. Slančová – Sokolová, 1994, s. 227). Pomenovanie semivarieta, čiže „polovarieta“ 

alebo „neúplná varieta“ evokuje, že tieto semivariety sa profilujú v priereze základných variet 

(spisovnej, štandardnej, subštandardnej) a ich využitie komunikantmi mnohokrát závisí od 

konkrétnej komunikačnej situácie.  

Ekvivalentným termínom k  sociálne viazaným semivarietám je termín sociolekt 

(Bosák, 1996, 2005). Sociolekty sa formujú v ohraničených sociálnych skupinách a  v rôznej 

miere prestupujú ďalšími varietami národného jazyka. V nadväznosti na vyššie spomínaný 

pojem register považujeme slangizmy (i ostatné prostriedky sociolektov) za dominantné 

prostriedky formujúce konkrétny komunikačný register. Slang sa rozptyľuje v graduálnej 

škále a preniká jednak do variet štandardu i subštandardu, ako aj do iných semivariet 

národného jazyka (do profesijnej reči a argotu).  

Slang ako parciálna časť sociolektov slúži členom konkrétneho spoločenstva na 

špecifikáciu ich neoficiálnej komunikácie a zároveň je prostriedkom vyjadrenia príslušnosti 

ľudí k istej záujmovej skupine. Slangizmy ako výrazový materiál tohto útvaru (slangu) 

sú výrazy, ktorými sa alternatívne označujú neutrálne spisovné pomenovania. Na rozdiel od 

profesionalizmov nie sú teda korelátmi odborných pomenovaní a nevznikajú ani na pokrytie 

komunikačnej potreby. Ako spresňuje J. Dolník, slangizmy patria do základnej komunikácie 

vymedzenej sociálnej skupiny, teda do ústnej neoficiálnej komunikácie o elementárnych, 

bežných javoch a situáciách v rámci konceptu „každodennosti“ (Dolník, 2003, s. 215). Staršie 

typológie členia slangy na vyššie a nižšie (s „normálnou“ lexikou na jednej strane a so 

„sedláckou“ lexikou na strane druhej). Na rozdiel od situácie v spisovnej lexike, v slangu 

nejestvuje žiadna regulácia výrazového aparátu, veľká časť lexiky je prevzatá z angličtiny 

a má internacionálnu povahu. 

 Na pozadí novších lingvistických zdrojov (najmä z prác Z. Sedláčkovej) budeme 

slangovú lexiku sledovať v spojení s vekovo vymedzenými predstaviteľmi – mládežou – čiže 

osobitne si všimneme mládežnícky slang.  

Podľa Z. Sedláčkovej: „častým sebavyjadrením dospievajúceho človeka sa stáva úsilie 

upútať pozornosť, čím chce dokázať svetu svoju jedinečnosť a získať tak obdiv kolektívu, 

opačného pohlavia a neraz aj dospelých“ (Sedláčková, v tlači). J. Hoffmannová (2000, s. 250) 

v tejto súvislosti hovorí o jazykovom exhibicionizme mládeže, ktorá si pri vzájomnej 
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komunikácii informácie nielen odovzdáva, ale navyše má ambíciu vyjadriť sa v danom 

momente originálne a zaujímavo. Slangové výrazy sú charakteristické svojou časovou 

premenlivosťou, pričom sa mnohé slangizmy v dôsledku technického vývoja, zmeny spôsobu 

života pasivizovali v podobe historizmov, pretože skutočnosti, na ktoré sa pomenovania 

vzťahovali, sú dnešnej mládeži neznáme (porov. výrazy tranďák = tranzistor, 

magneťák/magič = magnetofón, diáky = diapozitívy, cvikačky = kontrolné hodiny pri vstupe 

do budovy pracoviska, ktorými si zamestnanci stlačením páky tlačili na dochádzkové karty 

časy príchodu a odchodu na pracovisko, predchodca elektronických dochádzkových kariet).  

Pod vplyvom svetovej globalizácie a internacionalizácie mládež postmodernej doby je 

ovplyvňovaná multikulturalizmom s novými kultúrno-sociálnymi impulzmi. 

Postmodernizmus vyzdvihuje pluralitu postojov, diskontinuitu diania či mnohoznačnosť 

významov. Vo svete, v ktorom nič nie je stabilné a pevne ukotvené, dochádza tak 

k rozostrovaniu celospoločenských noriem, modelov spôsobu života, hodnotových rebríčkov, 

k stieraniu hraníc medzi vecnou realitou a virtualitou (počítačovou či masmediálnou fikciou), 

medzi hodnotovou vysokosťou a nízkosťou, vzniká ich hybrid určený priemernému 

nenáročnému konzumentovi. Mládež postmodernizmu sa – ako ukazujú aj naše výskumy – 

prevažne identifikuje s mládežou nadnárodnej postmodernistickej ľudovej populárnej kultúry 

(popkultúry). Niektorí kritici tvrdia, že popkultúra je „dumbing down“ (vo význame úpadok): 

stránky novín, kde kedysi bežalo zahraničné spravodajstvo, dnes zaplavujú klebety 

o celebritách či obrázky skromne oblečených žien. Televízne spoločnosti nahradili kvalitnú 

dramatickú tvorbu programami o záhradkárstve, varení a ďalšími „lifestylovými“ 

programami, rôznymi reality show, prihlúplymi telenovelami, a to až do tej miery, že ľudia sú 

prakticky neustále zaplavovaní trivialitami zo života slávnych. Mládež si tak v súčasnosti 

vyberá z veľkého diapazónu možných stratégií sebavyjadrenia, hodnotových preferencií a 

noriem správania. Táto kultúrna diverzita predurčuje aj sociálnu diferenciáciu vnútri sociálnej 

kategórie „mládež“. Tú predstavujú jednak záujmovo špecializované a ohraničené skupiny 

(napríklad milovníkov cyklistiky – bajkerov, ale tiež skautov, snowboardistov – 

snouborďákov ap.), skupiny alternatívnych kultúr (napr. prívržencov hudobných štýlov punk 

– punkáčov, metal – metlákov či hip-hopu – hoperov), až po prípadné hraničné marginálne 

kultúry narkomanov (feťákov) a kriminálnikov (socky).  

Všimnime si teda slangizmy mládeže z niektorých reprezentatívnych oblastí života: 

a) s celospoločenským presahom najmä do subštandardnej komunikácie: 

- stravovanie: sieť v minulosti obľúbených bufáčov na stojáka (bufety, v ktorých sa jedlo 

konzumovalo postojačky) rozšírili v rámci globalizácie spôsobu života inonárodné 
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gastronomické importy – americké fastfoody (zariadenia rýchleho občerstvenia), konkrétne 

najmä mekáče, emcéčka (sieť reštaurácií McDonald´s) a kaefcéčka (sieť reštaurácií KFC), 

ktoré svojim zákazníkom ponúkajú široké spektrum burgerov (teplých žemlí s náplňou). 

Najobľúbenejšie sú najmä hambáče (hamburger - teplý obložený sendvič s mletým hovädzím 

mäsom), prípadne ich obmena ričáky (richman – bageta plnená syrom, šunkou, zeleninou a 

dressingom). Milovníci talianskej kuchyne s obľubou navštevujú picérky (pizzerie). Bary a 

puby, ktoré ponúkajú rôznorodé alko, nealko i hot drinky (alkoholické, nealkoholické a horúce 

nápoje), sú obľúbeným miestom pre žúrky (bujaré oslavy a večierky). Kým ku klasickým 

preferenciám rodičov dnešnej mládeže patrili pred 2–3 desaťročiami väčšmi lokálne typické 

nápoje, a to spomínaná nealkoholická kofča či alkoholické dva deci červeného (vína) s kolou, 

prípadne pánsky variant čapák so zápražkou (čapované pivo s rumom), dnes mladí nevylučujú 

zo záberu ani „internacionálne“ miešané kokteily, milkšejky s toppingom (sladké mliečne 

koktejly s tekutou polevou), či zahraničné značky minerálok ako matonky alebo evianky 

(minerálne vody zn. Mattoni a Evian); 

‐  počítačová/internetová komunikácia:  v súčasnosti každý mladý človek ovláda základné 

funkcie kompu (počítača) alebo noťasu (notebooku), vie sa lognúť na net (pripojiť sa 

k internetu) a podľa potreby gejmiť erpégéčka (hrať internetové hry označované ako RPG – 

role playing game), skypovať, facebookovať/fejsbúkovať alebo googliť (využívať programy 

skype, facebook, google), prípadne si niečo loudnúť („stiahnuť“ si niečo z internetu). Vo 

virtuálnom svete je mnoho adminov (administrátorov četovacích fór), skillerov (úspešných 

počítačových hráčov), lám (z angl. lame – hanlivé označenie pre nováčika, začiatočníka) a 

taggerov (ľudia, ktorí v rámci internetovej aplikácie Facebook s obľubou označia buď seba 

alebo svojich priateľov na zverejnených fotkách);  

‐  móda:   v duchu „diktátu módy“ mnohé slangizmy nadobúdajú interslangovú povahu. 

Prenikli z primárnej, úzko ohraničenej záujmovej, profesijnej alebo alternatívnej sféry do 

širšieho povedomia mladých ľudí a ich „nadužívaním“ v komunikácii sa neraz zotiera aj ich 

pôvodná príslušnosť ku konkrétnej vyhranenej sociálnej skupine. Maskáče už nie sú iba 

výsostne vojenskou uniformou z hrubej látky so špecifickým vzorom a typickou zeleno-

hnedou farebnou kombináciou. V súčasnosti sú maskáče dostupné aj pre civilnú populáciu a 

vyrábajú sa v širokej škále farebných kombinácií, strihov a materiálov. Podobne aj číňany 

(poväčšine látkové nízke topánky s gumenou špičkou, najčastejšie v čierno-bielej farebnej 

kombinácii) už nie sú iba súčasťou oblečenia prívržencov subkultúry punk, ale sú dnes medzi 

mladými značne obľúbené ako pohodlná (športová) obuv. K „výbave“ mladého človeka patrí 

bežne arafatka, pôvodne arabská šatka (pomenovaná podľa Jásira Arafata a jeho typického 
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doplnku k odevu na pokrytie hlavy), dnes celosvetovo známa šatka vyrábaná z rôznych 

materiálov a v pestrofarebných kombináciách; 

 

b) s ohraničeným skupinovým výskytom v uzavretej societe: 

‐  skautov:  z hľadiska personálnej hierarchie príslušníkov sú medzi skautmi vĺčatá/včielky 

(skauti vo veku do 10 rokov), roveri (vo veku 15 – 20 rokov) či oldskauti (nad 20 rokov). 

K ich aktivitám patria rôzne druhy schôdzok či hier: napríklad dumky (diskusné stretnutie 

skautov), družinovky či oddielovky (stretnutia družín či celých oddielov s účelom vykonávať 

skautské aktivity), bojovky (bojové hry), gumkostrely (hry v lese s ručne vyrobenou zbraňou, 

ktorá vystreľuje gumky) a pod. K materiálnej výbave skautov patrí napríklad cancák či 

latrínovník (zápisníky – prvý je osobným diárom či pamätníkom, druhý je spoločne prístupný 

na prírodnej toalete – latríne a skauti doň vpisujú rôzne nápady, úvahy). Skauti sa aj vedia 

zabávať, organizujú mecheche (zábavy) či pupy (pudingové párty). Reč takejto subkultúry sa 

javí ako stabilnejšia než bežná reč mladých, je nadčasová, pravda, svet komunikantov je 

uzavretý a pre nezasvätené okolie „neskautov“ je takáto reč plná nezrozumiteľných výrazov 

(nezávisle od toho, či by boli nové alebo staré);  

- snowboardistov: elementárnou výbavou snowboardistu je snowbíč = „snowboard“; areálom 

týchto športovcov je snowpark = „miesto, kde sa snowboarduje a predvádzajú sa 

snowboardové triky“; tento areál spravuje šejper = „človek starajúci sa o snowpark“; aktívni 

snowboardisti sú často držiteľmi permice = „celosezónneho lístka na vstup do strediska, 

snowparku“, len sem-tam sa objavujú aj „piráti“, ktorí chodia na svah na punkáča cez turniket 

= „prechádzajú turniketom na vlek bez lístka“. Zdatní snowboarďáci dokážu hrotiť/diktovať 

triky = „predviesť ukážkovo snowboardové triky“; odísť trik = „úspešne predviesť trik“; občas 

sa im, pravda, stávajú aj rakvy na rúre = „neúspešné pokusy trikov na prekážke“. 

Vyhľadávanou aktivitou tejto society sú jibové akcošky = „preteky zamerané na jazdenie na 

prekážkach“;  

- punkáčov: punk má vnútornú diferenciáciu, rozvetvuje sa do viacerých variantov, patrí 

k nim napríklad alkopunk = „hudobný druh  punku, ktorý je charakteristický tým, že sa v ňom 

spieva o alkohole; alkopunk poníma alkohol a stav mimo triezvosti ako uvoľnenie, 

odreagovanie, oddych a prehĺbenie emócie“; anarchopunk – podľa neho „význam majú 

alternatívne kultúry alebo kontrakultúry, ku ktorým patrí napr. vegetariánstvo alebo vegánstvo 

a pod.“; kinderpunk – názov je motivovaný nízkym vekom prívržencov, antifa – „hnutie ľudí, 

ktorí sa snažia bojovať proti ultrapravicovým extrémistickým prívržencom, tzv. neonacistom 

a ľuďom, ktorí sa stotožňujú s myšlienkami nacistickej ideológie“. Punkáčov možno poznať 
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aj podľa vzhľadu, ich typickým účesom je číro = „účes s indiánskym kohútom, často pestro 

sfarbeným, uprostred hlavy po bokoch vyholenej“, niektorí z nich však uprednostňujú hroty či 

bodliny = „účes zložený z niekoľkých  pevných ostňov, ktoré sú vytvarované z vlasov 

a rozložené po celej hlave“; odev majú posiaty zicherkami = „zapínacími špendlíkmi“ 

v kombinácii s pyramídkami = „kovovými ozdobami, ktorými si punkáči vybíjajú oblečenie, 

osobitne opasky, náramky a pod.“; 

 

c) s presahom do semivariety argotu ako „utajovanej reči“ (prevažne) asociálov 

z marginálnych kultúr: 

- narkomanov: v tomto slovníčku figurujú napríklad výrazy čorka = „u drogovo závislých 

krádež motivovaná potrebou získania prostriedkov na drogu“; halušky/haluze = 

„halucinogénne stavy, vyvolané užitím drogy“; byť na tripe = „zažívať stav opojenia drogou 

najmä syntetickou“; slimák = „úzky pásik stredne tvrdého papiera obdĺžnikového tvaru, ktorý 

slúži ako filter na cigaretu z marihuany“; joint, špek = „ručne pripravená cigareta obsahujúca 

listy z marihuany so značnou prímesou tabaku“.  

 

Argotizmy 
 

 Dominantným znakom tejto semivariety je „utajovanosť“ (kryptosémickosť). Podľa 

Slovníka nespisovné češtiny (2009, s. 11) typickými (hoci nie výlučnými) nositeľmi takejto 

reči sú zlodeji, pašeráci, žobráci, bezdomovci, podvodníci, vydierači, zabijaci, väzni. Príčin 

takéhoto zámerného utajovania významov slov je viacero: obrana pred predstaviteľmi zákona 

(v prípade kriminálnikov, ľudí konajúcich v rozpore so zákonmi), ale aj zachovanie 

profesijného tajomstva príslušníkov istých umení a remesiel (napríklad ambulatných 

pouličných umelcov – dnes napríklad graffiťákov, v rámci remesiel v minulosti drotárov 

a pod.) – porov. aj práce P. Ondrusa o argote detí, vandrovných remeselníkov a drotárov, 

1977, 1980. K ďalším motívom utajovania patrí eufemizácia správ  („krajšie“ je označiť istú 

osobu napríklad ako čorkarka než zlodejka; „únosnejšie“ znie, keď o niekom zasvätenci 

konštatujú, že je na tripe, než by o ňom „nekompromisne“ povedali, že je nafetovaný; 

rovnako perník či piko znie príjemnejšie než pervitín a výraz koleso je takisto „kreatívnejší“ 

než priamočary výraz extáza). Súhrnne možno skonštatovať, že typickými črtami argotizmov 

sú: 1. utajovanosť (v záujme intenčného zachovania odstupu a azda aj pocitu „nadradenosti“ 

nad nezainteresovanými); 2. vysoký stupeň expresívnosti, 3. obraznosť. Niekoľko príkladov:  

- bongo = „špeciálne upravená fľaša na fetovanie marihuany“; 
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- zeleninka, maslo, matroš, materiál, grass, tráva, maryš(k)a, zelené = „marihuana“; 

- koleso, éčko, tableta, cédečko = „extáza“; 

- prešľah = „nadmerné užitie drogy, predávkovanie sa“. 

Pravda, utajovanosť je prechodná a argotizmy nezostávajú nezasvätenému okoliu 

nezrozumiteľnými natrvalo. Ich dešifrácia sa uľahčuje aj vďaka tomu, že mnoho argotizmov 

má internacionálnu povahu (porov. tráva – grass = marihuana).  

Na margo argotu a jeho lexiky sa konštatuje, že nemusí ísť vždy len o reč 

problémových (marginálnych) societ, primárny je jedine znak utajenosti. Ten môže mať rôzne 

príčiny, napríklad ludickú (hravú – osobitne v prípade detí), politickú a iné. V záujme hravosti 

vznikla tajná reč detí (už „odhalené“ sú napríklad také „kódy“ ako „depetipi pripišlipi dopo 

škopolypy = „deti prišli do školy“, kde deti tvorili svoje ozvláštnené prejavy tým, že za 

každou slabikou v slovách aglutinovali slabiku zloženú z písmena „p“ + samohlásky 

z predošlej slabiky). Z politických dôvodov napríklad jestvoval cirkevný argot pred rokom 

1989. V Slovníku nespisovné češtiny (2009, s. 12) sa uvádzajú ako príklady tohto argotu 

v češtine výrazy káčko = „kostol“ či skočit si do čistírny = „zájsť si na spoveď“.  

V rámci dynamiky sa aj argotické jednotky prehodnocujú, vo všeobecnosti sa časom 

utlmuje ich kryptosémickosť (utajenosť) a začína prevažovať ich komunikatívna funkcia. Tak 

sa argot prelína sčasti s inými semivarietami národného jazyka a argotizmy z pôvodnej 

pozície v semivariete v „lone“ subštandardu a v prieniku s nárečiami a so slangom môžu 

nadobúdať „vzostupnú“ tendenciu, prenikať prostredníctvom slangu (a interslangu) do bežnej 

reči smerom k štandardu ako celonárodne zrozumiteľnému útvaru, využívanému prevažne 

v bežnej ústnej komunikácii. Takú tendenciu možno registrovať na výrazoch z reči 

narkomanov. Výraz haluz (halucinácia, opojenie z drog) je dnes polysémická jednotka 

s rozsiahlym spektrom lexikálno-sémantických variantov. Nielen viaceré významy sa pritom 

viditeľne vzdialili od tohto sémantického základu a označujú napríklad „zábavu“, „humor“, 

„niečo smiešne“, ale jednotlivé významy sa líšia suprasémanticky a hodnotovo, dokonca 

výraz dospel aj k vnútroslovnej antonymii a hodnotovej antonymii: Haluz môže byť totiž aj 

niečo „vtipné“ = pozitívne, rovnako ako „hlúpe“ = negatívne. Analogicky sa sémanticky 

a suprasémanticky prejavuje  aj derivovaný názov osoby haluzák.  

 

Nárečová lexika  dialektizmy 
 
 Nárečová lexika zahŕňa označenia entít (predmetov, javov, dejov, vlastností...) 

teritoriálne ohraničené. Rozlišujeme dve skupiny nárečových pomenovaní – dialektizmov: 
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1. Pravé dialektizmy (majú ekvivalenty v spisovnej lexike) 

Príklady: bandurky, čunga/čungála, demko, frištik, francle, kapura, kapišón, kitľa, kľag, 

kľagať (mlieko), komôrka, krochmeľ, primáš, pitvor, šivačka, širák, štoprcígel, šmalec, valal, 

zochabiť. 

2. Etnografizmy (jedinečné označenia reálií, ku ktorým chýbajú spisovné ekvivalenty) 

Príklady: cindruška, frndžalka, geleta, kolovrátok, krpec, kroj, lajblík, močidlo, podstienka, 

priadky, trlica, živôtik. 

 

V nárečovej lexike jestvujú rovnaké systémové vzťahy ako v spisovnom útvare 

(napríklad vo vnútri jednej nárečovej oblasti jestvuje synonymia, antonymia, polysémia, 

homonymia). Popri tom sa pri porovnávaní nárečí rôznych nárečových oblastí medzi sebou či 

so spisovným jazykom objavuje aj tzv. „medzisystémová“ synonymia, antonymia či 

homonymia.  

 

Všimnime si (podľa Slovníka slovenských nárečí I., A-K, 1994, s. 21): 

  jedna (totožná) 

nárečová oblasť 

viaceré (nezhodné) 

nárečové oblasti 

homosémia  

jeden (totožný) význam 

vyjadrená rozdielnymi  

výrazovými 

prostriedkami 

synonymia heteronymia 

heterosémia 

viaceré (rozdielne) 

významy 

vyjadrená jedným 

(totožným) výrazovým  

prostriedkom 

homonymia tautonymia 

 

Vzťahu homosémie zodpovedá na pomenúvacej úrovni tzv. heteronymia: 

tvorí ju dvojica/rad pomenovaní, ktorými sa na rôznych územiach nezhodných 

(západoslovenských – stredoslovenských – východoslovenských) nárečových oblastí označuje 

tá istá reália, napríklad krump(o)le, grule, švábka, bandurky, erteple = „zemiaky“; koničina, 

jetel, jatelina, getelina, zacelina = „ďatelina“, pupáky, pupáčiky, bobáľky = "opekance", 

varkštat, varštat, varštať, varštak, verkštat, verštat = 1. „dielňa“ na remeselnícku a výrobnú 

činnosť; 2. pracovný stôl napr. stolára, obuvníka; štokrlík, štokerlík, štokrla, hokerlík = 

„stolček“ (na sedenie, bez operadla); šamel, šamlík, šamerlík, šamrlík = „podnožka“. 
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Vzťahu heterosémie zodpovedá na pomenúvacej úrovni tzv. tautonymia: 

ide o totožné alebo podobné pomenovanie, ktorému zodpovedajú na rôznych územiach 

(západoslovenských – stredoslovenských – východoslovenských nárečí) rôzne významy, 

osobitne v opozícii stredné + západné Slovensko vs východné časti Slovenska. Napríklad 

cvikla = v záhorskom nárečí „repa“ (kŕmna al. cukrová), v šarišskom nárečí „červená repa“; 

gánok = v západoslovenských nárečiach „krytá chodba pozdĺž vstupnej a uličnej časti domu 

so stĺpmi, zábradlím al. múrikom“ popri „predsieň“ (šarišské nárečie). Osobitný jav 

predstavuje interdialektová enantiosémia (vnútroslovná antonymia), keď jedna a tá istá 

forma má opozitné významy v rôznych územne diferencovaných nárečiach: napríklad výraz 

čerstvý = v západoslovenských nárečiach „svieži“, oproti významu „tvrdý“ (najmä o chlebe) 

vo východoslovenských nárečiach; chudoba = v stredoslovenských a západoslovenských 

nárečiach „nemajetnosť“, na východnom Slovensku „majetok, imanie, dobytok i statok“ 

(porov. Slovník slovenských nárečí, A-K, s. 22).  

 

 V najnovšom výkladovom slovníku slovenčiny – SSSJ (1. diel, 2006) sa rozlišujú 

v prípade nárečovej lexiky dva samostatné kvalifikátory. Prvú skupinu tvoria dialektizmy 

s jedinečnou územnou platnosťou, ktoré nemajú pendant v spisovnej lexike – etnografizmy, 

označované kvalifikátorom etnogr., napríklad bunkoš (= obradná vyrezávaná palica 

s plieškami, retiazkami a zvončekmi vydávajúcimi pri potriasaní štrkotavý zvuk používaná 

ako tanečná rekvizita a pri betlehémskych hrách), čapáš (= mužský ľudový tanec: zemplínsky 

č.), črpák (= drevená nádoba s ozdobným vyrezávaným uchom na pitie žinčice, súčasť 

bačovského riadu), fogaš (= polica na taniere, džbány, misky), gánok (= zvrchu krytá chodba 

pozdĺž vstupnej a uličnej časti domu so stĺpmi, zábradlím al. múrikom), gondáš (= pastier 

svíň), karička (dievčenský východoslovenský kruhový tanec); krnačky (doma vyrobené sánky 

z dosák bez klaníc), žudro (= klenutý vysunutý vchod do dedinského domu, napríklad na 

západnom Slovensku al. na Morave). Druhý typ nárečovej lexiky (pendanty k vyššie 

spomínaným „nepravým“ nárečovým jednotkám, regionalizmy) má širšiu územnú platnosť 

na úrovni regiónov či celých makroareálov. V slovníku sú označované kvalifikátorom region. 

Niekoľko príkladov: bratník (= bratranec), burgyňa (kŕmna al. cukrová repa), cop (= vrkoč), 

čavargovať (ponevierať sa, bezcieľne sa túlať), črvavý (= červavý), dach (= strecha), drn (= 

kus hustého trávnika s koreňmi a so zemou, mačina), fašiangovník (= vinšovník, kto chodí na 

fašiangy vinšovať po domoch), galoty (= nohavice), geľo (= neohrabaný, nemotorný človek). 
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Cvičenia 
 
 
1. Na základe kontextu uvedenej ukážky charakterizujte, ktoré variety národného 
jazyka sú prítomné v texte (v pásme rozprávača a v pásme postáv) a vyhľadajte v nich 
„kľúčové“ výrazy, ktoré danú varietu identifikujú.  
 

Ukážka: 

A tak nejako to išlo ďalej. Marek stále nerobil. Telefón mu prestal zvoniť a už sa mu 
neozývali ani jeho ľudia, ktorí si postupne našli prácu v iných firmách. Bral to ako podraz, čo 
je kravina, každý z nich živil rodinu a každý potreboval platiť hypotéky, nemohli si dovoliť 
čakať, čo urobí Marek, len preto, že bol kedysi dobrým šéfom. Myslím, že po čase by už 
zobral aj takú robotu, nad ktorou tesne po bankrote mávol rukou. Myslím, že by zobral 
čokoľvek vo svojom odbore. Aj za malé peniaze. Ale už mu nikto nič neponúkal. Zaradili si 
ho ako človeka, ktorý dosiahol príliš veľa na to, aby začínal od začiatku. Aj keď sa objavil na 
pohovore, pri pohľade na jeho životopis sa kompetentní tvárili veľmi pochybovačne.  
... 
Marek mal čoraz menej energie na to, aby si sadal pred týchto ľudí a presviedčal ich o tom, že 
bude v robote dobrý. 
... 
A potom, ani neviem kedy, tú energiu úplne stratil. 
Prestal prácu hľadať. 
Úplne. 
... 
Rum, džin, víno, pivo. Všetko jedno. Dokola. 
Keď potom pozeral telku, ku všetkému mal komentár a správy som s ním vtedy nepozerala. 
Načo. Všetko bolo nahovno a ja som bola súčasťou sveta, ktorý ho zničil. Lebo som 
pracovala. Lebo som mala zamestnanie. 
„Sprisahali sa proti mne,“ hovoril zasvätene. „Sprisahali sa, a preto nemám robotu. Som 
najlepší. Všetci ma chcú. Ale zakázali im prijať ma.“ 
„Kto?“ 
Prudko sa na mňa pozrel. 
„Nevieš? Chceš povedať, že nevieš?“ 
Pokrútila som hlavou, on mávol rukou a vrátil oči na televíznu obrazovku. 
„Ak chceš zo mňa robiť idiota, tak rob!“ 
„Nerobím z teba idiota.“ 
„Pche...“ 
„Sám zo seba robíš idiota. Si na smiech s týmito teóriami.“ 
„Zaujímavé, že len tebe som na smiech. Ostatní so mnou súhlasia.“ 
„Kto ostatní?“ 
„Všetci“, zdvihol k perám pivovú fľašu a napil sa, „úplne všetci okrem teba.“ 
„Chcú ťa mať z krku, tak ti všetko odkývajú.“ 
„No si ty mi len za frajerku.“ 
„Iná by s tebou možno nevydržala.“ 
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„Ó, ozvala sa headhunterka! Ráznym tónom!“ zerahotal sa škaredo. 
„Prosím?“ povedala som ticho, lebo sa ma jeho posmešný tón dotkol. 
„Človeku sa trochu nedarí a už sa vyhrážaš, čo?“ 
Vydýchla som. 
„Nemá význam sa s tebou o tom baviť, keď si opitý.“ 
„No, ešteže máš tie svoje reči o chľaste.“ 
„Ešteže ty máš ten chľast, Marek.“ 
„Pani Múdra, si ty pani Múdra. Kde si nabrala zrazu ten rozum?“ 
„Čo?“ 
„Hovno, moja, hovno.“ 
„Dobre,“ postavila som sa z gauča rezignovane, lebo tieto debaty naozaj nemali význam. 
„Chceš niečo jesť?“ 
„Isteže chcem niečo jesť.“ 
„Možno trochu vytriezvieš.“ 
„Len sa neposer.“ 
„Ako sa to so mnou bavíš, Marek?“ 
„Buď rada, že ti neprijebem.“ 
 
(Eva Urbaníková: Príliš osobná známosť. Bratislava: Evita Press 2010.) 
 

 
2. V nasledovnom „slovníčku“ porovnajte oficiálne (spisovné) náprotivky (alebo 
výklady) s  neformálnymi výrazmi z ústnej komunikácie výtvarníkov.  
 
a) Pri jednotlivých „heslových“ výrazoch uveďte ich reprezentatívne znaky a určte, do 
ktorého útvaru národného jazyka podľa Vás patria (štandard – slang – profesijná reč – 
subštandard – argot).  
 

b) Usporiadajte výrazy do škály: 
Štandardizmy (hovorové) – profesionalizmy – slangizmy/profislangizmy – subštandardizmy 
 
pleňák   –  týždenný pracovný pobyt výtvarníkov v prírode 

šuvka/šupka  –  skratka Školy úžitkového výtvarníctva 

špilka – vizovač  pomocou neho sa zameriavajú proporcie kresleného objektu 

labák    – laboratórium využívané na prax 

akvarelky, vodovky  –  vodové farby 

figúra   –  predmet Figurálne kreslenie  

dévékáčko   –  predmet Dejiny výtvarnej kultúry 

ivétéčko   –  predmet Informatika výtvarnej tvorby 

vipka   –  predmet Výtvarná príprava 

technoška  –  predmet Technológia výtvarnej tvorby 
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profák   –  profesor 

plasťák  –  plastická guma 

kandel   – neporiadok 

fajront  –  koniec praxe 

haftlík   –  zatvárací špendlík 

panák    -  kresba, maľba celej figúry 

polakt   - do polovice odhalená figúra 

pohybovka   - štúdia figúry v pohybe 

kompoška   - kompozícia 

štafle    - maliarsky stojan 

koza    - kresliarsky stojan s lavicou na sedenie 

zľaknutý kameň - kameň s prasklinami 

stratená forma  - odlievanie bronzu z vosku 

slepá forma  - odlievanie z hlinenej predlohy 

fánka   - vedro 

štokovák  - zrnovacie kladivo (vytvára štruktúru na kameni ako klepáč na 

    mäso)          

zubák   - zubaté (sochárske) dláto 

špicák   - špicaté (sochárske) dláto 

šalírka   - široké ploché dláto, používa sa na rovné plochy 

plošatka  - kamenárska obojstranná sekera 

točňa   - otočný podstavec pri modelovaní 
 
 
3. a) V uvedenom slovníčku drotárskych výrazov z oblasti Kysúc sú priradené výklady 
k nesprávnym pomenovaniam. Hľadajte, ktoré výklady patria k príslušným 
pomenovaniam a pričleňte ich na správne miesto. (V prípade potreby pracujte so 
slovníkmi.)  
 

     b) Hľadajte ďalšie významy polysémantu/tautonyma haftovať/heftovať v ďalších 
nárečiach západného Slovenska aj iných makroareálov, prípadne aj v iných varietách 
národného jazyka. 
 
    c) Aké ďalšie formálne vyjadrenia (synonymá/heteronymá) má denotát „hrnček“ 
v iných nárečiach než kysuckom?  
 

 

Uveďte: 
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- synonymá (vnútrosystémové): ________________________________________________ 

- heteronymá (medzisystémové): _______________________________________________ 

 

1. buxa   –  1. materiál drotára na výrobu produktov  

2. drut   – 2. kožená kapsa cez plece 

3. džarkovia   –  3. spájať drôtom puknutý riad 

4. hadžar   –  4. typický klobúk drotára 

5. haftovať   –  5. mladí chlapci, drotári z oblasti Kysúc  

6. harek   –  6. pracovný nástroj drotára na uchopenie drôtu 

7. hauzír   – 7. drotár a predavač výrobkov 

8. chlapačka   –  8. kliešte na uchytávanie drôtu 

9. klišče   –  9. výrobok drotára na uchytenie predmetov  

10. krošňa   –  10. nožnice, s ktorými drotár pridržiava drôtik 

11. mašovce   –  11. hrubé plátené nohavice drotára 

12. nužky   –  12. drevený kufor na chrbát s náradím a materiálom drotára  

13. šidlo   –  13. (zdrôtovaný) hrnček  

14. trepák   –  14. drotárska dielňa 

15. verštel   –  15. výrobok z drôtov na šľahanie bielok  

 

 
4. a) Pokúste sa na pozadí sémantickej motivácie doplniť výklady nasledovných 

pomenovaní z reči barmanov: 

podpivník:    _________________________________________________ 

brzda (v potrav.):  _________________________________________________ 

tringáč:    _________________________________________________ 

nápoják:   _________________________________________________ 

minča:    _________________________________________________ 

kofča:    _________________________________________________ 

čapák:    _________________________________________________ 

kusovka:   _________________________________________________ 

sekera:   _________________________________________________ 

panák:   _________________________________________________ 

dámak:   _________________________________________________ 

sundať sa (o človeku): _________________________________________________ 
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tyčka:    _________________________________________________ 

beton:    _________________________________________________ 

 

b) Po spoločnej kontrole významov zoštylizujte ucelený text s použitím uvedených 
pomenovaní z prostredia barov/pubov/občerstvovacích zariadení. K použitým slovám 
priraďte kvalifikátor z hľadiska spisovnosti. 
 

c1) Roztrieďte nasledovný rad pomenovaní na osi spisovnosť do príslušných 
variet/semivariet národného jazyka: 
 

pivo, pifčo, pivečko, čapák, plechovkáč, chmeľová polievka, tekutý chlieb 

 

c2) Utvorte podobný „synonymický“ rad k poslednému pomenovaniu z časti a): 

 

tyčka - ____________________________________________________________________ 

 
 
5. Zaraďte nasledovné výrazy do správneho útvaru národného jazyka: 

 

rebrík (kúpeľňový radiátor) ___________________; jonťák (jontový 

nápoj)_______________; jednoručka (činka do jednej ruky) _______________; hardcore 

(cviky s maximálnymi váhami, ktoré dokáže vzpierač zdvihnúť) __________________; 

amináče (aminokyseliny, tabletky s veľkým množstvom bielkovín) _________________; 

mrazák (mraziaci box) _______________; nalievatko (násadka na fľaše odmeriavajúca 

množstvo naliatej tekutiny) _______________; drát (kábel k hudobnému nástroju) 

_________________; fúkačka (fúkacia harmonika) __________________; vinyl 

(gramofónová platňa) _______________; kopák (najväčší bubon klasicky vybavenej bicej 

súpravy, angl. bass drum) _______________; konzerva (konzervatórium) 

________________; kopanica (skupina domov na samote na záp. Slovensku: myjavské k.) 

__________________; zvukovka (zvuková skúška pred koncertom) ________________; 

zvracač (spevák hardcorovej, t.j. tvrdšej než hardrockovej alebo metalovej kapely označený 

podľa zvukov, ktoré zo seba vydáva) _________________; generálka (generálna skúška pred 

premiérou) _________________; papuľky (artikulačné cvičenia, ktoré sa robia pred každým 

divadelným predstavením i skúškou) _______________; plenta (opona) 

__________________; riťka (označenie pre herca, ktorý je otočený k publiku chrbtom, je to 

zlý postoj, pretože mu diváci nemusia rozumieť) __________________; zápražka (štamperlík 
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alkoholu – rumu, hruškovice a pod. – primiešavaný do piva) ____________________; ističe 

(reťaze, ktoré nosia prívrženci subkultúry punk ako imidžovú záležitosť zavesenú na 

nohaviciach, taškách, často majú na konci jednej z reťazí pripevnenú peňaženku, pričom reťaz 

ju „istí“ - zabezpečuje proti strate a odcudzeniu) ___________________.; kapurková  (runda 

alkoholických prípitkov na záver posedenia, na rozlúčku) _________________.  
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Parameter štýl 
 
 

Zo štylistického hľadiska rozlišujeme v lexikálnej zásobe jednotky, ktoré sú 

prednostne určené na používanie v istej štýlovej doméne (štylisticky príznakové), a jednotky, 

ktoré sú zo štylistického hľadiska neutrálne (štylisticky nepríznakové), a teda univerzálne 

uplatniteľné v textoch rôznych štýlových domén. Štylisticky príznakovú vrstvu slovnej 

zásoby triedime na odbornú lexiku, hovorovú lexiku, publicistickú lexiku, administratívnu 

lexiku a knižnú lexiku. V slovníku je táto príslušnosť zachytená štylistickými kvalifikátormi 

odb., hovor., publ., admin., kniž.   

 

Odborná lexika 
 
 „Hydratačný rúž s vitamínmi od Astor vyvinuli tak, aby pery chránil, zjemňoval a staral sa 

o ne. Ponúka im doslova liečivú kúru vďaka vitamínom A, C a E a kolagénu, aby spoločnými 

silami pery chránili proti oxidačnému stresu a poskytli im dokonalú hydratáciu, vyplnenie 

a zjemnenie.“ (propagácia produktu v časopise Woman) 

 

Suprasémantický príznak odbornosti nesú lexikálne jednotky príznačné pre odbornú 

sféru komunikácie, v ktorej sa sprostredkúvajú informácie a poznatky nad rámec bežného 

poznania a myslenia v oblasti vedy, techniky, umenia alebo športu. 

Termín a názov. Rozlišujú sa dva druhy odbornej lexiky, a to termín a názov 

(nomen). Toto rozlíšenie sleduje opozíciu signifikatívneho a denotatívneho typu významu 

(porovnaj kapitolu o typológii významov). Názvu zodpovedajú odborné jednotky 

s denotatívnym typom významu, ktoré pomenovávajú konkrétny, zmyslovo vnímateľný 

objekt, pričom význam sa vymedzuje opisom. Ide o jednotky pomenúvajúce konkrétne 

objekty v oblasti geografie (Bratislava, Kriváň, Vysoké Tatry a pod.), botaniky (dub lesný, 

jahoda obyčajná, snežienka jarná, púpava lekárska a pod.), zoológie (chrúst obyčajný, svišť 

tatranský, medveď hnedý), chémie (meď, vodík, kyslík a pod.), športové náradia a cviky. 

Súbor názvov (nomenov) v istej oblasti sa nazýva nomenklatúra. Naproti tomu termín je 

odborná jednotka so signifikatívnym typom významu. Význam termínu reprezentuje pojem 

ako výsledok myšlienkovej operácie abstrahovania podstatných príznakov nielen zmyslovo 

vnímateľných objektov, ale i abstraktných javov a procesov. Formulovanie významu termínu 
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zahŕňa jeho situovanie v systéme príbuzných pojmov a vymedzenie voči iným termínom. 

Súbor termínov v istom odbore sa nazýva terminológia. 

Odborné lexikálne jednotky môžu mať podobu jednoslovných pomenovaní (séma, 

fonéma, reč, palatalizácia a pod.); viacslovných termínov (asymetrický bilingvizmus, pasívny 

bilingvizmus, onomaziologická lexikálna paradigma a pod.), skratiek (HIV, EKG, RTG, kW);  

vlastných mien (Vysoké Tatry, Bratislava, Organizácia spojených národov, Malý voz a pod.); 

alfanumerických znakov (H2O, H2S04). 

Termín a pojem. Slovom termín sa označuje odborná jednotka v jednote formy 

a významu, niekedy sa však uplatňuje i synekdochicky za formálnu stránku znaku. Slovo 

pojem sa vzťahuje na jednotku poznania a uplatňuje sa len na označenie obsahovej stránky 

znaku, nie na formu. Pojem je súbor komponentov, tzv.  logických predikátov, teda úsudkov, 

ktoré si vytvárame v súvislosti s pomenovávaným javom tak, že odkrývame jeho jednotlivé 

vlastnosti. Pre takúto členitú množinu úsudkov (predikátov) získaných poznávaním istej entity 

zaviedol J. Horecký termín logické spektrum pojmu (1974, s. 131), ktorý definoval ako 

„množinu výpovedí, ktoré sa nepretínajú a z ktorých každá vyjadruje istú vlastnosť“. Pojem 

termínu voda pozostáva z nasledovných predikátov: 

1. patrí do triedy chemických zlúčenín (najvšeobecnejší predikát) 

2. pozostáva z vodíka a kyslíka 

 

Odborný a lexikálny pojem. Je zrejmé, že poznávanie v odbornej sfére sa líši od 

poznávania v každodennom živote, a to v spôsobe i úrovni poznania. Odborné poznanie 

väčšmi charakterizuje zámernosť, uvedomenosť poznávania a myslenia; systematickosť 

poznávania; hĺbka poznania (odborník ide pod povrchové zdanie, ktoré nemusí prekročiť 

neodborník); objektívnosť poznania a eliminácia subjektívnych postojov bádateľského 

subjektu; vysoká miera abstrakcie. Naproti tomu bežné (naivné) poznanie charakterizuje 

spontánnosť, náhodnosť, kritériom pravdivosti je často empirická, zmyslová skúsenosť 

(pravdivé je to, čo vidím, vnímam zmyslami – preto aj hviezda je v bežnom chápaní 

viacramenná, hoci v skutočnosti ide o guľu); v sémantike sa väčšmi odrážajú preferencie 

poznávajúceho subjektu, objekty sa definujú vo vzťahu k potrebám, želaniam, mierke človeka 

(spomínaná antropocentrická orientácia). Preto aj logické spektrum pojmov reprezentovaných 

odbornou lexikou (ako základ vedeckého obrazu sveta) sa bude líšiť od logického spektra 

neodbornej lexiky (ako základu jazykového „naivného“ obrazu sveta). V nadväznosti na to 

rozlišujeme tzv. odborný pojem ako výsledok odborného poznania a myšlienkový základ 
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významu termínu a lexikálny pojem ako výsledok bežného poznania a myšlienkový základ 

významu bežných lexikálnych jednotiek. Tento rozdiel si ilustrujme prostredníctvom 

načrtnutia významu a logického spektra odborného a lexikálneho pojmu termínu a netermínu 

hviezda: 

1/ logické spektrum lexikálneho pojmu – súbor predikátov pretavených do významu podľa 

KSSJ:  „nebeské teleso, ktorého žiaru vidno v noci a ktoré sa javí ako viacramenný útvar“ 

- teleso 

- nachádzajúce sa na nebi, oblohe 

- žiari 

- vidno ho v noci 

- má tvar viacramenného útvaru 

(prípadne ďalšie predikáty, ktoré sa nezachytávajú v opise významu: má bielu/žltú farbu 

a pod. ) 

2/ logické spektrum odborného pojmu: „plynné horúce teleso guľovitého tvaru s hmotnosťou 

v medziach približne 0,02-100 hmotnosti Slnka schopné v priebehu svojho vývoja produkovať 

žiarivú energiu“  

- teleso 

- plynný stav 

- vysoká teplota 

- guľovitý tvar 

- hmotnosť vo vzťahu k Slnku 

- schopnosť produkovať energiu 

- táto energia sa prejavuje žiarou 

Vidíme, že len niektoré podstatné znaky tejto entity sú bežne rozpoznateľné („teleso“, 

„žiara“). V logickom spektre lexikálneho pojmu sa vyskytujú skôr javové vlastnosti, 

v popredí je zmyslová skúsenosť („vidno v noci“, „viacramenný útvar“), príznaky v tomto 

bežnom pojme sú tak náhodné, javové a nie vždy v zhode s objektívnou skutočnosťou 

(hviezda je guľa). 

 
Termín a netermín. Predchádzajúci príklad demonštruje, že je bežným javom, ak sa 

ten istý výraz uplatňuje ako termín i ako netermín (bežné slovo): slovo slnko môže fungovať 

v odbornom texte z astronómie ako termín, bežne sa však používa ako netermín. Podobne 

slovo ruža – v odbornom botanickom texte bude použité ako odborná lexéma v presne 

vymedzenom význame, v umeleckom texte môže byť použité ako slovo s estetickou funkciou 
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na vyvolávanie konotácií a estetického zážitku. Medzi takýmto termínom a netermínom 

(s rovnakou formou) je vzťah tautonymie. Termín a jeho rovnozvučný náprotivok – netermín 

nereprezentujú ten istý pojem, ale pojmy z odlišných pojmových sústav (termín zo systému 

odborných pojmov a netermín zo systému neodborných pojmov). Medzi takýmito 

tautonymami môže byť vzťah obsahovej súvislosti, vtedy ide o medzisystémovú polysémiu. 

Ak vzťah obsahovej súvislosti medzi rovnozvučným termínom a netermínom chýba, 

hovoríme o medzisystémovej homonymii (termíny medzisystémová polysémia 

a medzisystémová homonymia sa uplatňujú aj pre pomenovanie obsahovej súvislosti, resp. 

neprítomnosti obsahovej súvislosti medzi rovnozvučnými termínmi z rôznych odborov). 

Rozdiel medzi termínom a bežným slovom sa dá v niektorých prípadoch určiť len na základe 

kontextu. V nasledovnej ilustračnej ukážke sú termín a netermín vo vzťahu medzisystémovej 

polysémie:  

I. Niektorí vedci so zveličením hovoria, že americké observatóriá konečne potvrdili, že Slnko 

je guľa. Oveľa vážnejšie však tvrdia, že úplné snímky celého Slnka sú porovnateľné s prvými 

zábermi Zeme z kozmu či s krokmi ľudí na Mesiaci. 

II. Nádherné chvíle na slnku zvykne pokaziť spálená pokožka. Slníte sa s pocitom 

ovlažujúceho oddychu, no večer sa po vašom tele rozkvíli alarm bolesti, „blikajúci“ poriadne 

na červeno. 

Hranice medzi terminologickou a neterminologickou vrstvou sú priestupné, o čom 

svedčia dynamické procesy terminologizácie a determinologizácie (porovnaj kapitolu 

Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny). Hlavne proces determinologizácie je 

v súčasnosti živý a významný pre obohacovanie slovnej zásoby bežného používateľa jazyka. 

Prostredníctvom reklamy a médií, ale i intenzívnym kontaktom bežného používateľa  jazyka 

s takými odbornými sférami ako je finančníctvo, informatika, medicína a pod. sa do bežnej 

lexiky dostávajú mnohé pomenovania, ktoré sú charakteristickým výrazivom odborného 

jazyka. Determinologizáciu možno považovať nielen za proces dotýkajúci sa jednotlivých 

slov, ale i za tendenciu v jazyku, ktorá sa komplementárne dopĺňa s internacionalizáciou 

jazyka. Mnohé odborné termíny ľahšie prenikajú do bežnej slovnej zásoby, v ktorej je už aj 

tak množstvo slov internacionálneho charakteru. Determinologizácia a internacionalizácia tak 

podporuje všeobecnejšiu tendenciu v jazyku, intelektualizáciu jazyka. Treba rozlišovať 

determinologizáciu ako postupný (spontánny) proces prechodu odbornej jednotky do 

neodbornej slovnej zásoby od účelového využitia odborného slova v komunikácii 
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s pragmatickým efektom (snaha pôsobiť humorne, prestížne a pod.). Nemožno tu hovoriť 

o determinologizácii, ktorá je postupným procesom, ale o jednorazovej transpozícii, prenose 

pomenovania z vlastnej sféry výskytu (odbornej) do nevlastnej sféry výskytu (neodbornej). 

Spravidla je determinologizácia a zmena odborného pojmu na lexikálny pojem spojená s 

generalizáciou významu a stratou presnosti. Často vystupujú do popredia príznaky dôležité z 

hľadiska bežných potrieb a vytrácajú sa príznaky podstatné z hľadiska odborného poznania. 

Všimnime si lexikálnu jednotku hydratácia a porovnajme jej pôvodné vymedzenie v odbornej 

sfére s chápaním, ktoré sa upevňuje napríklad prostredníctvom ženských časopisov pri 

propagovaní krémov v spojeniach: hĺbková hydratácia pokožky, hydratačný krém, hydratačný 

rúž, po hydratácii sa stráca pocit suchej pokožky a pod.  

hydratácia (termín) = „adícia molekuly vody na násobnú väzbu v organických zlúčeninách 

prebiehajúca najčastejšie kataliticky“  

hydratácia (netermín, KSSJ) = „viazanie vody na isté látky“ 

Determinologizáciou dochádza k zníženiu intenzie pojmu, strate spresňujúcich 

príznakov a význam sa stáva vágnejším. Definíciu v terminologickom slovníku nahrádza opis 

vo výkladovom slovníku. Pri determinologizácii sa stráca definovanosť termínu a oslabuje sa 

jednoznačnosť a ustálenosť ako dôležité vlastnosti termínov. Prejavom vysokého stupňa 

determinologizovanosti lexikálnej jednotky je i ďalšie prenášanie významov, metaforizácia 

slova v bežnom jazyku: byť alergický na niečo (nemať rád), rentgenovať očami (skúmavo 

prezerať), byť imúnny voči nadávkam (odolný), patová situácia (bezvýchodisková); 

infarktová situácia (označenie akejkoľvek záťažovej situácie). 

Optimálne vlastnosti termínu. Terminologická vrstva lexiky je zámerne, uvedomene 

pestovanou lexikou. Hoci mnoho termínov vzniká v úze, ich oficiálna podoba je cieľavedome 

regulovaná podľa vopred daných kritérií, ktoré predstavujú tzv. optimálne vlastnosti termínov 

(porovnaj Dolník, 2003, s. 175 – 80): 

Definovanosť. Význam termínu sa zachytáva definíciou v terminologickom slovníku. 

Definícia je presným určením pojmového obsahu termínu a stojí v opozícii k výkladu bežných 

pojmov vo výkladových slovníkoch. Definícia má byť taká, aby sa presne vymedzila intenzia 

i extenzia termínu – v protiklade s vágnosťou bežných slov. 

Jednoznačnosť. Termín má byť monosémický, čo umožňuje jeho jednoznačnosť a  

kontextovú nezávislosť. Požiadavku jednoznačnosti nemožno chápať absolútne, termín sa 

považuje za jednoznačný, ak je monosémický v rámci jedného odboru, presnejšie teda možno 

hovoriť o intradisciplinárnej jednoznačnosti. Spomínané prípady medzisystémovej 
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homonymie a medzisystémovej polysémie nie sú priestupkom proti požiadavke 

intradisciplinárnej jednoznačnosti, porovnajme si: 

koreň: ako lingvistický termín „základná časť slova“, ako matematický termín „číselné 

vyjadrenie neznámej“;  

imunita: ako právnický termín „vybratie osôb al. majetku z moci všeobecne platných 

trestných a iných predpisov, z moci zákona“, ako lekársky termín „odolnosť organizmu proti 

choroboplodným mikroorganizmom al. ich jedom“.  

Systémovosť. Táto vlastnosť sa chápe v dvojakom zmysle. 1/ Termíny predstavujú jadro 

spisovnej slovnej zásoby, tvorenie termínov má teda využívať spisovné slovotvorné 

prostriedky. Porovnajme napríklad nesystémový poľovnícky termín strelište s príponou -ište 

a navrhovaný ústrojný termín strelisko. Požiadavka systémovosti je neraz ťažko aplikovateľná 

z dôvodu, že sústavy termínov v mnohých oblastiach vznikali na pozadí českej terminológie 

a miera ich ustálenosti je vysoká. 2/ Požiadavka systémovosti sa dotýka aj formálnej štruktúry 

termínu. Jednou z funkcií definície je zaradenie termínu do systému pomenúvacích 

prostriedkov vedného odboru. Táto skutočnosť sa  má odzrkadliť aj vo forme, ktorá má byť 

pravidelná vo vzťahu k zaradeniu pojmu do sústavy príbuzných pojmov, porovnajme termíny 

z oblasti bankovníctva: 

smsbanking, internetbanking, mailbanking, telephonebanking 

Pomenovania bankových služieb sú systematicky utvorené prostredníctvom 

slovotvorného základu banking, ktorý signalizuje zatriedenosť do sústavy pojmov 

vzťahujúcich sa na bankovú službu. Slovotvorný základ v určujúcej pozícii špecifikuje, o aký 

druh bankovej služby ide. Pravidelnosti na sémantickej rovine sa tak zobrazujú aj 

v morfematickej rovine. Podobne porovnajme systémovosť lekárskych pomenovaní 

zápalových ochorení s príponou -itída: bronch-itída (zápal priedušiek), gastr-itída (zápal 

žalúdka), nefr-itída (zápal obličiek), ost-itída (zápal kostí) a pod. 

Motivovanosť. Väčšinu termínov nepredstavujú značkové slová, ale slovotvorne motivované 

slová. Požiadavka správnej motivovanosti termínov sa prejavuje v troch formách motivácie: 

štruktúrnej, lexikálnej a sémantickej .  

a) lexikálna motivácia: dobrý termín má mať vo svojom slovotvornom základe taký lexikálny 

motív, ktorý vystihuje podstatnú zložku lexikálneho významu. Morfematická stránka termínu 

má teda dobre orientovať pri jeho porozumení. Za správne motivované termíny možno 

považovať termíny ako publicizmus (lexikálna jednotka so štylistickým príznakom 

publicistický), fonéma (jazyková jednotka zvukovej roviny), lexikológia (náuka o lexike) 

a pod. Nesprávne (falošne) motivované sú termíny, ktoré vykazujú určitú motivovanosť, ale tá 
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neumožňuje správne chápanie termínu: trpný rod, spisovný jazyk (neexistuje len v písanej 

forme), nosnosť (schopnosť slova byť odvodzovacím základom). 

b) štruktúrna motivácia: je sprievodným príznakom systémovosti, nakoľko systémové 

utváranie termínu zároveň implikuje, že tento termín je motivovaný štruktúrou termínov zo 

systému príbuzných pojmov. Termíny štyléma, kulturéma sú motivované štruktúrou 

existujúcich termínov lexéma, fonéma, morféma ako pomenovaní abstraktných jednotiek; 

pomenovanie novšej služby mobilbanking je motivované štruktúrou existujúceho termínu 

internetbanking. Za motivované sa nepovažujú len termíny utvorené z domácich základov 

a domácich slovotvorných prostriedkov. Medzi motivované sa rovnako zaraďujú aj mnohé 

termíny utvorené na báze grécko-latinských prostriedkov, prípadne anglických prostriedkov. 

c) sémantická motivácia: mnohé termíny sú výsledkom terminologizácie alebo 

reterminologizácie, pri ktorej zohrávalo úlohu sémantické odvodzovanie na báze významu 

lexikálnej jednotky z neodborného jazyka alebo pojmu vyjadreného termínom z iného odboru: 

(informačná) diaľnica, koreň (slova i rovnice), hodnota (ako ekonomický i lingvistický 

termín), reflexívny (ako lingvistický i psychologický termín), vírus (počítačový a lekársky 

termín) a pod. 

Ustálenosť. Požiadavka ustálenosti sa týka formy i významu termínu: bezproblémové 

dorozumievanie v odbore si vyžaduje ustálenosť formy a ustálenosť definičného určenia 

termínu. Nežiaduca je teda variantnosť formy (napríklad existencia synoným) a variantnosť 

vymedzenia. Ustálenosť neznamená absolútnu nemennosť termínov. Aj túto časť slovnej 

zásoby zasahuje dynamika.  

Derivatívnosť. Termín má mať takú jazykovú štruktúru, ktorá umožňuje predponami a 

príponami odvodzovať potrebné odborné vyjadrovacie prostriedky, najčastejšie adjektíva. 

Porovnajme termíny:  

hardvér (oproti domácemu termínu technické vybavenie počítača) → hardvérový 

e-learning (oproti elektronické vzdelávanie) → e-learningový kurz 

homebanking (oproti domáce bankovníctvo) → homebankingový server 

 Z tohto dôvodu je v mnohých prípadoch výhodné v terminológii podporovať ustaľovanie 

jednoslovných pomenovaní cudzieho pôvodu na úkor tvorby termínov z domácich zdrojov.  

Akonotatívnosť. Termíny sú vecné, nocionálne jednotky, ich forma nemá evokovať rôzne 

pragmatické, citové, hodnotiace reakcie či navodzovať nežiaduce konotácie. Všimnime si 

z tohto hľadiska termíny ako díler (obchodný zástupca), orálna história, (počítačový) vírus, 

hospodársky incest (medzi firmami), falošní priatelia.  
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Hovorová lexika (kolokvializmy) 
 

„Niektoré slová sa stratia v kontajneri dejín: dnes už nikto nepovie mladému „ty chuligán!“, 

prestali sme sa oslovovať „súdruh, súdružka“ a vznikajú nové útulné oslovenia. Napríklad 

„šéfinko“. Pretože aj ja som odolný, bohatý a flexibilný ako moja rodná hovorová reč, 

s nadšením prijímam novotvary a používam ich až do úplného vyčerpania.“ (Július Satinský, 

z knihy Listy z Onoho sveta) 

 

V rámci hovorovej lexiky môžeme rozlíšiť dve zóny lexikálnych jednotiek. 

Diferenciácia sleduje dvojaké chápanie samotného pojmu hovorovosť (kolokviálnosť) 

v lingvistike, pre ktoré je kľúčová opozícia spisovnosť/nespisovnosť a hovorenosť/písanosť. 

Vysvetľovanie hovorovosti v širšom zmysle sa opiera o termín bežný hovorený jazyk 

(Dolník, 2003, s. 187). Ide o jazyk realizovaný v hovorenej forme, ktorý zahŕňa všetky javy 

od hovorenej podoby spisovného jazyka cez nárečovú lexiku, slang, ale i ďalšie prostriedky 

späté s potrebami základnej komunikácie ako hrubé slová, vulgarizmy a iné subštandardné 

jednotky. Príznak hovorovosti v širšom zmysle sa viaže na prostriedky typické pre základné 

komunikačné situácie vyznačujúce sa uvoľnenosťou, neformálnosťou, konverzačnosťou bez 

ohľadu na to, či ide o spisovné alebo nespisovné prostriedky.  

Hovorovosť v užšom zmysle sa viaže na ústne prejavy realizované v hovorovom štýle 

ako jednom z funkčných štýlov spisovného jazyka. Hovorový štýl je starší pojem a slúžil 

práve ako báza na definovanie novšieho pojmu bežný hovorený jazyk potrebného pre opis 

situácie v období, kedy bola tendencia expanzie spisovného jazyka do hovorenej podoby. 

V tradičnom zmysle sa hovorový štýl vymedzuje ako cieľavedomý výber a usporiadanie tých 

spisovných prostriedkov (i lexikálnych), ktoré aktívni používatelia spisovného jazyka 

používajú v ústnych prejavoch pri každodennom styku v práci, s priateľmi i v rodinnom 

prostredí (Peciar, 1956, s. 47 – 48). Kvalifikátorom hovor. vo výkladových slovníkoch 

slovenčiny (KSSJ, SSSJ a SCS) sa označujú práve jednotky vyznačujúce sa príznakom 

hovorovosti v užšom zmysle, teda spisovné prvky hovorového štýlu. 

Za charakteristické vlastnosti hovorových lexém možno považovať nasledovné: 

Ústnosť. Vnútorná forma termínu hovorovosť (v užšom či širšom zmysle) nás 

orientuje na to, že táto lexika sa viaže prvotne k ústnym a dialogickým formám reči 

(konverzácii). Vplyvom novších komunikačných technológií sa však stále viac 

kolokvializmov ako prostriedkov príznačných pre ústnu dialogickú komunikáciu udomácňuje 

v písanej forme dorozumievania – v četoch, blogoch, mailovej korešpondencii. Ak sa pred 
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troma desaťročiami konštatovala tendencia ku zvýšeniu hovorených prejavov v spisovnej 

forme (Bosák, 1984, s. 65), v súčasnosti možno sledovať opačnú tendenciu ku kolokvializácii 

v písanej komunikácii. Variant písaných prejavov, ktorý nachádzame v četoch, mailoch, však 

možno považovať len za prenos, transpozíciu hovoreného spôsobu prejavu do písanej podoby, 

motiváciou vzniku tu zostávajú potreby, ktoré prvotne určovali hovorenú komunikáciu. 

Neverejnosť. Podobne ako sa v súčasnosti zneostruje pôvodná protikladnosť príznaku 

„hovorovosti“ a „písanosti“, tak sa stiera i protikladnosť príznaku „hovorovosť“ a „verejnosť“ 

prejavu. V súlade so vzrastajúcim trendom neformálnosti, spontaneizácie a subjektivizácie 

komunikácie v mediálnej a umeleckej sfére (porovnaj Rubaninská, 2010) je hovorová lexika 

prirodzenou súčasťou písaných textov v novinách a časopisoch, ale i v televíznych formátoch 

určených pre verejnosť (hlavne talkshow, zábavných reláciách), čím sa udomácňuje vo 

verejnej sfére komunikácie. Jednak sa verejná sféra kolokvializuje, jednak hovorové prvky 

ľahko strácajú svoju príznakovosť a prechádzajú do neutrálnej vrstvy slovnej zásoby 

(porovnajme hovorové výrazy zo súčasného spravodajstva ako esbéeskár, mimovládka, 

neziskovka, daňovák). Primárnou sférou uplatnenia hovorovej lexiky je však súkromná 

komunikácia (rodinná, priateľská, pracovná), kde prevláda neformálnosť a autenticita 

komunikačného správania. 

 

Všimnime si niekoľko lexikálnych jednotiek, ktoré sú v KSSJ, SSJ alebo SCS 

vyznačené kvalifikátorom hovor.: diplomovka, fotka, cirkusák, privát, apetít, fotelka, 

arivederči, second hand, dupľa, cédéčko, vyraziť (zo školy), dohadzovať (sprostredkúvať 

známosť, sobáš), preskočiť (na inú tému), haraburda, capina, klepať sa (od strachu). Vidíme, 

že hovorové jednotky majú isté typické sprievodné príznaky. Takýmito príznakmi sú 

napríklad skracovanie výrazovej štruktúry (cédéčko, diplomovka, fotka, cirkusák), 

expresívnosť (capina, haraburda, vyraziť zo školy, klepať sa), sémantická odvodenosť 

(dohadzovať, preskočiť na inú tému) či príznak cudzosti pri jednotkách, ktoré majú domáce 

náprotivky (fotelka, arivederči, secondhand, dupľa, privát, apetít a pod.). 

Ekonomickosť. Za prototypickú skupinu hovorových lexém možno považovať slová, 

ktoré sú výsledkom skracovania ako prejavu všeobecného princípu ekonomizácie v jazyku. 

Skrátené formy vznikajú ako neoficiálne náprotivky spisovných slov spravidla v súkromnom, 

neformálnom styku. Tieto jednotky neraz vznikajú ako súčasť slangu a časom dochádza k ich 

rozšíreniu, nadobúdaniu širšej kolektívnej platnosti, prípadne strate skupinovej príznakovosti. 

Tým sa jednotka stáva štandardným prostriedkom vyjadrovania a prechádza k vrstve 

spisovnej hovorovej lexiky, pričom sa naďalej vnímajú príznaky spojené so spontánnym 
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vyjadrovaním, uvoľnenosťou, neformálnosťou. Ako produkty skracovania nachádzame vo 

vrstve hovorovej lexiky výsledky eliptickej univerbizácie: manželská (posteľ), dekanské 

(voľno), nultá (hodina), študijné (oddelenie), vstupné (poplatok za vstup), poistné; derivačnej 

univerbizácie: štátnica (štátna skúška), písomka (písomná skúška), civilka (civilná služba), 

cestovka (cestovná kancelária), ochrankár (príslušník ochranky), digitálky (digitálne hodiny), 

elektrika (elektrická energia), štyridsiatka (rýchlosť 40 km za hodinu); i ďalšie bežne 

používané slová, ktoré nenachádzame zachytené v slovníku: seminárka (seminárna práca), 

bakalárka (bakalárska práca), opravák (opravný termín), výška (vysoká škola), univerzitka 

(univerzitná knižnica), manželák (manželský blok na internátoch), handsfríčko (handsfree 

príslušenstvo), dvadsaťpäťka (žena vo veku 25 rokov); kompozično-derivačnej  

univerbizácie: dvojhodinovka (vyučovanie trvajúce dve vyučovacie hodiny), dvadsaťeurovka 

(dvadsaťeurová bankovka), desaťminútovka (napr. písomka trvajúca desať minút), 

dvanásťhodinovka (služba trvajúca dvanásť hodín), dvojposchodovka (posteľ majúca dve 

úrovne), modroočka (dievča s modrými očami); abreviačnej univerbizácie: esemeska 

(správa SMS), pinko (PIN kód), ítéčkar (pracovník IT), esenpéčko (námestie SNP), esbéeskár 

(pracovník SBS), béemvéčko (vozidlo značky BMW), empétrojka (MP3 prehrávač), savka 

(Slovenská akadémia vied), pépétéčko (powerpointová prezentácia), ešpézetka (štátna 

poznávacia značka), íesbéenko (kód ISBN); hápéčko (počítač značky HP); výsledky 

skracovania jednoslovných pomenovaní - fónické skratky foto (urobiť vydarené foto), info 

(poskytnúť info), disko (ísť na disko), promo (urobiť promo turné), elektro (kúpiť v elektre); 

telka, doučko, fotka, fotiť, civil (nevojak), (vládny) špeciál, ementál a pod.  

Expresívnosť. Práve sféra neformálnej komunikácie poskytuje priestor pre 

subjektívne stvárňovanie skutočnosti, prejavy citov, ozvláštnenie prejavu v podobe 

nekonvenčného a nápadného vyjadrovania, preto je prelínanie príznaku expresívnosti 

a hovorovosti veľmi bežné. Slovníkový kvalifikátor expr., prípadne pejor. sa používa 

v prípadoch, že je tento príznak pri hovorovej lexikálnej jednotke veľmi zreteľný. Neuvedenie 

tohto príznaku teda takisto počíta s implicitnou prítomnosťou expresívnosti pri hovorových 

slovách. Lexikálne jednotky označené ako hovorové a expresívne (babrať, hrknúť si, šupák, 

vagabund, chalan, blázon) patria do zóny spisovnej hovorovej lexiky, okrem tých treba do 

hovorovej lexiky v širšom zmysle zahrnúť aj nespisovné jednotky s kvalifikátormi hrub., 

pejor., vulg. ako gamba, ožrať sa, ohava, bordel, sviňa, čurák, gule, prípadne ďalšie nadávky 

a tabuizovanú lexiku, ktorá nie je slovníkovo zachytená. Množinu expresívnej hovorovej 

lexiky tvorí členitá skupina slov, ktorú intuitívne diferencujeme i na základe kritéria 
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spoločenskej primeranosti na vertikálnej osi ako vyššie (spisovné alebo bližšie k spisovnosti), 

nižšie až nízke (spoločensky nevhodné).  

Veľkú časť expresívnej hovorovej lexiky tvoria lexémy s preneseným významom, 

ktoré sú tak hovorové len v jednom alebo v niekoľkých z významov, napr.: došiel nám cukor 

(minul sa); došlo mi, čo si tým myslel (pochopil som); husté správanie (drzé); dať skúšku 

(urobiť); riešiť novú známosť (zaoberať sa); vlasy lezú do očí (vnikajú); baliť pekné dievča 

(zvádzať); je namotaná na svojho učiteľa (okúzlená); zakotviť v perspektívnej práci (usadiť 

sa); letieť na blondínky (byť žiadostivý po niečom); vyletieť z práce (byť prepustený); toto 

leto letia tuniky (sú v móde); ťahal som dvanásťhodinovku; stratený kufor vandroval po celej 

Európe (sa premiestňoval); naháňať sa za úspechom (usilovať sa); vydupať si pozornosť 

(vynútiť); vykrúcať sa pri odpovedi (vyhýbať sa); preskočiť na inú tému; dva roky sedel za 

krádež (bol odsúdený); sedí v parlamente už druhé volebné obdobie (zastáva funkciu); súkať 

zo seba vedomosti (s námahou produkovať); šošovica (materské znamienko); šnúra 

(predstavení – séria). Vidíme, že metaforickým alebo metonymickým spôsobom sa 

pomenováva skutočnosť, pre ktorú existuje neutrálne pomenovanie, hovorový výraz teda 

existuje len ako alternatíva, synonymum k štylisticky neutrálnemu pomenovaniu. Vďaka 

svojej nápadnej štruktúre sa vyznačujú istou mierou expresívnosti aj slová, pri ktorých je 

príznak hovorovosti kombinovaný s príznakom cudzosti (kuchtiť, pasovať, biletár, cifra 

(ozdoba), durch, pucovať, fifty-fifty, fór, surfovať, šéf, šik (byť šik, vkusný), šláger, šlus, 

šminka, špás, špiceľ, kasový (film), šraub, štangľa, story). 

 

Publicistická lexika (publicizmy, žurnalizmy) 
 

„Najlepšie sú na tom v čase volieb takzvaní nezávislí novinári. Zaliečajú sa im všetci. V istom 

nezávislom týždenníku, ktorý sa údajne dá čítať, šijú do každého. V tomto týždenníku je v čase 

volieb zvýšený výskyt zvratov ako „údajne“, „ako sme sa dozvedeli z dobre informovaného 

zdroja“, „vraj“, „hovorí sa“ a podobne. Rovnako často používajú takéto médiá za svojím 

oznámením otáznik. Sú to finty, ktoré sú základom právnej nenapadnuteľnosti média. Ak sa na 

titulnej strane objaví palcový titulok: „Politik Novák kradol?“ znamená to toľko, že médium 

sa len pýta. Občan však otáznik nevníma, Novák je pre neho zlodej a jeho šance uspieť vo 

voľbách rapídne klesajú.“ (Jozef Banáš, z knihy Idioti v politike).   
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Podľa SSSJ sa kvalifikátorom publ. označujú lexie intelektuálneho rázu zo 

spoločensko-politického života, frekventovane používané hlavne v médiách. V tomto zmysle 

je publicistická vrstva lexiky vymedzená  

a) funkčnou oblasťou (publicistika)  

b) a denotačnou oblasťou (ktorú predstavujú entity zo spoločenského života).  

Mnohé z publicizmov sú lexikálne jednotky, ktoré sa denotačne vzťahujú na entity 

z oblasti práva, ekonomiky a politiky. Sú to oblasti primárne tematizované v publicistike, 

nakoľko predstavujú jadro občianskeho života používateľa, porovnajme publicizmy ako 

míting, summit, tripartita, establishment, absolutizmus, klientelizmus, embargo, moratórium, 

euroobčan. Dolník (2003, s. 186) upozorňuje, že okrem lexikálnych jednotiek vzťahujúcich sa 

na denotáty zo sféry spoločenského života sa z hľadiska bežného používateľa považujú za 

publicizmy aj lexikálne jednotky z odboru publicistiky (publicistické termíny) ako talkshow, 

brífing ale i anotácia, recenzia, reportáž, komentár, akreditácia (povolenie na vstup vydané 

organizátormi podujatia), ktoré nie sú vo výkladovom slovníku registrované ako publicizmy.   

Sledujme niekoľko lexikálnych jednotiek označených vo výkladových slovníkoch 

(KSSJ a SSSJ) kvalifikátorom publicistický: absentovať (chýbať), absolutizmus 

(nekontrolovaná moc), artikulovať (zrozumiteľne vyjadriť, formulovať názory), aritmetika 

(počítanie), aréna (zápasisko), embargo (zákaz), epilóg (záver), klientelizmus (prospechárske 

uprednostňovanie klientov), Európa (krajiny EÚ), euroobčan (občan EÚ), extempore (čin 

vybočujúci z normálu), filozofia (spôsob uvažovania a konania; filozofia podniku, filozofia 

bývania), filtrovať (účelovo vyberať informácie),  front (názorové alebo záujmové zoskupenie 

osôb), rozmer (stránka), mechanizmus (postup), naštartovať (rozbehnúť, začať: naštartovať 

ekonomiku), rozbehnúť (začať), brífing (tlačová porada), míting (verejné zhromaždenie), 

summit (schôdzka štátnikov), moratórium (odklad činnosti).  

Všetky tieto lexikálne jednotky sú nápadné svojou pojmovosťou a intelektuálnym 

rázom. Pojmovosť a intelektuálnosť publicizmov určuje okrem iného fakt, že na obohacovaní 

jazyka publicistiky sa významne podieľa terminologická lexika a abstraktná lexika používaná 

v odborných textoch. Publicistický štýl absorbuje prostriedky odborného štýlu a prispôsobuje 

ich požiadavkám komunikácie mimo odbornej sféry. Prechodom do sféry publicistického 

diskurzu dochádza k determinologizácii lexikálnej jednotky, s čím súvisia sémantické zmeny 

hlavne v podobe generalizácie významu. Zvyčajne sa zachováva obsahová súvislosť medzi 

publicizmom a rovnozvučným termínom (medzi publicizmom a termínom je vzťah 

medzisystémovej polysémie), pričom publicizmus je spravidla sémanticky vágnejší a funkčný 

je predovšetkým pre svoj intelektuálny ráz, porovnajme: 
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embargo = 1. práv., ekon. forma zákazu vývozu al. dovozu určitého tovaru al. všetkého tovaru 

v styku s určitou krajinou al. so skupinou krajín 

        2. publ. zákaz konania, zverejnenia a pod. niečoho 

akcelerátor = 1. motor. zariadenie na zvyšovanie rýchlosti motorového vozidla 

  2. fyz. zariadenie slúžiace na urýchľovanie nabitých častíc na vysoké energie 

  3. inform. špeciálne zariadenie spracúvajúce údaje mimo hlavného procesora 

  4. publ. niečo spôsobujúce zvýšenie rýchlosti napredovania, narastanie  

epilóg = 1. lit. záverečná časť literárneho diela, v ktorej autor hovorí o ďalšom osude postáv, 

doslov; v dramatickej tvorbe i zhrnutie deja, isté ponaučenie pre diváka, záver 

    2. publ. konečná fáza, záverečná časť, záver. 

Ďalšie príklady: aritmetika, filozofia, Európa, absolutizmus, artikulovať, moratórium, rozmer, 

mechanizmus, aréna, filtrovať, (politický) subjekt. Súčasťou sémantickej obmeny pri prechode 

odborných lexikálnych jednotiek a intelektuálnych slov do sféry publicistiky je neraz i zmena 

typu významu z kognitívneho na pragmatický, nakoľko v sémantike publicizmu sa fixuje 

hodnotiaci vzťah používateľa. Hodnotiaci komponent býva zväčša len implicitne 

sprítomnený, porovnajme si slovníkové výklady niekoľkých publicizmov: 

aritmetika: zjednodušené rátanie → teda nepresné, zlé 

filtrovať: selektívne vyberať a tým skresľovať → implikuje negatívne hodnotenie 

absolutizmus: nekontrolovaná, sústredená moc → implikuje negatívne hodnotenie 

establishment: 1. vládnuca skupina spoločnosti so svojou ideológiou, vládnuce štátne orgány 

2. pejor. špička v istej oblasti verejného života, ľudia, kt. ju ovládajú → 

hodnotiaci význam 

Axiologizácia významu súvisí s ovplyvňovacou funkciou, ktorú publicistika napĺňa 

(a to nielen analytické, ale aj spravodajské žánre). Nakoľko produkcia informácií závisí od 

(politických, ekonomických) záujmov tvorcov, v publicistických textoch je výrazne 

zakomponovaný subjekt autora (porovnaj aj Vaňko, 2006, s. 18), ktorému ide o vytvorenie 

názorového spojenectva s adresátom. Túto funkčnú dualitu publicistiky (informovať 

a ovplyvniť) dobre odráža skutočnosť, že vrstva publicizmov zahŕňa vecné i hodnotiace až 

emotívne prvky. 

Príklady ukazujú, že pri časti publicizmov je suprasémantický štylistický príznak úzko 

spätý so zmenami na rovine sémantiky. Uvedené sémantické zmeny (vytváranie nového 

významu danej lexémy vo sfére publicistiky, generalizácia významu, axiologizácia významu) 

spolu s frekvenciou výskytu lexikálnej jednotky vo sfére publicistiky sú veľmi dôležitým 

ukazovateľom nadobúdania suprasémantického príznaku „publicistický“.  
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 Publicistický diskurz vytvára i vlastné pomenovania z domácich zdrojov na báze 

perifrázy a obraznosti. Reprodukujú sa tak spojenia ako muž zákona, finančný poplach, 

šedá/sivá ekonomika, uťahovať si opasky, postaviť do pozoru, byť za mrežami (poslať za 

mreže), (ekonomické) zotavenie, (štrajková) pohotovosť, cenové relácie, svitať na lepšie časy, 

dať niečomu zelenú, čierne zlato (ropa), podvýživená ekonomika, špinavé peniaze (pranie 

špinavých peňazí), astronomické ceny. Takého publicizmy sú nositeľmi výrazovej 

stereotypnosti v publicistike – nakoľko sa témy v publicistike istý čas opakujú, automatizujú 

sa i výrazy a slovné spojenia s témou späté. Miera opakovanosti, frekvencia a automatizácia 

je v pozadí toho, že používatelia vnímajú pri lexikálnych jednotkách štylistický príznak 

publicistický ako viac alebo menej výrazný.  

Dolník (2003, s. 187) uvádza ako charakterizačné (nie definičné) vlastnosti 

publicizmov verejnosť, písanosť, jednoduchú výstižnosť, denotačnú aktuálnosť a optimálnu 

aproximatívnosť. 

Verejnosť. Publicistika zahŕňa komunikáty verejnej sféry: publikované v novinách 

a časopisoch, na internete, ale i hovorené prejavy v televízii a v rozhlase, určené pre široký 

okruh anonymných adresátov, resp. spoločnosť. Tieto technológie verejného šírenia 

informácií (tlač, rozhlas, televízia, internet) sa novšie označujú i ako masmédiá, analogicky 

verejnosť (publikum, čitatelia, diváci) sa označuje ako masový adresát. Príznak verejný treba 

chápať predovšetkým v prepojení na spoločnosť ako organizovaný celok, nie sumu 

jednotlivcov (aj prostredníctvom televízie či internetu je šírených mnoho komunikátov 

súkromného charakteru).  

Písanosť. Publicizmy sú lexikálne jednotky späté prevažne s písanými komunikátmi, 

respektíve s hovorenými pripravenými komunikátmi. Písanosť teda treba chápať v zmysle 

pripravenosti komunikátov v tejto sfére. 

Jednoduchá výstižnosť. Na publicizmoch ako finančný poplach, šedá (sivá) 

ekonomika, uťahovať si opasky, poslať za mreže dobre vidno, že motiváciou ich vzniku je 

snaha o výstižné pomenovanie, napr. prostredníctvom obraznosti. Tieto pomenovania 

aktualizujú konkrétne stránky entít  a rýchlo orientujú príjemcu pri interpretácii.  

Denotačná aktuálnosť. Publicistika približuje javy, udalosti, fakty z aktuálneho 

spoločenského diania. Publicizmy upozorňujú na denotáty, ktoré sú závažné svojou 

aktuálnosťou. Z tejto vlastnosti zároveň vyplýva nestálosť štylistického príznaku publicistický 

pri istých lexikálnych jednotkách, ktoré sú publicizmami len dočasne a pomerne krátko. 

Prehodnocovanie štýlovej príslušnosti publicizmov je oveľa dynamickejšie ako v prípade 

iných štýlových vrstiev.  
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Optimálna aproximatívnosť. Príznak verejnosť („masovosť“) v publicistike zahŕňa 

širokého anonymného adresáta. Z tejto často nešpecifikovanej adresnosti vyplýva požiadavka 

všeobecnej zrozumiteľnosti. V publicistike sa komunikuje o entitách z ekonomickej, právnej 

sféry, politiky. Prostredníctvom publicizmov sa však nekomunikuje pojem v jeho úplnosti tak, 

ako je pôvodne definovaný v odbornej sfére, ale publicizmy optimálne približujú 

(aproximácia) pomenovávanú entitu neodbornému publiku, pričom dochádza k zjednodušeniu 

pojmu, vyzdvihnutiu istých (pre používateľa dôležitejších) príznakov.   

 

Administratívna lexika (administrativizmy) 
 

„V prípade, že sú všetky Vaše záväzky vyrovnané, o predmetnú hodnotu Vám bude ponížená 

suma na úhradu nasledujúcej faktúry. Ak voči Vám evidujeme nedoplatky za telekomunikačné 

služby, uvedená suma bude prioritne použitá na ich vysporiadanie.“  

 

Podľa KSSJ sa štylistický príznak administratívny vymedzuje denotačne a funkčne 

(podobne ako pri publicizmoch). Lexikálne jednotky registrované ako administrativizmy 

môžu mať povahu: 

1. termínov pomenúvajúcich denotáty z oblasti administratívy  

2. výrazov typických pre vyjadrovanie v oblasti administratívnej komunikácie. 

K bodu 1. Administrativizmy–termíny pomenúvajú entity zo sféry administratívy ako 

vestník, globál, skartácia, definitíva, stanoviť, inventarizácia, kolkovať. K nemnohým 

administrativizmom registrovaným vo výkladových slovníkoch by bolo možné pričleniť aj 

ďalšie jednotky. Ide v prvom rade o lexémy majúce povahu termínov, ktoré majú aj 

v sémantike zafixovaný vzťah k úradnému styku. Ide najmä o pomenovanie rôznych listín 

a dokumentov: protokol (úradný zápis), zápisnica (úradný zápis z priebehu rokovania), 

kataster (úradný súpis a podrobný nákres pozemkov), kvitancia (úradne overené písomné 

potvrdenie o prijatí, napr. peňazí), výpis (vypísaná časť úradného textu, napr. výpis z registra 

trestov),  vyhláška (úradné verejné oznámenie), matrika (úradná kniha so zápismi o narodení, 

sobáši a smrti občanov), osvedčenie (písomný doklad s úradným potvrdením), sobášny list, 

úmrtný list, rodný list, prípadne označenia úkonov a stavov ako: splnomocniť (písomne dať 

moc na istý úkon), uplatniť si (nárok), overiť (úradne potvrdiť pravosť), vyhlásiť (úradne 

verejne vyhlásiť alebo úradne označiť), exekúcia (nútené úradné zhabanie majetku), trvalý 

pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť. Ďalšiu skupinu „potenciálnych“ 
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administrativizmov tvoria odborné názvy úradov a úradných funkcií ako prokuratúra, 

prokurátor, magistrát, ombudsman, prefektúra, katastrálny úrad, úrad práce, notársky úrad, 

referent a pod. Žiadna z týchto lexikálnych jednotiek nenesie vo výkladovom slovníku 

kvalifikátor administratívny, je však potrebné preveriť reálnosť vnímania lexikálnych 

jednotiek tohto typu ako administratívne príznakových.  

K bodu 2. Rozsah funkčnej oblasti administratívy je veľmi široký. Rozpätie 

administratívnej komunikácie tvorí oblasť úradnej komunikácie v štátnej správe a 

samospráve, úradná organizácia spoločenského života, hospodárska agenda. Príznak 

administratívny teda nadobúdajú lexikálne jednotky frekventovaným používaním v úradných 

a právnych dokumentoch, ako i v hospodárskej korešpondencii, čo predstavujú zápisnice, 

protokoly, zmluvy, úradné rozhodnutia, vyhlášky a oznámenia, smernice, daňové priznania, 

úradné žiadosti, reklamácie, upomienky, objednávky, faktúry. Z tohto je zrejmé, že ako 

administrativizmy sa vnímajú mnohé výrazy, ktoré sú právnymi, ekonomickými či 

finančníckymi termínmi: faktúra, fyzická osoba, právnická osoba, stornovať, testament, 

preddavok, sťažnosť, reklamácia, odvolanie (proti rozsudku), daňové priznanie. Fungovanie 

termínov z týchto oblastí v úlohe administrativizmov sa líši od ekonomických či právnych 

termínov v role publicizmov (porovnaj predchádzajúcu kapitolu). Zatiaľ čo pri publicizmoch 

sme sledovali zmeny na rovine významu po prechode termínu do vrstvy publicizmov a vznik 

medzisystémovej polysémie medzi publicizmom a pôvodným termínom, v administratívnej 

sfére fungujú termíny z oblasti práva a hospodárstva vo svojom pôvodnom význame.     

Ďalšiu skupinu „potenciálnych“ administrativizmov (nevyznačených kvalifikátorom 

admin. v slovníku) predstavujú predložkové výrazy ako vzhľadom na, v porovnaní s, 

v prípade že, za účelom, v záujme, v súvislosti s, na základe a pod., ktoré tvoria jadro 

administratívneho spôsobu vyjadrovania a prirodzene sa vybavia používateľovi pri štylizovaní 

administratívnych textov. Zhustené vyjadrovanie a používanie takýchto komprimovaných 

výrazov v administratívnych textoch je zautomatizované a dotvára základné rysy 

administratívnych dokumentov – strohosť a formálnosť. 

Napokon uvažujme, či za administratívne príznakové možno považovať aj niektoré 

neologizmy s prefixoidom euro-, ktoré odkazujú k administratívnej komunikácii na úrovni 

Európskej únie. Porovnajme niekoľko takýchto lexikálnych jednotiek zachytených v SSSJ: 

euroadministratíva (administratívne orgány EÚ), eurokomisár (vysoký úradník Európskej 

komisie), eurokrat (úradník riadiaceho aparátu EÚ), euroúradník, euroagenda (agenda 

súvisiaca so spoluprácou s EÚ). 
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V učebnici (Dolník, 2003, s. 185) sa poukazuje na nasledovné charakteristiky 

administrativizmov:  

Písanosť. Administrativizmy sa prekrývajú s knižnými slovami pre svoju výsostnú 

viazanosť na písanú formu jazyka. Nakoľko je základná podoba administratívno-právnej 

komunikácie písomná, komunikáty v tejto sfére produkované sa niekedy zjednodušene 

označujú ako písomnosti.  

Verejnosť. Táto vlastnosť vyplýva z povahy administratívnej komunikácie, ktorá má 

výhradne verejný charakter, či už sa odohráva medzi jednotlivcami, inštitúciou a jednotlivcom 

alebo medziinštitucionálne.  

Inštitucionálnosť. Administratívno-právna komunikácia je špecifická tým, že vzťahy 

a  „pravidlá hry“ si nevytvárajú komunikanti bezprostredne v interakcii, ale sú vopred dané 

inštitucionálne. To znamená, že v pozadí komunikácie medzi jednotlivcom a inštitúciou alebo 

medzi inštitúciami sú právne normy, ktoré nastoľujú imperatívne pravidlá sociálnej interakcie.  

Dištančnosť. Lexikálne jednotky s príznakom administratívny konotujú formálnosť, 

ktorou sa vyznačujú administratívne texty. Formálnosť sa prejavuje napr. v používaní 

ustálených zvratov a fráz, v neosobnosti vyjadrovania (pasívne konštrukcie), v schematizácii 

slovosledu. Táto vysoká miera formálnosti naznačuje odstup, dištanciu medzi účastníkmi 

komunikácie, z ktorých každý dodržiava svoju právne determinovanú rolu. 

Strohosť. Dištančnosť administratívnej komunikácie zahŕňa aj odstup od vnútorného 

sveta komunikantov. Charakteristické je teda používanie jazykových prostriedkov a postupov, 

ktoré znamenajú potlačenie subjektívnosti, originality, autenticity a naopak evokujú 

odmeranosť a strohosť výrazu. Vysokú mieru tejto vlastnosti vykazujú napríklad tlačivá 

s heslovitým zadávaním faktov, pri ktorých sa počíta s automatickým spracovávaním. V tejto 

súvislosti konštatuje J. Kraus (1997, s. 95), že s rastúcim podielom administratívnych textov 

v živote bežného človeka po roku 1989 možno sledovať v niektorých administratívnych 

žánroch (ponuky, upomienky, pozvánky) aj príklon k subjektívnosti a apelatívnosti výrazu. 

 

Knižná lexika  
 

„Jeho decentná a pritom neprehliadnuteľná individuálna kinetika, jemný polysémický úsmev, 

pokojná a premýšľavá dikcia mi Slava natoľko pripomínala, že pri a po našom prvom 

stretnutí v Jazykovednom ústave mi istý čas trvalo, kým som ho prestal oslovovať Miro.“ (Ján 

Findra, Na šesťdesiatku Slavomíra Ondrejoviča, zo zborníka Jazyk a jazykoveda v pohybe) 
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Predchádzajúce vrstvy lexiky (odborné, publicistické, administratívne, hovorové 

slová) boli vyčlenené na princípe tzv. horizontálnej stratifikácie štýlov a prekrývali sa 

s vydelenými funkčnými štýlmi (náučný, publicistický, administratívny, hovorový) 

zodpovedajúcimi komunikačným doménam vedy, žurnalistiky, úradného styku a súkromného 

(rodinného, priateľského či pracovného) styku. Knižnosť sa neprekrýva so žiadnym 

funkčným štýlom, knižné prostriedky sa funkčne využívajú v textoch náučných, 

administratívnych, publicistických, rečníckych i umeleckých. Niektoré knižné slová ako 

subtílny, datácia, deifikovať, devótny môžu vďaka svojmu internacionálnemu charakteru 

a intelektuálnemu rázu vyzerať ako termíny, ako však Bosák zdôrazňuje, knižnú vrstvu tvoria 

slová neterminologického charakteru, v náučnom štýle však často využívané pre svoju 

exkluzívnosť (1981). Podobne knižné slová ako dumný, trudný, ľúty, úpieť, luna, chmára 

vďaka estetizujúcemu rázu evokujú umelecký štýl, alebo knižné slová ako prevziať záštitu, 

vysloviť námietky, srdce Európy, dosiahnuť konsenzus, úročenie sa dostalo na historické 

minimum, banky intervenovali, eminentný záujem zasa vďaka intelektuálnemu rázu a častému 

výskytu v spravodajstve odkazujú k publicistickému štýlu. Vo všetkých prípadoch ide o slová, 

ktorých funkciou je prispieť k nevšednosti, výnimočnosti, exkluzívnosti prejavu, k 

„vyššiemu“ spôsobu vyjadrovania či už smerom k intelektuálnosti, sviatočnosti alebo 

estetickosti. V tomto zmysle sa vyčleňujú knižné jednotky v povedomí používateľov 

v opozícii k všednému, triviálnemu vyjadrovaniu, ktoré napĺňajú hovorové slová. Protiklad 

knižnosť – hovorovosť bola tradične základom pre vymedzenie príznaku knižnosti 

(Pisárčiková, 1982, s. 86), pričom póly knižnosť a hovorovosť vystupovali v opisoch ako 

hierarchické protiklady vyšší a nižší spôsob vyjadrovania. Takýto opis má teoretickú oporu 

v antickej diferenciácii štýlov na vysoký – stredný – nízky (Dolník, 2003, s. 182), ale 

nepochybne i v súčasnej empírii, jazykovom povedomí používateľov, v ktorom sa spája 

knižnosť s vyšším spôsobom vyjadrovania.  

Dolník (2003, s. 182) vyčleňuje nasledovné charakterizačné vlastnosti knižných lexikálnych 

jednotiek: 

Písanosť. Knižné slová sa nachádzajú v písaných, resp. hovorených pripravených 

komunikátoch, ktoré sa vyznačujú starostlivou štylizáciou, vedomým (nie spontánnym) a 

kontrolovaným výberom jazykových prostriedkov. Ako knižné slová z tohto dôvodu môže 

pociťovať súčasník aj mnohé lexémy, ktoré sú kvalifikované vo výkladovom slovníku ako 

hovorové či expresívne slová, nachádzajú sa však typicky v písanej forme, a to v umeleckej 

literatúre. Preto väčšmi ako príznak hovorovosti tu vystupuje do popredia príznak knižnosti, 
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nakoľko tieto jednotky posúvajú reč do poetických polôh: pliaga, horkýže, naničhodník, 

papľuh, lapaj, virgať (mykať nohami), bisťubohu. 

Verejnosť. Hoci v minulosti sa väčšmi prekrývala forma prejavu so sférou 

komunikácie – písomné prejavy boli určené na verejnú komunikáciu a prevažná časť 

súkromnej komunikácie sa realizovala v hovorenej podobe – dnes už táto distribúcia neplatí. 

Značná časť komunikácie v súkromnej sfére sa dnes realizuje práve v písanej podobe. 

Knižnosť, ktorá implikuje pestovaný spôsob vyjadrovania, je spätá s časťou písaných 

prejavov, ktoré sa realizujú vo verejnej sfére, avšak rovnako sú zastúpené v časti komunikátov 

súkromnej sféry (výročia, jubileá, oslavy a pod.).    

Nevšednosť. Úsilie o nevšedné vyjadrovanie možno považovať za motiváciu vzniku 

knižných jednotiek. Príznak nevšednosti je potrebné chápať v nadväznosti na spomínanú 

opozíciu vysoký – nízky. Knižné prejavy nevšednosti majú prispievať k vysokému spôsobu 

správania sa a vyjadrovania. Možno si tu pripomenúť Mikove štyri mody (alebo „úrovne“) 

vysokého vyjadrovania, ktoré dobre objasnia aj špecifikácie nevšednosti spojenej 

s knižnosťou: 1. intelektuálnosť (pojmovosť, abstraktnosť), 2. étos (morálna ušľachtilosť), 

3. pátos (citové povznesenie), 4. noblesnosť (spoločenská povznesenosť) (Miko, 1976, 

s. 187). Tieto úrovne vysokosti nájdeme v rôznych prejavoch nevšednosti v podobe 

jednotlivých typov knižných slov. V náučných či publicistických textoch prispievajú knižné 

slová ako eminentný, konsenzus, chiméra, promptný, heterogénny, irelevantný, traktovať 

k intelektuálnosti výrazu svojou pojmovosťou a abstraktnosťou. V umeleckých textoch, poézii 

nachádzame poetizmy luna, vesna, milota, krásota, prelestný podporujúce citové 

povznesenie, pátos. Podobnú funkciu majú biblizmy a náboženské výrazy ako všemohúci, 

velebiť, blahoslavený, mesiáš, spasiteľ, vykupiteľ, golgota v kázňach. I v rečníckych 

agitačných prejavoch knižné slová ako otčina, kolíska národa, rodná hruda, položiť život na 

oltár vlasti pomáhajú apelovať na národné cítenie a prispievajú k pátosu prejavu. 

V príležitostných a ceremoniálnych prejavoch majú zasa knižné slová a spojenia ako 

nedostižný, pamätihodný, bohumilý, méta, honosný, eklatantný, naslovovzatý (znalec), 

chváloreč, znejú fanfáry, (talent) sa snúbi (s múdrosťou), cesta životom prispieť k sviatočnosti 

situácie, oslave referenta, noblesnosti prejavu.   

Ostentačnosť. Príznak vystihuje skutočnosť, že knižné slová sú verbálnym 

prostriedkom prejavovania postoja k udalosti, ktorú považujeme za závažnú, spoločensky 

prestížnu. Ide o novoročný príhovor prezidenta, odovzdávanie cien, titulov (teda 

o spoločenské udalosti na štátnej úrovni), ale i udalosti so spoločenským významom v rámci 

menších kolektívov – rodinné oslavy, vyjadrenie úcty, vďačnosti, svadobný obrad, pietny akt 
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a pod. (porov. Hausenblas, 1996, s. 91). Ostentačnosťou knižných prostriedkov sa rozumie 

kvalita, vďaka ktorej dochádza k vyzdvihovaniu dôležitosti situácie, v ktorej je lexikálna 

jednotka použitá.    

Formálnosť. Vlastnosť odkazujúca na to, že knižné slová sa používajú v istých 

jazykových interakciách vyžadujúcich napĺňanie ritualizovaných foriem správania 

a vyjadrovania (príhovory, gratulácie, poďakovania, obradné prejavy a pod.).   

Knižné slová majú typické sprievodné suprasémantické príznaky, žiadny z nich však 

nemožno označiť za identifikačne významný. Veľkú časť knižných slov tvoria jednotky 

s príznakom cudzosti (méta, katarzia, koexistencia, referencia, eminentný, konsenzus, 

subtílny, eklatantný, minimum, konfigurácia, milieu, univerzum, exkurz, suma (vedomostí), 

datácia, deifikovať, devótny, heterogénny, inzultácia, iritovať, irelevantný), rovnako však 

vrstva knižných slov obsahuje veľa domácich prvkov. Príznak knižnosti sa niekedy 

kombinuje aj s časovošpecifikujúcim príznakom, z tohto hľadiska rozlišuje Pisárčiková (1982, 

s. 88) knižné slová s príznakom zastaranosti (teskný, úpieť, úpny, kmeť, tesklivý), s príznakom 

novosti (intervenovať, konsenzus, incest (majetkový), negociácia), veľká časť knižných slov 

však funguje ako časovo neutrálne jednotky.  

Isté spôsoby vzniku knižných slov možno označiť ako typické. Okrem preberania je 

významným zdrojom sémantická derivácia: srdce Európy, kolíska ľudstva, tieň podozrenia, 

ekonomický súmrak, tok času, pilier rodiny, talent sa snúbi s usilovnosťou, krv v žilách tepe, 

čas vysušil slzy – vo všetkých prípadoch má lexikálna jednotka príznak knižnosti len 

v prenesenom význame, v základnom význame ide o neutrálne slovo. Iným typickým 

spôsobom vzniku knižných lexikálnych jednotiek je multiverbizácia a perifráza: uskutočniť 

objav (objaviť), nájsť uplatnenie (uplatniť sa), podať vysvetlenie (vysvetliť), brať na vedomie 

(uvedomiť si), divácka verejnosť (diváci), životodarná tekutina (krv). 

 

Cvičenia 
 

1. a) Nasledovné lexikálne jednotky roztrieďte podľa štylistického príznaku (odborné, 
hovorové, publicistické, knižné, administratívne). Svoje riešenie porovnajte 
s kvalifikátormi vo výkladovom slovníku (KSSJ, SSSJ, SCS): 
 

realizovať platbu cez internetbanking; info o cene v predajni; ísť do fitka; vládne strany 

dosiahli konsenzus; obliekať sa podľa vlastného gusta; módny hit; vytvoriť fantastické 

farebné kreácie; skvelé fotky; dizajn, v ktorom sa snúbi tradícia s modernými vplyvmi; skriňa 
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prepchatá módnymi vychytávkami; zažijete divoké disko; starí rodičia sú prudko prudérni;  

vstupné je grátis; nepríjemné skúsenosti s mykózami; šaty mu pasujú; sukňa v maxidĺžke; 

médiá pretriasajú kauzu okolo štadióna; jej návrhy zožali úspech; jej správanie vzbudzuje 

skepsu; exkluzívny rozhovor pre časopis; stala sa múzou Karla Lagerfelda; nežiaduca 

gravidita;  pre synov robí maximum; úspešne pláva vo svete finančníctva, ktorému dominujú 

muži; ako škôlkarka chcela byť kaderníčkou; všetok zisk ide do štátnej kasy; býva na priváte; 

kuriózna požiadavka klienta; lídri EÚ prijali spoločnú agendu; syn inklinuje k hudbe; štát 

stanovuje mantinely a podmienky vysielania; svoje okúzlenie poéziou nevedel skryť; prísť na 

to, v čom je háčik; zaujal post brankára; dekoračná bordúra záclon; mať averziu voči 

vareniu; hrdinka príbehu sa dostala do prekérnej situácie; zlodej použil sofistikovanú metódu 

vniknutia do domu; vyskúšajte lak na nechty v rôznych nuansách červenej; rodičia 

prejavovali benevolenciu pri výchove; Radičovej kabinet mal prvé zasadnutie; hostilné 

správanie voči menšinám; esenciálny problém; výtvarná pospolitosť; bez problémov platiť 

kreditkou aj v zahraničí; nový kompakt od Canonu je kombináciou vysokovýkonného zoomu 

a plne manuálneho ovládania pri fotení; spoločný spánok je tmel manželstva; káva 

obsahujúca množstvo antioxidantov; dostatok guráže na adrenalínové športy; kuchtenie pre 

radosť; malebná scenéria plážových zátiší; halda žien; flexibilný rozpočet; predísť sváru; 

v televízii dnes dávajú dobrý film; vláda pripravila balík úsporných opatrení; absentoval na 

rokovaní; spevák sa katapultoval na prvé miesto hitparád. 

 

b) Vypíšte všetky publicizmy a nájdite k nim štylisticky nepríznakové synonymum. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

2. a) Identifikujte, z akej oblasti sú nasledovné termíny.  Uveďte, v akých neodborných 
kontextoch ste sa s nimi stretli a sami sa pokúste o zostavenie výkladu takejto 
determinologizovanej jednotky.  
 
biorytmus, adrenalín, atmosféra, fóbia, endorfín, trauma, eufória, afekt, frustrujúci, 

afrodiziakum, detoxikácia, ingrediencia, aromatizovaný, klon, sedatíva, kouč, cholesterol, 

exhalát, eutanázia, diagnóza, bonitný, fluidum 
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b)  V  rade slov odlíšte termíny od názvov. 

 fonéma, mäkčeň, znelostná asimilácia, palatalizácia, datív, syntagma, otáznik, eufemizmus, 

Veľký voz, Saturn, jarná rovnodennosť, ľalia biela, Slnko.  

  

c) Sledujte, ako sa v SSSJ rieši medzisystémová polysémia termínov, v koľkých 
odboroch vystupujú uvedené lexémy ako termíny a interpretujte obsahové súvislosti 
medzi významami v rôznych odboroch:  
 
emisia, aglomerácia, brúsenie, bubienok, cement, cenzúra, cievka, deblokácia, deflácia, 

dehydratácia, kontaminácia, denominovať, depresia, derivácia, destilát, flexibilita, gradácia.      

 

3. V texte piesne od Petra Lipu Prosperita podčiarknite termíny z oblasti finančníctva. 
Vysvetlite terminologický význam lexikálnych jednotiek (pomôžte si terminologickým 
slovníkom z príslušnej oblasti) a porovnajte ho s významom, ktorý jednotka nadobudla 
transponovaním do umeleckého kontextu. 
 

Peter Lipa - Prosperita  
Včera som sa opýtal mojej mladej ženy  
kam sa podel kapitál v našej láske uložený  
kam sa beťár schoval, asi devalvoval  
zdá sa že náš vzťah čaká krach.  
 
Mladá mlčí ako hrob, iba krúti hlavou  
v našich citoch nastal stop a sme pod nútenou správou  
negatívne trendy žiadne dividendy  
zdá sa, že náš vzťah čaká krach.  
 
®: Ako vidím tak si nás vybrala  
neúprosná inflačná špirála  
žena na mne visí a žiada dlhopisy  
stále žobre, či sa dobre vydala.  
 
Je to omyl, ak si je istá starým kurzom  
klesajú už akcie zmráka sa nad našou burzou  
krehká prosperita nie je ničím krytá  
zdá sa, že nás vzťah čaká krach.  
 
®: Myslím na to každý deň od rána  
láska moja vytunelovaná  
zúfalstvo ma chytá a tá prosperita  
tá ma máta ako fatamorgána.  
 
Tak som zašiel do banky zlikvidovať účet  
kúpil som jej topánky žltých ruží asi tucet  
teraz v autobuse myslím v jednom kuse, hhhm  
na tie časy keď sme boli, hhm, keď sme boli v pluse.  
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4. V nasledovných titulkoch z denníka SME sledujte lexiku príznačnú pre publicistický 
štýl a interpretujte ju z hľadiska utvorenosti. 
 
Štát vyplatil “schránkovej firme“ Vansa 1,1 mil. eur 
Matovič: Na ministerstve vnútra manipulovali tendre 
Lipšic: Modrá karta je pre cudzincov, ktorí nemajú problém integrovať sa 
Pre kauzu dostavby areálu v Osrblí je stíhaný Igor L. 
Účty FNM zablokoval exekútor 
Vláda nasadí proti korupcii nový strategický plán 
Eurosocialisti sa chcú s Ficom rozprávať 
Dlhová brzda spojila koalíciu a Smer 
Bytovku po asociáloch možno zbúrajú 
Daňováci vyzývajú mimovládky preveriť súťaž na prenájom budovy 
Bývalého primátora podľa súdu zavraždil esbeeskár 
Slovenský expolicajt Maroš Šulej opustil bránu českého väzenia 
V minulom roku odsúdili za extrémizmus 52 páchateľov 
Šoféri podpredsedov končia, audiny prevedú pod rezort vnútra 
Podľa ZMOS-u potrebuje infozákon dôslednú inventúru 
Štát kreslí mapy chudoby 
Vylúčení pre mapy chudoby budú najmä Rómovia 
Za rok odňalo ministerstvo vysokým školám 71 akreditácií 
Prokuratúra bude riešiť prokurátora, ktorý jazdil rýchlo a nafúkal 
Kauza správcu konkurznej podstaty Devín banky je opäť pred súdom 
Dopravné komando chytilo cestného piráta - prokurátora 
Európska komisia stopla čerpanie peňazí na životné prostredie 
Matovič sa spovedal Čentéšovi o korupcii pri straníckych nomináciách 
 
 
5. Čítajte časopisy, pozorne počúvajte televíziu, rozhlasové vysielanie a reč okolo vás 
a pokúste sa nájsť 10 hovorových slov, ktoré sú:  
a) produktom univerbizácie, avšak nenachádzajú sa v žiadnom výkladovom slovníku 
slovenčiny.  
 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

b) ktoré sú produktom sémantického odvodzovania a nachádzame tieto jednotky 
s príznakom hovorovosti aj vo výkladovom slovníku slovenčiny. Zapíšte si aj jazykový 
kontext, v ktorom sa lexikálna jednotka uplatnila. 
 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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6. a) Identifikujte, aké lexikálne jednotky z hľadiska štýlovej príslušnosti prevládajú v 
 „exkluzívnom rozhovore“ pre ženský časopis Women a vyznačte ich.   

 
 

b) Interpretujte, akými ďalšími príznakmi z hľadiska časovej príslušnosti a pôvodu sa 
zvýraznené lexikálne jednotky vyznačujú. 
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7.  Nasledovný rad hovorových slov zoraďte na škále od pólu vyššie po pól nízke na 
základe vlastnej jazykovej intuície. Svoj návrh porovnajte s riešením spolužiakov:  
  
vykopávka, chochmes, chľastať, sranda, drbnúť, posera, ťuťmák, haraburdie, drcnúť si, 

barabizňa, bimbas, chlípať, chlipník, úchyl, sakra, zmrd, chriakať, lemra, chrápať, sťať sa, 

haprovať, kofa, harmatanec, mamľas, jebnúť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. V úryvku z prózy Kamarát Jašek od Dobroslava Chrobáka identifikujte lexémy, ktoré 
vytvárajú knižný ráz textu. Uvažujte nad ich ďalšími suprasémantickými hodnotami. 
 

Ako vravím, všetci sme boli cezpoľní a na zábave sme vskutku nemali čo hľadať. 
Nemáš nič horšie ako zapliesť sa niekomu do remesla, keď je núdza o dievky. To hneď poháre 
lietajú, stolce praštia a nože sa samy od seba vo vrecku otvárajú.  

Rozvážnemu človeku, ktorý už mal bláznovstvá života z väčšej polovice za sebou, 
prichodilo iba súhlasiť s návrhom Madlušovcov. Ale čert nechcel, mladému Jaškovi všetky 
žilky zaihrali, náhle počul o zábave.  

Bolo to chlápä neskúsené, ešte s mliekom na brade, fúziky sa mu sotva prebíjať 
začínali, žiadostivé poznať veci, o ktorých dosiaľ len slýchal od starších. Chrchliak mu 
svojimi bájkami celkom učaroval; visel na jeho ústach, keď rozprával o svojich 
dobrodružstvách, oči mu svietili, lapal každé jeho slovo. Až mi ho bolo ľúto. Ale hlavne mal 
som chlapca rád najmä preto, že bol taký naivný a každú chvíľu sa mohol prevrhnúť 
a zmárniť na hocijakom somárstve, a potom i preto, že s jeho otcom slúžil som dvanásť rokov 
na vojne. Nebol by som za nič dopustil, aby sa mu čo len vlas skrivil na hlave. Pokladal som 
za povinnosť neopustiť ho. 

Madlušovci sa zodvihli, my traja sadli sme si do kúta, aby sme nezavadzali a nikomu 
neboli na zádrapku. Dali sme si očistomok ešte po dva deci.  



 189 

O chvíľu prišli Cigáni s basou, husľami a cimbalom. Sotva spustili, natlačilo sa medzi 
dvere detvákov a starých báb. Netrvalo dlho, začali sa trúsiť i parobci s dievkami. A už sa to 
všetko vrtelo ostopäť.   
 
9. a) V úryvku z gratulačného príspevku J. Findru (na začiaktu podkapitoly o knižnej 
lexike) podčiarknite knižné slová, ktoré vytvárajú exkluzívny ráz textu. 
 
b) V jazykovednom časopise alebo zborníku vyhľadajte príspevok (gratulačný prejav) 
k výročiu niektorého z jazykovedcov a identifikujte knižné slová, všímajte si ich 
distribúciu v texte a rozoberajte ich z hľadiska ďalších suprasémantických príznakov. 
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Parameter čas 
 
 

Nové slová 
 

Neologizmy/neosémantizmy a okazionalizmy 
 
 

Neologizmy sú inovačné prvky v lexikálnej zásobe jazyka. Ide o nové jazykové znaky 

(slová, viacslovné spojenia, kompozitá, skratky, formy s novými významami), teda bilaterálne 

jednotky, ktoré majú svoju formu aj svoj obsah. Ak sa inovácia týka čo len jednej 

z uvedených dvoch stránok jazykového znaku, hovorí sa o neologizme (Kišová, 2009, s. 30). 

Dôležitý je, pravda, fakt ukotvenia neologizmu v komunikácii a v istom kultúrnom kontexte. 

Na to poukazuje jedna z množstva definícií: Neologizmus je lexikálna jednotka, resp. význam, 

ktorý vzniká v jazykovom spoločenstve v istej etape vývinu jazyka, ktorý sa rozšíri, je 

všeobecne akceptovaný ako jazyková norma a v tomto vývinovom úseku ho väčšina 

používateľov istý čas vníma ako nový (Herberg, 2001, s. 92, podľa Kišovej, 2006). Dodajme, 

že doba, po ktorú používatelia vnímajú prostriedky ako nové, je vágna. Komunikačná prax 

spravidla spontánne vedie buď k ustáleniu nových pomenovaní a k trvalému včleneniu do 

časovo neutrálnej lexiky, alebo k vysunutiu istých nových prostriedkov na perifériu ako 

„nepotrebných“ a k ich pasivizácii až zániku. 

Osobitná situácia nastáva v prípade, ak sa isté už dávnejšie neutralizované, ba až 

pasivizované pomenovania (ako historické názvy zaniknutých reálií) znovu dostanú do 

„života“ so znovuoživením mimojazykovej reálie. Také „nové“ jednotky nazývame 

revitalizmy a v súčasnosti k nim patria v slovenčine výrazy ako mýto (cestný poplatok), 

bakalár (nižšia akademická hodnosť udeľovaná po prvom stupni vš. štúdia), župan (predseda 

samosprávneho kraja)  a pod.  

J. Dolník (2003) poukazuje aj na to, čo možno v rámci lexikálnej neológie vnímať pod 

príznakom „novosti“:  

- synchrónnu dynamiku lexiky ako novosť pod vplyvom mimojazykových udalostí 

(napr. synchrónne inovácie v lexike po r. 1989 ako dôsledok zamatovej revolúcie); 

- novosť z pozície metajazykovej kompetencie bežných používateľov (tí subjektívne 

vnímajú časovú diferenciáciu lexiky v škále „najnovšie – menej nové – neutrálne – menej 

zastarané – viac zastarané – archaické – historické“. V rámci neológie tak subjektívne 

registrujeme napríklad v takej škále od najnovšieho po neutrálne nasledovné pomenovania 
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s atribútom „adrenalínový“: adrenalínový darček („najnovšie“) – adrenalínový šport („menej 

nové“)  – adrenalínová injekcia („neutrálne časovo“);  

- novosť z hľadiska lexikálnosémantického systému (zo systémového hľadiska 

skutočne nové sú len také lexikálne jednotky, ktoré obohacujú systémový potenciál jazyka 

kvalitatívne. Tak v prípade výrazu šrotovné ide v duchu konštatovania J. Dolníka „len“ 

o kvantitatívne zmnožovanie reprezentantov istého už jestvujúceho štruktúrneho modelu 

(porov. bolestné, cestovné, parkovné, školné, výpalné) podobne, ako je to v prípade 

neologizmov na báze polysémizácie jestvujúcich pomenovaní, napríklad ikona (1. obrázok na 

obrazovke počítača; 2. populárna postava, symbol istého umeleckého smerovania: napr. Lady 

Gaga, ikona populárnej hudby posledných rokov). V tomto druhom prípade ide vlastne 

o všetky inovácie na významovej úrovni, teda o neosémantizmy.); 

- novosť z hľadiska výskytu v reči: tu vystupuje do popredia rozdiel medzi 

neologizmami a okazionalizmami. Okazionalizmy sú príležitostné pomenovania v reči, teda 

neprenikajú do jazyka (ako neologizmy). Ako „efemérne“ jednotky nemôžu zastarávať, lebo 

skôr, než by sa ustálili v norme a zneutralizoval by sa ich príznak novosti, zaniknú so 

zánikom označovanej módnej či kultúrnej reálie či s jedinečným nenávratným prejavom 

tvorcu. O okazionalizmoch podrobnejšie nižšie.  

Pravda, ak budeme nazerať na príznak „novosť“ v lexike jazyka z hľadiska 

funkčnosti, potom za neologizáciu lexiky treba považovať akékoľvek obohatenie lexikálneho 

fondu (kvalitatívne či kvantitatívne), ktoré uspokojuje nové komunikačné potreby, napríklad 

reflektuje zmeny v kultúrnom kontexte odrážajúcom vývin spôsobu života, vedecko-

technický rozvoj so vznikom (či importom) nových reálií, vplyv globalizácie a posilňovanie 

multikulturalizmu atď. V tomto zmysle vnímame neologizmy aj v našich skriptách. Napokon 

pripomíname, že aj z hľadiska parametra „čas“ vnímame lexiku prototypovo, ako „otvorenú 

kategóriu“ pomenovaní s centrom a perifériou, ako aj s spriestupnými hranicami medzi 

príbuznými „podmnožinami“ pomenovaní z kategórie časovo príznakovej lexiky. 

Nové pomenovania vznikajú na základe niekoľkých pomenovacích postupov. Výrazný 

podiel na novej lexike majú slová cudzieho pôvodu, ktoré prešli do slovenčiny preberaním, 

v súčasnosti dominantne z angličtiny, napríklad all inclusive, babydoll, catering, duty free, 

dred(y), fastfood, feedback, hacker, headhunter, muffin, outfit, platformy, skipas, styling, 

trailer, wellness,... pravda, slovenčina preberá výrazy v malej miere aj z ďalších jazykov: 

cunami – jap. = prívalová vlna, jacuzzi – jap. = masážna vírivá vaňa; ombudsman – švéd. = 

verejný ochranca práv, gyros – gréc. = grécke jedlo z rezaných plátkov mäsa pečeného na 

vertikálnom grile, taverna – gréc. = grécka reštaurácia, celulitída – fr. = pomarančová koža, 
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potpourri – fr. = sušené aromatické kvety, listela – tal. = užšia vzorovaná dekoratívna 

obkladačka na vytváranie ozdobných pásov na stene al. podlahe, mascarpone – tal. druh 

talianskeho smotanového syra, ...  

Ďalšie postupy formálneho obohacovania slovenskej lexiky o neologizmy okrem 

postupu preberania sú: kalkovanie (porov. bodyguard → telesný strážca; golden parachute → 

zlatý padák), tvorenie viacslovných/združených pomenovaní (hlasová schránka, organizovaný 

zločin), tvorenie slov odvodzovaním (hladovkár, spomaľovač), tvorenie slov skladaním 

(europoslanec, kriminoviny) a pretváranie slov redukciou na skratky (esbéeska, IC vlak → 

ícéčko, ITIC) či univerbizované slová (hitovka, závislák) alebo pretváranie multiverbizáciou 

na viacslovné pomenovania (platba bezhotovostným prevodom cez počítač, dotyková 

obrazovka počítača).  

K postupom sémantického obohacovania patria podoby polysémizácie 

(metonymizácia, metaforizácia, generalizácia, špecifikácia).  

 

Všimnime si podrobnú systémovú typológiu neologizmov: 

 

Sémantické neologizmy = neosémantizmy 
(= staré formy slov, nové významy) 
 

1. produkty polysémie (metaforizácie al. metonymizácie) 
- zamknúť (počítač) – zaheslovať počítač, aby ho nemohol používať nepovolaný 

používateľ 
- tapeta (pozadie pracovnej plochy počítača určené na dekoráciu priestoru) 
- žehlička (prístroj na vyrovnávanie zvlnených vlasov) 

 
a) nový význam je špecifikáciou motivujúceho (modelového) významu: 
- negociácia (rokovania o vstupe nového člena do EÚ) 

 
b) nový význam je generalizáciou motivujúceho významu: 
- kokteil (1. modelový význam = miešaný nápoj; 2. nový význam = zmes všeobecne: 

hudobný kokteil – zmes piesní; morský kokteil – zmes morských živočíchov) 
 

c)  
ca) produkty determinologizácie: 
- outsider – 1. modelový význam =  v športovej terminológii hráč s malou šancou na 

výhru, 2. nový význam = cudzí človek, človek neprijímaný určitou skupinou 
(všeobecne, v neterminologickom použití)  

 
cb) produkty reterminologizácie: 
- incest (pôvodne termín na označenie krvismilstva; nový význam v ekonomickej sfére 

= 1. prepletené majetkové vzťahy medzi materskou a dcérskou firmou, 2. kapitálové, 
majetkové a iné presuny medzi materskou a dcérskou firmou) 
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cc) produkty terminologizácie: 
- pomarančová koža (= celulitída) 

 
d) kosémické jednotky – nové významy vznikli ako výsledok polysémie derivačných 

prostriedkov (prefixov, sufixov): 
- animátor (pôvodne tvorivý pracovník animovaného filmu zaoberajúci sa animáciou; 

nové vo význame počítačový program na animáciu jednotlivých sekvencií (napríklad 
v powerpointových prezentáciách) 

e) axiologické významy s novým hodnotiacim komponentom: 
- biele mäso (pôvodne mäso z pŕs hydiny (neutrálna hodnota); nové v spojení obchod 

s bielym mäsom = obchod s prostitúciou – význam s negatívnym hodnotiacim 
komponentom 

- lobing (posun od pejoratívnosti k neutrálnosti v dôsledku legalizácie lobistov) 
 

2. ustálené nadslovné celky: 
- byť o niečom (vzťahovať sa na niečo, týkať sa niečoho, napríklad: Spolužitie je 

o kompromisoch a vzájomnej tolerancii). 
- nemusieť niekoho (nemať niekoho rád, zaobísť sa bez neho: toho ja nemusím) 
 
3. opakované internacionalizmy: 
a) (kvázi)homonymá: au pair2 – cudzinka, opatrovateľka detí alebo starších ľudí 

v domácnosti za stravu a ubytovanie (popri au pair1 – obchod. termín: bezplatná 
výmena hodnôt) 

b) zopakované termíny: navigácia (dopr. vedenie lodí, lietadiel po stanovenej trase 
a určovanie ich polohy) → (GPS) navigácia (dopr. navigačný systém, napr. v aute 
alebo telefóne, na určovanie polohy a smeru cesty) 

 
4. tautonymá (medzijazykové homofóny alebo homoformy): body (jednodielna bielizeň) 

popri slovenských formách body1 (v geometrii,...) a body2 (deverbatívum od „bodnúť“) 
 

5. revitalizované výrazy: primán (žiak prímy, t. j. prvej triedy 8-ročného gymnázia), župa 
(samosprávny kraj) 

 
 

Formálne neologizmy: 
(= tzv. „absolútne“neologizmy s novou formou aj novým významom) 
 
1. nové formy výrazov (domáce alebo cudzie):  
- topinambur (židovský zemiak, resp. jeruzalemský artičok) 
- LPG (prevzatá skratka „Liquified Petroleum Gas“ = tlakom skvapalnený propan-butan, 
plynový pohon automobilov) 
 
2. výrazy pretvorené  
a) redukciou (abreviáciou, univerbizáciou) – vnútrojazykovo alebo medzijazykovo:  
- neziskovka (nezisková organizácia) 
- DEK kľúč (digitálny elektronický kľúč) 
- bulvár (bulvárna tlač) 
- dcéra (dcérska spoločnosť) 
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b) expanziou (multiverbizáciou) – vnútrojazykovo alebo medzijazykovo:  
- masáž lávovými kameňmi (lávová masáž) 
- ošetrenie chodidiel rybičkami Garra rufa (prírodná masáž chodidiel) 
- odstránenie odumretej kože (peeling/píling) 
 
4. nové lexikalizované spojenia: 
- biely kôň (bezúhonný človek nastrčený členmi organizovaného zločinu do nelegálnych 
obchodných aktivít či majetkových machinácií) 
- adrenalínový darček (originálny, netradičný darček, ako je zoskok z lietadla padákom či 
let na paraglidingu, bungee jumping, výstup na veľhoru a pod.) 
- inteligentný dom (dom navrhnutý podľa nízkoenergetických štandardov, vybavený 
integrovaným riadiacim systémom spotreby s minimálnymi prevádzkovými nákladmi 
a efektívnym využívaním energií) 
 
5. nové rovnakokoreňové deriváty  
a) so sémantickou mutáciou modelového významu: 
- teplý → zatepliť (obaliť dom tepelnou izoláciou, zvýšiť tepelnú ochranu domu) 
b) s modifikáciou sémantiky alebo štylistickej, prípadne expresívnej hodnoty: 
- celebrita → celebritka (známa osoba, ktorá sa teší záujmu verejnosti a médií, ktorá je 
spravidla ponímaná ako „karikatúra“ celebrity, anticelebrita pre rôzne vonkajšie znaky, 
ako je umelosť, neprirodzenosť, alebo (aj) pre povahu, príklady z facebooku z r. 2011: 
Paris Hilton, Lady Gaga, Pawiel,...) 
 
6. nové kompozitá (domáce, prevzaté/prekalkované, hybridné) 
- zlatokopka (žena vydržiavaná bohatým milencom, prípadne manželom) 
- deaflympiáda (olympiáda pre sluchovo postihnutých športovcov) 
- reklamožrút (milovník reklamy) 
- petfľaša (plastová fľaša, fľaša z polyetyléntereftalátu) 

 

V rámci dynamiky neologizmov treba na záver dodať, že frekvencia používania podporuje 

neutralizáciu novosti. To znamená, že čím je vyššia častosť výskytu istého neologizmu, tým 

rýchlejšie sa deneologizuje a prehodnocuje sa na neutrálne pomenovanie.  

 

Okazionalizmy 
 

Okazionalizmy sú inovačné fakultatívne situačne ukotvené rečové náprotivky k už 

jestvujúcim „kanonickým“ (v slovníku fixovaným) pomenovaniam. Ináč povedané, sú to 

inovačné prostriedky v reči. Vo všeobecnosti sa okazionalizmy ako nové, ale krátkodobé 

slová hodnotia v opozícii k neologizmom, pričom sa kladie dôraz na ich príslušnosť k reči – 

porov. v Dynamike slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (1989): „vznikajú príležitostne 

v momente reči, v jedinečnom kontexte ako produkty individuálneho použitia“ (Horecký, J. 

a kol., 1989, s. 313). Kým neologizmy vznikajú z  potreby pomenovať rozličné nové 

skutočnosti, pre tvorbu okazionalizmov je rozhodujúcim stimulom snaha po originálnom až 
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exkluzívnom vyjadrení. Ako jedinečné pomenovania sa často spájajú s  idiolektom (štýlom 

individuálneho vyjadrovania) jednotlivých autorov, prístupným napríklad v ústnych či 

písaných prejavoch umelcov (spisovateľov, hercov a pod.), prípadne aj iných verejne činných 

aktérov, napríklad televíznych moderátorov. Pravda, okazionalizmy možno vnímať aj 

v súkromnom prostredí – v rodinnom kruhu, v záujmovej či priateľskej komunite. Úvahy 

o okazionalizmoch si budeme dokladovať na príkladoch z beletristiky a publicistiky, a to 

z prác osobnosti slovenskej kultúry, herca, humoristu, rozprávača, publicistu európskej 

dimenzie Júliusa Satinského (1941 – 2002).  

 Pripomeňme si výberovo užitočné teoretické poznatky a názory na okazionalizmy. 

Ľ. Liptáková vo svojej monografii venovanej špeciálne tejto vrstve lexiky charakterizuje 

takéto výrazy vo vzťahu k úzu a norme nasledovne: „Okazionálne slovo môže byť utvorené na 

pozadí systému i mimo neho, môže byť normatívne i nenormatívne, každé má však synchrónne 

vlastnosť neuzuálnosti, teda nevyskytuje sa v úze, ale je súčasťou individuálnych rečových 

kontextov“ (Liptáková, 2000, s. 13). Pri posudzovaní vzťahu okazionalizmov k jazykovej 

norme sa možno v slovenskej jazykovede oprieť o štúdiu K. Buzássyovej (Buzássyová, 1979, 

s. 124 – 127). Tá podľa vzťahu k norme vyčleňuje tri skupiny príležitostných slov: 

1. potenciálne slová, ktoré sú normatívne a vznikajú v prípade potreby v reči celkom 

prirodzene; 2. individuálne autorské slová, ktoré sa odkláňajú najmä od slovotvornej normy, 

ale v zmysle jej rozvíjania; 3. príležitostné slová, ktoré porušujú slovotvornú normu. Ak sa 

pokúsime zohľadniť toto delenie na materiáli vyexcerpovanom z textov J. Satinského, do 

prvej skupiny (potenciálnych slov) patria napríklad výrazy: vajačníky (= obaly, v ktorých sa 

predávajú vajcia; vajcové vložky) – ide o systémovo utvorený, ekonomický náprotivok 

k nákladnejšiemu nadslovnému celku, ktorý je známy z pomenovaní typu „peračník“ (obal na 

perá), „zásobník“ (schránka, nádrž); pri slove peňažnica (= peňaženka) – autor spontánne 

priraďuje novotvar do slovotvorného typu „pokladnica, klenotnica“. Druhú skupinu 

(individuálne autorské slová, rozvíjajúce slovotvornú normu) ilustrujeme príkladom 

predpiť sa (= napiť sa do zásoby v zmysle „predzásobiť telo vodou“) – ide o rozšírenie 

nenaplneného slovotvorného potenciálu slovesa „piť“; podobne slovo resť (pozitívny 

náprotivok k slovu „neresť“) pomenúva dobrú vlastnosť tak, ako to inde normálne funguje 

v komplementárnych antonymných dvojiciach (neduh – duh), hoci v tomto prípade 

J. Satinský duchaplne, ale len „sám za seba“, vyplnil biele miesto v slovenskej slovotvorbe 

nad rámec kolektívnej jazykovej praxe (úzu). Podľa tohto „modifikačného kľúča“ už iste aj 

bez „kontextového ukotvenia“ možno odhadnúť, že tardovaný (človek) je antonymom 

k „retardovanému“ alebo v rámci atypického „spätnoderivačneho prechyľovania“ je akvabel 
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mužským náprotivkom k „akvabele“. Tretiu skupinu (slová, ktoré porušujú normu) 

dokladáme ukážkami: paflek (skok do vody na brucho) – je netransparentným 

nemotivovaným okazionálnym náprotivkom k jestvujúcim ustáleným subštandardným 

výrazom „pupino/pupkáč“; napozývať (veľakrát/opakovane niečo nazvať) – je nežiaducim 

homonymom ku kanonickému výrazu s významom „pozvať si veľa hostí“. Pravda, ani takéto 

pomenovania nepovažujeme v registri beletrizujúcich okazionalizmov za nevhodné, svoju 

funkciu lexikálnych štylém ozvláštňujúcich umelecký text plnia. 

Treba tiež spomenúť, že jestvujú aj okazionalizmy na báze (príležitostnej) sémantickej 

derivácie, čiže vznikajú na báze polysémizácie už známych foriem. Ten, kto nečítal 

Satinského Čučoriedkarne1, sotva odhadne, kto je to samotná čučoriedka, ale aj medúza či 

(stará) praženica. Vo virtuálnom slovníku okazionalizmov J. Satinského by sme našli takéto 

výklady: čučoriedka = dievča vo veku 15 – 25 rokov, medúza = žena v „strednom a vyššom 

veku“, „dámy nad 80 rokov“ sú staré praženice alebo gerbery. Tak možno nájsť aj v textoch 

J. Satinského na prvý pohľad nenápadné prvotne uzuálne jednotky, pravda, uplatnené 

v druhotnom (okazionálnom) význame: dolniaci (= muži, ktorým sa páčia ženské nohy); 

horniaci (= muži, ktorí si prednostne všímajú vrchnú časť ženského tela). Spisovateľ na 

sémantické deriváty dokáže nenútene nadviazať slovotvorne, pričom k základovému 

pomenovaniu prihniezduje aj niekoľko rovnakokoreňových derivátov, prípadne kompozít 

(s jedným spoločným koreňom) či nadslovných celkov: tak čučoriediská sú „čučoriedkové 

hniezda“, teda veľké zhluky dievčat na jednom mieste; čučoriedkológ je ten, čo skúma 

dievčatá – čučoriedky, pričom špecifickými subkategóriami dievčat sú čučoriedky nohavicové 

a čučoriedky suknicové (podľa toho, ako chodia oblečené).  

                                                
1 Úryvok: 
 
Úvod do čučoriedkarne. (Július Satinský) 
 
Dostáva sa vám do rúk Čučoriedkareň, ktorá prináša nové, rýdzo teoretické - ale aj praktické - poznatky zo sveta 
zrelých čučoriedok. Ja si totiž myslím, že niet krajšieho pohľadu, ako je pohľad na zrelé čučoriedky. Myslím si 
ešte, že o čučoriedkach treba hovoriť a tešiť sa z toho, že jestvujú. Tí, čo ma poznajú, vedia, o čom hovorím. 
Čučoriedkami nazývam dievčatá približne od pätnásť do dvadsaťpäť rokov. Hovorím približne, pretože 
v dnešných časoch veľmi ťažko rozoznáte vek tínedžerských čučoriedok. Minule ma pozvali do poroty súťaže 
Miss stredoškoláčka. Mohli sa jej zúčastniť dievčatá vo veku od trinásť do osemnásť rokov. Vek sa vôbec nedal 
rozoznať. Niektoré trinástky vyzerali na šestnásť, podaktoré sedemnástky na trinásť... Ale v mojom rozdelení ide 
len o orientačný vek, takisto ako u medúz. Raz som vysvetľoval na jednom gymnáziu, čo sú to čučoriedky, a 
vzadu sa ozvala nejaká pani profesorka: "A čo sme my? Členky pedagogického zboru?" "Vy ste medúzy," 
odpovedal som pohotovo. Gymnázium sa celé zarehotalo a medúzy sa hrozne urazili. Školníčke prikázali 
schovať chlebíčky, ktoré mi prichystali predtým v zborovni... No dobre. Keď už sme načali túto kategorickú 
tému, poviem vám teda presne, ako kategorizujem ženský svet. O čučoriedkach hovoríme - tie sú jasné. Medúzy 
sú tak od tridsiatky do osemdesiatky - a po tom, po osemdesiatke sú staré praženice. Medzi starými praženicami 
mám veľa, veľa kamarátok. Majú obrovský zmysel pre humor a o svete si myslia svoje. Moja stará mama, ktorá 
zbožňovala rum, vravievala: "Najtiaž sa rozožrať- potom už to ide..." Nepoznám silnejšie zrnko múdrosti. 
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Ak sa pri neologizmoch spomínala v práci O. Martincovej (1983) ako ich typická črta 

„nehotovosť“ (lebo neologizmy sa časom v jazyku formálne aj významovo dotvárajú, cudzie 

slová sa adaptujú), okazionalizmy nie sú v žiadnom zmysle ani nehotové ani neplnohodnotné. 

Naopak, okazionalizmy, ktoré na rozdiel od neologizmov nestarnú, sú jedinečné výtvory 

vznikajúce v rámci určitej komunikačnej situácie, ktoré ale nenájdu opätovné využitie. 

Vznikajú teda z dôvodu vyplnenia momentálnej pomenovacej medzery, alebo na dosiahnutie 

čo najvyššej miery expresivity. Sú dokladom „plnokrvného“ života národného jazyka aj „pred 

bránami“ kodifikácie, dôkazom rečovej kreativity nositeľov jazyka, ktorí originálnym 

spôsobom zobrazujú výsek reality s využívaním vlastných novotvarov zo systémového 

potenciálu materinčiny, čím sa aj ich prejav ako celok – pri zachovanej zrozumiteľnosti – 

stáva atraktívnejší a vzhľadom na výber lexikálnych štylém neprediktabilný (a o to 

sofistikovanejší a štylisticky hodnotnejší). Pridajme ešte niekoľko príkladov z kontextu 

slovenských čučoriedok: strojčekárka je dievča, ktoré nosí na zuboch permanentný strojček, 

batôžtekárka je dievča dnešnej doby s (malým) batohom na pleci, kým „nositeľky“ veľkých 

batohov sú batožiskárky. J. Satinský venuje pozornosť aj chlapom (teda ribizľom) 

a vymedzuje medzi nimi isté charakteristické typy: trenkošský typ je taký, ktorý nosí ako 

bielizeň iba trenky, vzhľadom na obľúbenú obuv vyčleňuje sandalóznych ľudí a kanadkárov, 

žiarlivcov modifikoval na žiarlostníkov a otravných mužov nazval variantne 

dobiedzavcami/dobiedzačmi. 

 

Zhrňme si podľa Ľ. Liptákovej (2000) typologické znaky okazionalizmov: 

ABSOLÚTNE PLATNÉ znaky   GRADUÁLNE znaky 

 

- príslušnosť k reči    - pomenúvacia fakultatívnosť 

- neuzuálnosť     - slovotvorná odvodenosť 

- nereprodukovanosť   - nenormatívnosť 

      - viazanosť na kontext 

      - funkčná jednorazovosť 

      - individuálna príslušnosť 

      - expresívnosť 

      - neprediktabilnosť významu 

 

Takéto svieže alternatívne pomenovania ako fakultatívne náprotivky uzuálnych 

jednotiek sú ukazovateľmi (vnútri society i navonok, v súčasnosti i do budúcna) 
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interindividuálnej variability kategorizácie a interpretácie vecí v súvise s individuálnymi 

orientáciami ľudí vo svete a stávajú sa tak aj užitočným dokumentom o kultúre doby pre 

budúce domáce generácie a tiež kľúčom k poznaniu kultúrnych špecifík vo vzťahu 

k „externým“ pozorovateľom, cudzincom. 

 

Antikvarizmy 
 

Týmto súhrnným názvom sa označujú pomenovania s príznakom „starnutia“ (porov. 

Dolník, 2003). Jednotlivé kategórie pomenovaní naznačujú potom graduálne odstupňovanie 

miery „staroby“ (zastarávajúce = „najmenej staré“ – zastarané = „staršie“ – archaizmy = 

„najstaršie“). Dôležitá je hranica: zastarávajúce, zastarané, archaické slová vs historizmy. 

Historizmy na rozdiel od predošlých kategórií antikvarizmov totiž nemajú ekvivalent 

v neutrálnej lexike a pomenúvajú už nejestvujúce (zaniknuté) entity, napríklad udalosti, 

hnutia, postavy...  

V slovenských lexikografických dielach sa pracuje so širšou škálou kvalifikátorov na 

označenie časovo príznakovej lexiky – používajú sa aj nasledovné kvalifikátory: 

Niekoľko príkladov z KSSJ:  

- v starovekých Aténach 

napríklad aeropág = v starovekých Aténach rada aristokratov so zákonodarnou 

a najvyššou súdnou mocou, neskôr iba s právnou funkciou súdenia zločincov 

- v starovekom Grécku a starovekom Ríme 

bakchanálie = hist. (v starovekom Grécku a starovekom Ríme) divoké mysticko-

orgiastické kultové slávnosti na počesť boha vína a plodnosti, Bakcha 

- v minulosti  

napríklad: kastelán v min. = správca hradu alebo zámku 

- v staroveku 

napríklad falanga = v staroveku zovretý osemradový šík vojakov s dlhými kopijami 

- v stredoveku 

napríklad banderola – 1. hist. (v stredoveku) rodová zástava so znakom, upevnená na 

oštepe al. kopiji 

- za feudalizmu 

napríklad palicovať za feud. = vykonávať trest údermi palicou 

- v prvej ČSR 

napríklad argaláš v prvej ČSR = člen agrárnej strany, agrárnik 
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- najmä v bývalom socialistickom Československu 

napríklad aparátnik pejor. = funkcionár straníckeho, vládneho, odborárskeho aparátu 

(najmä v bývalom socialistickom Československu); 

v SSSJ aj:  

-  star. (= staršie termíny) 

napríklad bajonet star. voj. bodák nasadzovaný na hlaveň pušky. 
 

Osobitným kvalifikátorom sa označujú „mladé“ historizmy po r. 1989: 

prv (= pred rokom 1989) 

- napríklad branec prv = mladý muž vo veku, keď podliehal povinnosti odvodu na 

základnú vojenskú službu. 

Okrem jednotlivých kvalifikátorov sa často pri tom istom pomenovaní môžu objaviť aj 

viaceré, prevažne dva kvalifikátory súčasne. Príznak zastarávania/zastaranosti sa tak pri 

viacerých výrazoch stretá so štylistickým príznakom hovorovosti. Všimnime si nižšie príklady 

alpinka, anjeličkár, amerikánsky, apatéka a je ich, samozrejme, viac (diškrécia, fangľa,...). 

Častou kombináciou príznakov je – ako sme spomínali na začiatku kapitoly o suprasémantike 

– knižnosť v prepojení s archaickosťou.  

 
 

Zastarávajúce slová a zastarané slová 
 

Hoci v slovníkoch sa zastarávajúce slová považujú za menej časovo deaktualizované 

než zastarané, hranica je vágna a určuje sa subjektívne. O oboch (ťažko rozlíšiteľných 

skupinách) sa pritom vo všeobecnosti konštatuje, že výrazy používajú staršie žijúce generácie. 

Zastarávajúce výrazy by mali byť pritom ako „menej staré“ pomenovania v registri širšieho 

výseku society než zastarané slová. Sociolingvistický prieskum by azda objektívnejšie ukázal, 

či bez znalosti beletrie (z konca 19. storočia – začiatku 20. storočia), folklóru či nárečí Slováci 

v študentskom veku i ich rodičia rozumejú výrazom ako fertucha, foršus, oberučný (2. 

význam), obrok, obľahnúť1 resp. či tejto kategórii pomenovaní rozumejú do väčšej miery než 

slovám ako bajgeľ, brazoleta, černidlo, dohán, famulus, fangľa, opulentný, švec či podľa 

KSSJ aj „časovo nepríznakovým“ pomenovaniam ako marón, diškrécia, fištrón, hubertus, 

repetiť, šelak či šechtár. Skôr sa dá prikloniť k názoru, že táto kategória slov zo slovenských 

výkladových slovníkov je pomenovaná hypokoristicky (zjemňujúco). De facto ide prevažne 

o lexiku najstaršej generácie. Čím sa vzhľadom na komunikáciu líši táto časť antikvarizmov 
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od archaizmov, ak je pre produktívne generácie (väčšinu populácie) rovnako nezrozumiteľná 

ako archaizmy? Je takáto antikvarizovaná lexika optimálne „vyvažovaná“ v slovníku 

prílevom obohacujúcich výrazov, osobitne z reči z každodenného života produktívnej 

populácie? Na tieto otázky si môže hľadať odpoveď každý čitateľ dostupných výkladových 

slovníkov sám pri ich čítaní.  

Slovník, ktorého lexika by nereflektovala vyvážene aktuálnu realitu a komunikáciu 

naprieč celou žijúcou populáciou, pričom by prezentoval hlavne jej „zakonzervovaný“ výsek 

spätý s najstaršou žijúcou generáciou, by neslúžil rovnako efektívne celej spoločnosti, ani by 

ju dôsledne nereprezentoval pred vonkajším svetom či budúcimi pokoleniami.  

 

Zo súčasného lexikografického fondu uvádzame niekoľko príkladov podľa SSSJ 

(2006), prípadne aj KSSJ (1997) na ilustráciu zastarávania a zastaranosti: 

 

alpinka = hovor. zastaráv. pevná okovaná horolezecká obuv; lyžiarske topánky s klipsami 
amerikánsky = hovor. zastaráv. typický pre Amerikáncov, pre amerických Slovákov 
anjeličkár = hovor. zastaráv. kto neodborne a nelegálne vykonáva zákrok predčasne 
ukončujúci tehotenstvo 
apatéka = hovor. zastaráv. predajňa liekov, lekáreň 
bábovnica = zastaráv. forma na pečenie bábovky, bábovková forma 
fertucha = hovor. zastaráv. oblečenie (obyčajne pracovné) chrániace prednú časť šiat al. 
nosené ako ozdoby, zástera 
foršus = zastráv. preddavok 
izbica = zastaráv. izba 
nácia = 1. zastaráv. al. expr. národ 
náčrtník = zastaráv. skicár 
nevidomý = zastaráv. nevidiaci, slepý 
oberučný = 2. zastaráv. obratný, šikovný 
obľahnúť1 = zastaráv. ostať ležať ako chorý 
obrok = zastaráv. krmivo pre ťažný dobytok (obyč. ovos pre kone) 
odumrieť = 3. zastaráv. umrieť 
 
 
aksamietka = zastar. stužka z aksamietu, zo zamatu, zamatka 
árešt  = zastar. budova určená pre väzňov, väznica, väzenie 
bajgel/bajgeľ/bajgľa = hovor. zastar. orechové a makové koláče 
cinkvajz = hovor. zastar. zinková beloba 
čuv = zastar. zmysel, obyč. v pl. „čuvy“ 
dohán = zastar. fajčivo, tabak 
famulus = zastar. kto niekomu slúži, sluha 
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fangľa = zastar. kus látky so záväznou kombináciou farieb a vzorov používaný ako symbol 
istého spoločenstva, zástava 
frizér = hovor. zastar. odborník na úpravu vlasov, kaderník, holič 
kišasonka = zastar. slečna, slečinka 
marš = zastar. vojenský pochod 
mustra, muštra = zastar. al. expr. vzor, vzorka 
okázalý = zastar. veľkolepý, parádny, pompézny, 2. nápadný, vonkajškový 
pelendrek = 1. zastar. cukrík zo sladkého drievka, pendrek 
peňažitý = 2. zastar. bohatý (p. človek, p. nevesta) 
 
 

Archaizmy 
 

Archaické slová – archaizmy sú také pomenovania, ktoré dnes žijúce generácie už 

nepoužívajú. Príznakovo pomenúvajú stále jestvujúce reálie, pre ktoré má súčasný lexikálny 

fond neutrálne označenie. Nie sú v praxi bežné, plnia nanajvýš charakterizačnú funkciu (na 

rozdiel od historizmov, ktoré majú denotačnú funkciu). Pravda, môžu charakterizovať nielen 

individuálnych nositeľov (ich idiolekty s patinou archaickosti), ale napríklad aj štýly 

komunikácie – k archaizmom má osobitne blízko knižný štýl (porov. výrazy ako nach = 

purpur, nimbus = svätožiara, aureola, gloriola, odiózny = nepríjemný, protivný, odporný). Ide 

o výrazy ako amice (oslovenie po latinsky „priateľu“), drievny (starodávny). 

Frekventovanejšie sa možno s nimi stretnúť v literárnych dielach (Kukučín, Tajovský, 

Timrava,...) či v  dokumentárnych textoch, prípadne v biblických textoch. Ponúkame 

niekoľko slovníkových príkladov: žízeň (túžba, žiadostivosť), činovník (pracovník spolku, 

organizácie, funkcionár), čierťaž (hraničná čiara, hranica), drievnosť (minulosť, 

starodávnosť), žertva (obeť), merba (geometria), lučba (chémia), silospyt (fyzika), meruôsmy 

rok (rok 1848), vakácie (prázdniny), mornár (námorník).  

 

Historizmy 
 
 Historizmy sú pomenovania, ktoré sú vysunuté na perifériu používania ako 

„dokladová“ lexika, čiže ako svedectvo o minulom – už nejesvujúcom – stave (Dolník, 2003, 

s. 191). Nejestvujú pre ne v súčasnej slovenčine neutrálne náprotivky, teda ich významy sa 

dajú vykladať len opisne, nie synonymom. Ich zaradenie v rámci antikvarizmov je 

bezproblémové – rozhoduje prítomnosť/neprítomnosť pomenúvanej entity v súčasnej 

mimojazykovej realite. 
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Niekoľko príkladov: 
 
almužník – hist. mních vyberajúci milodary pre kláštor 
analista – hist. kronikár zachytávajúci udalosti v chronologickom slede, letopisec 
anšlus – hist. násilné pripojenie Rakúska k nacistickému Nemecku 
apelplac – hist. voľné priestranstvo medzi barakmi v (koncentračnom) tábore určené na 
nástup, apel 
atila – hist. krátky mužský kabát zdobený šnúrami, ktorý nosievali uhorskí husári a šľachtici 
(podľa hunského náčelníka Atilu) 
bakalár – 1. hist. nižšia (prvá) akademická hodnosť na stredovekých a ranovekých 
univerzitách  
blahorodie – hist. zdvorilostné oslovenie vyššie postavenej urodzenej osoby (v ruskom 
prostredí do r. 1917)  
cechmajster – 1.  hist. volený predstaviteľ remeselníckeho cechu (stavovskej organizácie 
remeselníkov) 
flagelant – 1. hist. stúpenec stredovekého asketického náboženského hnutia praktizujúceho 
verejné bičovanie sa ako prostriedok pokánia 
išpán – hist. 1. v starom Uhorsku najvyšší kráľovský úradník (stojaci na čele župy) 2. správca 
na majetku uhorských feudálov 
kontribúcia – hist. povinný poplatok, daň (najmä na vydržiavanie vojska) 

 

Pripomíname, že historizmami sú aj také výrazy označujúce nejestvujúce entity, ktoré 

nezahŕňajú v stavbe slovníkového hesla doslovný kvalifikátor hist., ale napríklad výrazy ako 

olejkár = „v min. podomový predavač liečivých olejov a mastí“, zverbovanec = „kto sa 

v min. dal zverbovať“. Historickosť evokujú aj ďalšie „opisné“ kvalifikátory s odkazom na 

minulosť uvedené vyššie („v stredoveku“, „za feudalizmu“, „v prvej ČSR“ a pod.). Napokon, 

k historizmom dnes treba zarátavať aj také pomenovania, ktoré sa historizovali len nedávno, 

a to po spoločensko-ekonomických či idelogických a politických zmenách po roku 1989 

(napríklad pionier – „člen býv. Pionierskej organizácie“, zväzák – „člen mládežníckeho zväzu 

v bývalom Československu v r. 1949 – 1989“, päťročnica – „(prv) hospodársky a sociálny 

plán na 5 rokov“ (= medzi dvoma zjazdmi KSČ). Do tejto kategórie patria aj skratky BSP (= 

brigáda socialistickej práce), ROH (revolučné odborové hnutie), PTP (pomocný technický 

prápor) a iné. Vyvažujúcou kategóriou k týmto nečakane zaniknutým pomenovaniam sa stali 

po r. 1989 revitalizmy (oživené historizmy, napríklad hypotéka, záložňa, spoločnosť 

s ručením obmedzeným,...), o ktorých bola reč pri neológii. 

 

 



 203 

Cvičenia 
 
 
1. Otestujte sa z vecnej znalosti lexikálnych inovácií v slovenčine (z neologizmov a 
neosémantizmov za cca 10 posledných rokov vzhľadom na rok 2011): 
 

1. Uveďte slovenské ekvivalenty (alebo perifrastické opisy) k nasledovným slovám: 
 
multipack 
pet shop 
tablet 
bajk 
hospic 
 
 

2. Stručne vysvetlite, čo znamená: 
 
študentská mobilita 
 
 
 
akreditovať študijný odbor 
 
 
 

3. Čo sa meria peoplemetrom? 
 
 
 

4. Doplňte k slovám správne charakteristiky z ponuky dole (ku každému slovu 
patrí len jedna možnosť): 

 
outsider 
antiglobalista 
hacker 
gambler 
 

a) športovec, ktorý sa dopustil „outu“ 
b) chorobne závislý hráč na hracích automatoch 
c) hokejový hráč, ktorý sa dopustil „hákovania“ 
d) odporca svetového vývoja 
e) „počítačový pirát“ – užívateľ PC, ktorý cez počítačovú sieť preniká do cudzích 

systémov 
f) ten, kto stojí bokom, na okraji, na podradnom mieste 
g) odporca programov vysielaných stanicou TV Global 
h) jeden z najznámejších výrobcov hracích automatov 

 
 
 



 204 

 
5. Ako sa nazýva: 

 
a) zimný šport, pri ktorom sa používa doska v tvare krátkej širokej lyže 
 
b) platenie tovaru formou niekoľkých mesačných splátok 

 
c) najvyššia možná výhra v stávkových hrách 

 
 

6. Aké slová (staršie i nové) poznáte s prvým komponentom aqua- / akva- ? 
 
v športe – názov osoby: 
 
vo voľnom čase – názov areálu: 
 
v stavebníctve: 
 
 

7. Do ktorej tematickej oblasti patria slová: 
 

a) pírsing, lifting, píling – 
 

b) ouzo, tiramisu, sangria – 
 

c) skype, vygoogliť niečo, QWERTY klávesnica –  
 
 

8. Čo znamená slovo čajovňa? 
 

a) firma, kde sa balia čaje 
b) pohostinské zariadenie, kde sa podáva a pije čaj 
c) nádoba, v ktorej čaj pripravujeme 

 
 

9. Ako sa volá miesto alebo zariadenie, kde: 
 

a) rodičia nechávajú svoje deti počas nákupov v obchodnom centre 

b) sa „umelo“ opaľujeme bez slnka 

c) si kupujeme kolky s platobnou kartou z automatu 

 
10. Vysvetlite, čo robí: 

 
a) au-pair 

b) bodyguard  

c) tetér 

(Adaptácia na báze testu Evy Kováčovej z r. 2005.) 
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2. Sformulujte reprezentatívne (opisné) výklady nasledovných neologizmov s ohľadom 
na teórie analýzy lexikálnych významov (komponentovú, prototypovú, etnolingvistickú). 
Ak v prípade slov cudzieho pôvodu jestvujú aj slovenské náprotivky, uveďte ich tiež: 
 
tojtojka 

go-go tanečnica 

streetart 

bungee jumping 

tunelár 

peleta 

eurospeak 

roztlieskavačka 

investigatívny (novinár) 

showroom 

jacuzzi (v sek. význame „vaňa“) 

korytnačka (vo výbave snowboardistu) 

 
 
3. Pracujte s ukážkovým textom (z idiolektu M. Lasicu): 
 
a) charakterizujte idiolekt M. Lasicu, jeho typické, dominantné črty; 
b) nájdite a vyznačte v texte časovo príznakovú lexiku vrátane frazém (neologizmy, 
okazionalizmy, príp. aj antikvarizmy: zastarané slová – archaizmy – historizmy). 
Jestvujú k nájdeným výrazom náhradné pomenovania? Ak áno, uveďte ich; 
c) sledujte funkčnosť časovo príznakovej lexiky v texte: uveďte, aké funkcie podľa Vás 
tieto výrazy plnia (navodzujú kolorit doby, ...); 
d) osobitne vypíšte všetky výrazy s prefixoidom euro-, usporiadajte ich do slovotvorného 
hniezda a doplňte k nim čo najviac ďalších jestvujúcich novotvarov na euro-.   
 

Rozlúčili sme sa s korunou. To nie je len tak. Boli sme na ňu zvyknutí vyše sto rokov 

a osvojili sme si ju. Aj keď niektoré úslovia si korunu neosvojili.  

 Smrdíš grošom. Nikto nepovedal – smrdíš korunou. Lebo keby niekto smrdel korunou, 

už by to nebol chudák, ale celkom zámožný človek. A ak bude niekto smrdieť eurom, tomu už 

budú všetci závidieť. Groš reprezentuje menu, ktorú sme už nezažili. Ani presne nevieme, 

kedy fungovala. Či bol najprv groš a až potom grajciar alebo naopak, alebo boli priamymi 

účastníkmi rovnakej meny. Každopádne tie mince boli plnohodnotné, dalo sa za ne kúpiť 

niečo, čo stálo za groš. To znamená, že keby to stálo aspoň za groš, už by to malo nejakú 
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cenu. Malú, ale predsa. Takže, ak sme sa nerozlúčili v mimofinančnej sfére s grošom, 

nerozlúčime sa ani s korunou.  

 Nemyslím si, že nastane konverzný kurz pri niektorých úsloviach. Nasadil tomu 

korunu. Uznajte, tam sa euro nehodí. Alebo korunovaný vôl. Sem sa euro nedá aplikovať 

dokonca ani gramaticky. Eurovaný? Neakceptovateľné. To je taký skupáň, že by si dal pre 

euro koleno vŕtať. Takýto výsmech nemá logiku. Lebo euro je v preúpočte tridsať korún 

a niečo a pre takú sumičku by si už dal koleno vŕtať kdekto. Smutní budú miliardári. Kto mal 

tridsať miliárd, má od prvého len miliardu, chudák. Takýto pád sa znáša ťažko. Človek sa 

nadrie ako kôň, aby tie miliardy zarobil, a potom z ničoho nič také zoštíhlenie. O čo lepšie 

sme na tom my dôchodcovia. Predtým deväťtisíc mesačne, teraz tristo euro. Nemusíš 

panikáriť, aj za jedno aj za druhé si kúpiš prd. Pravdaže, prd za tristo euro by mal smrdieť 

akosi kvalitnejšie, dokonca nadnárodnejšie ako ten za koruny.  

 Takže, aby sme sa vrátili na začiatok, smrdieť eurom predsa len nebude márne. 

Problém bude s mincami. Pretože nie sme miliardári, budeme mať k dispozícii predovšetkým 

kovové mince. Bude ich dosť a rôznej hodnoty. Kto nedostal pod stromček europeňaženku, 

môže ľutovať. Europudilár (to sa určite vžije) má okrem priehradiek na bankovky aj 

priehradky na mince. Dokonca na mince rôznych veľkostí. Lebo eurostvoritelia nás chceli 

potešiť hojnosťou a vymysleli euromince, ktoré nie sú rovnaké. Jedna väčšia ako druhá. Aby 

sme to mali jednoduchšie. Bankovky tiež nemajú rovnakú veľkosť. Kdeže, veď to nie sú 

nejaké úbohé doláre. Najväčšia je päťstoeurovka. Vyznačuje sa tým, že ju nerozmeníte nikde, 

kde sa platí eurom. To znamená, že si päťstoeurovky budete odkladať do záhrenia (zabudnuté 

slovo, ale hodí sa) a po čase zrazu zistíte, že ste celkom bohatí. Takto si chtiac-nechtiac 

našetríte a keď na Vás naozaj doľahne finančná kríza, budete zabezpečení. Ale len virtuálne. 

Lebo Vám nebudú mať rozmeniť. Šťastlivý nový rok.  

(Milan Lasica, 5.1. In: Bodka. Fejtóny 2007, 2008, 2009. s. 130 – 131) 
 

4. a) Sledujte nasledovné výrazy v minislovníčkoch/registroch: vysvetlite, v čom spočíva 
motivácia pomenovaní a „prídavná hodnota“ (= suprasémantika) použitých pomenovaní 
a akú funkciu podľa Vás v pramenných textoch tvoria: 
 
a1) zdroj film Mačky a psi (2001, USA), réžia Lawrence Guterman 
Už od počiatku ľudstva bojujú medzi sebou dvaja mocní rivali. Je to vojna tak tajná, tak 
nenápadná, že sa môže pokojne odohrávať aj vo Vašej vlastnej spálni. Jedným z týchto 
rivalov sú psi, ktorí bojujú proti mačkám, aby ochránili ľudí pred ich nadvládou. Keď však 
zlá a podlá mačka, nazývaná tiež ako "Mr. Tinkles", vymyslí plán ako strategicky zneškodniť 
populáciu psov, jedinou nádejou ľudí je tím psích agentov, ktorý musí zabrániť, aby ľudstvo 
nepadlo do otroctva mačiek ... 
(internetový predslov k filmu) 



 207 

 
akčný plán delta psí    plán na udržanie mačiek mimo svetovej vlády 

zlom pac!    zlom väz! 

Svätý Jazvečík   Svätý Jozef 

Pesialista    psí tajný agent - špecialista 

štekať na zlý strom   zbytočne mrhať čas  

ťulpes     pes trdlo  

do zmačkovania   dovidenia 

do miciny    psia nadávka „do ???“ 

mňaukni mi to do uška  pošepkaj mi to do uška 

špicuj uši    dobre počúvaj 

sakra pes    mačacia nadávka 

Mickunchamón   mačací Tutanchamón 

Pesilvánia    psia Pennsylvánia 

kočkalizátor 2000   zbraň  

 

a2) zdroj kniha pre deti Rozprávky prababičky Prírody (Saniga Miroslav, Ružomberok: Epos, 

2003) 

Rozprávky prababičky Prírody sú určené malým čitateľom, ktorí sa učia nielen písmenká, ale 
sa začínajú učiť aj o prírode. Radi si ju však prečítajú aj tí, ktorí už prírodu spoznali z 
pochôdzok a výletov. Autorovou zásluhou je, že rozprávky bohato ilustroval vlastnými 
kresbami a fotografiami. 
 
Osobitosťou nasledovných pomenovaní je nielen orientácia na špecifického adresáta 
v mladšom školskom veku, ale aj to, že ide o tvorbu okazionálnych mien rozprávkových entít 
v štruktúre „apelatívum + proprium“.  
 
Nasledovný register zostavila Ľ. Böhmová (v diplomovej práci Neuzuálne lexikálne inovácie 
v súčasnej slovenčine. Ružomberok 2008) 
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Miroslav Saniga - Rozprávky prababičky Prírody 

Všeobecné Vtáky Rastliny Iné zvieratá Stromy 

dolinka Olinka žlna Žltoočka prvosienka Lysinka rys Ostrovid sváko Smrek 
prababička 
Príroda sýkorka Bielolíčka hluchavka Avka medveď Spachtoš teta Jedlička 

dúha Pestroočka krivonos Šiškárčik slnečnička Anička 
salamandra 
Vlhkomilka ujo Javor 

mesiac Guliak 
lastovička 
Vidličiarka čakanka Anka  vretenica Ľubica 

lieska 
Agneska 

teta Jar hlucháň Vejárčik zvonček Cinkáčik užovka Žofka 
borovica 
Ivica 

teta Jeseň  Krivonosčatá horec Modrokalich netopier Súmračník 
smrekovec 
Opadavec 

teta Leto belorítka Ritka 
snežienka 
Jemnulienka výr Ušiačik tisa Jediska 

teta Zima čížik Kolembáčik sedmokráska Aska zajko Uško 
vŕba 
Smutnoočka 

bystrina Rina brhlík Omazanček 
konvalinka 
Voňavienka krtko Hrabko 

jarabina 
Kristína 

mráčiky Pláčiky Hýľ Buclík papučka Krasuľka myška Hryzka kalina Alina 

Oblaky Slziaky hlucháň Ostrosluch podbeľ Belko pavúčik Snováčik   

mráz Štipľavček sova Polnočníčka rýdzik Chutnáčik húsenica Danica   

víchrica Mosúrica 
dáždovník 
Búrkovník plávka Slávka slimáčik Sliziačik   

vetrík Petrík hrdlička Hrkútka hríb Tučko medveď Mrmloš   

mráz Srienik vrabec Čimčík muchotrávka Trávka húska Zuzka   

slnko Zlatoviečko ľabtuška Linduška   bocian Černoško   
Hrmavica 
Blýskavica orešnica Alica   bocian Beloško   

Dáždik Zmáčik stehlík Uhlík   včielka Meduška   

Dáždik Lejačik slávik Speváčik       

tráva Ava škovránko Ránko       

Strýko Buk kuvik Buvik       

sneh Bielik sojka Škriekavka       

  bocian Klepotáčik       

  
močiarnica 
Mekotačka       

  
červienka 
Plačkulienka       
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4. b) Zostavte svoj vlastný výkladový slovníček okazionálnych výrazov (30 ks) zo: 
 
1. slovenských prekladov kníh J. K. Rowlingovej (Harry Potter) 
2. slovenských prekladov belgického seriálu kreslených rozprávok Šmolkovia 
3. slovenskej reflexie politickej scény  
    (napríklad rečové jednotky: slotalita, vladovláda, mikivláda, ficovláda...; 
     citát autora v súvise s petíciou za zachovanie Budmeríc v správe spisovateľov (P. Holka, 
2010): Fuj takej vláde na čele s pani predsedníčkou, čo si nedokáže poradičovať so svojimi 
miništrantmi. 
4. z iného zdroja (podľa vlastného výberu) 
 
5. Vysvetlite podľa vlastného uváženia nasledujúce slová z KSSJ a pokúste sa im 
priradiť suprasémantické kvalifikátory. Pozrite sa na výskyt slov v Slovenskom 
národnom korpuse, prípadne hľadajte v googli. Svoje riešenie zargumentujte a na záver 
porovnajte s riešením v KSSJ.  
 
záhrenie, avantúra, nabrýzgať, lysý, mastix, diváky („zbehnúť sa na d.“), fištrón, heraklit, 
hlobiť, homoľa, holengať (nohami), holina, hrotok, hubertus, hýbadlo, chalát, chlebáreň, íver, 
kanava, kandela, kapric, kapec, karararský, kartún, kašírovaný, kazak, kazematy, kepeň, 
kešeňa, klonka, kolchoz, konšternovať, korenárka; moržovať, naftalín, nátoň, načim, 
nachmeliť sa, očistom, odklep, odkrojok, osmonoh, otava, paternoster, pazderie, pétépák, 
piga, pitvor. 
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Parameter pôvod 
 
 

Lexika cudzieho pôvodu, lexikálne prevzatia 
 
 

Vzhľadom na pôvod sa odlišuje v lexikálnej zásobe národného jazyka domáca lexika 

(domáce slová) od lexiky cudzieho pôvodu (cudzie slová). Lexika cudzieho pôvodu pritom 

migruje z tzv. východiskového jazyka (= zdroja preberania pomenovaní) do cieľového 

(preberajúceho) jazyka. Proces prechodu pomenovaní z východiskového jazyka do cieľového 

sa nazýva preberanie a jeho produkty sú prevzatia. Slovenčina podobne ako iné jazyky 

preberá z cudzích jazykov tie pomenovania, ktoré sú funkčné, čiže v rôznych komunikačných 

sférach a situáciách uspokojujú komunikačnú potrebu používateľov jazyka v celonárodnom 

rozsahu. Prevzatia tak prenikajú nielen do spisovného jazyka, ale aj do ďalších variet 

národného jazyka, ako sme na to poukázali napríklad pri slangoch či subštandarde (porov. 

výrazy ako meetnuť sa, čeknúť niekoho, kompiť,...). V prípade, že k  jednotkám cudzieho 

pôvodu jestvujú v cieľovom jazyku (slovenskom či inom) domáce lexikálne náprotivky, 

označujú sa ako ekvivalenty. Napríklad slovenským ekvivalentom k cudziemu výrazu 

interview je „rozhovor“, k slovu budžet je „rozpočet“, k výrazu hotdog je ekvivalentné 

spojenie „párok v rožku“. K niektorým výrazom cudzieho pôvodu má slovenčina len 

viacslovné opisy, napríklad billboard/bilbord = „veľkoplošná reklamná tabuľa“, celebrita = 

„mediálne známa osobnosť (zo sveta showbiznisu)“, by-pass/bajpas (srdca) = „aorto-

koronárne premostenie“. Časť výrazov cudzej proveniencie je „nepreložiteľná“ – ide 

o jednotky pomenúvajúce jedinečné, svojrázne kultúrne ukotvené entity, tzv. idioetnicizmy 

(exotizmy, v starších prácach sa používal aj termín barbarizmy, ktorý má však negatívnu 

konotáciu). Novšie sa možno stretnúť aj s termínom bezekvivalentná lexika. K idioetnickej 

lexike patria napríklad nasledovné cudzie výrazy v slovenčine: pizza, sangria, tiramisu, boršč, 

cár, saké, džudo, gyros, tortila, toreádor,... 

Miera „cudzosti“ prevzatí je odstupňovaná v škále od tzv. citátových pomenovaní 

(neadaptovaných jednotiek, ako sú napríklad chargé d´affaires, résumé, deus ex machina, 

know-how, happy hour,...) po zdomácnené jednotky (úplne adaptované prevzatia, úplne 

adaptované „jazykové výpožičky“, teda výrazy integrované, včlenené do preberajúceho 

systému jazyka). Pri nich si domáci používatelia cudzí pôvod už ani neuvedomujú (porov. 

výrazy ako matematika, filozofia, cirkus, akrobat, televízor, džem, bicykel...). Termín 
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jazyková výpožička je doslovným prekladom z francúzštiny (emprunt) či z angličtiny 

(borrowing), pričom ide o derivát slovesa vypožičiavať si – porov. modelové slovesá 

emprunter (fr.), to borrow (angl.), pravda, ide o falošnú motiváciu týchto slov. „Výpožičky“ 

sú totiž produktom nevratného a spontánneho procesu a cieľový jazyk ich nikdy do 

pôvodného jazyka (zdroja preberania) „nevracia“. Slovenský lingvista J. Bosák preto 

odporúča prednostne používať termíny preberať slová (namiesto „vypožičiavať si slová“), 

preberanie cudzích slov (namiesto „vypožičiavanie“), prevzatia (namiesto „výpožičky“) – 

porov. Bosák, 1999, s. 162.  

V škále do istej miery prevzatých pomenovaní sú pritom rozložené jednotky od 

neadaptovaných (= ortograficky a ortoepicky nevčlenených do jazykového systému 

slovenčiny, gramaticky neohybných, významovo ani štylisticky nedotvorených po prechode 

do slovenčiny), cez formálne (foneticko-fonologicky či ortograficky) adaptované výrazy, 

morfologicky, resp. aj slovotvorne adaptované pomenovania, sémanticky adaptované 

a štylisticky adaptované jednotky. Proces adaptácie pritom nemá záväznú postupnosť, 

niektoré výrazy sa adaptujú rýchlejšie a vo väčšom rozsahu než iné. Všimnime si na ukážku 

konkrétny príklad podôb adaptácie prevzatia z angličtiny. 

Slovo rap/rep (angl. „v rocku ostro rytmizovaná recitácia nahrádzajúca spev“) – výraz 

má variantný pravopis, čiže sčasti sa používa neadaptovaný pravopis a súčasne variantne je 

adaptovaný ortograficky do podoby rep. Vo výslovnosti prevzatého slova sa realizuje 

slovenské „r“ a zachováva sa anglická výslovnosť samohlásky a ako [e] → [rep], čiže došlo 

k čiastočnej ortoepickej adaptácii, výraz vzhľadom na spoluhláskové zakončenie sa plynule 

včlenil do skloňovacej pardigmy neživotných maskulín s tvrdým zakončením. Ide 

o monosémickú jednotku, ktorá sa ďalej v slovenčine sémanticky neadaptovala a zachováva si 

aj svoj pôvodný štylistický profil výrazu z oblasti hudby.  

Príkladom inertnosti (rezistentnosti) voči adaptačným krokom je slovo potpourri (fr.). 

Pomenovanie nie je adaptované ortograficky – zachováva si pôvodný pravopis. Nie je 

adaptované ani morfologicky – je nesklonné. Slovotvorne ide takisto o izolovaný výraz bez 

odvodenín. Rozvinula sa len jeho sémantická štruktúra, a síce podľa Slovníka cudzích slov 

(1997, s. 735) išlo prvotne o knižný výraz s významom „zmes zo všetkého trochu“; 

so špecifikujúcim významovým odtienkom hud. „zmes melódií z rôznych skladieb“. 

Najnovšie a v súčasnosti najfrekventovanejšie sa však s týmto slovom stretávame v ďalšom 

význame (ako produkte opakovaného prevzatia – pozri nižšie opakované 

internacionalizmy): „sušená zmes aromatických kvetov“. Ani v tomto prípade však nešlo 

o adaptáciu slova po prechode do slovenčiny, ale o interlingválne (medzijazykové) obohatenie 
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jeho sémantiky v súlade s rozvojom sémantiky modelového výrazu pred prevzatím do 

slovenčiny. Výrazy, ktoré nepodliehajú adaptačným zmenám a zachovávajú si vysoký stupeň 

„cudzosti“ v slovenčine, patria skôr k periférnej skupine pomenovaní cudzieho pôvodu. 

Väčšina výrazov sa po prechode do slovenčiny prispôsobuje preberajúcemu systému jazyka, 

napríklad morfologicky neohybných slov je len okolo 7 %.  

Kalky sú výsledkom osobitného spôsobu preberania lexikálnych prostriedkov 

(kalkovania), pri ktorom sa nepreberajú formy cudzích výrazov, ale ich motivácia. Sú to teda 

výrazy vyjadrené pomenovaniami domáceho (cieľového) jazyka. Podľa toho, či sa preberá 

slovotvorná motivácia (štruktúra formy slova), alebo sémantická motivácia (štruktúra 

významov polysémantu), rozlišujeme dva druhy kalkov. Slovotvorné kalky sú doslovne 

preložené formálne štruktúry slov. Známy je príklad slova mrakodrap, ktorý je prekladom 

štruktúry anglického slova „skyscraper“ podľa reálie (výškovej budovy) postavenej prvýkrát 

v Amerike a analogicky je prekalkovaný do viacerých dalších jazykov (porov. fr. gratte-ciel, 

nem. Wolkenkratzer, špan. rascacielos, rus. небоскрёб,...). Niekoľko ďalších príkladov: 

biografia → životopis, computer network → počítačová sieť, self-service → samoobsluha. 

Sémantické kalky doslova kopírujú sémantickú štruktúru modelového cudzieho slova, čiže 

obohacujú štruktúru významov slov domáceho ekvivalentu. Veľa takýchto kalkov z angličtiny 

poznáme dnes v lexike z oblasti počítačov. Všimnime si niekoľko takýchto príkladov: 

(počítačová) myš ← mouse; pamäť (počítača) ← memory; podobne: kôš, vírus, pomocník, 

ikona, uspať (počítač),...  

 

Internacionalizmy 
 
 

Osobitnú problematiku pri skúmaní lexiky cudzieho pôvodu predstavujú 

internacionalizmy. Ide o pomenovania, ktoré presahujú hranice „bilaterálnych“ jazykových 

kontaktov a s nimi spojeného preberania výrazov. Tradične sa za internacionalizmy 

považujú také výrazy cudzieho pôvodu, ktoré sú rozšírené v „mnohých“ jazykoch, a to 

geneticky príbuzných aj nepríbuzných. V minulosti išlo vo veľkom rozsahu o pomenovania 

s gréckym či latinským základom, dnes veľká časť internacionálnych pomenovaní pochádza 

z angličtiny. Vo všeobecnosti internacionalizmy predstavujú najvýznamnejšiu časť lexiky 

cudzieho pôvodu v slovenčine i v iných jazykoch.  

Jestvujú aj tzv. opakované internacionalizmy. Problematikou opakovanej 

internacionalizácie a jej produktov sa zaoberala v samostatnej štúdii K. Buzássyová (1991). 
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Skúmaný jav spočíva podľa autorky v tom, že internacionalizmus (europeizmus) ako slovo 

latinského alebo gréckeho pôvodu vyskytujúce sa aspoň v troch nie blízko príbuzných 

jazykoch, ktoré v danom jazyku fungovalo v istom období, začne po uplynutí istého času 

fungovať v tomto jazyku, resp. v niektorej jeho komunikačnej sfére akoby nanovo, oživene, 

ako nové prevzatie sprostredkované spravidla cez iný jazyk, najčastejšie cez angličtinu. 

V iných prípadoch sa produkt opakovanej internacionalizácie prejavuje väčšmi v rovine 

formy (alebo formy aj významu) ako nejaká modifikácia sufixu“ (Buzássyová, 1991, s. 89). 

Takýmto opakovaným internacionalizmom je v prvom prípade výraz moderátor, živ. = prv 

„učiteľ“, v súčasnosti „tvorivý pracovník, ktorý sprevádza programy v rozhlase, televízii, 

ktorý vedie odbornú diskusiu“. Príkladom formálne diferencovanej opakovanej 

internacionalizácie je dvojica výrazov humanitný – humanitárny. Staršie štádium fungovania 

adjektíva humanitný sa spájalo s významami 1. „týkajúci sa ľudskej spoločnosti“ (humanitné 

ideály, humanitné ciele), 2. „týkajúci sa spoločenských vied“ (humanitné odbory, humanitné 

triedy v škole). Novšie ide o významy: 3. „týkajúci sa humanity, ľudskosti“, 4. „týkajúci sa 

ľudských práv“, ktoré sa ale formálne spájajú (prevažne) s opakovaným internacionalizmom 

humanitárny, napríklad v spojeniach humanitárna pomoc, humanitárna spolupráca. Tieto 

významy v spojení s upravenou formou prešli do slovenčiny sprostredkovane cez angličtinu 

(porov. výrazy humanitarian help, humanitarian cooperation). Podobne si K. Buzássyová 

všíma napríklad reťazec sanitný – sanitárny/sanitačný, či dvojicu aktivizácia – aktivácia.  

J. Dolník poukazuje na „tie isté“ slová v rôznych jazykoch, pričom takéto „reťazce“ 

internacionálne ukotvených pendantov označuje podľa jestvujúcich zahraničných prameňov 

ako interlexiku (spoločnú interlingválnu lexikálnu zásobu). Do tejto zásoby patria napríklad 

reťazce ako slov. matematika – nem. Mathematik – angl. mathematics – fr. mathématique,...; 

slov. datív – nem. Dativ – angl. dative – fr. datif (Dolník, 2003, s. 198). Pritom si možno 

všimnúť, že „tie isté“ slová nemajú v rôznych jazykoch spravidla celkom identické formy, ale 

ide o pendanty, ktoré sú formálne uspôsobené jazykovému systému príslušného jazyka, 

v ktorom figurujú, respektíve líšia sa navzájom v závislosti od stupňa adaptácie (ortografickej, 

foneticko-fonologickej, gramatickej), ktorej sa „podrobili“ v preberajúcom jazyku. Napríklad 

v nemčine majú aj apelatívne substantíva veľké začiatočné písmeno, túto ortografickú 

adaptáciu možno na prvý pohľad skonštatovať pri oboch našich príkladoch. Prípady 

interlingválnych formálnych náprotivkov sa označujú ako kongruentné výrazy. (Sémanticky 

zhodné náprotivky sme už vyššie označili ako ekvivalenty, čiže „interlingválne synonymá“ 

ako mouse – myš; memory – pamäť a pod.).  
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Diskutuje sa o tom, či jestvujú „absolútne“ ekvivalenty, podobne ako je predmetom 

diskusií otázka „absolútnej“ synonymie na vnútrojazykovej úrovni. Ak totiž ide aj 

o kongruentné označenia tej istej reálie v rôznych jazykoch, kultúrne (intelektuálne 

a emocionálne) hodnoty spojené s miestom/dôležitosťou/chápaním týchto reálii 

v komunikačnej praxi sú v rôznych krajinách odlišné. Najvýraznejšie to vidno na idioetnickej 

lexike. Tak napríklad korida má jedinečné kultúrne ukotvenie primárne v materskej krajine 

tohto národného rituálu v Španielsku, podobne hra pétanque vo Francúzsku (osobitne 

v Stredozemí). Jazykové referencie o týchto reáliách, či prípadne aj ich začlenenie do 

mimojazykového života v preberajúcich krajinách sú len akýmisi „generikami“, derivátmi 

modelových fenoménov s ich zníženou spoločenskou dôležitosťou, čomu zodpovedá aj 

(supra)sémantika ich pomenovaní.  

Jestvujú rôzne stupne (odstupňovaná škála) sémantických ekvivalentov od 

idioetnických jednotiek na úrovni (takmer) úplných ekvivalentov (porov. monosémické 

internacionalizmy bešamel, majonéza, kravata,... ) po nulové ekvivalenty, tzv. faux-amis (= 

falošní priatelia prekladateľa, fals friends, falsche Freunde, falsos amigos, ložnyje 

druzja perevodčika,...): napríklad slová slov. topiť („usmrcovať pod vodou“) vs čes. topit (= 

„kúriť“); slov. pokoj („nečinnosť“) vs čes. pokoj (= „izba“) atď.  

Podrobnejším skúmaním a porovnávaním lexikálnych zásob aspoň dvoch jazykov sa 

dostávame za hranice „vnútornej“ lexikológie (intralexikológie) ako náuky o lexike jedného 

jazyka. Porovnávanie lexík dvoch alebo viacerých jazykov je predmetom konfrontačnej 

lexikológie.  

 

 

Konfrontačná lexikológia 
 
 

Zameriava sa na porovnávanie lexikálnych zásob príbuzných i nepríbuzných jazykov 

s cieľom sledovať spoločné aj odlišné znaky lexikálnych systémov sledovaných jazykov, 

ktoré sú relevantné v aplikačných oblastiach (v lingvodidaktike – vzhľadom na výučbu 

cudzieho jazyka či v translatológii v rámci potrieb prekladateľov a tlmočníkov). Jestvujú dva 

typy konfrontácie: jednosmerná (unilaterálna) – pri nej sa opisuje cieľový jazyk vo vzťahu 

k východiskovému a obojsmerná (bilaterálna alebo multilaterálna).  
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Zásady lexikálneho porovnávania spracoval autorský kolektív J. Dolník – 

J. Benkovičová – A. Jarošová v práci Porovnávací opis lexikálnej zásoby (1993). Medzi 

zásady zaraďujú: 

1. viazanosť na ciele porovnávania (spoznávanie jazykov, praktické aplikácie pri 

prekladaní či výučbe cudzích jazykov); 

2. jednotná metóda opisu a jednotný terminologický aparát; 

3. voľba úrovní abstrakcie a postupnosti ich skúmania (napríklad od paradigmatickej, 

čiže „teoretickej“ úrovne po syntagmatickú, čiže rečovú úroveň); 

4. spájanie do súvislostí zistených relevantných parametrov porovnávaných 

jednotiek, najmä zohľadňujúc „nadslovníkové“, čiže komunikačné, 

suprasémantické (štylistické a hodnotiace) parametre ako odraz etnokultúrnych 

stereotypov; na to je potrebná práca v teréne či so živými nositeľmi 

porovnávaného cudzieho jazyka. 

 

V súvise s metodológiou sa uplatňujú dva možné postupy: od formy k obsahu 

porovnávaných lexikálnych jednotiek (= konfrontačná semaziológia) a od obsahu k forme 

(= konfrontačná onomaziológia).  

 

 

Konfrontačná semaziológia  

 

zisťuje stupeň sémantickej zhody predpokladaných medzijazykových sémantických 

korelátov. Postupuje sa od formálne totožných alebo podobných (kongruentných) výrazov 

a zisťujú sa sémantické súvislosti a odlišnosti. V prípade sémantickej totožnosti 

v medzijazykovom kontexte hovoríme o ekvivalencii („medzijazykovej synonymii“). Tento 

jav je typický pre geneticky príbuzné jazyky. Všimnime si napríklad reťazec pomenovaní 

mlieka v niektorých slovanských jazykoch: slov. mlieko – čes. mléko – rus. moloko – bulh. 

mljako – srb. mlijeko. Pod lexikálnymi ekvivalentmi rozumieme teda lexikálne jednotky 

s obsahovou hodnotou a funkciou zodpovedajúcou jednotke porovnávaného jazyka.  

Reč je o úplných ekvivalentoch. Patria k nim aj internacionalizmy, napríklad na 

gréckom či latinskom základe, také ako akropolis (gr. akro = hore, vrchol, výška, + polis = 

mesto), cirkus (gr. = kruh), hipodróm (gr. hippos = kôň + drómos = dráha, cesta), lexikológia 

(gr. lexis = slovo + logos = reč, učenie, veda), novšie ide o výrazy často na anglickom 
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základe, napríklad futbal (angl. foot = noha + ball = lopta), teenager (angl. -teen = -násť + 

age = -ročný; -er = človek, osoba).  

Čiastočné ekvivalenty sa líšia v porovnávaných jazykoch napríklad formálnymi 

(gramatickými) ukazovateľmi. Formálne rozdiely bývajú napríklad na medzijazykovej úrovni 

v gramatickom rode. Výraz francúzskeho pôvodu kontúra je v slovenčine v ženskom rode, ale 

vo francúzštine je v mužskom rode („le contour“), prípadne jestvujú v preberajúcom jazyku 

dvojtvary. Tak francúzske maskulínum „tabouret“ má v slovenčine jednak 

ortograficky, ortoepicky aj morfologicky adaptovanú podobu v mužskom rode taburet, jednak 

aj slovotvorne adaptovanú podobu taburetka v ženskom rode. Dvojtvary však jestvujú aj bez 

slovotvornej adaptácie cudzojazyčných výrazov (bez pridania zdomácňujúcich derivačných 

afixov), ako to je v prípadoch slov francúzskeho pôvodu (galicizmov) caprice (fr.), m.  → 

slov. kapric, m. i kaprica, f. („vrtoch, rozmar“) či passe-partout (fr.) , m. → slov. paspart, m. 

i pasparta, f. („lepenkový rámec okolo obrazu“). V iných prípadoch nastávajú formálne 

rozdiely napríklad v gramatickej forme čísla. Také prípady predstavujú niektoré slová 

anglického pôvodu (anglicizmy), napríklad keks, pl. keksy; čips, pl. čipsy, kde si prevzaté 

základné formy keks, čips vo funkcii singuláru v slovenčine zachovali anglickú koncovku –s 

signalizujúcu v angličtine tvary v pluráli.  

Ďalším stupňom čiastočnej ekvivalencie sú výrazy odlišujúce sa aj sémantickými 

(príp. suprasémantickými) znakmi. Niekedy sú sémantické diferencie spojené: a) 

s formálnymi adaptačnými zmenami výrazov v cieľovom jazyku; b) inokedy sa sémantické 

rozdiely „skrývajú“ za identickými či kongruentnými formami.  

Všimnime si príklady galicizmov v slovenčine:  

a) fr. fauteuil, m.   → slov. fotel, m. („hlboké kreslo“) 

         → slov. fotelka, f. („menšie kreslo“) 

b) fr. candélabre, m. = 1. viacramenný svietnik, 2. zast. pouličná lampa 

slov. kandeláber, m. = 1. zast. svietnik, 2. stojan pouličnej lampy 

 

 O nulových ekvivalentoch hovoríme vtedy, keď sú identické či kongruentné formy 

v porovnávaných jazykoch bez sémantickej súvislosti, prípadne so „zradnými“ sémantickými 

posunmi medzi porovnávanými významami. I. Svobodová-Chmelová (1982, s. 18) ešte 

spresňuje s ponímaním faux-amis, že za kongruentnou formou sa môžu skrývať aj odlišné 

denotáty, alebo odlišné štylistické funkcie. V tejto súvislosti sa používa aj termín 

„medzijazykové homonymá“, respektíve v translatológii je známy termín faux-amis a jeho 

vyššie spomínané kalky.  
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Kategóriu faux-amis možno vnútorne ďalej diferencovať, napríklad môžu nastať nasledovné 

konfigurácie: 

a) formálna identita/kongruencia bez sémantickej súvislosti korelátov 

b) formálna identita/kongruencia s antonymickými významami korelátov 

c) formálna identita/kongruencia so zradnými sémantickými (implikačnými, 

klasifikačnými, suprasémantickými) posunmi medzi korelátmi. 

 

Poznámka. 

V tomto poslednom prípade faux-amis ide de facto o čiastočnú sémantickú 

ekvivalenciu, totiž medzi významami je jednoznačne zachovaný vzťah 

súvislosti/podobnosti, nulová ekvivalencia je tejto kategórii prisúdená kvôli 

„zradnosti“, neočakávanosti takýchto sémantických vzťahov na pozadí jazykovej 

praxe. 

Príklady: 

a) slov. láska = „ľúbostný cit, ľúbosť“; poľ. laska = „palica“ 

fr. garniture = „1. dekorácia, aplikácia; 2. obal, výstuž, spevnenie; 3. obloha k jedlu 

slov. garnitúra = „skupina osôb, ktoré spája spoločná činnosť, politická g., g. hercov“ 

b) slov. čerstvý (chlieb) = „svieži“; poľ. czerstwy (chleb) = „starý“  

angl. conjuncture = „kritická zhoda okolností, kríza;  

slov. konjunktúra = „prosperita, vzostup“ 

c)  

c1) význam prevzatia je v implikačnom vzťahu k modelovému významu, môže ísť aj 

o (medzi)systémovú metonymiu, ako to vidno na nasledovnom príklade významového 

vzťahu  

„dej – jeho lokalizácia“ 

      fr. plantage = „sadenie“ 

     slov. plantáž = „veľká plocha, na ktorej sa pestujú úžitkové rastliny“ (= fr. 

plantation) 

 

alebo „obsah – obal“ 

     fr. notes (pl.) = „poznámky“ 

    slov. notes (sg.) = „zápisník s poznámkami“  (= fr. agenda) 
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c2.1) význam prevzatia je v klasifikačnom vzťahu k modelovému významu 

napríklad na báze similácie (metafory): 

fr. monocle = „skielko na jedno oko používané (v min.) namiesto okuliarov“ 

    slov. monokel = pren. expr. „modrina okolo oka“ ( = fr. coquart) 

c2.2) význam prevzatia je v klasifikačnom vzťahu k modelovému významu 

napríklad na báze špecifikácie: 

     fr. carrotte = „mrkva“    fr. crayon = „ceruzka 

     slov. karotka = „druh jemnejšej mrkvy“  slov. krejón = „patentná ceruzka“ 

 

Konfrontačná semaziológia venuje napokon pozornosť aj vyššie spomínanej 

bezekvivalentnej („nepreložiteľnej“) lexike. Ide o označenie špecifických entít istého 

jazykového spoločenstva prenesené ako „citátové výrazy“ do cieľových jazykov. Môže ísť 

pritom o entity etnografické (v slovenskom kontexte napríklad fujara, črpák, halušky), 

historické (na území Slovenska napríklad štúrovci, zemania) alebo geografické (napríklad 

kopanice). Ako sme už spomínali, ich autentický etnokultúrny obsah nemá v prostredí 

preberajúcej society porovnateľnú hodnotu. Tak špagety nie sú na Slovensku tým istým 

fenoménom ako v Taliansku, slovenské halušky s bryndzou nikto iný na svete nevníma ako 

svoje národné jedlo okrem Slovákov. Ak aj výraz korida formálne preložíme do slovenčiny 

ako býčie zápasy, ide len o citátové pomenovanie reálie, ktorá nemá na Slovensku obdobu. 

V rámci globalizácie síce isté etnografické reálie prenikajú za hranice svojej krajiny pôvodu, 

napriek tomu však v prostredí preberajúcej society zostanú viac-menej na periférii záujmu či 

využívania (spomeňme si napríklad na niektoré „národné“ hry ako kroket, pétanque/petank, 

rugby, baseball/bejzbal a ich miesto za hranicami „materskej“ krajiny).  

 

Konfrontačná onomaziológia 
 
 
zisťuje zhody a rozdiely vo formálnych štruktúrach pomenúvacích jednotiek, ako aj 

v pomenúvacích procesoch stvárňujúcich východiskové porovnávané významy. 

Onomaziologické (pomenúvacie) štruktúry sú stvárnené istými onomatologickými 

(morfematickými) štruktúrami. Jedna pomenúvacia štruktúra môže mať (vnútrojazykovo – 

intralingválne aj medzijazykovo – interlingválne) viacero – viac alebo menej explicitných – 

formálnych podôb.  
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Napríklad vnútrojazykový význam „koláč s makovou plnkou“ sa v slovenčine 

vyjadruje ako 1. makovník, 2. makový koláč. Podobne „záverečná magisterská práca“ je 

pomenovaná ako 1. diplomová práca, 2. hovor. diplomovka. V druhom prípade sú formálne 

rozdiely spojené aj s funkčným odlíšením neutrálneho pomenovania od neformálnejšieho, 

hovorového. Ešte viditeľnejšie rozdiely sú medzi spisovnou a nespisovnou lexikou, ako sme 

si to mohli všimnúť pri slangizmoch či subštandardnej lexike. Na tomto princípe 

onomatologických „variácií“ fungujú aj vnútrojazykové procesy pretvárania, ako je 

univerbizácia či multiverbizácia. Porovnajme: skontrolovať – vykonať kontrolu; týkajúci sa 

životného prostredia – životnoprostreďový. 

Podľa stupňa explicitnosti rozlišujeme tieto typy onomaziologických štruktúr: 

- odvodenina (derivát) 

- zloženina (kompozitum) 

- viacslovné pomenovanie. 

Nezriedka sú (v interlingválnom kontexte) práve cudzojazyčné prevzatia výrazovo 

úspornejšie (ekonomickejšie) než domáce náprotivky. Porovnajmie: šoubiznis – podnikanie 

v oblasti zábavy, bilbord – veľkoplošná reklamná tabuľa, tester – testovacia vzorka, 

internetbanking – internetový (bezhotovostný) prevod peňazí...  
 

Problematika bohemizmov v slovenčine 
 

 

Typológiu kontaktných javov medzi slovenčinou a češtinou na báze formálnej, 

formálno-sémantickej a sémanticko-formálnej analógie podrobne rozpracúva J. Dolník 

v Lexikológii (2003). Túto teóriu v plnom rozsahu akceptujeme a odkazujeme na ňu aj 

v rámci našich seminárnych cvičení.  

 

Problematike sa venovala aj M. Sokolová (1991/1992), ktorá sleduje produkty 

kontaktov slovenčiny s češtinou v slovenčine – bohemizmy jednak vzhľadom na variety 

národného jazyka (a konštatuje, že veľa bohemizmov je obsiahnutých v slangoch – porov. 

príklady zo študentského slangu ako prúšvih, prúser, dútka, hrúza, drncátko), jednak podľa 

jednotlivých jazykových rovín: 

a) hláskoslovnej 

b) tvaroslovnej 

c) syntaktickej. 
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a) V hláskoslovnej oblasti sa dlhodobo objavujú v rečovej praxi bohemizmy ako 

restriktívny, barva, král namiesto správnych podôb reštriktívny, farba, kráľ. Ide 

o rozdiely, ktoré súvisia s rozdielmi spoluhláskových systémov sledovaných 

kontaktových jazykov. Nielen v bežnej komunikácii, ale aj v publicistike možno nájsť 

výrazy s nesprávnou spoluhláskovou alternáciou ch/š namiesto správnej alternácie 

ch/s. Výsledkom takýchto spoluhláskových obmien sú tvary ako černoši, slaboši, Češi 

(správne je černosi, slabosi, Česi). Produktom bezprostredného vplyvu češtiny na 

slovenčinu sú aj zachované mäkké spoluhlásky ď, ť, ň pred príponami –ka, -ský: vo 

výrazoch – bohemizmoch žrďka, laťka, kuchyňka namiesto korektných derivovaných 

podôb žrdka, latka, kuchynka (a analogicky aj štvrtka, smrtka!). K hláskoslovným 

bohemizmom patria aj výrazy s nesprávne spodobovaným „v“ na konci slabiky: 

plafky, palubofka, slifka namiesto správnych podôb plavky, palubovka, slivka 

s bilabiálnym „v“.  

b) V tvaroslovnej oblasti nastáva negatívny transfer (neadekvátny prenos gramatických 

kategórií či foriem do slovenčiny) napríklad vzhľadom na rod. Tak vznikajú rodové 

posuny (o ktorých bola reč aj pri konfrontačnej semaziológii), napríklad 

v pomenovaniach a spojeniach maďarský salám (správne saláma), operačný sál 

(správne sála), vlnená šála (správne šál), počítačová klávesa (správne kláves). Inde 

nastáva posun v ohýbaní – skloňovaní a časovaní. Porovnajme: dve medaile (správne 

medaily), prísť do našej metropole (správne metropoly), herečka účinkovala v roli 

(správne v role). Pri vlastných menách Soňa, Broňa vznikajú pod vplyvom češtiny 

v slovenčine „zradné“ tvary v genitíve singuláru: od Soni, od Broni namiesto 

správnych tvarov korešpondujúcich so slovenským vzorom „ulica“ (od Sone, Brone). 

Nerešpektuje sa často vzor „gazdiná“ a následne vznikajú tvary od princezny, šaty 

cárovny (namiesto správnych tvarov od princeznej, šaty cárovnej). Častým prejavom 

česko-slovenskej interferencie/negatívneho transferu je nahrádzanie slovenského 

slovotvorného sufixu –dlo českým sufixom –tko. Tak sa nesprávne objavujú 

v slovenčine výrazy ako lehátko, strúhatko, pluvátko namiesto ležadlo, shrúhadlo, 

pľuvadlo. Korektným náprotivkom k bohemizmu lízatko je lízanka.  

c) Syntaktická oblasť sa spája napríklad s chybami pri vykaní: bol by ste taký láskavý, 

nepodala by ste mi soľničku (namiesto boli by ste taký láskavý, nepodali by ste mi 

soľničku). Opakovane sa vyskytujú isté chybné väzby, ako: vážme si toho činu, 

potrebovali by sme väčšej podpory (náležitý je akuzatív: vážme si to, potrebovali by 
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sme väčšiu podporu). Niekedy sa vplyv češtiny prejavuje v slovenčine niektorých 

jednotlivcov vynechávaním zvratného „sa“ v spojeniach ako rok končí, začína 

semester, ponáhľam na vlak (správne rok sa končí, začína sa semester, ponáhľam sa 

na vlak). V spojení s vetnou príslovkou „treba“, „možno“ sa zasa nadbytočne objavuje 

spona, čiže vyskytujú sa spojenia ako je treba (povedať), je možno (uvažovať). 

Napokon sa niekedy v reči objavujú nesprávne predložkové spojenia, ako je motor 

o objeme (správne motor s objemom), zjesť k obedu (správne zjesť na obed), objednať 

si k pitiu (správne objednať si na pitie), dovidenia o prázdninách (správne dovidenia 

cez prázdniny), bol menovaný docentom (správne bol menovaný za docenta). 

V súvetných konštrukciách sa opakovane vyskytuje nahrádzanie spojky „keď“ 

spojkou „kedy“ v časových vedľajších vetách: žil v dobe, kedy sa muselo mlčať 

(správne ...keď sa muselo mlčať).  
 

 

Xenolexikológia 
 

Jedným z aktuálnych výskumných zámerov v slovenskej lingvistike je xenolexikológia 

(Dolník, 2011, s. 25 – 33). Keďže v slovenskej lingvistike je táto disciplína v štádiu zrodu, 

uvedieme si len rámcové vymedzenie. Vychádza sa z reakcie na otázku, čo je cudzosť. Tá sa 

chápe ako kultúrna interpretácia inakosti. Cudzosť sa teda chápe ako štandardizovaný produkt 

interpretácie (kultúrnej a jazykovej) inakosti, do ktorého sa premieta kvalita vzťahu society 

k inakému. Venuje sa pozornosť tomu: 

- aký xenodiskurz sa udomácnil v danej societe 

- ako sa prejavuje mentálne zaobchádzanie s cudzím v spoločenskej praxi.  

 

Cudzosť je recipročný jav (individuálne alebo kolektívne subjekty inakosť vzájomne 

vnímajú a interpretujú ju zo svojej pozície vzhľadom na svoje poznatky, skúsenosti, 

hodnotový systém). K predmetu xenológie zaraďujeme teda individuálnu a kolektívnu 

sebaprezentáciu tým recipientom, ktorí nás interpretujú ako cudzích, pričom sa sleduje, ako 

nás interpretujú iní. V rámci xenológie nachádza svoje miesto xenolingvistika ako náuka 

o cudzosti so zreteľom na jazyk (a v rámci nej xenolexikológia ako náuka o cudzosti so 

zreteľom na lexiku). Nadväzuje na výskumy týkajúce sa jazykových hraníc (náš jazyk – iný 

jazyk), ale rozsah potenciálnych výskumných otázok je oveľa širší. Xenolingvista totiž nazerá 
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na jazyk z aspektu cudzosti a používanie jazyka pozoruje so zreteľom na konštituovanie 

xenodiskurzu (so sociálnymi praktikami spätými s cudzosťou) a na vymedzovanie xénizmov 

ako jednotiek cudzosti v kultúre a v jazyku domácej society. V rámci xenolingvistiky sa 

vyčleňujú špecifické výskumné polia – jedným z nich môže byť lingvistická 

xenoslovakistika. 

 
 

Cvičenia 
 
 

1. a) V nasledovnom reklamnom texte Xman skorigujte hláskoslovné, tvaroslovné, 
syntaktické či lexikálne chyby. Prepíšte text v korektnej podobe vrátane využitia 
prípadných rozsiahlejších štylizačných zmien chybných syntaktických celkov. 
 

Xman 
 
Kovové nástroje pre špecializovanú a precíznu starostlivosť o telo uviedla spoločnosť 
Xman na trh už pred 30 rokmi a od tej doby ich neustále zdokonaluje. Ich patentované 
nápady môžete oceniť u jedinečných pinziet, nástrojov na úpravu obočia a pomôcok pre 
manikúru a pedikúru. 
 
Patenty a inovácia: 
 
- Designová XYpinzeta so šikmým ostrím 
- 1. barevná pinzeta 
- Patentované klieštičky na riasy z nahrievaním 
- Designová YZ pinzeta 
- Patentované štipky XX na kožičku a zarastené nechty na nohách, tvrdé päty a kurie 

oká. 
- Deluxe TC klieštičky na nechty na nohy 
- Nová rada ABC pre dynamických mužov 
- TZ zrkadielko s desaťnásobným zvätšením 

Všetky produkty nájdete v našom e-shope. 
 
Xman uviedol na trh veľa nápadov, ktoré zvádzali k rýchlemu napodobeniu. Nikdy však 
nebola napodobnená kvalita výrobkov tejto značky! 
 
Nieje preto divu, že sa Xman stal voľbou profesionálnych kozmetičiek, make-up stylistov 
a celebrit na celom svete. 
 
Všetky Xman nástroje sú vyrobené z vysoko kvalitnej oceli, prvotriedne dielensky 
zpracované a vyleštené do saténového lesku, alebo opatrené elegantným farbným lakom. 
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Xman nástroje Vám nebudú slúžiť 1 rok, ale tak ako sa k nim budete chovať! 
 
 
b) V nasledovných súvislých výpovediach nájdite lexikálne (prípadne iné) bohemizmy 
a nahraďte ich spisovnými slovenskými ekvivalentmi. 
 
Valná hromada Magnum, s. r. o., doporučuje svojim akcionárom, aby si namiesto 

nedosažiteľných finančných pohľadávok uplatnili nárok na nahrážku straty materiálnou 

kompenzáciou. V tržnej ekonomike je treba rátať s podobnými rizikami. 

 

Lekár poručil pacientovi s četnými pohmoždeninami kľud na lôžku a zahájil jeho 

medikamentóznu terapiu. Pri potiažach s kŕčovými žilami užívajte Ginkoprim. Na 

kojeneckom oddelení je prázdno: minister zdravotníctva po dielčom šetrení nariadil uzavrieť 

gynekologicko-pôrodnícku kliniku našej nemocnice. 

 

Pracovníčka za touto prepážkou neprevádza finančné úkony, iba vydáva doporučené dopisy 

a iné zásielky. Po obdržaní tohto rozhodnutia sa môžete do štrnásť dní odvolať. Naša realitná 

kancelária prevádza aj právne služby spojené s kúpou a predajom nemovitostí. 

 

Zákaz vstupu so psom (aj na vodítku) do posilovne. Proti nedisciplinovaným pracovníkom 

bolo zahájené kárne šetrenie. Nedisciplinovaným žiakom môže byť znížená známka 

z chovania. 

 

Límce na košeliach najskôr prečistite kartáčikom a potom pridajte k ostatnému prádlu, tak 

dosiahnete stoprocentného pracieho účinku. 

 

 

K nasledovným frazémam uveďte správny slovenský náprotivok: 

 

Aj majster tesár sa utne.  _______________________________________________ 

mať niekoho na háku  _______________________________________________ 

byť blbý jak jelito  _______________________________________________ 

 

 

 

 



 225 

2. Rozšírte si register faux-amis. 
a) Pracujte s pomocnými materiálmi – slovníkmi, príručkami. Doplňte pomocou 

nich do dvojíc falošných priateľov/faux-amis chýbajúce údaje (formu 
ekvivalentného slova alebo výklad významu): 

 
čes. kapusta    =  slov. _______________________ 
slov. ________________ =  čes. zelí 
 
poľ. łakomy   =  slov. maškrtný 
slov. lakomý   =  poľ. ___________________________________ 
 
slov. aktualita   =  angl. _________________________________ 
angl. actuality   =  slov. realita, skutočnosť 
 
angl. conserve  =  slov. zaváranina, džem, kandizované ovocie 
slov. konzerva   =  angl. ________________________________ 
 
slov. ________________ =  angl. lipstick 
angl. ________________ =  slov. červená farba tváre 
 
franc. musical   =  slov. _______________________ 
slov. ________________ =  franc. comédie musicale 
 
slov. ________________ =  franc. fusée 
franc. raquette  =  slov. (tenisová) raketa, pálka 
 
rus. život   =  slov. _______________________ 
slov. život   =  rus. ________________________ 
 
rus. nedeľa   =  slov. _______________________ 
slov. ________________ =  rus. voskresenije 
 
 
b) Doplňte do prekladov z príbuzných jazykov do slovenčiny chýbajúce výrazy. 

Všimnite si na vetách systémové odlišnosti medzi poľskou ortografiou 
a slovenskou ortografiou a vymenujte ich.  
Poľ. Pan szuka mieszkanie?  Pane, _____________________ ubytovanie? 
    Bardzo sie mi tu podoba. Veľmi sa mi tu ________________________ . 

   Jaka piękna pogoda! Aké pekné ______________________! 
  Kwiecień jest ładny miesiąc. _________________ je pekný mesiac.  

 
c) Vypíšte názvy mesiacov roka: 
po česky: ____________________________________________________________ 
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3. a) Pracujte s úryvkom z knihy J. Banáša Idioti v politike. 2. vydanie (Bratislava: 
Ikar, 2010, s. 16 - 18). Po prečítaní ukážky vyhľadajte na základe kontextu 
xénizmy, ktoré vyznievajú cudzo v slovenskej politike. 

Idiot je podľa predstáv väčšiny ľudí človek s mentálnou retardáciou najvyššieho 
stupňa, hraničiacou s imbecilitou. Idio však v starej gréčtine značí prvú časť zložených 
slov s významom odlišný, zvláštny. Idióm je zvláštny, svojrázny gramatický zvrat 
a pojmom idiot sa označuje zvláštna, odlišná osoba. Idiot bol v starom Grécku zvláštny 
človek, ktorý sa odlišoval od väčšiny svojou oddanosťou cnostiam a morálke. Preto šiel 
do politiky. V časoch Perikla človek bez morálky politikom byť nemohol. A ak sa 
ukázalo, že predsa len bol nemorálny, stihol ho trest vyhnanstva, neraz aj smrti. 
 Keď som svojho času známemu slovenskému novinárovi odprisahal, že som v politike 
nič nesprivatizoval, neukradol, nedostal nijaký úplatok, že som do politiky nešiel 
s úmyslom presadzovať záujmy záujmových skupín, ba dokonca ani záujmy svojej rodiny, 
označil ma za idiota. Bol som tým poctený.  
... 
 Predtým, ako sa prípadne rozhodnete do politiky vkročiť aj vy, odporúčam, aby ste si 
skontrolovali, či spĺňate nasledovné kritériá zoradené v poradí podľa prieskumov verejnej 
mienky. Ideálny politik je ten, ktorý je čestný, bezúhonný, rozvážny, vzdelaný, ovláda 
cudzie jazyky, vedie usporiadaný rodinný život, má skúsenosti v riadení inštitúcie, je 
pravdovravný, zdravý, má zmysel pre humor, je schopný počúvať iných a pomáha iným. 
Ak spĺňate uvedené predpoklady, ste idealista do reálnej politiky načisto nevhodný. 
Nemusíte sa za to hanbiť. Idealistami boli aj Kant, Fichte, Hegel, Gándhí, Karkulka, 
Dubček či Šípková Ruženka.  
 
 
b) Uvažujte o možnostiach interpretácie nasledovných idioetnických pomenovaní 
viazaných na Slovensko z pozície sebaprezentácie a z pozície heteroprezentácie 
(očami Vašich priateľov – cudzincov): 
 
(veľkonočná) šibačka a polievačka: 
- sebaprezentácia: 

 
 
 

- heteroprezentácia: 

 
 
 
 
bryndzové halušky: 
- sebaprezentácia: 

 
 
 

- heteroprezentácia: 
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školská jedáleň/závodné stravovanie 
- sebaprezentácia: 

 
 
 

- heteroprezentácia: 

 
 
 

c) Interpretujte nasledovné neslovenské xénizmy očami Slováka: 
moslim 
 
 

 
eutanázia 
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6. kapitola 

 
 

Lexikografia a výklad významu 
 

 

Lexikografia sa zaoberá teóriou a praxou tvorby slovníkov. Táto disciplína sa 

považuje za aplikačnú oblasť lexikológie, nakoľko pri riešení praktických úloh spojených 

s výberom slovníkových jednotiek, ich stavbou a výkladom vychádza z aktuálnej 

lexikologickej teórie i empirických poznatkov. 

 Slovníky sa typologizujú podľa viacerých kritérií (komplexnejší prehľad typov 

slovníkov podáva napríklad Encyklopedický slovník češtiny, 2002). Lexikografický opis 

slovnej zásoby súčasnej slovenčiny predstavujú tri výkladové slovníky súčasného jazyka: 

1/ šesťzväzkový Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968). 

2/ Krátky slovník slovenského jazyka (4 vydania: 1987, 1989, 1997, 2003) – normatívny opis 

slovnej zásoby spisovného jazyka. 

3/ Slovník súčasného slovenského jazyka (doposiaľ 2 zväzky: A-G, 2006 a H-L, 2011)  

– opis slovnej zásoby národného jazyka. 

Medzi základné úlohy výkladového slovníka patrí určenie sémantickej platnosti 

lexikálnej jednotky, z lexikografického hľadiska heslového slova. Okrem sémantickej 

informácie (výklad systémového významu) podáva výkladový slovník v záujme sémantického 

určenia aj informáciu o rečovej realizácii lexikálnej jednotky v podobe exemplifikácie, 

uvedenia slova v jazykovom kontexte. S ohľadom na rôzne typy lexikálnych významov 

(porovnaj v 2. kapitole typológiu významov) uplatňuje lexikografia odlišné výkladové 

postupy. V uvedených výkladových slovníkoch sa využívajú tieto formy výkladu: 

1. Výklad pomocou perifrázy (opisu) – slovníková perifráza významu zahŕňa 

významové prvky nevyhnutné a dostačujúce pre identifikáciu predmetu, javu alebo procesu. 

Štruktúru výkladu v tomto prípade predstavuje rodový pojem (genus proximum), ktorým sa 

zaraďuje entita do triedy, a diferenčné príznaky (differentia specifica), ktorými sa odlišuje 

entita od ostatných členov prislúchajúcich k danej triede. Príklady: 

- cicavec = stavovec, ktorého mláďatá sa živia materinským mliekom 

- cigareta = rúrka z tenkého papiera naplnená tabakom a určená na fajčenie. 
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Vzhľadom na to, že výklad reprezentuje úroveň bežného poznania (naivný obraz sveta), 

relevantnou súčasťou opisu významu sú i významové komponenty, ktoré nie sú nevyhnutné, 

ale majú svoju funkciu pri identifikácii entít. Ide o nasledovné druhy komponentov: 

 pravdepodobné (typické) príznaky. Takýto komponent sa uvádza slovami najmä, 

často, obyčajne. Príklady: 

- demižón = väčšia baňatá fľaša na víno al. na iné kvapaliny, obyč. v pletenom obale 

- balík =  1. zabalené predmety, tovar, obyč. zviazané a prispôsobené na prenášanie 

- galantéria = drobný spotrebný tovar, ozdobné predmety a módne doplnky 

vyrobené z priadze, kože, kovu, plastických materiálov a pod. 

 spresňujúce príznaky, ktoré sa uvádzajú v záujme vysvetlenia, znázornenia, 

skonkrétnenia (uvádzanie konkrétnych vlastností či konkrétnych exemplárov), hoci je 

výklad i bez nich dostatočný. Príklady: 

- filtrovač = živočích (napr. kačica, veľryba) s ústnym ústrojom prispôsobeným na 

filtráciu vody a najmä bahna, z ktorého získava potravu  

- beh = 1. rýchly pohyb (ľudí al. zvierat) vznikajúci pravidelným opakovaním 

pohybu nôh s takým odrazom, že sa v istom okamihu ani jedna zo striedajúcich 

nôh nedotýka zeme, bežanie, utekanie 

- bezvzdušný = v ktorom nie je (čerstvý) vzduch. 

 prvky pragmatického charakteru, ktoré predstavujú určenie situačného kontextu alebo 

hodnotiaci komponent a sú uvedené v zátvorke (tieto sa odlišujú od 

citovohodnotiaceho príznaku ako pragmatického prvku, ktorý je uvádzaný separátne 

v podobe kvalifikátora). Príklady: 

- beánia = 1. (v súčasnosti na niektorých fakultách) zábava vysokoškolských 

študentov, na ktorej sú poslucháči prvého ročníka symbolicky prijímaní do 

študentskej obce  

- agenda = 2. (v evanjelickej cirkvi) hlavná bohoslužobná kniha obsahujúca 

inštrukcie na vykonávanie cirkevných obradov 

- enterovať = (pri práci s počítačom) posielať, poslať stlačením klávesu enter, 

potvrdzovať 

- gadžo = 1. biely (nerómsky) občan (z pohľadu Róma) 

- centralizmus = systém riadenia nižších organizačných zložiek z nadriadeného 

centra; posilňovanie rozhodovacích právomocí v centre moci (často bez 

dostačujúceho poznania situácie na nižšej úrovni) 
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- a spol. = a spoločnosť, (často ironizujúce) označenie vyjadrujúce „a jemu, a jej, 

a im podobní“ 

- funkčný = ktorý (dobre) funguje. 

 encyklopedické prvky 

- bedeker = praktická knižná populárno-informačná príručka poskytujúca najmä 

turistom vecné informácie o mestách, oblastiach i celých krajinách; cestovný, 

turistický sprievodca (podľa nemeckého vydavateľa K. Baedekera) 

- cicero = 1. tlačiarenské písmo veľkosti 12 typografických bodov (4,5 mm) (podľa 

starorímskeho politika a rečníka M. T. Cicera/Ciceróna). 

2. Výklad počtom prvkov, ktoré tvoria extenziu (rozsah) pojmu. Kým opis významu je 

zameraný na obsah pojmu, extenzívny typ výkladu sa zakladá na enumerácii prvkov, ktoré 

tvoria rozsah pojmu, teda patria do triedy, na ktorú sa pomenovanie vzťahuje. Typickým 

príkladom je výklad lexémy rodič = otec al. matka. Tento výkladový postup sa využíva ako 

doplnok v opisných výkladoch, porovnajme: 

- čechizmus = český jazykový prvok (slovo, tvar, väzba a pod.) v inom jazyku 

- alkohol =  2. liehový nápoj vyvolávajúci opojenie, alkoholický nápoj (liehoviny, 

destiláty, víno, pivo) 

- príbor = súprava náčinia, ktorým jeme (lyžica, vidlička, nôž). 

3. Ostenzívny výklad. Uplatňuje sa pri denotatívach a spočíva v opise toho, ako denotát 

vyzerá.  Tento typ výkladu nahrádza znázornenie pomocou obrazu. Od výkladu perifrázou 

významu sa líši tým, že ostenzívny výklad je zameraný na zmyslovovnímateľné znaky 

denotátu, zatiaľ čo opis významu je zameraný na obsah pojmu. Príklady: 

‐ červík = 1. drobný beznohý živočích podlhovastého tvaru s mäkkým ploským al. 

valcovitým telom 

‐ čau-čau = pes s dlhou huňatou jednofarebnou srsťou škoricovej, čiernej al. 

svetlohnedej farby, s pozoruhodným modrým jazykom a povahovými zvláštnosťami. 

4. Výklad pomocou prirovnania. Tento postup má blízko k predchádzajúcemu 

„ukazovaciemu“ typu výkladu. Nejde tu však o priame poukazovanie na zmyslovovnímateľné 

príznaky denotátu, ale o prirovnávanie k iným denotátom. Tento postup sa využíva najmä pri 

farbách, chutiach, zvukových vnemoch: 

‐ červený = 1. majúci farbu krvi, vlčieho maku 

‐ biely = 1. majúci farbu snehu, mlieka 

‐ horký = 1. majúci príkru chuť ako palina, blen 
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‐ kyslý = 1. majúci ostrú, niekedy aj zvieravú chuť al. vôňu ako ocot al. citrón 

‐ cvrlikať = 1. vydávať zvuk podobný zvuku cvrčka. 

5. Výklad pomocou funkčnej charakteristiky. Tento typ výkladu sa využíva pri 

synsémantických slovách (predložky, spojky, častice, citoslovcia). Ich obsah sa opisuje 

prostredníctvom funkcie, ktorú plnia v prehovore. Lexikografi využívajú stereotypné spôsoby 

výkladu vo forme vyjadruje (pri predložkách, časticiach i citoslovciach), prípadne zdôrazňuje, 

uvádza (hlavne pri časticiach) či odkazuje: 

‐ alebo = 1. vyjadruje vylučovací vzťah 

‐ akoby¹ = vyjadruje nenaplnenosť významu uvádzaného výrazu 

‐ cez = 1. vyjadruje smerovanie z jednej strany na druhú  

‐ beda ² = vyjadruje strach, hrôzu, zúfalstvo, nariekanie.  

6. Štruktúrny výklad pomocou synonyma alebo antonyma. Výklad pomocou synonyma sa 

uplatňuje napríklad pri subštandardných a expresívnych pomenovaniach, ktoré predstavujú 

alternatívu k základnému (vecnému) pomenovaniu a považujú sa za sekundárne: 

‐ drichmať = spať 

‐ gebuľa = hlava 

‐ fáro = (elegantné, výkonné) auto. 

Väčšinou sa synonymum uvádza len ako doplnenie opisu významu, podobne ako antonymum: 

‐ bezvýsledný = neprinášajúci očakávaný výsledok; ktorý je bez výsledkov; syn. 

bezúspešný, neúspešný, márny; op. úspešný 

‐ činorodosť = intenzívna činnosť, aktivita; op. pasivita 

‐ drahý¹ = 1. ktorý stojí veľa peňazí; op. lacný 

‐ averzia = záporný citový postoj al. vzťah k niekomu, k niečomu; silná antipatia; syn. 

odpor. 

7. Výklad pomocou slovotvornej parafrázy slovotvorne motivovaného slova. Ide 

o výkladový postup využívaný pri slovotvorne motivovaných slovách, ktorých lexikálna 

sémantika je obdobou slovotvornej parafrázy:  

‐ dečka = menšia deka 

‐ dohorieť = 1. prestať horieť 

‐ farmárstvo = zamestnanie farmára 

‐ bezprstý = nemajúci prsty 

‐ čiernovláska = dievča alebo žena s čiernymi vlasmi. 
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8. Výklad pomocou priradenia. Tento typ výkladu sa používa pri slovotvorne motivovaných 

slovách a spočíva v umiestnení slova v heslovej stati motivanta (prihniezdovanie) bez opisu 

významu. Takto sa výklad rieši usúvzťažnením s významom slova, ktoré predstavuje 

slovotvorné východisko. Tento typ výkladu sa používa najmä pri prechýlených ženských 

pomenovaniach, zdrobneninách, augmentatívach a obyvateľských názvoch: 

‐ Čiernohorec, Čiernohorka    Čierna Hora 

‐ dedievať    dediť 

‐ božtek    bozk 

 

 

Cvičenia 

 

1. Sledujte nasledovné výklady zo SSSJ a identifikujte, aký typ výkladového postupu bol 
pri jednotlivých slovách využitý. Hodnoťte primeranosť výkladového postupu 
a výstižnosť výkladu:  
 

begónia = krehká, pôvodne tropická rastlina s asymetrickými kopijovitými, často škvrnitými 

listami a rôznofarebnými, rôzne veľkými kvetmi, u nás pestovaná ako okrasná rastlina (podľa 

bývalého guvernéra Haiti M. Bégona) 

beatifikácia = (v katolíckej cirkvi) slávnostné vyhlásenie za blahoslaveného; syn. blahorečenie 

budík = prenosné hodiny s nastaviteľným zvukovým signálom 

acylpyrín = liek na zníženie teploty a utíšenie bolesti, používaný pri chrípke, prechladnutí 

a pod. (podľa obchodného názvu Acylpyrin) 

encyklopédia = náučné dielo, ktoré v prehľadnej forme zhŕňa poznatky z jednotlivých al. 

všetkých vedných odborov (systematicky, abecedne, al. tematicky), náučný slovník 

decovka = decilitrová fľaška (naplnená obyč. alkoholom) 

bekhend = (v tenise, stolnom tenise, v hokeji) úder hraný (raketou, hokejkou) smerom od 

opačnej strany tela, t. j. pravou rukou od ľavej strany a naopak; v ľadovom hokeji streľba cez 

ruku  

aupairka = mladá žena, obyč. študentka, ktorá v zahraničí pomáha starať sa o deti 

a domácnosť za ubytovanie, stravu a vreckové, aby sa zdokonalila v cudzom jazyku 

garden-párty = spoločenské stretnutie v prírodnom prostredí, v záhrade, záhradná slávnosť 

kaftan = dlhý vrchný orientálny plášť so širokými rukávmi, obyč. vpredu otvorený, al. odev 

jemu podobný 
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klaustrofobik = kto trpí klaustrofóbiou, chorobným strachom z (malých) uzavretých 

priestorov 

hardvér =  technické (mechanické a elektronické) vybavenie počítača, konštrukčné, výrobné 

a logické riešenie celej sústavy zariadení počítača). 

 

2. Zostavte výklad k nasledovným lexikálnym jednotkám tak, aby ste využili rôzne 
výkladové postupy. Dbajte o to, aby bol výklad primerane výstižný. Využite aj 
exemplifikáciu lexikálnej jednotky zasadením do jazykového kontextu.  
   
single 

mingle (o vzťahu)  

googliť 

tagovať 

styling 

koučovať  

jibovať 

fakeový 

euroval 

digitál 

žabka (o topánke) 

all inclusive 

odličovač 

biokozmetika 

vychytávka 

anime 

kokso 
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7. kapitola 

 
 

Dynamika lexikálnej zásoby slovenčiny 
 
 

Podľa autorov publikácie Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (Horecký, J. 

a kol., 1989, s. 353) sa pod dynamikou lexikálnej zásoby rozumejú súčasné procesy 

prebiehajúce v lexikálnej zásobe: dopĺňanie pomenovaní, vznik nových pomenovaní či zánik 

jestvujúcich pomenovaní. Autori pod dynamikou sledujú hybné sily, ktoré podmieňujú pohyb 

a vývinové tendencie v rozličných triedach pomenovaní. Ide o komplex vzájomne sa 

prelínajúcich a nezriedka spolupôsobiacich dynamických tendencií, vyznačujúcich sa 

sklonom: k neologizácii, ekonomizácii, terminologizácii, intelektualizácii a 

internacionalizácii. Žiadna z vymenovaných tendencií nie je jednostranná, ale je 

vyvažovaná opačne pôsobiacou tendenciou (porov. Martincová, 2003, s. 17 – 22). Nejde 

pritom o bipolárne „čierno-biele“ opozičné trendy, ale skôr o pohyby v odstupňovanej škále, 

na vrcholoch ktorej sú situované „prototypické“ (najtypickejšie) prejavy daných tendencií.  

 

Neologizácia  (ako protipól k archaizácii) 
 

Neologizáciu chápeme v našich skriptách ako integračný faktor, ktorý prestupuje 

naprieč vymedzenými tendenciami. Jazyk je totiž živý organizmus a ten sa vyvíja tak, aby 

uspokojoval komunikačné potreby inovované vedecko-technickými, ekonomickými, 

spoločensko-politickými zmenami či inými mimojazykovými vývinovými stimulmi 

pretvárajúcimi spôsob života spoločnosti, teda jej materiálnu i duchovnú kultúru. Kľúčovým 

pojmom v spleti dynamických pohybov v lexike je tak pojem inovácie.  

Uplatňujúc pre systém jazyka typické formálne i sémantické postupy tvorenia 

(odvodzovania a skladania) a pretvárania slov domáceho pôvodu alebo preberania slov 

cudzieho pôvodu či ich významov lexikálna inovácia – neologizácia produkuje buď formálne 

novotvary alebo neosémantizmy (nové významy), ako sme to ukázali podrobne 

v samostatnej kapitole o neologizmoch. Všimneme si preto viac spomenuté procesy vo 

vzájomných súvislostiach. 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Ekonomizácia (proces redukcie formy ako protipól expanzie formy) 

 

Ekonomizácia je proces, ktorého výsledkom sú krátke výrazy: 

- časté sú abreviatúry, teda skratky a značky povedzme v lexike elektroniky, ale aj 

v politike pri označovaní názvov strán či hnutí, vo verejnej správe a pod. (PC, CD – 

RW; ZMOS, VÚC); 

- typické sú tiež jednoslovné výrazy z pôvodne viacslovných spojení (bankový automat 

→ bankomat, kreditná karta → kreditka; hitová skladba → hitovka). 

Spomínaná vyrovnávacia tendencia (Martincová, 2003, s. 17 – 22) je v tomto prípade 

úzko spojená s výskytom konkurenčných výrazovo nákladnejších viacslovných 

pomenovaní, ktoré niekedy jestvujú paralelne popri skratke, pričom distribúcia jednej 

alebo druhej alternatívy je riadená zásadou adekvátnosti v komunikácii. Vo všeobecnosti 

skratky sú frekventovane zastúpené v ústnej podobe v bežnej komunikácii – napríklad 

VÚC, aj hovorovejšie skratkové slovo vúcka, kým viacslovný výraz vyšší územný celok 

má prirodzené miesto v oficiálnej komunikácii či v administratíve. Pravda, nejde vždy 

o striktnú deľbu sfér výskytu, možná je aj nerušivá koexistencia ekonomickejšieho aj 

menej ekonomického variantu v tej istej sfére (napríklad v administratíve skratka SAD 

rovnako ako plné znenie názvu firmy Slovenská autobusová doprava). Takéto riešenie je 

bežné aj v masmediálnej komunikácii, napríklad pri voľbe medzi významovo 

priezračnejším, hoci viacslovným výrazom vedľa ekonomického, no netransparentného 

cudzieho slova či skratky – porov. verejný ochranca práv – ombudsman; choroba 

šialených kráv – BSE; pomarančová koža – celulitída. (S postupným zdomácňovaním 

cudzích neologizmov sa preferencie používateľov pri voľbe jedného zo spomenutých 

ekvivalentov môžu modifikovať.) Skratky rovnako ako viacslovné výrazy nie sú zďaleka 

neznáme ani v odbornej sfére, pričom uprostred škály „ekonomickosti/neekonomickosti“ 

môžu niekde stáť hybridy skratiek a multiverbálnych výrazov – porovnaj USB kľúč, DEK 

kľúč, ISDN linka.  
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Terminologizácia (s opačne pôsobiacou determinologizáciou)  

 

Podstatou je pohyb slov a/alebo ich významov medzi bežnou a odbornou 

komunikačnou sférou, prípadne  presun termínu z jednej odbornej sféry do inej pri tzv. 

reterminologizácii (napríklad surfovať, surfovanie, surfer – v športovej terminológii 

a druhotne v terminológii internetu; ikona v náboženskej lexike → ikona v počítačovej 

terminológii). Prehľadne možno konštatovať, že: 

- výsledkom sú pomenovania nových (odborných) reálií či pojmov, často vo forme 

„neekonomických“ združených pomenovaní – elektronický podpis, internetová 

kaviareň, adrenalínové športy, hrebeňová väzba, inteligentný dom;  

- v sémantickej derivácii odborného významu bezo zmeny formy ide o posun výrazu 

z bežnej lexiky do odbornej terminológie – v informatike adresa = identifikácia 

účastníka elektronickej komunikácie oproti prvotnému neterminologickému významu 

slova ako označenia miesta bydliska; 

- opačnou determinologizačnou cestou sa z pôvodne významovo špecificky 

zadefinovaných jednotiek stávajú významovo vágnejšie jednotky so širším uplatnením 

nad rámec pôvodného odboru: time out (so všeobecným významom dočasné 

prerušenie nejakej akcie, teda nielen v pôvodnom športovom vymedzení oddychového 

času);  

- vyššie spomenutá reterminologizácia ako významový posun už jestvujúcej formy 

z jednej odbornej oblasti do inej môže byť následne kombinovaná aj 

s determinologizáciou v prípade prieniku označovanej reálie do každodennej 

komunikácie širšieho spektra používateľov – porov. prefix (v lingvistike  = predpona) 

→ v bankovníctve a následne aj v širšom použití = predčíslie účtu.  

V  odbornej lexike majú rozsiahle zastúpenie jednak výrazy cudzieho pôvodu (osobitne 

anglicizmy či amerikanizmy), jednak abstraktné slová, čo evokuje spätosť tejto tendencie 

a jej produktov s následnými tendenciami k intelektualizácii či internacionalizácii. 
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Intelektualizácia ( ako kontrapunkt k demokratizácii) 

 

Intelektualizácia evokuje prenikanie prostriedkov knižnosti, terminologických 

prostriedkov, internacionalizmov ako príznakových prostriedkov spoločensky závažnej, 

vyberanej, ba prestížnej komunikácie do neutrálneho pásma bežnej komunikácie, čím sa 

zvyšuje „pojmová nasýtenosť“ verbálnych prejavov. Môže ísť v menšej miere 

o uplatňovanie „citátových“ (nezdomácnených) cudzích slov ako pomenovaní „módnych“ 

(importovaných) reálií napríklad z oblasti kuchyne, voľnočasových aktivít, športu, 

kozmetiky a pod.: tiramisu, farfalle, potpourri, jacuzzi (masážna vaňa).  

V  slovotvorbe v tejto súvislosti možno upozorniť zasa na:  

- vysokú frekvenciu abstraktných odvodených či prevzatých pomenovaní s typickými 

sufixmi: pri odvodeninách od adjektív je typická dvojica synonymných koncoviek  

-ita/-osť (multikulturalita, kontraproduktivita; multikulturálnosť, kontraproduktívnosť), 

pri odvodeninách od slovies je veľmi produktívna dvojica -(ova)nie/-ing (lobovanie – 

lobing; monitorovanie – monitoring; ale len skenovanie, pírsing,...); od pomenovaní 

a mien osôb sú frekventované charakterizačné abstraktá s koncovkou -izmus (potterizmus, 

klausizmus), ale napríklad aj názvy hnutí (satanizmus),... (porov. Světlá, 2005, s. 54 – 67). 

Čím silnejší sklon k sebarealizácii majú tvorcovia takýchto intelektuálnych odvodenín, 

tým sú ich kreácie jedinečnejšie, a teda okazionálnejšie, čiže späté s príležitostným 

a spravidla krátkodobým uplatňovaním, nie s trvalým ukotvením v systéme jazyka;  

- súčasťou tejto tendencie je aj produktívne tvorenie, preberanie a používanie zloženín 

s častými polopredponami ako akva-, eko-, etno-, euro-, ex-, web-, mega-, giga-, 

hyper-, mikro-, nano- (akvapark, ekocentrum, hypermarket,...) alebo polopríponami -

 mánia, -fília, -fóbia, ...(pedofília, potterománia, zoofília,...); osobitne produktívne sú 

hybridné zloženiny s jednou zložkou slovenskou, napríklad euroúradník, etnohudba, 

ekobalenie, expriateľ, webstránky, telemost.  

Opačnou tendenciou vedúcou k rovnovážnemu stavu na osi „intelektuálnosť – 

demokratickosť“ je posun neutrálnych prostriedkov smerom k neformálnej hovorovosti, 

typickej najmä v ústnej komunikácii. Tu sa opätovne objavujú aj ekonomizačné sklony 

v profesijnej či publicistickej sfére (porov. jednoslovné odvodeniny od dvojslovných 
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spojení: bulvárna tlač → bulvár, rozkrádanie majetku → rozkrádačka, výberový album → 

výberovka) či etablovanie skratkových slov typu déeseska (od dôchodková správcovská 

spoločnosť), fitka (od fakulta informatiky), prípadne výrazy ako clipko vedľa 

neutrálnejšieho clip; pécéčko vedľa neutrálneho PC; esbéeska vedľa SBS (porovnaj aj 

Kišová-Bakošová, 2006).  

 

Internacionalizácia  (ako kontrapunkt k nacionalizácii) 
 

Internacionalizácia je nesporne jednou z dominantných, ale súčasne – vzhľadom na 

postoje používateľov – jednou z najkontroverznejších tendencií v tomto prehľade. 

V súčasnosti síce slovenčina registruje v súvise s intenzívnejšími interkultúrnymi 

kontaktmi prítomnosť „nepreložiteľných“ (tzv. idioetnických) označení „exotických“ 

reálií napríklad z francúzštiny, španielčiny, taliančiny, japončiny,... (pétanque/petang, 

sangria, mascarpone, tatami, tsunami/cunami), ale relevantným východiskovým jazykom 

– „donorom“ internacionálnych slov je nielen vzhľadom na slovenčinu angličtina. Hoci sa 

vo všeobecnosti konštatuje dynamický nárast anglicizmov v lexikálnej zásobe slovenčiny, 

tieto prostriedky nezostávajú v preberajúcom systéme slovenčiny nevčlenené. Naopak, 

drvivá väčšina týchto jednotiek kontinuálne a progresívne podlieha procesu integrácie 

(včleňovaniu do domáceho jazykového systému), a to pravopisne (porov. pétanque → 

petang), zvukovo [s výslovnosťou „petank“ – nie „petã:k“], gramaticky (prevzaté výrazy 

sa včleňujú do ohýbacích paradigiem: petang: o petangu), slovotvorne (petangový, 

petangista), významovou či štylistickou adaptáciou. Stupeň zdomácnenia (nacionalizácie) 

a následnosť zdomácňovacích krokov nie sú prirodzene paušálne, ale diferencované 

v závislosti od mnohých faktorov – napríklad od frekvencie výskytu či od sféry výskytu. 

Všeobecne sa javí, že čím je výraz používanejší („potrebnejší“ pre rečovú prax), tým je 

jeho zdomácňovanie dynamickejšie a komplexnejšie. Osobitná situácia sa spája 

s odbornou komunikáciou, kde rezistentnejšie pretrváva cudzosť – porov. v telefónii: 

roaming, wap, hands-free, bluetooth, infraport,..;. v reklame shortlist, full service, direct 

marketing, megaboard,...; v turizme: first moment, all inclusive, ultra last minute 

a podobne v mnohých ďalších odborných sférach, kde v komunikácii expertov nehrozí 
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riziko neporozumenia a súčasne sa uchováva predpoklad na vyššiu významovú 

transparentnosť komunikátov presýtených cudzou lexikou v nadnárodnom meradle. Pri 

cudzojazyčných vplyvoch kontaktových jazykov na slovenčinu si zasluhuje pozornosť jav 

tzv. opakovanej internacionalizácie (Buzássyová, 1991, porov. vyššie), keď jeden a ten 

istý pôvodný modelový výraz zo zdrojového cudzieho jazyka slúži opakovane s odstupom 

času ako východisko preberania nových významov – napríklad v prípade 

viacvýznamového francúzskeho pomenovania au pair slovenčina prevzala dávnejšie 

najskôr ekonomický význam „bezplatná výmena hodnôt“, novšie potom význam 

označujúci osobu – „cudzinku, opatrovateľku detí alebo starších ľudí v domácnosti za 

stravu a ubytovanie“. Pravda, aj v tejto kategórii internacionálnych inovácií sa objavujú 

okrem nápadnejších formálnych (absolútnych) neologizmov aj nenápadnejšie produkty 

cudzej formálnej či významovej motivácie – formálne (napríklad golden parachute → 

zlatý padák) a sémantické kalky. Tak povedzme počítač má myš (ktorá je neživá 

a nepiští), súčasne však môže ako živý organizmus zamrznúť či dostať vírus, pokiaľ nie je 

imunizovaný; dá sa pripojiť na sieť, cez ktorú ho občas napadnú piráti.  
 

 

Sumárne dynamika lexikálnej zásoby slovenčiny zahŕňa tieto (vzájomne sa 

vyvažujúce) procesy: 

 

•  neologizácia   – archaizácia  

 
• ekonomizácia/redukcia foriem – expanzia foriem 

 
• terminologizácia   – determinologizácia/reterminologizácia 

 

• intelektualizácia   – demokratizácia 

 

• internacionalizácia  – nacionalizácia 
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Vecný a menný register 
 

A 
abreviácia, 128 
abreviatúry, 235 
adaptácia, 212 
administrativizmy, 3, 143, 178, 179 
akronymá, 129 
analógia, 98, 220 
anglicizmy, 217 
antikvarizmy, 198 
antonymá, 21 
antonymá formálno-sémantické, 61 
antonymá graduálne, 61, 62 
antonymá komplementárne, 62 
antonymá sémantické, 61 
antonymá vektorové, 62 
antonymia, 61, 155, 156 
antropocentrický, 7 
antropocentrizmus, 31 
antropologická lingvistika, 6 
Anusiewicz, J., 6 
Apresjan, Ju. D., 6, 11 
argotizmy, 153 
archaizácia, 234 
archaizmy, 201 
Aristoteles, 97 

 
B  

Bartmiński, J., 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12  
báza, 92, 93 
Benkovičová, J., 215 
bezekvivalentná lexika, 211 
bežný hovorený jazyk, 171 
Biroščáková, M., 103 
Black, M., 99 
bohemizmy, 220 
Bohunická, A., 57, 106 
Bosák, J., 145, 150, 173, 181, 212, 227 
Buzássyová, K., 190, 195, 213, 214, 233, 239 

 
C 

cieľová doména, 98, 102 
citátové pomenovania, 211 

Coulon, A., 8 

 
Č 

Čermák, F., 55, 61, 63 

 
D 

default reasoning, 43, 46 
definícia etnolingvistická, 33 
definícia kognitívna, 12 
demokratizácia, 237 
derivácia, 107 
derivácia sémantická, 126 
derivačné postupy, 108 
derivatéma, 111 
determinologizácia, 167, 192, 236 
dialektizmy, 154 
dialektizmy pravé, 155 
Dolník, J., 5, 8, 9, 21, 22, 51, 53, 58, 59, 61, 

62, 94, 146, 177, 180, 181, 190, 191, 201, 
214, 215, 220, 222 

 
E 

ekonomizácia, 235, 236 
ekvivalent, 212, 215, 217 
enantiosémia interdialektová, 157 
entita, 18 
etnografizmy, 156, 157 
etnolingvistika, 6 
etnolingvistika dialektologická, 6 
etnolingvistika etymologická, 6, 14 
etnolingvistika kognitívna, 14 
etnometodológia, 7 
exotizmy, 211 
expanzia, 128 
expresívnosť, 54, 55, 57, 174 
expresívnosť adherentná, 54 
expresívnosť inherentná, 54 
expresívnosť kontextová, 54 
extenzia, 26 

 
F 

falošní priatelia prekladateľa, 215 
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faux-amis, 215, 217 
fazeta, 12 
Findra, J., 181 
Furdík, J., 15, 110, 111, 112, 115, 118, 128 

G 
galicizmy, 217 
generalizácia, 2, 22, 71, 76, 176, 192,  
Gentnerová, D., 98 
Grzegorczykowa, R., 6, 32 

 
H 

Hausenblas, K., 183 
heteronymia, 155 
heterosémia, 156 
historizmy, 201 
hodnotenie emocionálne, 51, 52, 56 
hodnotenie intelektuálne, 51 
Hoffmannová, J., 149 
homonymia, 21, 22, 68, 89, 169 
homosémia, 155 
Horecký, J., 111, 120, 162, 165, 194, 234 
hovorovosť, 171, 172, 181 
Humboldt, W. von, 6 
hypero-hyponymický vzťah, 21 
hyperonymum, 12, 21, 34, 35 
 

I 
idioetnicizmy, 211 
idiolekt, 195 
implikácia, 22, 70, 72, 80 
implikáty, 19, 29 
inovácia lexikálna, 234 
integrácia, 238 
integračný typ OK, 127 
intelektualizácia, 167, 234, 237 
intenzia, 26 
internacionalizácia, 234, 237, 238 
internacionalizácia opakovaná, 239 
internacionalizmy, 212 
internacionalizmy opakované, 212 
interpretácia intersubjektívna, 7 

 
J 

Janda, L., 8 
Jarošová, A., 215 
jazyk cieľový, 211 

jazykové výpožičky, 211 
jazykový obraz sveta, 7 
Johnson, M., 100, 102, 103 
juxtapozícia, 109 

 
K 

kalkovanie, 213 
kalky, 213, 239 
kategória, 26, 31, 42, 44, 121, 199, 218, 239 
kategorizácia, 4, 12, 31, 41, 42, 198 
Kijewská-Trembecká, M., 12 
Kišová, J., 1, 191, 238 
klasifikácia, 2, 22, 70, 80 
knižnosť, 181, 182 
kognitívna lingvistika, 7 
kohyponymá, 13 
komponent, 19 
komponenty generické, 28 
komponenty kategoriálne, 28 
komponenty subkategoriálne, 28 
komponenty špecifikačné, 28 
kompozícia, 107 
kompozičné postupy, 109 
kompozično-derivačné postupy, 109 
komunikačný register, 148 
konfixácia, 108 
konfrontácia - typy, 215 
konfrontácia bilaterálna/multilaterálna, 

215 
konfrontácia unilaterálna, 215 
konfrontačná lexikológia, 215 
konfrontačná onomaziológia, 216, 219 
konfrontačná semaziológia, 216, 219 
kongruentné výrazy, 214 
kontradiktorický výraz, 62 
konverzívnosť, 22 
konverzívnosť vnútroslovná, 74, 76 
Kořenský, J., 96 
kosémia, 23, 68, 83 
krížené slová, 109, 113 
kríženie slov, 109 
Kraus, J., 180 
Krupa, V., 93 
kultúrna lingvistika, 6 
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L 
Lakoff, G., 32, 100, 102, 103 
lexéma, 18 
lexia, 18 
lexika bezekvivalentná, 219 
lexika cudzieho pôvodu, 211 
lexika denotatívna, 26 
lexika signifikatívna, 26 
lexikálna amalgamácia, 109 
lexikálna jednotka, 18 
lexikálna zásoba, 18 
lexikálny pojem, 165, 168 
lexikografia, 228 
lexikológia, 18 
lingvistická antropológia, 6 
lingvokulturológia, 6 
Lippman, W., 32 
Liptáková, Ľ., 195, 197 
logické spektrum pojmu, 165 

 
M 

makroetnolingvistika, 6 
mapovanie, 98, 105 
Martincová, O., 197, 234, 235 
medzijazyková synonymia, 216 
medzijazykové homonymá, 217 
medzisystémová homonymia, 167 
medzisystémová polysémia, 167 
metafora, 22 
metafora citovo-hodnotiaca, 95 
metafora kognitívna, 95 
metafora konceptuálna, 100 
metafora nominatívna, 94 
metafora obrazná, 95 
metafora okazionálna, 94 
metafora uzuálna, 94 
metonymia, 2, 22, 73, 76, 80 
mikroetnolingvistika, 6 
Miko, F., 182 
model NDP, 41 
modifikačný typ OK, 126 
motivácia, 110 
motivácia - typy, 111 
motivácia bezprostredná, 112 
motivácia falošná, 115 
motivácia fonetická, 110 

motivácia frazeologická, 110 
motivácia kondenzačná, 113 
motivácia lexikálna, 169 
motivácia paralelná, 112 
motivácia sémantická, 68, 78, 110, 170 
motivácia slovotvorná, 107, 111 
motivácia sprostredkovaná, 112 
motivácia syntaktická, 110 
motivácia štruktúrna, 170 
motivácia viacnásobná, 113 
motivant, 21, 110, 111 
motivát, 21, 110, 111 
multisémia, 68, 83 
multiverbizácia, 128, 131 
mutačný typ OK, 125 

 
N 

nacionalizácia, 238 
negatívny transfer, 221 
neologizácia, 234 
neologizmy, 190 
neologizmy - typy, 192 
neologizmy formálne, 193 
neologizmy sémantické, 192 
neosémantizmy, 191, 192, 234 
nespisovná lexika, 147 
noéma, 19 
nomenklatúra, 164 

 
O 

obsah slova, 19 
okazionalizmy, 192, 195 
okazionalizmy - znaky, 198 
Ološtiak, M., 148, 209 
Ondrejovič, S., 131, 181 
Ondrus, P., 154 
onomaziologická báza, 121 
onomaziologická kategória (OK) - typy, 

125 
onomaziologická lexikálna paradigma, 20 
onomaziologická štruktúra, 121, 219 
onomaziologický príznak, 121 
opakované internacionalizmy, 212 
Orgoňová, O., 106, 162, 209, 210 

P 
paronymá, 20 
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Peciar, Š., 172 
perintegrácia, 113, 116 
Pisárčiková, M., 181, 183 
pojem, 18 
polymotivácia, 113 
polysémia, 21, 22, 68, 69, 76, 79, 89, 106, 

112, 167, 168, 175, 192, 193 
polysémia derivačná, 68, 83 
preberanie slov, 211 
prefixácia, 108 
pretváranie slov, 128 
prevzatia adaptované, 211 
prevzatia lexikálne, 211 
príznak dištinktívny, 28, 41 
príznak hodnotiaci, 48 
príznak typický, 44, 45 
profesionalizmy, 144 
profesionalizmy vlastné, 146 
profislangizmy, 146 
prototyp, 31, 32, 44, 45, 46, 47,  
publicizmy, 174, 178 
Putnam, H., 14 

R 
redukcia, 128 
reflexivizácia, 108 
regionalizmy, 156 
reprodukčný typ OK, 125, 127 
reterminologizácia, 236 
revitalizmy, 190, 202 
Roschová, E., 32 
rovnakokoreňové slovotvorné útvary, 117 
rôznokoreňové slovotvorné útvary, 119 

 
S 

Sedláčková, Z., 149 
séma, 19 
sémantická derivácia, 68, 125, 183 
semaziologická lexikálna paradigma, 21 
seméma, 19, 28 
semivarieta národného jazyka, 142 
similácia, 2, 71, 76 
Slančová, D., 142 
slang, 146, 149 
slang mládežnícky, 149 
slangizmy, 149 
slovo, 18 

slovo hodnotiace, 48, 49 
slovo paradigmatické, 18 
slovo syntagmatické, 20 
slovotvorná kategória, 116, 120 
slovotvorná paradigma, 117 
slovotvorné hniezdo, 117, 118 
slovotvorné útvary, 116 
slovotvorný formant, 116 
slovotvorný postup, 107 
slovotvorný rad, 117, 118 
slovotvorný spôsob, 107 
slovotvorný švík, 116 
slovotvorný typ, 119 
slovotvorný typ/podtyp, 116 
slovotvorný význam, 122 
slovotvorný základ, 116 
sociolekt, 149 
Sokolová, M., 119, 150, 220 
spisovná lexika, 142 
stereotyp, 32 
stratifikácia národného jazyka, 142 
subštandard, 147 
subštandardizmy, 147 
sufixácia, 108 
suprasémantika, 137 
Světlá, J., 237 
Svobodová-Chmelová, I., 217 
synonymá, 20 
synonymá absolútne, 58, 59 
synonymá čiastočné, 58 
synonymá denotatívno-signifikatívne, 60 
synonymá formálno-sémantické, 58 
synonymá kognitívne, 60 
synonymá pragmatické, 60 
synonymá sémantické, 58 
synonymá signifikatívne, 59 
synonymá signifikatívno-denotatívne, 59 
synonymá štylistické, 60 
synonymia, 58, 60, 155 
synonymická dominanta, 58 
synonymický rad, 58, 147 

 
Š 

Široká, D., 53 
špecifikácia, 2, 23, 28, 70, 76, 192 
štandardná lexika, 143 
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T 

tautonymia, 156 
tenor, 92, 93 
terminológia, 143, 165 
terminologizácia, 167, 170, 193, 234, 236 
Tolstaja, S., 4, 6, 7, 14 
Tolstoj, N. I., 6 
transflexia, 108 
transpozičný typ OK, 126 

 
U 

univerbizácia, 128, 129, 130 

 
V 

Vaňko, J., 177 
Vaňková, I., 31, 32, 100, 164 
varieta národného jazyka, 142 
vehikulum, 92, 93 
vlastná kompozícia, 109 
Vrábľová, J., 101 
Vrhel, F., 4 
vyrovnávacia tendencia, 235 
význam, 31 
význam denotatívno-signifikatívny, 27 
význam denotatívny, 27 
význam kognitívny, 28 
význam kontextovo autonómny, 27 
význam kontextovo viazaný, 27 
význam lexikálny, 26, 123 

význam motivačný, 123 
význam motivovaný, 27 
význam nemotivovaný, 27 
význam nepriamy, 27 
význam odvodený, 21 
význam pragmatický, 28 
význam priamy, 27 
význam signifikatívno-denotatívny, 27 
význam signifikatívny, 27 
význam slova, 18 
význam slovotvorný, 122 
význam širší, 18 
význam užší, 18 
význam základný, 21 
význam základový, 22 

 
W 

Waszakowa, K., 6 
Wierzbicka, A., 12 
Wittgenstein, L., 41 

 
X 

xénizmy, 223 
xenolexikológia, 222 

 
Z 

zastarané slová, 199 
zastarávajúce slová, 199 
zdrojová doména, 98, 102 
Zima, J., 54, 209 
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