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Termín Jazykovedná 

oblasť 

Konceptualizácia v jazyku pôvodu Príklad Preklad zohľadňujúci 

obsahovú ekvivalenciu 

laterála fonetika, 

fonológia 

Boková spoluhláska,  pri tvorení ktorej 

prechádza expiračný prúd po oboch 

stranách ústnej dutiny.  

V slovenčine je to hláska [l]. lateral 

latinsko-grécke 

slová 

štylistika, 

lexikológia 

Internacionalizmy: väčšinou slová 

latinského a gréckeho pôvodu, len 

čiastočne upravené a zmenené 

pedagogika, literatúra, epidémia, 

viróza.. 

Latinate words 

látkové podstatné 

meno 

(materiálium) 

morfológia nepočítateľné podstatné meno 

pomenúvajúce všeobecne nedeliteľnú 

entitu; na pomenovanie jej časti slúžia 

samostatné lexémy vyjadrujúce istý 

počet; patria tu mnohé potraviny, 

tekutiny, materiály, chemické látky 

voda, múka, piesok  uncountable noun 

laudatívum štylistika, 

lexikológia 

Lichotivé slovo, maznavé slovo. zlatko, miláčik, Janíčko, holúbok, 

patria sem aj priezviská vydatých žien 

s príponou „– ka“ – Kováčka 
(juls.savba) 

diminutive 

lema lexikografia heslové slovo v slovníku,  lexikálna 

jednotka so všetkými tvarmi 

reprezentovaná základným (heslovým) 

tvarom 

 

 

 

 

lemma, headword 

lenisová/é fonetika, 

fonológia 

Lenisové hlásky sú znelé spoluhlásky. V slovenčine sú to b, d, ď, dz, dž, g, h, 

z, ž, v 

lenis 

lexéma lexikológia základná formálno-významová jednotka 

slovnej  zásoby, ktorá v sebe zahŕňa 

súbor všetkých slovných tvarov a je 

nositeľom vecného významu  

dom (vrátane tvarov domy, domami a 

pod.), veľký, kresliť 

lexeme 

lexika → lexikón 0 0 0 0 
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lexikalizácia lexikológia proces, ktorým sa slovný tvar alebo 

konštrukcia stáva prvkom slovnej zásoby 

napr. ustaľovaním syntagmatických 

konštrukcií, zmenou slovotvornej 

štruktúry, metaforou alebo zmeravením 

výrazu v pôvodnej paradigme 

čierna káva (ustálené, 

terminologizované spojenie) vs. čierna 

farba (voľné spojenie), vitaj (častica) 

vs. vítaj (pôvodný imperatív v 

paradigme vítať), zakázané ovocie, 

kvôli (predložka) vs. k vôli 

(predložková konštrukcia)  

lexicalization 

lexikálna 

amalgamácia 

slovotvorba slovotvorný proces pozostávajúci zo 

spájania a prelínania častí slov 

alkohol+okoloidúci →alkoholoidúci blending 

lexikálna jednotka 

→  lexéma  

0 0 0 0 

lexikálne 

homonymum → 

úplné homonymum 

0 0 0 0 

lexikálne pole lexikológia súbor lexém, ktoré pokrývajú rovnakú 

významovú oblasť a je možné medzi nimi 

určiť sémantické vzťahy, môže byť 

hierarchické (so sémantickým vzťahom 

nadradeného člena) alebo lineárne (s 

rovnocennými členmi)  

lexémy ryba – hmyz – cicavec – vták 

tvoria hierarchické lexikálne pole 

zvieratá, modrý –  biely – žltý  – 

zelený tvoria lineárne lexikálne pole 

farby.  

lexical field, semantic field 

lexikografia lexikografia odvetvie jazykovedy zaoberajúce sa 

teóriou a praxou zostavovania slovníkov 

využívajúc informácie z lexikológie 

lingvistická disciplína spracujúca 

slovnú zásobu do podoby slovníkov 

lexicography 

lexikológia lexikológia jazykovedná disciplína skúmajúca slovnú 

zásobu jazyka, vzťahy medzi slovami, 

pôvod, vznik, vývin slov a ich významov 

lingvistická disciplína opisujúca 

lexémy, ich funkcie, význam a 

subsystémy 

lexicology, semantics (a 

more frequent term in 

English linguistics) 

lexikón  lexikológia súbor všetkých lexikálnych jednotiek 

jazyka, slovná zásoba (lexika), slovník  

súhrnné spracovanie a obyč. abecedné 

usporiadanie slovnej zásoby al. 

informácií z jednotlivých odborov 

lexicon 
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liaison fonetika, 

fonológia 

Spojená výslovnosť hláskových 

medzislovných skupín.  

 
liaison  

lokučný akt pragmalingvistika Podľa J. L. Austina  je to akt hovorenia, 

zahŕňa celú výrazovú stránku rečového 

prejavu. Spočíva v tom, že jazyk sa 

použije na vyjadrenie určitého obsahu, 

pričom  jazykové prostriedky určitého 

jazyka sa použijú zmysluplne a v súlade s 

pravidlami jeho gramatiky. 

Včera som si pozrela vynikajúci film. 

Táto výpoveď v slovenčine má obsah 

a na jeho vyjadrenie sa zmysluplne a v 

súlade s gramatickými pravidlami 

použili slovenské slová.  

locutionary act 

 

  


