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Príklady metafor v publicistickom štýle v slovenskej a ruskej tlači 

 

Daniela TKÁČOVÁ 

 

Život modernej spoločnosti sa odráža vo všetkých oblastiach, politickú sféru 

nevynímajúc. Každé obdobie prináša nové slová, ako aktuálny odraz nášho spoločensko-

politického prostredia. V súčasnosti sa objavujú  nové slovné spojenia, ktoré kopírujú súčasnú 

slovenskú politickú situáciu veľmi „ostro“. Tieto, okrem samotnej skutočnej podstaty, nesú 

ironické odtiene. Zvýšenú frekvenciu v politických prejavoch naberajú združené slová, ktoré 

sú v nemalej miere zastúpené metaforami. Výskyt metaforického materiálu v spravodajstve 

nie je len módnym trendom printovej žurnalistiky, ale zároveň aj prirodzeným ukazovateľom 

dobového posunu, ktorý zásobuje spravodajstvo témami neoficiálneho charakteru, s cieľom 

priblížiť sa čitateľovi a jeho vkusu. Použitím citátu sa do spravodajského titulku celkom 

legálne dostávajú frazeologizmy, expresíva, metafory, prirovnania i hovorové slová. 

Originálne ponímanie metafor a ich výklad sme zaznamenali v prácach slovenských 

a ruských lingvistov. Podľa J. Dolníka je nevyhnutné chápať metaforu ako „ ...vysvetľuje sa, 

že pri metafore ide o nahrádzanie, substitúciu - „vlastný“ pojem sa nahrádza na základe 

podobnosti „nevlastným“ pojmom “ (Dolník, 2003, s. 64).  

Podľa J. Mistríka sa metafora chápe ako prostriedok na vyjadrenie toho, čo sa nedá 

povedať slovami, na čo nám nestačia slová. Medzi tým javom, ktorý sa pomenúva, a tým, od 

ktorého sa pomenovanie zapožičiava, je vzdialenosť, ktorá skrýva potenciálne bohatú 

výpovednú silu (Mistrík, 1984, s. 135). Znamená to, že sa metaforám prisudzuje význam, 

ktorý zodpovedá novým spoločensko-politickým podmienkam a ktorý je zároveň vo 

významovej väzbe s tými pojmami a ich pomenovaniami, ktoré sú späté s politicko-

ekonomickou transformáciou. Ich významová transformácia hovorí o väzbe medzi 

príslušnými prvkami slovnej zásoby a vývinom spoločnosti. J. Findra dodáva, že nakoľko sa 

pôvodne priame pomenovanie použije aktualizovane, teda obrazne na označenie iného 

predmetu, zároveň tu ide aj o prestupovanie významov (Findra, 1998, s. 41).  

V. Krupa metaforou chápe jednak aplikáciu starých, známych prostriedkov na nové 

situácie, teda ako istý prenos, jednak za základ metafory považuje usúvzťažnenie dvoch 

pojmových domén A (tenor) a B (vehikulum) s cieľom pomocou jednej domény (B) 

charakterizovať druhú doménu (A). (Krupa, 1990, s. 23). Prvé ponímanie je obdobné 

vymedzeniu lexikalizovanej metafory, s akým pracuje Š. Ondruš. Druhé ponímanie sa od 
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neho odlišuje tým, že neberie do úvahy designátor a jeho prenos na nový denotát, ale 

predpokladá usúvzťažnenie dvoch pojmových domén, čo je postup vedúci aj k synonymii.  

1. 

Intenzívne sa problematike metafor v ruskom publicistickom štýle venujú A. P. 

Čudinov, E. V. Budajev, Ju. N. Karaulov a A. N. Baranov. Podľa E. V. Budajeva je 

nevyhnutné chápať metaforu ako „ ... (základnú) mentálnu operáciu, ako spôsob poznania, 

kategorizácie, konceptualizácie, hodnotenia a objasňovania sveta“ (Budajev, 2007, s.16). 

Metafora nám slúži ako médium, vďaka ktorému dokážeme expandovať, rozširovať hranice 

nášho poznania, formovať abstraktné koncepty prostredníctvom konkrétnych metafor.          

A. P. Čudinov hodnotí metafory ako: „Metafory sú prejavom analógových možností ľudského 

myslenia – sú lokalizované  v samotnom intelektuálnom systéme človeka, ako osobité schémy, 

podľa ktorých človek myslí a koná“ (Čudinov, 2003, s. 36). S. G. Korkonosenko vo svojej 

práci upozorňuje na nie dosť primeranú definíciu metafory. Hovorí, že metafora je prenesenie 

významu slova na pomenovanie javu označeného druhým slovom. Na novom aktualizovanom 

pomenovaní sa odhaľujú skryté súvislosti, ktoré pri zbežnom pohľade unikajú. 

(Korkonosenko, 2000, s. 51). Podľa O. S. Achmanovej sú viditeľné vzťahy medzi jazykovými 

jednotkami. Každá metafora má svoj vlastný význam, nachádzajúci sa na konkrétnej úrovni 

abstrakcie. Každej úrovni jazyka sú vlastné stupne a kvalita abstrakcie (Achmanova, 1966, s. 

226). E. M. Vereščagin hodnotí metafory ako frázy, ktoré majú svoju myšlienku. Vnímame 

ich ako celok, resp. syntaktický model lingvisticky reálny, ktorý je súčasťou kultúry národa 

(Vereščagin E.M., 1983, s. 81). K. K. Žoľ  hovorí, že vzťah medzi priamym a nepriamym, 

teda medzi tenorom a vehikulom , nie je symetrický. Tenor nie je podobný vehikulu v tom 

istom zmysle ako vehikulum tenoru, a preto nie sú zameniteľné bez signifikantnej zmeny 

zmyslu (Žoľ, 1984, s.133). V takomto zmysle možno pokladať metafory za autorské 

hodnotenie, za autorov jedinečný uhol pohľadu na skutočnosť a na zobrazovaný svet. Sú to 

estetické, emocionálne, sugestívne slovné spojenia. Ich účinnosť pochádza z novosti pohľadu  

na novo označenú vec. Autor ich tvorí s úmyslom sledovať pohyb jeho obrazotvornosti, 

aby do istej miery aj adresát mohol rozvíjať svoje predstavy, fantáziu a obrazotvornosť. 

Bude vhodné, ak tieto slová zo spoločensko-politického života budeme ilustrovať na 

príkladoch. Uvedené príklady sú založené na veľmi vzdialených a veľmi blízkych 

vzťahoch dvoch komponentov. Metafory sú vybudované na základe asociácií, na hre 

predstavivosti a fantázie. Ich obrazné kvality sa vynárajú len v kontexte, pre ktorý bola 
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metafora vytvorená. Ich skryté významy uvádzame v zátvorkách. Príklady pochádzajú z TV 

Markíza, STV1, denníkov Pravda, Sme a Nový čas. 

 

 Zvláštny boj so zdražovaním (TV Markíza, 19.3.2011); Dúhové mosty (STV1 

19.3.2011); Skvelá Kuzmová – zlatá v Oslo (TV Markíza, 19.3.2011); Labutia pieseň (TV 

Markíza, 24.2.2011); 

Na tejto scéne budú hviezdiť superstaristi (TV Markíza,16.3. 2011). Dlhá cesta býva 

poriadne zarúbaná (STV1,14.3.2011). Najlepšie slovenská lyžiarka na slalomárskej špičke 

(Plus 7 dní, 17.3.2011), Dunaj - Modrá stuha Európy (Pravda, 14.1.2011). Agentúra plesala 

na mastný účet (Pravda, 21.3.2011). Naháňačka ako hrom z jasného neba (TV Markíza, 5.11. 

2010). Karin Haidu si nabalila zajačika (Sme, 18.3.2011). 

Príklady ilustrujú, že jedným z dôležitých faktorov publicistického textu je výber 

lexiky, možnosť používania viacvýznamových a expresívnych slov. Žurnalisti spolu 

s informáciou vyjadrujú svoj názor. Kontaktové expresívne slová vzbudzujú pozornosť 

a odhaľujú postoj autora k prinášanej informácii. Slovná iniciatíva skrýva hodnotiaci prvok 

zahalený tajomstvom, no navyše má aj estetický zámer. Prienik hovorových prvkov do 

publicistického štýlu môžeme sledovať na posledných dvoch príkladoch. 

V tejto časti budeme študovať ako rozumieť metafory a ako chápať ich nové významy.  

2. 

Uvedené príklady metafor vysvetľujú svoj význam (tenor) vytváraním priameho alebo 

nepriameho odkazu pre ďalší komponent metafory (vehikula). Niekedy tenor môže byť  

implicitný a takýto typ metafory voláme anaforická metafora. Ide o metaforu, v ktorej 

chýbajúci tenor odkazuje na predchádzajúci kontext. Ilustrujeme to na príklade. 

V metafore Zlaté padáky (nadštandardné odstupné vedúcich pracovníkov) (TV 

Markíza, 5.12.2011) sa odhaľujú také súvislosti, ktoré sú spojené s farbou, ale dochádza aj 

k prestupovaniu významov dvoch pomenovaní, k ich konfrontácii a následne aj 

k aktualizovanému odhaleniu podstaty zámeru autora. V tejto metafore je tenor implicitný. 

Jeho význam chápeme z predchádzajúceho kontextu. Tenorom sú vedúci pracovníci, ktorých 

odstupné bolo nadštandardné. Je to typ obraznej metafory, ktorá umocňuje emocionálne 

vnímanie prostredníctvom názornej predstavy. Zlaté padáky vo vedomí adresáta vyvolávajú 

konkrétnu predstavu konkrétneho spoločenského javu. 

Hrad je ako mesačná krajina (zastavené stavebné práce na hrade). „ ... už dva roky je 

to obrovské mŕtve stavenisko, na ktoré nie sú vyčlenené peniaze na dostavbu“, oznámil 
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moderátor televízie (TV Markíza, 20.1.2011). Metafora, ako základ procesu, tkvie 

v porovnaní dvoch príznakov metaforou usúvzťažnených komponentov (Glucksberg, 1990, s. 

11). Porozumenie metafory Hrad je ako mesačná krajina predpokladá zvažovanie príznakov, 

ktoré reprezentujú slová „hrad“ a „ mesačná krajina“ a výber vlastností, ktoré sú spoločné pre 

obe entity. V danej metafore je to napr. vlastnosť „pustý, pochmúrny, nevľúdny“. Táto 

vlastnosť je základom pre interpretáciu metafory. 

Poslanci sú hyeny (osobné ciele). „ ... nič nevidia, len ako zo svojho postavenia 

profitovať“ (Pravda, 12.11.2011). Základom pre pochopenie ďalšej metafory sú vlastnosti 

hyen - číhajúce, nenásytné, egoistické, ktoré sú podobné vlastnostiam poslancov. Porovnanie 

príznakov vedie k pochopeniu metafory. Podobnosť je interpretovaná aj v prípade, že  

recipient nepozná entitu v pozícii tenora (poslanci), a teda nevyplýva z porovnávania (Ortony, 

1979, s. 197). Vtedy táto metafora môže byť interpretovaná nasledovne. „...nezaujímam sa 

o politiku, ale asi sú pažraví, ziskuchtiví, arogantní“. 

Slovensko je na Somálskej ceste (cesta pomoci najslabším spoločenským vrstvám) 

(TV Markíza, 15.2.2011). Pre pochopenie tejto metafory je potrebné hľadať spoločné, 

podobné vlastností Somálska a Slovenska. Získaná podobnosť bude dôsledkom procesu 

porovnávania (Ortony, 1979, s. 199). Táto metafora vyžaduje poznať nielen Slovenskú 

spoločenskú a politicko-ekonomickú situáciu, ale hlavne problémy v Somálsku. Metaforu 

môžeme chápať ako cestu Slovenska späť. Podobnosť nie je interpretovaná v prípade, že 

recipient nepozná entitu v pozícii vehikula (Somálska cesta), a teda nevyplýva 

z porovnávania. Recipient vtedy môže len vytvárať isté predpovedné situácie, ktoré vôbec  

nemusia byť pravdivé. Nasledujúca charakteristika metafory by mohla znieť. „... Nezaujímam 

sa o iné krajiny, ale Slovensko sa približuje v niečom na úroveň Somálska“. Recipientovi je 

len jasné, že tu vzniká akási podobnosť medzi Slovenskom a Somálskom. Podstata metafory 

mu, však, uniká. V súvislosti s touto metaforou by sme chceli upozorniť ešte na jeden fakt. 

Vzťah podobnosti medzi entitami metafory (tenorom a vehikulom) nie je symetrický. To 

znamená, že tenor nie je podobný vehikulu v tom istom zmysle ako vehikulum tenoru, a preto 

nie sú zameniteľné bez príznačnej zmeny zmyslu. Porovnajte. Slovensko je na Somálskej 

ceste neznamená Somálska cesta je na Slovensku. Úspechom každej metafory je, ak jej 

recipienti rozumejú a chápu autorov zámer. Podľa M.G. Johnsona to môže nastať len za 

predpokladu, ak sémantický vzťah medzi usúvzťažňovanými a relatívne vzdialenými 

pojmami nie je veľmi bizarný, ani priveľmi všedný (Johnsona,1980, s. 255). 
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Pyramídová hra nebankových subjektov (podvodníci zneužívajú dôverčivosť starých 

ľudí. Stále sa nájdu takí, ktorí sa dajú oklamať) (TV Markíza, 25. 1. 2011). Pre pochopenie  

3. 

metafory je spoločnou dominantnou vlastnosťou vehikula (nebankové subjekty) a tenora 

(pyramídová hra) vlastnosť nedôveryhodný. Kombinácia zhôd medzi nimi vysúva do popredia  

tie črty označovanej entity, ktoré vo vedomí používateľov jazyka výstižne znázorňujú pohľad 

na ne alebo ozrejmujú emocionálny postoj k nej (Němec, 1987, s. 112). 

Uvedieme ďalšiu metaforu. „Hlava Slovenskej republiky Ivan Gašparovič sa 

podrobil menšiemu chirurgickému zákroku ...“ informoval moderátor TV Markíza (TV 

Markíza, 15.2. 2011). Pri metafore hlava Slovenskej republiky musíme upozorniť už na 

známy fakt, že každé slovo metafory je členom nejakej paradigmy, či sémantického poľa 

a jeho význam je vo vzájomnej interakcii s významami ostatných slov v tomto poli. To 

znamená, že ak sa použije nejaké slovo vo funkcii vehikula metafory, vlastne sa berie do 

úvahy celé lexikálne pole, do ktorého patrí a ako model sa aplikuje na iné pole, ktorého 

jedným prvkom je tenor. Táto aplikácia nebýva vyčerpávajúca, pretože zvyšok významového 

poľa zostáva akoby v úzadí, neaktivizuje sa do takej mieri ako vehikulum (Krupa, 1997, s. 

86). Ak slovo hlava (prvok lexikálneho poľa časti tela) vnímame ako základný prvok určitej 

organizácie, spoločnosti (napr. parlament, politická strana, SR), ostatných príslušníkov tejto 

organizácie nemusíme metaforizovať ako „ ne-hlavy “, alebo im pripisovať iné metaforické 

významy späté s hlavou. Slová, ktoré označujú časti ľudského tela (aj v prípade hlava) nesú 

antropomorfický význam, pri ktorých sa prenášajú ľudské vlastnosti a charakteristiky na 

predmety a javy neživej prírody. Časté používanie podobných metafor, v ktorých hlava 

(prvok lexikálneho poľa časti tela) stojí nad určitým celkom, vedie k novinárskemu klišé, 

ktoré podlieha dobovosti. Klišéovité sú zvyčajne konštrukcie hlavy s podstatnými menami, 

ale aj s istými adjektívami.  

  Nami uvedené metafory môžeme zhrnúť do tried, teda pokúsiť sa o ich klasifikáciu 

(Dolník, 2003, s. 65-66). V publicistickom štýle sa objavujú všetky typy metafor. Od 

nominatívnych cez kognitívne metafory (Hlava Slovenskej republiky), obrazné (Zlaté 

padáky, Pyramídová hra, Slovensko je na Somálskej ceste) a citové hodnotiace metafory 

(Poslanci sú hyeny). Všetky takéto aktualizované metafory sú dynamické, ich emocionálny 

a estetický potenciál je mnohovrstvový. V publicistickom štýle sa uplatňujú hlavne 

lexikalizované metafory. Vznikajú tak, že sa individualizovaný kontextový význam, na 

ktorom bola metafora založená, začne opakovane používať v rozmanitých kontextoch. V 
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tomto procese aktuálny význam zrastá so slovom, systémovo sa fixuje ako jeho ustálený 

druhotný význam. Takéto nepriame pomenovanie sa môže uplatniť vtedy, ak je medzi 

slovami nejaký vzťah, tvoria istú sémantickú štruktúru a spolu ústia v obsahový význam. 

Zmeny vo význame vznikajú rozdielnym zoskupovaním a prenášaním sémantických 

príznakov. Mimoriadne divadlo. „... ja som iné divadlo videl od pána predsedu vlády“, dodal 

expremiér Fico (TV Markíza, 17.3.2011).  

Metafory v publicistických textoch treba však odlišovať od dobového klišé. Metafory 

nepodliehajú časovosti, ani módnosti, v texte plnia funkciu obraznosti a aktualizujú text 

v závislosti od kontextových možností. Klišé je takisto estetizujúci prvok, no podlieha  

fenoménu časovosti. Častým používaním sa stáva čímsi očakávaným, poznaným a prestáva 

fungovať ako jazykovoštylistická zvláštnosť. Klišéovité alebo šablónovité konštrukcie sú 

vlastne ošúchané metafory, typické pre istého autora alebo pre konkrétny štýl. Sú súčasťou 

publicistického štýlu, ktorý je charakteristický tým, že sa tu tvoria texty v časovom limite 

a nútia autorov vyjadrovať sa podľa ustálených vzorcov. Uvedieme príklady: Cesta 

zarúbaná/Tŕnistá cesta. Pretlačiť názor, Gejzír nápadov, Labutia pieseň (TV Markíza, 

24.2.2011). 

Vo všetkých nami uvedených príkladoch metafory nastavujú zrkadlo našej spoločnosti 

a objektívne odzrkadľujú hlavne to, čo sa nám nepáči. 

4. 

Uvedieme zopár príkladov metafor z ruských médií. Sú pekným spestrením  

publicistického štýlu, ich význam závisí od širšieho kontextu. Príklady sú z denníka 

Kommersant a Vedomosti.  

Золотые дети России (Zlaté deti Ruska) (Kommersant, 14.3.2011). Autor článku 

vysvetľuje, že synovia a dcéry najvyšších predstaviteľov Ruska sa najčastejšie objavujú vo 

vedení obrovských podnikov, bánk. Дети кaк настоящие дельцы с кучей активов за 

спиной (Deti ako skutoční podnikatelia s hŕbou aktivít na pleciach). Pre porozumenie 

metafory je treba hľadať spoločnú vlastnosť medzi vehicula (skutoční podnikatelia) a tenora 

(zlaté deti). Vehicula je v dominantnom postavení a od neho sa odvíjajú vlastnosti 

tenora(deti). Ich spoločnou vlastnosťou je  zaneprázdnenosť, veľká zodpovednosť, 

rodinkárstvo, klientelizmus.   

Чиновник – это звучит дорого (Úradník - to znie hrdo) (Kommersant, 14.3.2011). 

Článok vysvetľuje metaforu v tom zmysle, že úradnícke kreslo nepredpokladá zaujímavú 

prácu, ale zabezpečuje jeho majiteľovi veľkolepé možnosti – prestíž, doplnenie materiálnych 
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a iných vymožeností v osobný prospech. Podobnosť tejto metafory môžeme spájať 

s podobnosťou metafory v drámach Gorkého „Человек – это звучит дорого“ (Človek - to 

znie hrdo). 

Детское кресло (Detské kreslo) (Kommersant, 12. 3.2011). Na objasnenie metafory 

je treba vysvetliť, že často kreslá ľudí, ktorí odchádzajú do dôchodku, sú prenechávané 

deťom, ktoré nie sú hlúpe, nakoľko získali „pekné“ vzdelanie na prestížnych vysokých 

školách v zahraničí. Takéto metaforické pomenovanie sa vyznačuje tým, že podobnosť medzi 

príslušnými entitami nehrá žiadnu úlohu, okrem toho, že sú základom metaforického prenosu. 

V tejto metafore je tenor implicitný. Jeho význam chápeme z predchádzajúceho kontextu. 

Tenorom je spoločenská situácia v Rusku, ktorá zjavne patrí mladej prominentnej časti 

Ruska.   

Нам нужно сохранить зелёные лёгкие Москвы (Potrebujeme zachrániť zelené 

pľúca Moskvy) (Kommersant, 12.3.2011). Analýza metafory svedčí o dôležitosti farieb pri   

obrazných pomenovaniach. Farby umocňujú emocionálno-estetický účinok metafory, ale i jej 

prenesený význam. V analyzovanom príklade sa neodhaľujú len súvislosti s farbou, ale aj 

prenos príznaku alebo komplexu príznakov z jednej entity na inú entitu. V našom príklade 

farba, tvar, veľkosť. Neprenášajú sa len vonkajšie príznaky, ale aj funkčné vlastnosti, ako aj 

zmyslové vnemy (Dolník, 2003, s. 64). Napr. zelené pľúca sú funkčne podobné s pľúcami 

človeka a vnemovo podobné, na základe prenosu z jednej oblasti zmyslového vnímania do 

druhej, s prírodou.  

 Губернаторов ценят за голоса (Gubernátorov hodnotia počtom hlasov) 

(Kommersant, 12.3.2011). Na vysvetlenie metafory autor článku pokračuje. „ ... если ты 

любыми путями даш процент, то всё остальное тебе сойдёт с рук, если нет, 

единственная дорога - уволнения“ („ ... ak akýmkoľvek spôsobom poskytneš percentá, 

všetkého ostatného sa zbavíš, ak nie, jedinou cestou je prepustenie“) (Kommersant, 

12.3.2011). Príklad ilustruje poznatok, že základom metafory je použitie istého výseku 

skutočnosti, v ktorom dôležitú úlohu hrá kultúrny kontext. V istom kultúrnom prostredí  

kvantita (hlasov) a nie kvalita (práce) je zárukou práce gubernátorov.  

Глава Бащкирии отозвал из Совета Федерации финансиста. (Hlava Baškirska 

odvolala z Federálnej Rady ministra financií.) (Kommersant, 16.3.2001). Над Японией 

снова восходит солнцe. (Nad Japonskom opäť vychádza slnko.) (Kommersant, 21.3.2001); 

Московскую землю заставят крутиться. (Zabránia Moskovskej zemi, aby sa krútila.) 

(Kommersant, 21.3.2001); Рассвет на закате. (Úsvit na západe.) (Kommersant, 21.3.2001); 
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Михаил Прохоров принял путь от тюрьмы до награды (Michal Prochorov prijal cestu 

od väznice až po vyznamenanie.) (Kommersant, 21.3.2001). 

5. 

Cieľom tejto lexikálnej iniciácie je zaujať svojou expresívnosťou. Pestrosť 

publicistického textu umocňujú metafory založené na protikladoch, ktoré upútavajú svojou  

nápaditosťou. Sú to metafory, ktoré posilňujú negatívny ráz výpovede, ale nájdeme aj kladné 

hodnotenie spoločenských javov. Zrejmý je aj prienik cudzích slov a hovorových výrazov. 

Губернатором указано зеленеть (Gubernátorom je naznačené zelenieť) 

(Kommersant, 13.3.2011). Táto metafora zjavne svedčí o viacvýznamovosti metafor a ten 

pravý význam, aj keď nemusí byť stále jednoznačne pochopený, vyplýva z kontextu, 

pre ktorý metafora vznikla. Autor článku poukazuje na fakt, že je dôležité zaviesť ekologické 

ukazovatele do systému kritérií, podľa ktorých sa oceňuje efektívnosť práce gubernátora. 

Experti vítajú „ ...зелёный поворот Белого дома“ („ ... zelený obrat v Bielom dome“) 

(Kommersant, 13.3.2011). 

Россия – родина хай-теки (Rusko – vlasť hi-tech) (Kommersant, 23.3. 2011). Typ 

metafory, v ktorej dochádza k nahradeniu významu jedného slova iným slovom (slovami). 

Spoločným znakom vehikula (vlasť hi-tech) a tenora (Rusko) v tom prípade metafory je 

vysoko technický, dokonalý, moderný. Metafora je obrazom sovietskej spoločnosti, 

predstavuje bohatý zdroj pre analýzu a pochopenie myšlienkových procesov. V tejto metafore 

je citeľný prienik cudzích slov a je dôkazom stále rastúceho počtu metafor z oblasti vedy 

a techniky. 

Rozsiahly materiál metafor zo slovenskej a ruskej tlače svedčí o fakte, že metafory 

patria k najdynamickejším spôsobom obohacovania publicistických textov v slovenčine, tak 

aj v ruštine. Na tvorení metafor sa podieľajú takmer všetky jazykové roviny. Formálnu rovinu 

zastupuje morfológia, syntax a lexikológia. Významovú rovinu sémantika. Vzhľadom na to, 

že slovenský a ruský jazyk sú typologicky podobné jazyky, samotný slovotvorný postup 

v oboch jazykoch je vnímaný tradične a pridržiava sa zaužívaných slovotvorných postupov. 

Rovnaký dôraz sa kladie na sémantickú a formálnu stránku u oboch jazykov. V morfologickej 

rovine ide o typy kombinácií slovných druhov vstupujúcich do vzťahov. V syntaktickej 

rovine o spôsob ich spájania do jedného významového celku. Tieto nie sú zameniteľné bez 

signifikantnej zmeny zmyslu (Žoľ, 1984, s.133). Metafory v oboch jazykoch vo svojej 

sémantike odrážajú národno-kultúrny komponent.  
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Zmeny v celom systéme ruského jazyka sú spojené s fenoménom tzv. 

„demokratizácie“ jazyka. Aj v publicistickom prejave sa to prejavuje nadmerným prenikaním 

hovorových prvkov do striktne normovaných oblastí písomného prejavu. Publicistický štýl je 

otvorený frazeologizmom, knižným výrazom, prevzatým slovám, kontrastom a slovným 

hračkám. Príklady sú neklamným dôkazom variabilnosti nášho jazyka. Každý pojem má svoj 

osobitý význam, ale komunikačná prax ukazuje, že analyzované slová prekonávajú svoje 

významové obmedzenia a participujú na spoločnom prenesenom význame.  

Neštandardné publicistické prvky tvoria vhodný predpoklad pre individuálnu 

kreativitu autora, ktorá robí konkrétny autorský príspevok jedinečným.  
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