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1 Úvodné poznámky1 Úvodné poznámky1 Úvodné poznámky1 Úvodné poznámky    

VVVV príspevku sa budeme zaoberať problematikou viacslovných po-
menovaní a možnosťami ich lexikografického spracovania. Termín 
viacslovné pomenovanie predstavuje strešný termín, ktorý zahŕňa 
viaceré funkčné podtypy. V koncepcii A. Jarošovej (2000) sa jednotlivé 
podtypy viacslovných pomenovaní klasifikujú na základe kritéria no-
minačnosti. V závislosti od prítomnosti designačnej (nominačnosť) 
a pragmatickej zložky (postojovosť), kritéria definičnosti a identifikač-
nej funkcie a kritéria kolokability autorka vymedzuje nocionálne viac-
slovné pomenovania a frazémy. Nocionálne viacslovné pomenovania 
ďalej člení na lexikalizované spojenia (v teoretickej literatúre sa v tejto 
súvislosti uvažuje o lexikalizácii analytického typu), viacslovné termí-
ny a viacslovné propriá.  

V centre našej pozornosti s ohľadom na lexikografické spracovanie 
stoja tzv. neutrálne viacslovné pomenovania (k termínu pozri Ološtiak, 
2011, s. 119) – neterminologické, nefrazeologické viacslovné pomeno-
vania s minimálne dvoma autosyntagmatickými komponentmi. Na 
rozdiel od kolokačných slovníkov cieľom Slovníka viacslovných po-
menovaní je lexikografické spracovanie tej podskupiny viacslovných 
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pomenovaní, ktoré ako celok pomenúvajú jeden denotát a medzi jed-
notkami, ktoré ich tvoria, existuje pevný vnútorný vzťah, takže ich 
nechápeme ako samostatné pomenovania, ale ako súčasť nového po-
menovania so samostatným lexikálnym významom (Sekaninová, 1993, 
s. 90 – 91). Práve nominančná funkcia nám umožní odlíšiť systémové 
kolokácie s nominačnou funkciou od kolokácií, pri ktorých možno 
predpokladať istú mieru ustálenosti, ale o nominančnej funkcii pri 
nich uvažovať nemožno, porov. napr. viacslovné pomenovanie sklaná 
ruža a voľnú syntagmu papierová ruža. Pri spojení papierová ruža ne-
možno predpokladať potrebu pomenovať typovo vyhranený denotát. 
Utváranie viacslovných pomenovaní možno chápať ako jeden 
z prejavov všeobecných komunikačných princípov, ktorý sa odráža 
v úsilí o presné, jednoznačné pomenovanie jednotliviny. V tejto súvis-
losti A. Jarošová (2007, s. 97) poznamenáva, že „funkčným určením 
(lexikalizovaných spojení, dopl. M. I.) je primerane pomenovať špeci-
fikovanú (literárny kritik, skokanské lyže, dospieť k názoru) alebo 
zovšeobecnenú (literárna obec, športové potreby) jednotlivinu, pome-
novať známy, dobre vymedziteľný a konvenčný pojem“. Preto za pri-
rodzenú domovskú provenienciu možno považovať práve komunikáty 
prináležiace do oblasti objektívnych štýlov. 

 
 

2 Viacslovné pomenovania v slovníku2 Viacslovné pomenovania v slovníku2 Viacslovné pomenovania v slovníku2 Viacslovné pomenovania v slovníku    
Na základe kritéria lexikalizovanosti S. Sprenger (2003, s. 4) definu-

je ustálené spojenia ako špecifickú kombináciu dvoch alebo viacerých 
slov, ktoré sú uchované v mentálnom lexikóne a vyjadrujú špecifický 
koncept. V tomto zmysle možno hovoriť o nekompozičnosti viacslov-
ného pomenovania v tom zmysle, že kombinácia a štruktúra kompo-
nentov jednotiek nie sú utvárané vždy nanovo, ale sú uchované 
v mentálnom lexikóne. Napriek tomu môže stupeň lexikálnej a syntak-
tickej variantnosti viacslovných pomenovaní varírovať. V slovenskom 
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kontexte sa tieto postrehy stali základom vymedzenia konceptu kom-
binančného/kolokačného kontinua v teoretickej koncepcii A. Jarošovej 
(2007). Podľa tejto autorky „je potrebné predpokladať aj prototypické 
jadrá    určitých kategórií a pomerne veľké oblasti prechodných javov 
tvoriacich perifériu, napr. viacslovné termíny (s extenziou do lexikali-
zovaných spojení), viacslovné propriá (s extenziou do termínov a fra-
zém), lexikalizované spojenia (s extenziou do frazém a typických spo-
jení) a frazémy (s extenziou do typických a ostatných ustálených spo-
jení)“ (Jarošová, 2007, s. 97). V niektorých prácach sa koncept kolo-
kačného kontinua stáva základom vymedzenia jednotlivých podtried 
viacslovných pomenovaní na základe stupňa sémantickej kompozicio-
nality, syntaktickej fixovanosti a lexikalizácie (pozri Wray, 2002).  

V teoretickej literatúre sa intenzívna pozornosť venovala a venuje 
problematike vymedzenia faktorov, pomocou ktorých môžeme delimi-
tovať viacslovné lexikálne jednotky od voľných syntagiem (pozri bliž-
šie Kučerová, 1974; Kačala, 1997; Jarošová, 2000; Kralčák, 2005; Ološ-
tiak, 2011). Tieto faktory sa vo všeobecnosti delia na obligatórne, teda 
kriteriálne, definičné a nekriteriálne, resp. nedefiničné, fakultatívne. 
Nekriteriálnosť istých faktorov je podmienená (1) skutočnosťou, že 
danou kvalitou nedisponuje celá paradigma viacslovných pomenovaní; 
(2) skutočnosťou, že rovnakú vlastnosť nachádzame aj v skupine voľ-
ných syntagiem. Pri pokuse o dezambiguizáciu spojení sa ukazuje, že 
delimitácia viacslovných pomenovaní a voľných syntagiem je relatívne 
bezproblémová, ak na daný jav nazeráme z onomaziologickej perspek-
tívy. Na základe vymedzených kritérií možno diferencovať dve samo-
statné kategórie spojení lexikálnych jednotiek: voľné syntagmy a viac-
slovné pomenovania. Ak však k analýze pristupujeme semaziologicky 
a našou úlohou je stanoviť status konkrétnej jednotky, v mnohých 
prípadoch sa aplikácia týchto kritérií ukazuje problematická.  

Pokus o delimitáciu viacslovných pomenovaní a voľných syntagiem 
predstavuje jeden z najnáročnejších problémov lingvistického skúma-
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nia. Absencia jednoznačných kritérií na rozlišovanie viacslovného 
pomenovania, analytickej lexémy a voľnej syntagmy je podľa nášho 
názoru dôsledkom teoreticko-metodologických východísk, na ktorých 
stavia takmer úplná väčšina doterajších lingvistických smerov a z kto-
rých prirodzene vychádzajú i viaceré existujúce analýzy viacslovných 
pomenovaní. Ide o zaužívaný spôsob klasifikácie jazykových javov 
a s tým súvisiaci pohľad na ich povahu (a povahu jazyka vôbec). Viac-
slovné pomenovania a voľné syntagmy sú definované ako kategórie, do 
ktorých konkrétny jazykový jav buď patrí, alebo nepatrí. Ide o spôsob 
klasifikácie, ktorý v lingvistike prevláda aj pri jednotkách z iných ro-
vín (napr. slovné druhy, vetné členy, sémantické roly atď.). Problém je 
v tom, že daný spôsob klasifikácie zrejme nezodpovedá povahe jazyko-
vých javov. V mnohých prácach sa totiž konštatovalo (porov. napr. 
Aarts et al. 2004), že je adekvátnejšie jazykové javy kategorizovať gra-
duálne, to znamená, že niektoré javy možno považovať za „lepšie“ re-
prezentanty danej kategórie než iné (porov. Čech, 2012). Štruktúra 
kategórie viacslovných pomenovaní je organizovaná prototypovo, čo 
znamená, že (i) niektoré jednotky možno považovať za lepšie repre-
zentanty kategórie „viacslovné pomenovanie“, (ii) hranice kategórie 
„viascslovné pomenovanie“ sú priepustné. Takýto spôsob uvažovania 
nachádzame vo viacerých prácach zaoberajúcich sa problematikou 
viacslovných pomenovaní. Napríklad v práci H. J. Giegericha (2005) sa 
zdôrazňuje, že niektoré kombinácie adjektívum + substantívum (popri 
jednoznačných prípadoch kolokácií na základe vymedzených kritérií 
prináležiacich do syntaktickej alebo lexikálnej proviniencie) možno 
považovať za konštrukcie, ktoré nemajú plnohodnotný syntaktický 
alebo lexikálny status a môžu predstavovať významnú oblasť prekrý-
vania sa syntaxe a lexikónu.  

Problémom lexikografického spracovania viacslovných pomenova-
ní je, že zatiaľ čo teoretické opisy môžu pracovať s graduálnych chápa-
ním javov, lexikografické spracovanie jednotiek je chtiac-nechtiac 
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založené na kategoriálnom opise, tzn. na predpoklade, že sledovaná 
jednotka buď je, alebo nie je viacslovným pomenovaním (je alebo nie 
je zaradená v slovníku). 

Na neexistenciu pevnej a nepriepustnej hranice medzi neutrálnym 
viacslovným pomenovaním a voľnou syntagmou možno poukázať už 
prostredníctvom nasledujúcich dvoch skupín VP. Pri jednotkách pat-
riacich do prvej skupiny sa kategoriálna príslušnosť pociťuje výraznej-
šie (arabská guma, hákový kríž, hrubá múka, zlatý rez, čierne pivo), 
zatiaľ čo pri jednotkách druhej skupiny – aj vďaka nižšej miere séman-
tickej a kolokačnej transponovanosti, resp. jednoznačnej terminologic-
kej príslušnosti – sa táto kategoriálna príslušnosť pociťuje v menšej 
miere (sladká voda, morské dno, mestský park, novinový formát, kniž-
ná obálka, literárna tradícia, masová spoločnosť, národná identita, ná-
zorová skupina). Osobitným problémom je určenie statusu spojenia 
v prípade existencie paradigmatických radov typu lifestylový časopis, 
literárny časopis, módny časopis, humoristický časopis, hudobný časo-
pis, lekársky časopis, erotický časopis. Práve možnosť pravidelného 
utvárania jednotiek na základe očakávaných systémových vzťahov 
(adjektívne komponenty spojení sú vo vzťahu kohyponymie) oslabuje 
ich mieru reprodukovanosti a situuje ich tak na dolnú hranicu lexika-
lizácie. Naopak, ak jednotka do takýchto systémových vzťahov ne-
vstupuje, je to signál vyššej miery jej reprodukovanosti a ustálenosti 
(porov. sladká voda – slaná voda – ?kyslá voda). Blokovanie široko 
chápaných paradigmatických vzťahov (synonymie, antonymie, kohy-
ponymie) predstavuje jeden zo základných štruktúrnych indikátorov 
lexikalizovanosti spojenia, napr. kyslý dážď – *sladký dážď, čierna ko-
mora – *čierna špajza. Ani tento faktor však nemá v systéme viacslov-
ných pomenovaní absolútnu silu: v niektorých prípadoch možno vy-
medziť paradigmatické série viacslovných pomenovaní, napr. kladný 
náboj – záporný náboj, alkoholický nápoj – nealkoholický nápoj, zadná 
náprava – predná náprava, malá násobilka – veľká násobilka, ťažké 
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ublíženie na zdraví – ľahké ublíženie na zdraví, vajíčko namäkko – 
vajíčko natvrdo, sláčikový nástroj – strunový nástroj, nukleárna zbraň 
– jadrová zbraň a pod.  

 
 

3 Kolokácie v3 Kolokácie v3 Kolokácie v3 Kolokácie v    korpusekorpusekorpusekorpuse    
3.1 Korpusové nástroje na skúmanie viacslovných pomenovaní3.1 Korpusové nástroje na skúmanie viacslovných pomenovaní3.1 Korpusové nástroje na skúmanie viacslovných pomenovaní3.1 Korpusové nástroje na skúmanie viacslovných pomenovaní    
Štúdium kolokácií predstavuje iný prístup ku skúmaniu viacslov-

ných pomenovaní. Vychádza sa pri ňom zo súvyskytu slov – teda 
z faktu, že isté slová sa navzájom predpokladajú, to znamená, že isté 
slovo sa objavuje v kolokácii s iným slovom častejšie, ako to je štatis-
ticky pravdepodobné, napr. konečné rozhodnutie, výsledný efekt, 
nadživotná veľkosť a pod. Výhodou korpusu je, že umožňuje bádateľo-
vi tieto súvyskyty na základe istých štatistických nástrojov identifiko-
vať.  

Jedným z kritérií zaradenia viacslovného pomenovania do slovníka 
je aj frekvenčný parameter. Slovník viacslovných pomenovaní bude 
obsahovať jednotky, ktoré sa bežne používajú v jazykovom úze. Dolo-
ženosť a frekvenciu jednotiek v jazykovom úze možno skúmať pro-
stredníctvom databázy Slovenského národného korpusu (ďalej SNK). 
Osobitný problém pri mapovaní frekvenčnej zaťaženosti jednotlivých 
viacslovných pomenovaní bude predstavovať problematika homony-
mie. Pôjde predovšetkým o homonymiu medzi viacslovnými pomeno-
vaniami a kompozične identickými voľnými spojeniami (v tejto súvis-
losti možno na základe analógie s frazeologickými jednotkami hovoriť 
o vzťahu tzv. ambisémie medzi nelexikalizovanou voľnou syntagmou 
a súvzťažným lexikalizovaným pomenovaním): americká noc (film. 
„technika umožňujúca nakrúcanie nočných scén za denného svetla“), 
rybie oko (film. „špeciálny typ širokouhlého objektívu, ktorý je schop-
ný zachytiť skutočnosť v zornom uhle presahujúcom 180º“), špeciálne 
efekty (film. „vzbudenie ilúzie skutočnosti využitím optických alebo 
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mechanických pomôcok“), fantastická literatúra (lit. „literatúra zame-
raná na nadprirodzené úkazy, racionálne nevysvetliteľné javy, výskyt 
mágie a pod.“), nová kritika (lit. „anglo-americký literárny smer 20-
tych až 50-tych rokov 20. storočia, ktorý do centra pozornosti postavil 
básnický text“), nový román (lit. „žáner francúzskej literárnej avant-
gardy, ktorý odmietol tradičné postupy používané v klasickom romá-
ne“); ďalej o homonymiu onymických a neonymických viacslovných 
pomenovaní, napr. laterna magica – Laterna magica, Biblia pauperum 
– biblia pauperum, resp. o homonymiu medzi nefrazeologickými 
a frazeologickými viacslovnými pomenovaniami. V súvislosti s homo-
nymiou medzi frazeologickými a frazeologickými konštrukciami sa 
ukazujú dva problémy: jednak paralelná existencia frazeologického 
a nefrazeologického viacslovného pomenovania,ktorá môže ovplyvniť 
údaj o frekvenčnej distribúcii jednotky a následne aj jej možné zarade-
nie do slovníka, napr. vysoká škola (Za buržoáznej republiky bola na 
Slovensku jedna vysoká škola. – Prijímanie na školy bolo vysokou ško-
lou taktiky.), bod mrazu (Srieň vzniká na prudko tečúcich riekach 
prechladením vody na niekoľko stotín stupňa pod bod mrazu. – Nálada 
pod bodom mrazu.), čierna diera (Mikroskopické čierne diery by moh-
li spôsobiť zánik Zeme. – Faktom je, že z čiernej diery roky prúdom 
vytekali miliardy korún.), jednak stanovenie statusu konkrétnej jed-
notky, teda otázka delimitácie frazém a nefrazeologických viacslov-
ných pomenovaní, napr. modrá tabletka, skúška dospelosti, modrá krv, 
červená knižnica, zelená vlna a pod. Tento problém sa objavuje pri 
jednotkách s vysokou mierou nekompozicionálnosti danú sémantickou 
transpozíciou komponentov spojenia. V našom prístupe sa sémantická 
transpozícia komponentov môže realizovať aj pri neutrálnych viac-
slovných pomenovaniach, typickým príkladom sú napríklad viacslov-
né termíny z oblasti rastlinnej a živočíšnej nomenklatúry ako pastier-
ska kapsička, papuľka väčšia, plamienok vlašský, klinček bradatý 
a pod. 
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Pri vyhľadávaní kolokácií je výhodné pracovať so štatistickými 
funkciami. Prvou z nich je absolútna frekvencia hľadaného výrazu. 
Absolútna frekvencia predstavuje základný štatistický údaj, ktorý zís-
kavame pri každom vyhľadávaní. Predstavuje počet výskytov hľada-
ného výrazu x v celom korpuse. Pri stanovovaní absolútnej frekvencie 
bigramov až n-gramov používame dva korpusové nástroje, a to funkciu 
Kolokácie a funkciu Grafické vyhľadávanie. Pri vyhľadávaní prostred-
níctvom funkcie Kolokácie sa opierame o kľúčové slovo a v korpuse 
zisťujeme jeho najfrekventovanejšie pravostranné a ľavostranné kolo-
káty, susediace slová, a to na základe stanoveného rozsahu. Zoznamy 
najfrekventovanejších kolokátov prinášajú veľa „hlušiny“, lebo na pr-
vých pozíciách sa, prirodzene, kolokáty patriace k nesamostatným 
alebo nadstavbovým slovným druhom, ako sú spojky, predložky, zá-
mená alebo ich spojenia s pomocnými slovesami ako byť a mať. V čase, 
keď máme k dispozícii morfologicky značkované korpusy, sa extrakcia 
kolokácií robí pomocou pridania tzv. slovnodruhových filtrov. Takýto 
spôsob vyhľadávania sa realizuje prostredníctvom grafického vyhľadá-
vania, To znamená, že sa zisťuje len frekvencia kolokácií, ktoré spĺňajú 
požiadavku určitého slovnodruhového vzorca, napr.: ADJ + SUBST, 
SUBST + PREP + SUBST, ADJ + ADJ + SUBST a pod. Vďaka týmto 
filtrom sa detekcia systémových kolokácií výrazne zlepší. 

Osobitnými funkciami popisujúcimi spoločný výskyt slov sú mi-
score a t-score. Umožňujú klasifikovať slová na základe ich spoluvýs-
kytu s inými slovami a identifikovať kolokácie. Mi-score označuje 
pravdepodobnosť, že javy x a y nastanú súčasne. V našom prípade ide 
o pravdepodobnosť výskytu slova y v kontexte hľadaného slova x. Ne-
žiaducou vlastnosťou hodnoty mi-score je, že je príliš determinovaná 
frekvenciou jednotlivých slov. Najvyššie hodnoty tak dosahujú slová 
s nízkou frekvenciou. Pomocou T-score sa testuje, či zistené počty 
výskytov jednotlivých slov a ich dvojíc zodpovedajú náhodnému roz-
loženiu slov v korpuse. Čím vyššia je hodnota t-score, tým menej je 
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pravdepodobné, že ide o náhodné rozloženie slov a naopak, tým prav-
depodobnejšie je, že ide o pevné, ustálené kombinácie slov, t. j. 
o kolokácie. T-score predstavuje nástroj, pomocou ktorého možno 
presnejšie stanoviť pravidelnosť, systémovosť kolokácie pri jednotkách 
s nižšou frekvenciou (porov. Blatná, 2004). 

Porovnaj údaje o ľavostranných kolokáciách lexémy káva na zákla-
de hodnoty mi-score a t-score získané z SNK: 

MI-score  T-score  

cibetková  šálka  

meltová  čierna  

zrnková  silná  

bezkofeínová  piť  

prekvapkávaná  dať  

dopitá  vypiť  

pražiareň  čaj  

nedopitá  uvariť  

filtrovaná  popíjať  

melange  ranný  
 

Ukazuje sa, že t-score bude vhodným nástrojom na vyhľadávanie 
systémových kolokácií frekventovaných lexém (čierna káva), MI-score 
zasa na vyhľadávanie kolokácií lexém, ktoré majú relatívne nízku 
frekvenciu, ale sú kandidátmi na začlenenie do zoznamu VP (zrnková 
káva, meltová káva). V obidvoch prípadoch však nejde o spoľahlivé 
nástroje. Vysokú hodnotu MI-score môžu mať aj nízkokolokabilné, 
prípadne monokolokabilné jednotky, ktoré nemajú status viacslovného 
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pomenovania: hurónsky smiech, a naopak, vysoká hodnota T-score 
neznamená, že ide o viacslovné pomenovanie, napr. ranná káva, silná 
káva. 

Vysokú hodnotu MI-score možno tiež predpokladať pri viacslov-
ných pomenovaniach s cudozjazyčnými komponentmi, napr. viola da 
gamba, chargé d'affaires, persona non grata, casus belli, deus ex ma-
china, fait accompli a pod. 

 
3.2 Terminologickosť viacslovných pomenovaní3.2 Terminologickosť viacslovných pomenovaní3.2 Terminologickosť viacslovných pomenovaní3.2 Terminologickosť viacslovných pomenovaní    
Viacslovné termíny majú v terminológii široké zastúpenie. Podľa 

štatistického výskumu českej terminológie sú v sústave termínov viac-
slovné jednotky zastúpené až 77,5 % oproti jednoslovným termínom, 
ktoré dosiahli celkový podiel 22,5 % (Poštolková – Roudný – Tejnor, 
1983, s. 49).  

V teoretickej literatúre sa konštatuje, že terminologickosť možno 
považovať za záruku nominačnosti, reprodukovanosti, pevnosti deno-
tačného vzťahu pri viacslovných pomenovaniach (Ološtiak, 2011, 
s. 107). Podľa tohto autora kritériá „v skupinách VP, ktorých sa (ter-
minologickosť, onymickosť, dopl. M. I.) týkajú (odborné termíny, 
vlastné mená), sú platné vždy“ (Ološtiak, 2011, s. 118). Jednoznačnú 
silu kritéria terminologickosti však relativizujú jednotky, ktoré majú 
status polotermínov: nezávislé umenie, členitosť pobrežia, hudobná 
súťaž, rovnosť pohlaví a pod. Už K. Hausenblas (1962) upozorňuje na 
fakt, že okrem zreteľných termínov a netermínov existuje prechodná 
oblasť, slová slabo terminologizované. Pri týchto jednotkách sa objavu-
je menšia jednota a záväznosť v používaní, majú odborné zafarbenie, 
bežne sa v odborných prejavoch uplatňujú, avšak nie v striktne vyme-
dzenom význame. Podľa tohto autora ide najmä o termíny škôl, sme-
rov, pracovných skupín, ďalej termíny individuálne a termíny utvore-
né ,,ad hoc“ pri riešení danej úlohy. Korpus predstavuje nástroj, ktorý 
bádateľovi umožňuje: (i) skúmať frekvenčnú zaťaženosť terminologi-
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zovaného viacslovného pomenovania (tým možno delimitovať frek-
venčne málo zaťažené termíny individuálne a utvorené ad hoc od ter-
mínov všeobecne používaných, ktoré budú predmetom lexikografic-
kého spracovania), (ii) fenomén determinologizácie, teda procesu, keď 
termíny pri používaní v iných komunikačných sférach či funkciách 
strácajú svoj charakter a ich terminologický význam sa oslabuje alebo 
posúva (Poštolková, 1984). Významným signálom spustenia procesu 
determinologizácie je penetrancia viacslovného pomenovania v ne-
terminologických kontextoch, zvlášť v textoch publicistického štýlu. 
Skúmanie štýlovej distribúcie viacslovného pomenovania v korpuso-
vých textoch umožňuje mapovať procesy determinologizácie, ide naj-
mä o termíny z právnickej oblasti fyzická osoba (PRF: 2355, INF: 2350, 
IMG: 4), ekonomickej oblasti daň z pridanej hodnoty (INF: 989, PRF: 
454, IMG: 5), kultúry a umení symfonický orchester (INF: 175, PRF: 
80, IMG: 35) ai. 

 
3.3 Nominačnosť viacslovných pomenovaní3.3 Nominačnosť viacslovných pomenovaní3.3 Nominačnosť viacslovných pomenovaní3.3 Nominačnosť viacslovných pomenovaní    
Za vlastnosť s najvyššou mierou kategoriálnej dôležitosti sa pri de-

limitácii viacslovných pomenovaní považuje nominačnosť a ustálenosť 
s podkritériami reprodukovanosť a dispozičnosť. Ustálenosť viacslov-
ného pomenovania sa prejavuje na komunikačno-funkčnej a štruktúr-
nej úrovni (Ološtiak, 2011, s. 104 – 105). Dotknime sa bližšie štruktúr-
nej úrovne, keďže zahŕňa operácie, ktoré sú materiálovo verifikova-
teľné. Dáta získané zo SNK nám umožňujú overovať možnosti jednot-
livých štruktúrnych operácií pri konkrétnych viacslovných pomeno-
vaniach:    

(a) Nemennosť komponentového zloženia:(a) Nemennosť komponentového zloženia:(a) Nemennosť komponentového zloženia:(a) Nemennosť komponentového zloženia:    
Osobitnú pozornosť bude pri príprave slovníka potrebné venovať 

problému variantnosti viacslovných pomenovaní, a to lexikálnej va-
riantnosti, napr. čierna komora – tmavá komora, v rámci nej špecificky 
slovotvornej variantnosti, napr. tlačiarensky/tlačiarsky lis, stolná/sto-
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lová lampa, syntaktickej variantnosti: alternatívny zdroj energie – al-
ternatívny energetický zdroj, nádor na mozgu – mozgový nádor, ako aj 
ortografickej variantnosti, napr. contradictio in adiecto – contradictio 
in adjekto , commedia dell´art – komédia dell´art. Vysoká miera va-
riantnosti je typická pre kalkované a polokalované viacslovné pome-
novania, napr. problémová hra – tézová hra, naratívne divadlo – roz-
právané divadlo, spustenie deja – okamih dramatického nasadenia, reč 
tela – telesný výraz, gestické divadlo – pohybové divadlo a pod. (po-
rov. Pavis, 2004). Existencia variantnosti relativizuje silu kritéria ne-
mennosti komponentového zloženia ako delimitačného faktora. 
V tomto bode možno nadvizazať na podnetnú štúdiu A. Jarošovej 
(2009), ktorá konštatuje: „... otázka variantov má pre lexikografa kľú-
čovú závažnosť aj preto, lebo sa týka problému totožnosti slova, teda 
otázky, či máme pred sebou jedno slovo v dvoch formálnych obme-
nách, alebo máme pred sebou dve slová.“ 

(b) Nemožnosť vkladať slová medzi komponenty VP: (b) Nemožnosť vkladať slová medzi komponenty VP: (b) Nemožnosť vkladať slová medzi komponenty VP: (b) Nemožnosť vkladať slová medzi komponenty VP:     
Nemožnosť vkladať slová medzi komponenty viacslovného pome-

novania neplatí pri skupine verbonominálnych pomenovaní typu mať 
strach. Podľa M. Ološtiaka (2011, s. 105) sa v tomto kontexte možnosť 
bližšieho rozvitia substantívneho člena v multiverbizovaných spoje-
niach: robiť orbu – robiť hlbokú orbu javí ako anomália. Nazdávame 
sa, že adekvátnejšie je nehovoriť o anomálii (podobne sa pri frazeolo-
gických jednotkách uvažuje o ich potenciálnych členoch a zámenných 
alternantách) vzhľadom na fakt, že pri verbonominálnych pomenova-
niach ide o frekventovaný a pravidelný jav. Ako produktívnejšie sa 
nám javí vymedzovať základné vlastnosti viacslovných pomenovaní 
vzhľadom na dve diferencované podskupiny viacslovných pomenova-
ní: nominálne a verbonominálne. 

SNK však prináša doklady aj na prípady vkladania slov medzi kom-
ponenty nominánych viacslovných pomenovaní, napr. mestský park – 
mestský verejný park, mestský detský park, mestský banskobystrický 
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park, mestský nábrežný park; hudobná skupina – hudobná gospelová 
skupina, hudobná folková skupina, hudobná skautská skupina, hudob-
ná študentská skupina. Takúto možnosť pozorujeme pri viacslovných 
pomenovaniach stojacich na dolnej hranici lexikalizovanosti. 
V súvislosti s týmito prípadmi možno uvažovať o parolových exten-
ziách viacslovných pomenovaní. 

(c) Nemennosť slovosledu(c) Nemennosť slovosledu(c) Nemennosť slovosledu(c) Nemennosť slovosledu    
Slovosledné variácie možno pozorovať okrem verbonominálnych 

viacslovných pomenovaní aj pri nominálnych viacslovných pomeno-
vaniach. Takéto pozičné (konštrukčné) varianty sú časté pre viacslovné 
pomenovania napr. z oblasti náboženskej komunikácie, napr. anjel 
strážny – strážny anjel, litánie loretánske – loretánske litánie, resp. 
lingvistiky, napr. vedľajšia prívlastková veta – vedľajšia veta prívlas-
tková.  

(d) Obmedzenosť štruktúrnych operácií(d) Obmedzenosť štruktúrnych operácií(d) Obmedzenosť štruktúrnych operácií(d) Obmedzenosť štruktúrnych operácií    
Viacslovné pomenovania sa vyznačujú blokovaním istých štruktúr-

nych operácií, napr. nemožnosťou stupňovania adjektíva, realizáciou 
adjektíva v predikatívnej pozícii a pod. Doklady zo SNK ukazujú, že 
pri niektorých viacslovných pomenovaniach sa takéto operácie raritne 
uplatňujú pri jednotkách stojacich na dolnej hranici lexikalizácie, 
napr. náterová farba – Táto farba je náterová., suché víno – Víno je 
suché., Toto víno je suchšie., kontaktný gól – Náš prvý gól bol kon-
taktný. 

 
 

4 Záver4 Záver4 Záver4 Záver    
Slovník viacslovných pomenovaní má za cieľ komplexne spracovať 

a analyzovať neutrálne viacslovné pomenovania v slovenčine, a to 
z hľadiska ich ortoepických, gramatických, sémantických, kolokač-
ných a štylistických vlastností. Uvádzanie prekladových variantov 
viacslovných pomenovaní zasa umožní hlbšie nazrieť do problematiky 
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typologickej ustrojenosti jednotlivých jazykov z hľadiska nominanč-
ných procesov. Práca s materiálom SNK ponúka možnosť kvantifikovať 
frekvenčnú a štýlovú distribúciu jednotiek, verifikovať možnosti štruk-
túrnych operácií ako základných indikátorov stupňa lexikalizácie jed-
notiek, a tak vymedzovať centrum a perifériu kategórie neutrálnych 
viacslovných pomenovaní, ďalej skúmať procesy determinologizácie 
súvisiace s prenikaním viacslovnej jednotky mimo jej primárnej ko-
munikačnej sféry, variantnosť v systéme viacslovných pomenovaní 
a konkurenčné vzťahy medzi jednotlivými typmi variantov, ako aj 
ďalšie javy, ktoré sme vzhľadom na limitovaný rozsah v tomto prí-
spevku neanalyzovali.  
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Collocations in the Corpus, MultiCollocations in the Corpus, MultiCollocations in the Corpus, MultiCollocations in the Corpus, Multi----word Naming Units in the Dictionaryword Naming Units in the Dictionaryword Naming Units in the Dictionaryword Naming Units in the Dictionary    
((((Introductory Remarks on preparation of Dictionary of MultiIntroductory Remarks on preparation of Dictionary of MultiIntroductory Remarks on preparation of Dictionary of MultiIntroductory Remarks on preparation of Dictionary of Multi----word Naming Units)word Naming Units)word Naming Units)word Naming Units)    

 
The study focuses on the project of Dictionary of Multi-Word Naming Units 
processing non-idiomatic, non-proper and non-terminologic multi-word 
expressions in Slovak. To accomplish this task it is necessary to make 
a distinction between free collocations and multi-word units, proper and non-
proper, idiomatic and non-idiomatic, terminological and non-terminological 
multi-word expressions. Data gained from Slovak National Corpus will serve as 
the source for mapping frequency and stylistic distribution of units, the 
possibility of structural operations indicating the lexicalization degree as well as 
processes of determinologization and competition of variants. They help us to 
specify the character of the category of neutral multi-word naming units by 
delimiming its core and periphery with fuzzy boundaries extending into the 
sphere of free syntagmas, terminological naming units and idioms. 
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