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Metafora vejára – vedeckovýskumná činnos ť jubilantky 

Martina Ivanová 
 
 

 
Vo svojej poslednej monografii Nový deklinačný systém slovenských substantív (2007) 

Miloslava Sokolová pri návrhu na vymedzenie a usporiadanie deklinačných tried a vzorov 
používa metaforu vejára, ktorá rešpektuje štruktúrované rozpätie makroparadigmy vo 
výskumoch deklinácie substantív. 

Nazdávam sa, že sa nedopustím násilnej analógie, ak si jej metaforu vejára vypožičiam 
v tomto príspevku. Metafora roztvoreného vejára sa totiž automaticky núka pri pohľade 
na tematické bloky konferencie, odrážajúce rozpätie vedeckovýskumnej činnosti jubilantky. 

V roku 2000 vyšla v Slovenskej reči bilancujúca štúdia Daniely Slančovej, mapujúca ve-
deckovýskumnú a publikačnú činnosť jubilantky do roku 2000. Vo svojom príspevku sa 
preto pokúsim zamerať na neuralgické body výskumu Miloslavy Sokolovej, pričom rozho-
dujúcim nebude chronologické, ale tematické kritérium. 

Začiatok jej vedeckovýskumného pôsobenia je úzko spätý s problematikou dialektoló-
gie, špeciálne so zemplínskymi nárečiami, ako aj s problematikou onomastiky. Najvýraz-
nejšie pôsobenie sa však v prípade Miloslavy Sokolovej spája s oblasťou morfosyntaxe. 
Nazdávam sa, že možno bez náznaku akéhokoľvek zveličenia konštatovať, že v osobnosti 
Miloslavy Sokolovej má svoju intenzívnu výskumníčku a fundovanú vykladateľku predo-
všetkým sloveso.  

V monografii Sémantika slovesa a slovesný rod (1993), ktorej východiskom bola kandi-
dátska dizertačná práca Funkčno-sémantická kategória genus verbi v spisovnej slovenčine 
(1984), sa Miloslava Sokolová venuje problematike gramatickej kategórie diatézy 
v slovenčine. Význam monografického spracovania tejto gramatickej kategórie okrem 
toho, že v ňom autorka realizuje dôkladnú morfologickú a syntaktickú charakteristiku 
reflexívnych a participiálnych transformátov, konfrontačnú analýzu slovenských ekvivalen-
tov nemeckých pasívnych konštrukcií, ako aj vzťah medzi kategóriou diatézy 
a sémantickou hodnotou slovies, vidím predovšetkým v dvoch momentoch. V prvom rade 
autorka v spomínanej monografii identifikuje jednoznačné kritériá diferenciácie partici-
piálnych transformátov a rezultatívnych konštrukcií (možno podotknúť, že v rámci nej 
ukazuje aj na nejednoznačné riešenia prítomné v akademickej Morfológii slovenského 
jazyka, 1966). Druhý dôležitý moment vnímam v precíznom opise komunikačno- 
-pragmatickej dimenzie gramatickej kategórie diatézy, najmä v špecifikovaní komunikač-
ných funkcií pasíva v slovenčine. 

Daná monografia zároveň načrtáva metodologickú filozofiu Miloslavy Sokolovej, ktorá 
spočíva v tom, že v každom monografickom diele okrem fundovaného opisu skúmaného 
javu autorka zároveň predostrie otázky či naznačí problémy, ktoré otvárajú nové poten-
ciálne výskumné smerovanie. Už v tejto monografii nachádzame minimálne dva takéto 
impulzy, konkrétne problematiku intencie a valencie a problematiku sémantického trie-
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denia slovies, ktoré autorka rozvíja v ďalších dielach, a to v Kapitolkách zo slovenskej mor-
fológie (1995) a vo Valenčnom slovníku slovenských slovies (1998). 

Kapitolky zo slovenskej morfológie sa profilujú ako vysokoškolský učebný text, avšak 
bez zaváhania možno konštatovať, že v teoretických častiach ide o systémový výklad 
s monografickým presahom. V centre vedeckovýskumného záujmu autorky sa ocitá pre-
dovšetkým problematika valencie a intencie. Význam Sokolovej koncepcie vnímam v tom, 
že sa v nadväznosti predovšetkým na výskumy E. Paulinyho (1943, 1981), J. Ružičku (1956, 
1960) a J. Kačalu (1989) pokúša o prepojenie triedenia slovies na základe valencie, resp. 
formálnej intenčnej hodnoty s ich hodnotením podľa sémantických príznakov. Miloslava 
Sokolová predstavuje svoju koncepciu triedenia slovenských slovies na základe sémantic-
kých príznakov dianie, akčnosť, mutačnosť, rozčlenenosť a relačnosť. Možno konštatovať, 
že od existujúcich klasifikácií slovies v Morfológii slovenského jazyka (1966) a Dynamike 
slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (1989) sa prístup Miloslavy Sokolovej líši tak terminolo-
gicky, ako aj prístupovo. 

Teória valencie a intencie nachádza svoje lexikografické rozpracovanie vo Valenčnom 
slovníku slovenských slovies (1998). V slovenskom kontexte ide o prvé lexikografické spra-
covanie slovies z hľadiska ich valenčných štruktúr. Miloslava Sokolová – okrem toho, že je 
jednou z hlavných redaktoriek slovníka – je zároveň spolu s Jolanou Nižníkovou autorkou 
úvodnej časti. Vo svojej teoretickej koncepcii autorky nadväzujú na slovenskú teóriu in-
tencie E. Paulinyho (1943), na českú teóriu vetných vzorcov F. Daneša a Z. Hlavsu (1981), 
ale predovšetkým na nemecké sémanticko-syntaktické práce G. Helbiga a W. Schenkela 
(1969), G. Helbiga (1983) a H. Schumachera (1986). Možno konštatovať, že vo Valenčnom 
slovníku slovenských slovies sa uplatňuje lexikologicky determinovaný prístup k valencii 
(na rozdiel od viac formálneho syntaktického prístupu v českej koncepcii funkčno- 
-generatívneho opisu, ktorý sa uplatnil v českom valenčnom slovníku Vallex). Lexikologický 
aspekt spracovania slovies vo VSSS sa prejavuje na úrovni klasifikácie slovies do sémantic-
kých tried statických, procesných a akčných slovies a vyčleňovania subtried v rámci nich 
(posesívne, lokalizačné, pohybové, kreatívne, deštruktívne slovesá atď.). Základom také-
hoto vymedzenia je prítomnosť spoločného sémantického príznaku, tzv. klasémy, 
v príslušnej slovesnej mikroparadigme. Výhodou takéhoto prístupu je, že umožňuje odha-
liť identické valenčné „správanie sa“ slovies z jednotlivých mikroparadigiem, čím sa mani-
festuje obsahovo-formálna štruktúrovanosť subsystému slovies. Klasifikácia slovies vo 
VSSS korešponduje (do istej miery) s klasifikáciou aktantov podľa sémantických rolí, čo sa 
prejavuje v terminologickej korelácii pomenovaní slovesných mikroparadigiem 
a príslušných sémantických rolí (napríklad posesívne slovesá – posesor, posum; deštruk-
tívne slovesá – deštruktor, deštruktát a pod.). Autorky slovníka zvolili prístup, v ktorom sa 
pracuje s pomerne vysokým počtom sémantických rolí aktantov, porovnaj napr. súbory 
sémantických rolí aktantov u E. Páleša (1990) alebo S. Ondrejoviča (1989). 

Valenčný slovník slovenských slovies rámcuje kvinténium výskumu problematiky verba. 
Nasledujúce obdobie vedeckovýskumnej činnosti jubilantky predznamenávajú typicky 
sokolovským spôsobom už Kapitolky zo slovenskej morfológie (1995). Okrem problematiky 
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valencie a intencie v nich autorka totiž rozpracúva metodologické východiská morfematic-
kej analýzy, ako aj problematiku deklinačného systému slovenských substantív. 

Ak predchádzajúcemu obdobiu vedeckovýskumného zamerania jubilantky možno pri-
radiť prívlastok verbocentrické, nasledujúce kvinténium nesie prívlastok morfematické. 
Morfematický výskum, ktorý by bolo možné označiť metaforicky ako geológiu lingvistiky, 
sa v prípade jubilantky završuje v dvoch lexikografických projektoch – Morfematickom 
slovníku slovenčiny (1999) a Slovníku koreňových morfém slovenčiny (2005, 2007). V oboch 
dielach je jubilantka nielen hlavnou redaktorkou, ale aj spiritum movens autorského tímu. 
Morfematický slovník slovenčiny ako vôbec prvý slovník morfematiky v slovenčine vznikal 
v rokoch 1994 – 1998. Miloslava Sokolová je autorkou úvodnej kapitoly o teoretických 
zásadách morfematickej segmentácie. Medzi základné kritériá aplikované v slovníku patrí 
minimálna segmentácia jednotiek, pri ktorej autorka vychádzala z kritérií navrhnutých 
Jánom Bosákom a doplnených postupom pri segmentácii kompozít. Na základe podnetu 
Jána Horeckého sa pri segmentácii brali do úvahy aj sémantické vzťahy medzi lexémami. 
Derivatologický aspekt pri segmentácii lexém sa ešte výraznejšie aplikuje pri morfematic-
kej segmentácii v Slovníku koreňových morfém slovenčiny, a to predovšetkým pri delimitá-
cii infigovaných a sufixálnych morfém, kde slovník v niektorých prípadoch modifikuje aj 
riešenia prijaté v Morfematickom slovníku slovenčiny. Jedným z kľúčových momentov 
v oboch lexikografických prácach bolo vyriešenie vzťahu medzi synchrónnym 
a diachrónnym pohľadom na morfematickú štruktúru. Už v Morfematickom slovníku slo-
venčiny Miloslava Sokolová deklaruje, že napriek skutočnosti, že slovník je prácou zo syn-
chrónneho výskumu slovenčiny, nepovažuje za správne striktné oddeľovanie synchrónne-
ho a diachrónneho pohľadu. V oboch lexikografických dielach sa tak prostredníctvom 
zvolenej morfematickej segmentácie a spracovania jednotiek v príslušných slovotvorných 
útvaroch zachytávajú aj demotivačné procesy zasahujúce dané jednotky, pričom stupňovi-
tosť demotivačných procesov sa v slovníku premieta prostredníctvom prijatých „škálovi-
tých“ riešení: na základnom stupni stojí zachytenie slovotvornej demotivácie jednotky 
vyjadrené jej odštiepením sa z pôvodného slovotvorného hniezda v rámci príslušného 
súboru radixov, ktoré vedie k vzniku polysémneho radixu. Na vyššom stupni identifikuje-
me prípady demotivačných procesov zasahujúcich do morfematickej štruktúry jednotky 
prostredníctvom vymedzenia potenciálnych segmentov. Najvyšší stupeň demotivácie sa 
spája s perintegráciou morfematickej štruktúry jednotky a s následným konštituovaním 
nového radixu. Perintegrované radixy sa v slovníku označujú osobitným číselným inde-
xom. Treba podotknúť, že pri príprave Slovníka koreňových morfém slovenčiny autori 
otázky diachrónie konzultovali s odborníkom na etymológiu Ľuborom Králikom.  

V rámci derivatologických výskumov treba osobitne spomenúť aj zborník Morfematický 
výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracova-
nia) (2006), venovaný pamiatke Jána Horeckého. Práve na jeho monografiu Fonológia 
latinčiny (1949) nadväzuje Miloslava Sokolová vo svojej štúdii Fonematické štruktúry radi-
xov. V centrálnej štúdii Štatistické spracovanie apelatívnych radixov jubilantka v spolupráci 
s Jánom Genčim prináša komplexné počítačové a štatistické spracovanie materiálu apela-
tívnych radixov zo Slovníka koreňových morfém slovenčiny z hľadiska vymedzenia 
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a kvantifikovaného zhodnotenia javov radixovej polysémie, radixovej homonymie, radixo-
vej alomorfnosti a radixovej variantnosti. Významná v kontexte vysokoškolskej didaktickej 
aplikácie morfematického výskumu je rozsiahla, takmer 60-stranová štúdia Morfematika 
vo vyučovaní slovenského jazyka na vysokých školách.  

Prvé roky dvadsiateho prvého storočia sú vo vedeckovýskumnom pôsobení jubilantky 
charakteristické nielen intenzívnymi morfematickými výskumami, ale aj výskumami 
v oblasti korpusovej lingvistiky. Miloslava Sokolová sa v roku 2004 stáva vedúcou grantu 
Morfosyntaktický výskum v Slovenskom národnom korpuse (2004 – 2006) a tiež hlavnou 
oponentkou morfologickej anotácie Slovenského národného korpusu. Z publikačných 
výstupov je potrebné spomenúť hlavne zborník Sondy do morfosyntaktického výskumu na 
korpusovom materiáli (2006), kde je spolueditorkou, spoluautorkou úvodnej časti Mož-
nosti a medze lingvistického výskumu v Slovenskom národnom korpuse a autorkou, resp. 
spoluautorkou štúdií Výskum aktívneho particípia préterita a Výskum transgresívu 
v slovenčine, a rozsiahlu štúdiu Možnosti vytvorenia slovenskej morfológie na korpusovom 
základe (2004), v ktorej sa zaoberá možnosťou kreovania morfosyntaxe na báze korpuso-
vých dát. Možno konštatovať, že Miloslava Sokolová v prácach založených na korpusovom 
výskume využíva všetky výhody, ktoré „gramatika na korpusový pohon“ ponúka. Avšak jej 
prístup k skúmaným javom nie je výhradne deskriptívny, nepodlieha „zvodom“ korpuso-
vých štatistík bez dostatočného zhodnotenia javov a zachováva si aj zdravú mieru skepti-
cizmu voči reprezentatívnosti korpusových zistení. Dá sa povedať, že deskriptívna materiá-
lová báza sa v jej prípade interpretačne zhodnocuje v dôslednom explanačnom vyhodno-
covaní rešpektujúcom systémovolingvistický aspekt skúmaných javov. Manifestovať to 
možno na príklade štúdií publikovaných v zborníku Aspektuálnosť a modálnosť 
v slovenčine (2009), v ktorých sa na úrovni monografickej komplexnosti spracúva proble-
matika vidu a slovesného spôsobu. Spomínanými štúdiami sa zároveň autorka rámcovo 
navracia ku skúmaniu problematiky slovesa. 

Druhým slovným druhom, ktorému Miloslava Sokolová venuje intenzívnu vedeckovýs-
kumnú pozornosť, je substantívum. Výsledkom vyše desaťročného systematického vý-
skumu deklinácie slovenských substantív je monografia Nový deklinačný systém sloven-
ských substantív (2007). Autorka už v úvode pri hľadaní optimálneho modelu deklinačné-
ho systému vysvetľuje princíp roztvárania vejára, ktorý by zachytával bohatosť, šírku, ale 
na druhej strane logiku fungovania slovenskej deklinácie. V Sokolovej teoreticko- 
-metodologickom rámci ide o „poloroztvorený vejár“, ktorý z hľadiska jazykovosystémo-
vého opisu úspešne prechádza medzi Skyllou tradičného systému s jeho hendikepom vý-
nimiek a Charybdou počítačových opisov a ich nevýhodami v podobe zložitosti zaraďova-
cích pravidiel pre bežného používateľa. Dôležitým momentom autorkinej teoreticko- 
-metodologickej koncepcie je rozlišovanie viacerých rovín abstrakcie, konkrétne úrovne 
deklinačných algoritmov, resp. deklinačných makroskupín, ďalej deklinačných tried, dekli-
načných vzorov a deklinačných podvzorov. Pri voľbe jednotlivých deklinačných vzorov sa 
rešpektuje frekvencia príslušného substantíva, ako aj faktory rozhodujúce pre príslušnú 
paradigmu substantív, čím sa v Sokolovej koncepcii deklinačný vzor stáva skutočným pro-
totypovým exemplárom v rámci príslušnej kategórie. Pri charakteristike vzorov je potreb-
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né vyzdvihnúť tri momenty. V prvom rade korpusový výskum substantív umožňuje autor-
ke dôkladne vyhodnotiť jednotlivé deklinačné vzory z hľadiska ich receptivity, ako aj kvan-
tifikovať prípady deklinačnej oscilácie medzi vzormi. V tomto kontexte sa ako obzvlášť 
prínosné ukazuje v rámci variantnosti diferencovanie medzi prípadmi paralelnej, hybrid-
nej, kombinovanej a variantnej paradigmy. Osobitne treba vyzdvihnúť skutočnosť, že So-
kolovej monografia ako prvá v kontexte slovenskej lingvistiky prináša vyčerpávajúcu 
a podrobnú charakteristiku jednotlivých deklinačných vzorov na základe komplexu či zväz-
ku faktorov (fonetického, morfologického, morfematického, derivačného, syntaktického, 
sémantického a štylistického). Nazdávam sa, že Miloslava Sokolová práve precíznou inter-
pretáciou fungovania faktorov v rámci jednotlivých deklinačných vzorov ukazuje, že na-
priek zdanlivej živelnosti a nepravidelnosti možno v podloží deklinačného systému identi-
fikovať systémové mechanizmy fungovania deklinačných paradigiem. 

Okrem otázok morfosyntaxe sa Miloslava Sokolová venuje sociolingvistike, kompara-
tívnej jazykovede, vyučovaniu slovenčiny ako cudzieho jazyka či feministickej lingvistike. 
V rámci sociolingvistického výskumu sa jubilantka zaoberá predovšetkým jazykovou situá-
ciou na východnom Slovensku, napr. v štúdiách v spoluautorstve s D. Slančovou: Variety 
hovorenej podoby slovenčiny (1994), Výskum podoby hovorenej komunikácie na východ-
nom Slovensku (1995), Vokatív ako kontaktový jav (1995), Výsledky a perspektívy sociolin-
gvistického výskumu prešovských vysokoškolákov (1997), Jazykové prostriedky 
s vokatívnym exponentom v súčasnej slovenčine (1998). Z komparatívneho pohľadu sa 
zameriava najmä na vzťahy slovenčiny a nemčiny, slovenčiny a češtiny, najnovšie aj slo-
venčiny a poľštiny. Z najvýznamnejších komparatívnych štúdií možno spomenúť práce 
Komunikatívna efektívnosť českých kontaktových javov v súčasnej slovenčine (1991), České 
kontaktové javy v slovenčine (1995), Slovenčina a čeština – vzájomné interferencie (1997), 
z novších napríklad Funkčnost česko-slovenských kontaktových jevů v současnosti (2003) 
(spoluautorka: Květoslava Musilová). Záujem o česko-slovenské jazykové kontakty Milo-
slava Sokolová zužitkovala aj pri písaní vysokoškolských učebníc, zo starších možno spo-
menúť napr. Český jazyk (Diferenčné javy a cvičenia) (1991), novšie Slovenčina a čeština. 
Synchrónne porovnanie s cvičeniami (2005) (spoluautorky: Květoslava Musilová, Daniela 
Slančová). Výsledkom jej trojročného pôsobenia na Univerzite v Regensburgu je vysoko-
školská učebnica Základy slovenskej gramatiky s textami a cvičeniami (2006) (spoluautori: 
Ingeborg Ohnheiser, Jolana Nižníková a Sebastian Mancuso). Ide o kompendium praktickej 
gramatiky, cvičení a textov, ktoré v kontexte existujúcich učebníc slovenčiny pre cudzincov 
predstavuje koncepčné nóvum. Z prác inšpirovaných prístupom feministickej lingvistiky 
možno spomenúť Jazyk ako zrkadlo sociálneho postavenia muža a ženy – na príklade slo-
venčiny (1998) či recenziu zborníka Žena – jazyk – literatura, uverejnenú v Jazykovednom 
časopise pod názvom Nové práce o vzťahu žena – jazyk – spoločnosť (1999). 

V neposlednom rade treba spomenúť aj participáciu Miloslavy Sokolovej pri koncipo-
vaní Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006). Jej lexikografické „konzultácie“ 
s hlavnými redaktorkami slovníka sa zameriavajú na optimalizáciu gramatického aparátu, 
resp. optimalizáciu metajazykových zápisov lexikálnych jednotiek v SSSJ. 
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Dovolím si ešte jedno krátke osobné vyznanie: okrem vedeckovýskumných aktivít Mi-
loslava Sokolová značnú časť svojej energie venuje práci so študentmi najmä počas semi-
nárov, konzultácií, pri vedení diplomových, rigoróznych a dizertačných prác. Jedným 
z týchto študentov som bola prvýkrát pred pätnástimi rokmi aj ja. Nazdávam sa, že bez jej 
inšpirácie a pomoci by dnes moje profesionálne smerovanie malo za sebou inú podobu 
a trúfnem si dodať, že možno aj smerovanie mnohých ďalších, či už prítomných na tejto 
konferencii, alebo uvažujúcich o jazyku pred vysokoškolským auditóriom či v pracovniach 
vedeckých inštitúcií. 

Vejár skrýva v sebe obraz, ktorý sa odhalí po jeho rozprestretí. Nazdávam sa, že po 
rozprestretí vejára vedeckovýskumných aktivít jubilantky sa pred našimi očami tiež defilu-
je obraz – obraz fundovaného bádateľa a objavovateľa hĺbok a zákutí slovenčiny 
v deskriptívne precíznom a explanačne dôkladnom opise. 

Na záver možno jubilantke len zaželať mnoho kilometrov na turistických potulkách 
a bežkárskych výletoch, mnoho kilogramov nazbieraných húb a čerešní, mnoho metrov 
štvorcových vypestovaných kvetov a objavených prírodných zákutí v priestore jej rodného 
východného Slovenska. K tomu všetkému azda už len zdravie a prítomnosť najbližších ľudí. 




