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Operátory prípustkového vz ťahu  
v sú časnej písanej sloven čine* 

Jana Kesselová 
 

 
 
1 Úvod 
Vzťahy medzi javmi predstavujú univerzálnu sieť súvislostí, presnejšie ľudia ich ako sieť 

vzájomných súvislostí interpretujú a v komunikácii jazykovo spracúvajú (Karlík, 1995, 
s. 116). Spomedzi prostriedkov funkčne orientovaných na utváranie siete vzťahov 
a súvislostí sa zacieľujeme na spájacie prostriedky a ich fungovanie v reálnej jazykovej 
interakcii. Keďže okrem spojok spájaciu funkciu sekundárne plnia i opytovacie zámená, 
dvojčlenné kombinácie spojok a zámen, resp. dvoch zámen, a ustálené spojenia spojok 
s inými slovnými druhmi, namiesto slovnodruhového pomenovania spojky používame 
širšie označenie operátory. Za operátory na rozširovanie a rozvíjanie výpovede pokladáme 
jazykové prostriedky so spájacou funkciou, ktoré z jazykových jednotiek nižšieho rádu 
(vetné členy a vety) vytvárajú vyššie výpovedné a textové celky. Ide o súbor formálne 
rozmanitých prostriedkov, ktorých jadro predstavujú slová s primárnou spájacou funkciou, 
teda spojky. K nim sa primykajú ďalšie spájacie prostriedky:  

– relatíva1 (opytovacie zámená, v ktorých sa spájacia funkcia realizuje ako sekundárna); 
– korelatíva (súvzťažné dvojice spojok a ukazovacích zámen, resp. opytovacích 

a ukazovacích zámen);  
– spojkové výrazy (kombinácie spojok s inými slovnými druhmi, najmä s časticami, 

primárnymi alebo sekundárnymi predložkami, príslovkami).  
Druhý dôvod, pre ktorý uprednostňujeme termín operátory pred termínom spojky, je 

motivovaný komunikačnofunkčným pohľadom na rolu spájacích prostriedkov v účelnom 
medziľudskom dorozumievaní sa. Z komunikačného aspektu majú operátory nielen spája-
ciu funkciu, ale súčasne spoluutvárajú či modifikujú komunikačnú funkciu výpovede. Chá-
peme ju ako cieľ (účel), pre ktorý hovoriaci svoju výpoveď percipientovi adresoval (porov. 
Grepl – Karlík, 1986, s. 40). Objektom nášho záujmu teda nie sú operátory len ako pro-
striedky na usúvzťažnenie výpovedných obsahov, ale aj ako indikátory a konštituenty ko-
munikačných funkcií výpovedí. 

Distribúcia operátorov slúžiacich na rozširovanie alebo na rozvíjanie výpovede vychodí 
z faktu, že jednotky nižšieho rádu vo vyšších výpovedných celkoch vstupujú do obsaho-
vých súvislostí a vo väčšej či menšej miere strácajú svoju autonómnosť. Podľa vzťahu, 
ktorý operátory medzi výpovednými obsahmi utvárajú, rozlišujeme dva typy operátorov 

                                                             
1 Terminologická poznámka: V používanej terminológii upúšťame od triády spojky – spájacie pro-

striedky – pomocné spájacie prostriedky (Ružička, 1966, s. 676 – 678) a prikláňame sa k terminológii, 
ktorá priezračnejšie odráža slovnodruhovú príslušnosť lexikálnych prostriedkov so sekundárnou spájacou 
funkciou (Svozilová, 1986, s. 214 – 215).  
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(Grepl – Karlík, 1986). V prvom prípade si usúvzťažnené výpovedné obsahy zachovávajú 
vysokú mieru autonómnosti a vzťah relatívnej sémantickej nezávislosti. Operátory prezen-
tujú jeden výpovedný obsah vo vzťahu k druhému ako jednoducho priradený, ako eventu-
álny, ako rozporný alebo ako závažnejší. Operátory vo výpovediach so sémanticky nezávis-
lými výpovednými obsahmi pokladáme za operátory na rozširovanie výpovede. Pri kon-
štruovaní výpovedí však výpovedné obsahy môžu svoju autonómnosť strácať, a to preto, 
že vstupujú do vzťahu sémantickej závislosti. Deje sa tak v prípade, ak je jeden výpovedný 
obsah determinovaný druhým (napr. ak je jeden dej/stav prezentovaný ako príčina, účel, 
podmienka, časová okolnosť, spôsob druhého deja). Operátory vo výpovediach so séman-
ticky závislými výpovednými obsahmi pokladáme za operátory na rozvíjanie výpovede. 
V tejto štúdii sa výberovo zacieľujeme na operátory prípustkového vzťahu, ktoré pokla-
dáme za prechodný typ medzi oboma uvedenými typmi (o povahe prípustkového vzťahu 
bližšie v časti 3).  

2 Metóda výskumu 
Empirickým zdrojom výskumu sú písané texty Slovenského národného korpusu2. Vďa-

ka jeho existencii možno doterajšie závery – overované a dokladované prevažne na tex-
toch z umeleckej literatúry – doplniť, precizovať, korigovať a hlavne, doterajší paradigma-
tický pohľad na triedy operátorov a vzťahov obohatiť o prístup syntagmatický, zacielený 
na ich reálne textové správanie sa. Postupujeme od formy operátora cez jeho kontextové 
začlenenie k všeobecnejším aspektom jeho fungovania. Pritom sa zacieľujeme na tieto tri 
aspekty:  

a) inventár operátorov prípustkového vzťahu v súčasnej písanej slovenčine  
Súbor operátorov predstavuje register možností, ponuku pre produktora textu. Zaují-

ma nás, čím je výber spomedzi konkurenčných prostriedkov motivovaný a na čom sú zalo-
žené konkurenčné a komplementárne vzťahy centrálnych a periférnych operátorov. 

b) typy obsahových súvislostí medzi výpovednými obsahmi  
Obsahové súvislosti, ktoré operátory vytvárajú, skúmame vo výberovom súbore výpo-

vedí s príslušným operátorom. Preskúmať všetky výpovede je vzhľadom na vysokú frek-
venciu operátorov za hranicami možností jednotlivca. Ako je známe, jednou 
z metodologických otázok korpusovej lingvistiky je reprezentatívnosť vzorky vytvorenej 

                                                             
2 Vychádzame z korpusu prim-4.0-public-all a z tzv. vyváženého korpusu (prim-4.0-vyv), v ktorom majú 

zastúpenie publicistické texty (33,3 %; doc.type=inf), náučné texty (33,3 %; doc.type=prf) a umelecké 
texty (33,3 %; doc.type=img). Využívali sme údaje o absolútnej frekvencii javu v korpuse, ktorú pokladá-
me za synchrónnu komunikačnú zaťaženosť javu v konkrétnom korpuse (porov. Šulc, 2006, s. 330), o štylis-
tickej príslušnosti operátora (konkordancie → štatistiky → atribút doc. type → frekvenčné distribúcie) 
a o najčastejších kolokáciách (konkordancie → štatistiky → atribút: word/lemma → najčastejšie koloká-
cie). Aby sme do celkového počtu výskytov jednotlivých operátorov nezapočítavali homonymné výrazy, 
operátory sme od iných slovných druhov separovali príkazom napr. [(word="hoci") & (tag="O.*")], 
v prípade potreby aj pomocou negatívneho filtra a manuálne. Výpovede s dvojčlennými spojkami, teda 
s operátormi, ktorých súčasti nie sú v kontaktnej pozícii, sme získavali pomocou príkazu napr. [lemma = 
"hoci"] [ ]{5} [lemma = "predsa"], pravda, s premenlivou číselnou hodnotou, udávajúcou kvantitatívny 
rozsah výrazov medzi zložkami operátora. 
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z „nadmiery“ výskytov, ktoré korpus ponúka. Pri tvorbe výberového súboru sme zohľadnili 
dve kritériá. Kritérium kontextového okolia znamená, že sme do výberového súboru zara-
dili výpovede s najčastejšími kolokáciami operátora, keďže sa ukázala až prekvapivá sé-
mantická homogénnosť výrazov, ktoré sa v okolí operátorov vyskytujú. Druhým kritériom 
je stratifikovaný spôsob výberu výpovedí do výskumnej vzorky. To znamená, že sme do nej 
zaradili výpovede buď rovnomerne z publicistických, náučných i umeleckých textov, ak 
výpočet frekvenčnej distribúcie ukazuje na štýlovú nevyhranenosť operátora; alebo ne-
rovnomerne v takom pomere, aký určujú hodnoty frekvenčnej distribúcie operátora.  

c) komunikačné funkcie výpovedí s jednotlivými typmi operátorov 
V komplexných prácach slovenskej morfológie a syntaxe (Ružička, 1966; Oravec – Baj-

zíková, 1982) sa spojky predstavujú buď ako súbor prostriedkov slúžiacich na vyjadrenie 
istého vzťahu, alebo ako enumerácia vzťahov, zodpovedajúcich jednotlivým spojkám. 
Cieľom korpusovej sondy je ukázať, že operátory nie sú len prostriedkom na vytváranie 
vzťahov, ale že v súhre s lexikálnym okolím, aktuálnym členením výpovede a pod. spolu-
vytvárajú komunikačné funkcie výpovedí. Súčasťou komunikačnofunkčného prístupu je 
sledovanie vzťahu medzi štylistickou príslušnosťou operátora a komunikačnou funkciou 
výpovede. Pritom sledujeme mechanizmus produkcie výpovede s operátormi (napr. vo 
vzťahu k inferencii, k vytváraniu tzv. sugerovaného záveru, ku konverzačným princípom ap.).  

3 Povaha prípustkového vzťahu 
V slovenskej jazykovede sa prípustkový vzťah tradične vymedzuje v rámci podraďovacích 

príslovkových vzťahov (Pauliny, 1981, s. 288; Oravec – Bajzíková, 1982, s. 198) s vysvet-
lením, že prípustkové vedľajšie vety vyjadrujú okolnosť nepriaznivú deju nadradenej vety, 
napriek ktorej sa však dej uskutočňuje, trvá alebo platí. Súčasne sa uvažuje o prí-
pustkovom odtienku v konfrontačných súvetiach (Oravec – Bajzíková, 1982, s. 175). 

Z jednej strany prípustkové vzťahy pokladáme za súčasť príčinných vzťahov v širokom 
zmysle slova. Slovník slovenského jazyka III (1963, s. 586) prípustku vymedzuje ako „sku-
točnú alebo možnú príčinu, ktorej očakávaný následok v danom prípade nenastáva“. 
V základe prípustkového vzťahu je uvedomovanie si príčinnej súvislosti medzi dvoma jav-
mi, ktorá sa pravidelne alebo zvyčajne realizuje. Prípustkový vzťah je špecifickým aspek-
tom príčinného vzťahu v tom zmysle, že zahŕňa prípady, ktoré sa vymykajú z pravidelnosti 
a zvyčajnosti. Vo vzťahu príčina – následok „počíta“ s vplyvom neočakávaných okolností.  

(1) Hoci má Irak ohromné zásoby ropy, nemá benzín.  

Skúsenostný kontext (poznatok, že ropa sa používa na výrobu benzínu) vedie k očaká-
vaniu, že zásoby ropy v Iraku znamenajú aj dostatok benzínu. Výpoveď s prípustkovým 
operátorom hoci však prináša nepredpokladaný, na pozadí presupozície „kto má ropu, má 
aj benzín“ až prekvapivý záver (priaznivá okolnosť x vyvoláva nepriaznivý stav y). Dá sa to 
povedať i tak, že operátory prípustkových vzťahov konštituujú výpovede, ktoré sú jazyko-
vou prezentáciou faktu, že vzťah medzi príčinou a jej následkom má relatívnu platnosť. 
P. Karlík (1995, s. 111) prípustkový vzťah precizuje ako súvislosť medzi neúčinnou príčinou 
a neočakávaným následkom.  
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Z druhej strany má prípustkový vzťah blízko k odporovaciemu vzťahu, keďže sa v ňom 
usúvzťažňujú výpovedné obsahy na základe nesúladu až rozporu významov medzi nimi. 
Blízkosť sémantiky odporovacieho a prípustkového vzťahu sa premieta i do výrazovej ro-
viny, a to jednak v podobe kombinácií prípustkových a odporovacích operátorov (hoci – 
ale, hoci – no, hoci – predsa, hoci – jednako), jednak v podobe možnej zámeny prípustko-
vých a odporovacích operátorov.  

(2a) Hoc si moji exspolužiaci vybavujú hypotéky a kupujú byty, mne stále vyhovuje bývanie v prenájme.  
(2b) Moji exspolužiaci si vybavujú hypotéky a kupujú byty, ale mne stále vyhovuje bývanie v prenájme.  

Treba však dodať, že potenciálna zámena operátorov sa vzťahuje na akontextové vý-
povede. V kontexte pri zámene operátorov dochádza k modifikácii komunikačnej funkcie 
výpovede (bližšie v časti 4). Operátory prípustkového vzťahu pre funkčnú blízkosť jednak 
k operátorom príčinného vzťahu, jednak odporovacieho vzťahu pokladáme za prechodný 
typ medzi operátormi na rozvíjanie a rozširovanie výpovede. 

4 Operátory prípustkového vzťahu 

4.1 Register operátorov a ich pozícia vo výpovedi 
Register operátorov prípustkového vzťahu je mimoriadne pestrý a formálne, frekvenč-

ne, štylisticky i pragmaticky diferencovaný. Z formálneho hľadiska ide o spojky hoci (va-
riant hoc) a síce a spojkové výrazy, ktorých súčasťou sú základné podraďovacie spojky a 
relatíva:  

– keď (aj keď, i keď, ani keď, keď ešte); 
– keby (aj keby, keby aj, i keby); 
– aby (namiesto toho, aby); 
– že (napriek tomu, že; navzdory tomu, že; bez ohľadu na to, že, nehľadiac na to, že; 

nezávisle *na tom / od toho, že); 
– čo (a čo aj, a čo i, čo hneď, čo ako, čo priam); 
– ako (akokoľvek).  
Každý z uvedených prostriedkov môže vstúpiť do dvojčlenného spojkového výrazu (ho-

ci – predsa, hoci – jednako, i keď – aj tak a pod.). A navyše, všetky operátory majú dvoja-
ké, t. j. iniciálové aj neiniciálové postavenie vo výpovedi. Komunikačne ostro prevláda 
neiniciálová pozícia (s výnimkou jediného spojkového výrazu nehľadiac na to, že, pri kto-
rom je pomer oboch pozícií vyrovnaný). Vetosled teda nie je motivovaný len princípom 
konštrukčného ikonizmu (poradím príčina – dôsledok v realite), ale aj komunikačným zá-
merom produktora vysunúť do centra pozornosti niektorú zložku výpovedného obsahu 
(buď neúčinnú príčinu, alebo nečakaný dôsledok). 

(3a) Ružomberská trénerka môže byť so začiatkom série spokojná, hoci k niektorým fázam zápasov 
mala určité výhrady (nasleduje zdôvodnenie týkajúce sa výhrad, teda do centra pozornosti sa dostáva 
neúčinná príčina). 

(3b) Hoci dosiaľ obce návrhy nemuseli zverejňovať, viaceré to už robili aj predtým (v ďalšom texte na-
sleduje zdôvodnenie, prečo tak robili, teda do centra pozornosti sa dostáva nečakaný dôsledok). 
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Rozdielna pozícia operátora vo výpovedi je i štylistickým indikátorom (napríklad neini-
ciálové postavenie operátorov hoci, aj keď, i keď je typické pre beletriu, kým iniciálové 
umiestnenie pre publicistiku). Korpus umožňuje zistiť aj minucióznejšie rozdiely. Na roz-
dielnu pozíciu operátora vo výpovedi sa viažu rozdielne kolokácie, čo napokon vedie 
k modifikáciám komunikačných funkcií výpovedí. Operátory i keby, aj keby v iniciálovom 
postavení spoluvytvárajú výpovede, v ktorých hovoriaci pripúšťa aj veľmi nepravdepo-
dobnú až nereálnu okolnosť v prospech uisťovania adresáta o pravdivosti svojho tvrdenia 
(Aj keby som mal skončiť na šibenici..., Aj keby som mal zomrieť dvakrát..., Aj keby som 
mal sto rokov sedieť v base..., Aj keby som mal do konca života kopať kanály..., I keby som 
mal k dispozícii tisíc ľudí..., I keby som mal sto rúk....). 

(4a) I keby som mal donútiť rieky, aby tiekli proti prúdu, a slnko, aby nesvietilo, aj tak splním tvoje želanie.  

Na druhej strane operátory i keby, aj keby v neiniciálovom postavení participujú na vý-
povediach, ktorých komunikačnou funkciou je naliehavá výzva vykonať dej aj za cenu ne-
priaznivých dôsledkov.  

(4b) Ochraňujte vaše kone, zastavte ich vývoz, aj keby to malo byť na úkor vašich platov.  

Najčastejšie kolokácie ukazujú, že nepriaznivé dôsledky sú pomenované skôr neosob-
ným spôsobom (dej x musí nastať, aj keby to malo znamenať vojnu, aj keby to malo zna-
menať smrť, aj keby to malo znamenať zvýšenie daní, aj keby to malo ísť dolu vodou, aj 
keby to malo vyznieť v náš neprospech, aj keby to malo trvať sto rokov, aj keby to malo 
mať podobu horšieho, aj keby to malo znamenať, že sa stratí čas a pod.). Neosobné kon-
štrukcie zachovávajú zásadu kvality prejavu, pritom však nepriaznivé dôsledky podávajú 
jemnejším spôsobom než adresné konštrukcie (porov. aj keby si mal zomrieť – aj keby to 
malo znamenať smrť). Pomenovanie nepríjemnej skutočnosti nepriamym spôsobom po-
kladáme za uplatnenie zásady taktu voči adresátovi. 

4.2 Synchrónna komunikačná zaťaženosť a štylistická príslušnosť prípustkových ope-
rátorov 

Absolútny výskyt operátora v korpuse pokladáme za obraz o jeho synchrónnej komu-
nikačnej zaťaženosti. Pestrý register operátorov sa komunikačne využíva veľmi nerovno-
merne (pozri graf 1). Podľa J. Oravca (1982, s. 198) sú prípustkové spojky tvorené najmä 
z dvoch základov – hoci, čo. Korpusová sonda ukázala, že spojka hoci a operátory 
s komponentom čo predstavujú dva krajné póly komunikačného zaťaženia prípustkových 
operátorov: kým spojka hoci je dominantou prípustkových operátorov a tvorí takmer 40 % 
ich použití, operátory s komponentom čo sú komunikačne ustupujúce, sporadické, 
s príznakom knižnosti (ich výskyt v korpuse sa dá vyjadriť v jednotkách a desiatkach).  

(5a) S úradmi sa nepri, syn môj, hovorievali mu otec, a čo aj neboli najlepším rodičom, veru mali pravdu.  
(5b) Tento zámok nedobyjeme, čo hneď pod ním vycedíme ostatnú kvapku krvi. 
(5c) Báseň je apoteózou slobody: „...a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom...  
(5d) Nuž čo priam Ľudmilôčka moja nič nedostane, veď si ju ja vyživím.. 
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 Graf 1: Synchrónna komunikačná zaťaženosť prípustkových operátorov v korpuse 

90 percent použití pripadá na prvé štyri najfrekventovanejšie operátory – hoci, síce, aj 
keď, napriek tomu, že. Ide pritom najmä o výrazové prostriedky umeleckých textov (hoci, 
aj keď) a publicisticky (Hoci, síce, Síce, Aj keď, napriek tomu, že; Napriek tomu, že3). Rov-
nako aj ostatné, menej frekventované operátory prípustkového vzťahu, sú najmä výrazo-
vými prostriedkami umeleckého alebo publicistického štýlu (jediná spojka Hoc sa uplatňu-
je predovšetkým v náučnom štýle). 

Štylistická distribúcia operátorov je podľa našej mienky vonkajším odrazom povahy 
prípustkového vzťahu (v časti 3). Ako je známe, náučný text je založený predovšetkým na 
výkladovom slohovom postupe, ktorého konštitutívnou vlastnosťou je explikatívnosť. 
Podľa J. Dolníka (1998, s. 62 – 63) „explikácia sa vzťahuje na tvrdenia o faktoch, ktoré sú 
dané, pri ktorých sa nevynára pochybnosť, ale otázka smerujúca k pochopeniu ich existen-
cie“. Na druhej strane, prípustkové operátory usúvzťažňujú práve rozporné výpovedné 
obsahy, vytvárajú sporné tvrdenia a nečakané súvislosti, narúšajú vžité predstavy, vnášajú 
moment prekvapenia. Tým spôsobujú i pochybnosti o uvádzaných faktoch a vyvolávajú 
očakávanie, že fakty budú náležite argumentačne zdôvodnené. Porov.: 

(6a) Keďže nič neje, nepriberá. 
(6b) Hoci nič neje, priberá. 

Vo výpovedi (6a) príčinný operátor uvádza do vzťahu príčinu s dôsledkom v podobe 
tvrdenia; vo výpovedi (6b) prípustkový operátor uvádza sporné tvrdenie, vyvolávajúce 
pochybnosť a zároveň aj očakávanie, že netypický dôsledok bude zdôvodnený (v reálnej 
interakcii zdôvodňovanie na výpovede s prípustkovými operátormi často nadväzuje). 
Vzťah medzi príčinnými a prípustkovými operátormi pripomína vzťah medzi explikáciou 

                                                             
3 Veľkým písmenom sa označuje operátor, ktorý má vo výpovedi iniciálovú pozíciu. 
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a argumentáciou v tom zmysle, že príčinné operátory sú skôr späté s explikačnou 
a prípustkové operátory viac s argumentačnou expanziou témy. Pritom môže ísť o analy-
tickú alebo o praktickú argumentáciu.4 

Výpovede s prípustkovými operátormi v analytickej argumentácii majú takú podobu, 
akoby „vychádzali v ústrety“ zásade kvality prejavu, chápanej v zmysle nehovorme nič, na 
čo nemáme dostatok dôkazov (bližšie Slančová, 1994, s. 73). Prípustkové operátory usú-
vzťažňujú výpovedné obsahy takým spôsobom, aby nielen vynikli rozličné uhly pohľadu na 
zobrazovanú vec, ale aby viacaspektový pohľad u percipienta priam provokovali, a teda aj 
podnecovali možné námietky, dôkazy a v konečnom dôsledku poznanie pravdy. Porov.: 

(7) Hoci Šimonovičove preklady majú svoje prednosti, medzi ktorými vyzdvihujem najmä priekopnícku 
prácu s asonanciou, resp. s eufonicky nepresným rýmom, a hoci jeho preklady radu básní všestranne 
obstoja v silnej konkurencii a možno ich pokladať za adekvátne, predsa len funkciu základného prekladu 
Lorcovej poézie ako relatívneho celku aj pre slovenského čitateľa plnia skôr české preklady. 

Prípustkové operátory konštituujú aj výpovede praktickej argumentácie, pri ktorej ne-
jde o hľadanie pravdy vo vedeckom zmysle slova. Praktickou argumentáciou sa podľa 
J. Dolníka (1998, s. 65) zdôvodňujú tézy, ktoré sa vymykajú dokazovaniu v prísnom logic-
kom zmysle. Nejde o dokazovanie pravdivosti tézy, ale o preukázanie jej platnosti. Príkla-
dom môže byť zdôvodňovanie konania, postojov v bežnom živote. 

(8a) Uč sa pozorovať a chápať jej situáciu, hoci má chyby, predsa môžeš čerpať z jej skúseností.  
(8b) Aj rodičia boli donútení k tomu, aby dali výpoveď, hoci inú robotu ešte nemajú.  
(8c) Obedy mu prihrieva stará pani zo susedného bytu, prilipol k nej, hoci s cudzími sa zbližuje len ťažko. 

V oboch typoch argumentácie možno komunikačnú funkciu výpovedí s prípustkovými 
operátormi hodnotiť ako zdôvodňovanie (úsilie preukázať alebo dokázať platnosť tézy) 
alebo ako uisťovanie adresáta o pravdivosti obsahu, ktorý sa javí nepravdepodobný, 
v rozpore s doterajšou skúsenosťou alebo sa vníma ako nepríjemný. K tradične uvádzaným 
uisťovacím prostriedkom (explicitné performatívne formuly typu ubezpečujem vás 
a častice istotnej modality) sa podľa našej mienky radia aj prípustkové operátory.  

4.3 Komunikačné funkcie prípustkových operátorov  
Preferencia niektorého z konkurenčných prípustkových operátorov je motivovaná ko-

munikačným zámerom produktora. Z predchádzajúceho výkladu možno zhrnúť, že výpo-
vede s prípustkovými operátormi obsahujú tvrdenie a zároveň korekciu záveru, ktorý si 
percipient, vychádzajúc z tvrdenia, potenciálne vyvodzuje. Výpovedný obsah pripojený 
prípustkovým operátorom tak obmedzuje, relativizuje, viac či menej popiera platnosť 
tézy. Vzhľadom na vysoký počet korpusových nálezov5, ktorý je myšlienkovo ťažko uchopi-
teľný, pracovali sme s výberovými súbormi tvorenými podľa dvoch kritérií (najčastejšie 
kolokácie a stratifikovaný výber podľa štylistickej príslušnosti, pozri v časti 2). Zistené vý-

                                                             
4 Podľa J. Dolníka (1998, s. 65) praktická (neanalytická) argumentácia sa uplatňuje v bežnej (neodbor-

nej) komunikácii, analytické argumentácie sú spojené s vedeckými textami.  
5 Výpovedí s prípustkovými operátormi uvádzanými v tejto štúdii je v korpuse 4.0-public-all viac ako 

460 tisíc. 
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sledky majú podobu tendencií, odhaľujú celé spektrum skutočných syntagmatických reali-
zácií a rozhodne „odolávajú“ rigoróznym triediacim kritériám. Výberovo uvádzame niekto-
ré z výsledkov. 

4.3.1 Pravostranné kolokácie štyroch komunikačne najviac zaťažených operátorov (ho-
ci, síce, aj keď, napriek tomu, že) ukazujú na sémantickú preferenciu a na sémantickú blíz-
kosť výrazov, s ktorými sa operátory vo výpovediach kombinujú. V prieniku najčastejších 
kolokácií (v rozsahu od 0 do 1) dominantných prípustkových operátorov sú výrazy odkazu-
júce na nesúlad: 

a) medzi tým, ako sa veci javia/prezentujú a aké podľa hovoriaceho v skutočnosti sú 
(najčastejšie kolokáty navonok, naoko, zdanlivo, zdať sa, oficiálne, oficiálny, formálne, 
deklarovať, proklamovať) 

(9a) Bol odjakživa mojím skrytým nepriateľom, hoci navonok sa mi zaliečal viac, ako by človek čakal. 

b) medzi prevažujúcou alebo všeobecne akceptovanou mienkou okolia a mienkou ho-
voriaceho (najčastejšie kolokáty väčšina, mnohí, viacerí, všeobecne, niektorí, podaktorí, 
väčšinovo) 

(9b) Myslím si, že sa nám podarilo udržať určitú vážnosť architektúry v spoločnosti, hoci väčšina archi-
tektov to stále vidí tak, že nie. 

c) medzi stavom v minulosti a dnes (najčastejšie kolokáty pôvodne, spočiatku, vlani, 
pôvodne, predtým) 

(9c) Nelamentuje, ani keď z nej ťahám peniaze, hoci pôvodne predpokladaná suma na stužkovú sa 
zdvojnásobila. 

Spoločným menovateľom takto konštituovaných výpovedí je ich neoperatívna funkcia6, 
ktorá osciluje medzi konštatovaním, hodnotením až kritikou. 

Okrem spoločných tendencií možno v syntagmatických vzťahoch operátorov pozorovať 
aj ich špecifické textové „správanie sa“. Typickým okolím spojky hoci sú slovesá uznávať, 
priznávať, pripúšťať, netvrdiť, nevylučovať, nepochybovať, nepopierať. Medzi najčastejšími 
kolokátmi spojky aj keď sú okrem spomenutých slovies kvantifikátory (aj keď + nie vždy, 
nie všetok, nie celkom, nie veľmi, nie úplne, nie príliš, nie každý, nie všade, nie celý). Vý-
sledkom týchto kombinácií sú výpovede, ktorými hovoriaci prezentuje svoju mienku, ale 
súčasne si „necháva otvorené zadné dvierka“ a vytvára si poistku pred prípadným spo-
chybnením, že ide o jednostranný názor, alebo pred námietkou, že nedodržal princíp kva-
lity prejavu (v zmysle usiluj sa o to, aby tvoja výpoveď bola pravdivá, hovor len to, na čo 
máš dosť dôkazov). 

(10a) Už dávno sa nepovažuje za ľavičiara, hoci nepopiera, že vyšiel z tohto prostredia. 
(10b) Naozaj sme hrali postupne o čosi lepšie, hoci netvrdím, že to bola prevratná zmena. 
(10c) Šancu máme, aj keď netvrdím, že veľkú. 
(10d) Tanečníci majú potenciál, aj keď nie všetci ho využijú. 

                                                             
6 Pod operatívnosťou rozumie O. Müllerová (1979, s. 59 – 60) intenzitu zamerania hovoriaceho na 

partnera. Cieľom operatívnych replík je ovplyvniť správanie sa partnera; v neoperatívnych replikách 
hovoriaci prejavuje viac seba (vyslovuje svoje názory, predstavuje svoj pohľad na svet atď.). 
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Podobnú komunikačnú funkciu (t. j. vysloviť svoju mienku, avšak relativizujúcim spôso-
bom) môžeme pozorovať pri výpovediach s operátormi síce a napriek tomu, že 
v kombinácii s najčastejšími kolokátmi. Patria sem: 

– kladné hodnotiace výrazy (síce + fajn, chvályhodný, lákavý, efektný, snaživý; napriek 
tomu, že + obsiahly, skutočný, veľmi účinný, atraktívny, dlhodobý, náročný, jednoduchý, 
najväčší, výhodný);  

 – slovesá v zápore (síce + neuviesť, nespochybňovať, neodstrániť, nenahradiť, nezaka-
zovať, nevyznačovať sa, nevyhlasovať, nepredpisovať, neudeľovať; napriek tomu, že + 
nesprávať sa, nehrať, nepoznať, neexistovať, nezískať); obzvlášť slovesá z oblasti športovej 
publicistiky (síce + nevynikať, neobhájiť, neskórovať, neumiestniť sa, neoslniť, nebodovať, 
nezvíťaziť/prehrať, nepredviesť). 

Tieto kombinácie výrazov vytvárajú výpovede, v ktorých sa pripúšťa kvalita istého javu 
a vzápätí sa relativizuje zobrazením veci z iného zorného uhla. V takto konštruovaných 
výpovediach môže ísť o viacaspektové, nezjednodušené alebo netradičné zobrazenie vecí 
(11a), ale aj o kritiku (11b), prípadne o obrannú reakciu na kritiku. Hovoriaci síce pripustí 
negatíva, avšak vzápätí ich „vyvažuje“ pozitívami (11c, d).  

(11a) Snaha dostať ženy do politiky je síce chvályhodná, riešiť to však prostredníctvom zákona nie je 
najšťastnejšie. 

(11b) Príslušník mladšej generácie sa v antológii nenájde, a to aj napriek tomu, že ide o výber naozaj 
obsiahly, takmer štyristostranový. 

(11c) Kňazovický síce neobhájil zlato na neolympijských 200 m, ale ani bronz nie je neúspechom. 
(11d) Zmeny v zákone síce neodstránili všetky nedostatky, ale určite eliminovali tie najväčšie. 

4.3.2 K neočakávanému následku produktor textu často zaujíma emocionálnohodno-
tiaci postoj. Neočakávaný následok môže vyvolať príjemné prekvapenie, údiv a pozitívny 
hodnotiaci postoj. Ten býva vyjadrený buď explicitne (12a, b), alebo vyplynie 
z výpovedného obsahu. Špecifické miesto má spojkový výraz keď ešte, ktorý konštituuje 
výpovede s komunikačnou funkciou prekvapenie v športovej alebo ekonomickej publicis-
tike (12c, d).  

(12a) Hoci koncertné albumy sa zvyčajne vydávajú po niekoľkých radových platniach, Portishead sa 
k tomu odhodlali už po dvoch. Bol som tým veľmi milo prekvapený... 

(12b) Som rád, že fanúšikovia si všímajú mňa namiesto toho, aby povzbudzovali svoje mužstvo. 
(12c) Bardejovčania v minulej sezóne vyhrali v Nitre 4:3, keď ešte v 85. minúte prehrávali 2:3. 
(12d) Česká koruna oslabila na hodnotu 38,530 CZK/1EUR, keď ešte počas ranného obchodovania 

atakovala úroveň 38,350/1EUR. 

Sklamanie a rozčarovanie v skúmaných výpovediach prevažuje nad príjemným prekva-
pením z neočakávaného následku. Tento emocionálnohodnotiaci postoj indikujú hlavne 
prípustkové operátory čo ako – akokoľvek – ani keď – i keby/aj keby, ktoré sú komunikač-
ne využívané najmä v umeleckom texte. Každý z nich má síce špecifický významový odtie-
nok a svojské kolokácie, avšak ich spoločnú komunikačnú funkciu možno vyjadriť vzťahom: 
hoci + negatívny emocionálny postoj produktora textu. 

Spojkový výraz čo ako sa preferuje vtedy, ak je komunikačným zámerom zvýrazniť roz-
por medzi enormným úsilím a ničotným výsledkom. Tento záver podporujú najfrekvento-
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vanejšie pravostranné kolokácie spojkového výrazu čo ako (slovesá vôle usilovať sa, snažiť 
sa, chcieť) a intenzifikátory deja (Ale čo ako húževnato by ste okolo neho magnetom čaro-
vali, čo aj tým najsilnejším, aký len existuje, o akom sa Mesmerovi ani nesnívalo, sval sa 
nepohne.).  

Spojka akokoľvek je funkčne blízka spojkovému výrazu čo ako tým, že vysúva do po-
predia rozpor medzi síce vysokým, ale aj tak nedostatočným stupňom vlastnosti (Akokoľ-
vek budú principiálni, ich jedinou možnosťou je momentálne politika kompromisu.). 

Výpovede so spojkovým výrazom ani keď sú prezentáciou sklamania, vychodiaceho 
z rozporu, že dej/stav nenastáva dokonca ani za krajných alebo výnimočných okolností 
(Keď ako štyridsaťpäťročný máte vzrast priemerného dieťa, nič na tom nezmeníte, ani keď 
budete mať deväťdesiatpäť.) 

Ešte vyššia miera rozporu a sklamaného očakávania sa dosahuje výpoveďami s operá-
tormi i keby/aj keby, prezentujúcimi fakt, že dej/stav nenastane, ani keby sa nereálna 
okolnosť stala skutočnosťou (Nemôže sa naučiť algebru, i keby mal úžasného učiteľa. – Už 
nemôže nič povedať, nič dovysvetľovať, aj keby sa na to odvážila.) 

Spojkové výrazy navzdory tomu, že – bez ohľadu na to, že – nehľadiac na to, že vytvára-
jú skôr výpovede s komunikačným zámerom uistiť adresáta o platnosti tézy, aj keď sa javí 
prekvapujúca, nepravdepodobná, nezlučiteľná s jeho doterajším skúsenostným kontex-
tom alebo odporujúca konvenciám a pod. Ich komunikačnú funkciu možno opísať vzťa-
hom hoci + naliehavé uisťovanie adresáta o pravdivosti tézy. 

(13a) Ak poviete v New Yorku meno Andy, nehľadiac na to, že tam môže žiť 300 tisíc mužov s týmto 
menom, každý dodá Warhol.  

(13b) Pri vstupe na štadión, bez ohľadu na to, že v minulosti bol najväčšou hviezdou domáceho tráv-
nika, zaplatil si vstupné. 

(13c) Felipe sa napokon definitívne rozhodol pre Letiziu, navzdory tomu, že nemala modrú krv. 

4.3.3 Napokon venujme pozornosť prípustkovým operátorom vo výpovediach, ktoré 
síce majú rovnakú formálnu štruktúru ako „pravé“ prípustkové výpovede, ale z hľadiska 
medzipropozičnej relácie nezodpovedajú negatívnej implikácii hoci x, y (teda nejde v nich 
o vzťah neúčinnej príčiny a nezrealizovaného dôsledku). Ide o výpovede pragmatickej 
povahy, predstavujúce hodnotiaci komentár produktora v zmysle „som si vedomý, že to, 
čo poviem, vyvolá pochybnosti“. Hovoriaci nimi dáva najavo, že téza, ktorú vysloví, nie je 
všeobecne akceptovateľná a počíta s potenciálnym obvinením z porušenia kategórie kvali-
ty prejavu alebo princípu zdvorilosti (Hoci je to paradoxné,... – Akokoľvek paradoxne to 
znie,... – Hoci to môže byť trochu pritiahnuté za vlasy,... – Hoci je to zvláštne,... – Hoci ide 
o otrepanú frázu,... – Hoci na prvý pohľad tieto dve veci spolu nesúvisia,... – Akokoľvek sa 
to zdá absurdné,...). S povahou prípustkového vzťahu uvedené výpovede zbližuje fakt, že 
avizovaný spochybňujúci hodnotiaci komentár produktora sa v ďalšej časti textu ukáže 
ako neopodstatnený (očakávanie sa nenaplní). Kategóriou kvality prejavu sú podľa našej 
mienky motivované aj výpovede, v ktorých prípustkový operátor uvádza komentár, vzťa-
hujúci sa na odbornú kompetenciu produktora textu (Hoc ekológia nie je mojou parketou, 
napadá mi... – Hoci nie som odborník na trestné právo, chcem uviesť...). 
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5 Záver 
Zmyslom komunikačnofunkčnej analýzy je zachytenie dynamiky v mikrosystéme operá-

torov prípustkového vzťahu. Táto dynamika je podmienená diferencovanými komunikač-
nými zámermi používateľov. V súčasnej písanej slovenčine je register operátorov prípus-
tkového vzťahu mimoriadne pestrý a formálne, frekvenčne, štylisticky i pragmaticky dife-
rencovaný. Dynamika sa v tomto mikrosystéme prejavuje na jednej strane posilnením 
pozície prototypového reprezentanta a vymedzením jadra pozostávajúceho zo synchrón-
ne najviac zaťažených operátorov (hoci, síce, aj keď, napriek tomu že); na druhej stra-
ne ústupom (až takmer zánikom) niektorých synonymných operátorov. Ďalším prejavom 
dynamiky je štylistická a pragmatická špecifikácia operátorov, ktorá sa neviaže na operá-
tor ako celok, ale na jeho postavenie vo výpovedi (iniciálové a neiniciálové). Prípustkové 
operátory sa uplatňujú najmä v umeleckom a publicistickom štýle, menej v náučných tex-
toch. Vzťah negatívnej implikácie, ktorý je základom sémantiky prípustkového vzťahu, sa 
pragmaticky využíva mnohostranne: vo výpovediach s komunikačnou funkciou zdôvodňo-
vanie, hodnotenie, kritika, obrana pred kritikou, uisťovanie adresáta, prekvapenie, údiv, 
sklamanie až rozčarovanie.  
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Operators of concessive relation in contemporary written Slovak 
The paper deals with operators of concessive relation which we consider to be 

a transitional type between operators used for developing an utterance and operators 
used for extending an utterance. The empirical source of the research is the Slovak Natio-
nal Corpus. The aim of this research is to enrich the existing paradigmatic approach to 
classes of operators by a syntagmatic approach focused on their real textual “behaviour”. 
We proceed from the form of an operator through its contextual setting towards more 
general aspects of its functioning. At the same time we concentrate on the inventory of 
concessive operators in contemporary written Slovak, types of relations between utterance 
meanings and communication functions of utterances with individual types of operators.  

 
 
* Štúdia Operátory prípustkového vzťahu v súčasnej písanej slovenčine vznikla ako sú-

časť riešenia grantového projektu VEGA 1/0169/09. 
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