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Úvodné poznámky k spracovaniu  
slovotvorby sú časnej sloven činy  

(na materiáli Slovníka kore ňových morfém sloven činy) 

Martin Ološtiak 
 

 
 
1 Úvod 
Pred dvadsiatimi rokmi prišiel J. Furdík s myšlienkou komplexného kvalitatívneho aj 

kvantitatívneho spracovania slovotvorby slovenčiny (Furdík, 1990), ktorého integrálnou 
súčasťou sa mal stať slovotvorný slovník (Furdík, 1995/2005; Furdík, 2004, s. 126 – 137). 
Hoci tento ambiciózny projekt autor dokončiť nestihol (bližšie porov. Ološtiak, 2005, s. 24 
– 26), práca v tejto oblasti naďalej pokračuje v modifikovanej podobe Malého slovotvor-
ného slovníka slovenčiny (Vužňáková, 2006; Liptáková – Vužňáková, 2009, s. 112 – 135; 
prehľadovú štúdiu o doterajších lexikografických prístupoch k spracovaniu slovotvorby 
publikovala K. Vužňáková, 2005). 

V predkladanom príspevku sa pokúsime predstaviť kontúry projektu s pracovným ná-
zvom Slovotvorba súčasnej slovenčiny (ďalej SSS), ktorého cieľom je čo najkomplexnejšia 
deskripcia a explanácia fungovania slovotvorného systému slovenského jazyka v langue, 
ako aj v parole. SSS materiálovo vychádza zo Slovníka koreňových morfém slovenčiny 
(Sokolová et al., 2005, 2. vyd. 2007; ďalej SKMS1), ktorý nadväzuje na Morfematický slov-
ník slovenčiny (Sokolová et al., 1999; ďalej MSS). Ten zasa materiálovo vychádza 
z Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2. vyd., 1997; ďalej KSSJ) a z Pravidiel slovenského 
pravopisu (3. vyd., 1998) – porov. MSS (s. 7).  

Ukazuje sa, že lexikálny materiál dominantne založený na báze KSSJ je dostatočne re-
prezentatívny. Prirodzene, najdôslednejšie spracúva jadro slovnej zásoby slovenčiny, 
v menšej miere jej prechodnú sféru a výberovo a obmedzene lexikálnu perifériu: „KSSJ 
zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou jej okrajových oblastí, ako sú nové slová 
a oproti nim niektoré slová zastarávajúce, knižné slová a na druhej strane hovorové slová, 
ako aj nefrekventované nespisovné výrazy, niektoré termíny atď. Pochopiteľne, že tento 
výber ohraničuje rozsah slovníka, ktorý mohol dosiahnuť 60 000 slov (vrátane slov spraco-
vaných tzv. hniezdovaním, t. j. uvedených pri príslušnom základnom slove. Prednosťou 
jednozväzkového slovníka je to, že poskytuje celostný pohľad na slovnú zásobu…“ (KSSJ, 
s. 10). Reprezentatívnosť KSSJ podľa nášho názoru spočíva jednak v spomínanej celostnos-
ti, jednak v tom, že v tomto type slovníka sa spracúva tá časť lexikálnej zásoby, s ktorou sa 
používatelia jazyka stretávajú najčastejšie (pochopiteľne, nejde výlučne o jadro slovnej 
zásoby).  

                                                             
1 Ak nie je uvedené inak, pracujeme s druhým vydaním SKMS. 
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2 Spôsoby spracovania lexikálneho materiálu 
Opierame sa o furdíkovský koncept slovotvornej parametrizácie (porov. vyššie citované 

práce). Vymedzujeme jednotlivé slovotvorne relevantné parametre, ktoré sa primárne 
spracúvajú v tabuľkovom programe Microsoft Excel. Ten umožňuje rýchle získavanie šta-
tistických ukazovateľov; filtrovanie jedného alebo viacerých údajov v rámci jedného alebo 
viacerých parametrov; kombinovanie a usúvzťažňovanie parametrov; v neposlednom rade 
prostredníctvom kombinácie parametrov a údajov možno uskutočniť vzájomnú kontrolu 
správnosti a kompatibility vyplnených údajov.  

V uvedenom programe sa spracovali, spracúvajú alebo budú spracúvať tieto parametre 
a údaje (porov. obr. 1 na konci príspevku, chýbajú tu posledné dva parametre; bližšia cha-
rakteristika sa nachádza v časti 3): 

• stĺpec A: údaje zo SKMS; 
• stĺpec B: typ údaja;  
• stĺpec C: typ hesla;  
• stĺpec D: číselné označovanie pred lexémou; 
• stĺpec E: slovnodruhová príslušnosť lexémy; 
• stĺpec F: stupeň motivácie zachytený v slovníku (pomocou znakov >); 
• stĺpec G: stupeň motivácie vyjadrený číselne; 
• stĺpec H: motivačná potencia – bezprostredná; 
• stĺpec I: motivačná potencia – celková; 
• stĺpec J: typ motivačnej intencie;  
• stĺpec K: slovnodruhová príslušnosť motivantu; 
• stĺpec L: slovotvorný spôsob;  
• stĺpec M: slovotvorný postup; 
• stĺpec N: typ onomaziologickej kategórie; 
• stĺpec O: onomaziologická kategória; 
• stĺpec P: štylistická príslušnosť lexémy.  
Prostredníctvom tabuľkového programu možno v ktorejkoľvek fáze výskumu dopĺňať 

ďalšie parametre. Vzhľadom na pomerne veľký počet analyzovaných parametrov pracu-
jeme aj s osobitnými súbormi, resp. hárkami, v ktorých sa dajú prehľadnejšie analyzovať 
vybrané parametre (takto sa spracúvajú napr. alternácie a trunkácie; porov. 3.11). 

Údaje sa získavajú viacerými spôsobmi: a) svojpomocne, b) v spolupráci s progra-
mátorom Ing. Jánom Genčim, PhD. (FEI TU Košice), c) prostredníctvom študentov, ktorí 
riešia zadané úlohy formou seminárnych prác. Doteraz (v priebehu rokov 2008 – 2010) 
boli spracované údaje parametrov B – G, J – N a P a údaje o alternáciách a trunkáciách. 
Avšak najmä parametre, ktoré spracúvali študenti (J – N, P), ešte neboli v úplnosti skontro-
lované. Spomenuli sme, že kontrola údajov sa uskutočňuje aj porovnávaním jednotlivých 
parametrov. Takto možno napríklad skontrolovať údaje o slovotvorných spôsoboch 
a postupoch, ktoré musia byť kompatibilné (napr. prefixácia automaticky implikuje derivá-
ciu). 
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Pri porovnaní spôsobu parametrizovania u J. Furdíka a v našom výskume možno kon-
štatovať, že kým vo furdíkovskom prístupe sa primárne vychádzalo z danej lexémy, ktorej 
sa priraďovali jednotlivé parametre (takýmto spôsobom sa vypracúvali aj diplomové práce 
na tému Slovotvorný slovník slovenčiny),2 v našom prípade primárne pracujeme 
s jednotlivými parametrami, ktoré prisudzujeme lexémam. Tento spôsob sme zvolili najmä 
s ohľadom na študentov, pretože sa nazdávame, že sústredenie sa na jeden parameter3 
vedie k spoľahlivejším výsledkom. Pravda, uvedené dva spôsoby spracovania pokladáme 
za rovnocenné, pretože vedú k rovnakým výsledkom. 

3 Komentár k jednotlivým parametrom a vybrané štatistické údaje 
V nasledujúcej časti uvádzame stručný komentár k jednotlivým parametrom a základ-

né štatistické údaje, ktoré nateraz máme k dispozícii (ide o parametre B – D, F, G, J). 

3.1 Údaje zo SKMS (stĺpec A) 
V stĺpci A sa nachádzajú všetky východiskové údaje (okrem odkazových hesiel) tak, ako 

sú zachytené v SKMS (vrátane číselných indexov, morfematickej segmentácie 
a slovotvorných vzťahov). 

3.2 Typ údaja (stĺpec B) 
Rozlišujú sa dva typy údajov: H – heslový riadok (heslo, reprezentované príslušným ra-

dixom, resp. radixmi), I – riadok vnútri hesla (konkrétna lexéma). 
V SKMS sa nachádza 7 967 hesiel (heslových jednotiek), pričom toto číslo nezahrnuje 

odkazové heslá. Celkový počet jednotiek vrátane opakujúcich sa vidových korelátov je 
67 682; bez opakujúcich sa vidových korelátov je to 63 223 lexém (porov. tab. 1 a 2),4 čo 
predstavuje priemer 7,9 lexémy na jedno heslo. Toto číslo neodráža priemernú rozsiahlosť 
slovotvorných hniezd, pretože v jednom hesle sa môže vyskytnúť viac slovotvorných 

                                                             
2 Autor pracuje s týmito parametrami: 1. slovný druh a jeho gramaticko-sémantická špecifikácia; 1.1 

štylistická charakteristika (ak súvisí so slovotvorbou); 2. motivovanosť – nemotivovanosť; 3. motivant (-y); 
3.1 slovný druh motivanta, jeho gramaticko-sémantická špecifikácia, motivovanosť – nemotivovanosť; 
3.1.1 doplňujúca charakteristika (štylistická hodnota) motivanta; 3.2 vzťah motivant – motivát; 3.3 cha-
rakter motivátu vyplývajúci z 3.2; 4. slovotvorný základ; 4.1 morfonologické alternácie, trunkácie; 4.2 
spájacia morféma (pri kompozitách); 5. slovotvorný formant; 5.1 druh formantu; 5.2 prípadná varian-
tnosť formantu; 6. slovotvorný spôsob a postup; univerbizácia; 7. slovotvorný vzorec; 8. motivačný výz-
nam; 9. slovotvorný význam; 10. príslušnosť do onomaziologickej kategórie; 11. typ onomaziologickej 
kategórie; 12. príklady slov zo slovotvorného typu; 13. motivačná intencia, miesto slova v slovotvornom 
hniezde; 14. celková súhrnná charakteristika (Furdík, 2004, s. 128). 

3 Napr. študent v rámci seminárnej práce spracúva len slovotvorné postupy, len typy slovotvorného 
základu, len onomaziologické kategórie a pod. 

4 V nadväznosti na koncepciu, v rámci ktorej sa vidové koreláty pokladajú za realizácie jednej lexémy, 
sme opakujúce sa vidové dvojice (príp. trojice, štvorice a i.) odfiltrovali (ku koncepcii spracovania vidu 
porov. MSS, s. 40 – 44; k problematike vidu v súvislosti so SKMS porov. Sokolová – Genči, 2009, s. 50 
a n.). 
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hniezd.5 V ďalších štatistických údajoch väčšinou abstrahujeme od 4 459 opakujúcich sa 
riadkov s vidovými koreláciami. Na druhej strane vidové koreláty berieme do úvahy pri 
slovesách vo funkcii motivantov; napr. derivát vy-pch-áv-k-a pokladáme za motivát vido-
vého korelátu vy-pch-áv-a:ť, nie primárneho vy-pch-a:ť, preto tu určujeme formant -ka, 
nie -ávka. 

Tabuľka 1. Počet spracúvaných hesiel a lexém (s vidovými korelátmi) 
typ údaja počet 
H – počet hesiel 7 967 
I – počet lexém v heslách 67 682 
spolu 75 649 

 
Tabuľka 2. Počet spracúvaných hesiel a lexém (bez vidových korelátov) 

typ údaja počet 
H – počet hesiel 7 967 
I – počet lexém v heslách 63 223 
spolu 71 190 

 
3.3 Druhy radixov (stĺpec C) 
V SKMS sa nachádzajú tieto typy radixov (porov. tab. 3 a 4): 
• jednoduché – t. j. nepolysémne, nehomonymné, nevariantné, neviazané radixy, 

napr. ALBUM;  
• polysémické – označené bodkou •, napr. •ŠTANDARD;  
• homonymné – označené číslami v hornom indexe, napr. HONOR1 (v tabuľke 3 

označené písmenom H); 
• viazané – označené hviezdičkou*, napr. *BROŠ;  
• alomorfné – v okrúhlych zátvorkách, napr. AMBÍCI (AMBICI);  
• variantné – označené lomkou, napr. LUFT / ĽUFT.  
Typy radixov sa často kombinujú, napr. *•DEC1 / DEK3 / DEKA (DEK3), t. j. viazaný, va-

riantný, alomorfný, homonymný radix (všetky možné kombinácie porov. v tab. 3; podrob-
nejšie o typoch apelatívnych radixov v SKMS porov. Sokolová – Genči, 2006). Údaje uvá-
dzané v nasledujúcich tabuľkách sa mierne odlišujú od údajov v citovanej práci M. Sokolo-
vej a J. Genčiho (2006), pretože tí vychádzajú z prvého vydania SKMS a v našom príspevku 
sa opierame o druhé vydanie. Súčet hodnôt v tabuľke 4 je vyšší než celkový počet hesiel 
vzhľadom na spomínanú kombinovateľnosť jednotlivých druhov radixov (z tabuľky 3 vy-
plýva, že najfrekventovanejšia je kombinácia viazaný + homonymný radix – 379 prípadov). 

 

                                                             
5 Údaje o rozsiahlosti slovotvorných hniezd budú známe až po skompletizovaní parametra motivačná 

potencia (porov. 3.7). 
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Tabuľka 3. Typy radixov (vo všetkých možných kombináciách) 
typ hesla počet % 

jednoduché 3 039 38,1 

() 991 12,4 

()/ 29 0,4 

()/H 34 0,4 

()H 338 4,2 

* 1 399 17,6 

*() 176 2,2 

*()/ 3 0,03 

*()/H 4 0,05 

*()H 50 0,6 

*/ 23 0,3 

*/H 13 0,2 

*• 331 4,2 

*•() 57 0,7 

*•()/ 121 1,5 

*•()/H 91 1,1 

*•()H 60 0,8 

*•/ 121 1,5 

*•/H 62 0,8 

*•H 133 1,7 

*H 379 4,6 

/ 76 0,9 

/H 18 0,2 

• 14 0,2 

•() 6 0,08 

•()/ 17 0,2 

•()/H 21 0,3 

•()H 4 0,05 

•/ 20 0,3 

•/H 6 0,07 

•H 1 0,01 

H 330 4,1 

 spolu 7 967  
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Tabuľka 4. Základné typy radixov 

typ hesla počet 
% podiel z celkového 
počtu 7 967 hesiel 

jednoduché 3 039 38,1 

polysémické • 1 065 13,4 

homonymné 1, 2… 1 544 19,4 

viazané * 3 023 37,9 

alomorfné ( ) 2 002 25,1 

variantné / 709 8,9 

 
Prostredníctvom typológie radixov možno skúmať rozličné aspekty slovotvornej 

a morfematickej štruktúry, napr. vzťah medzi radixovou viazanosťou a slovotvornou de-
motiváciou, medzi radixovou polysémiou a slovotvorným hniezdom, medzi radixovou 
alomorfnosťou a slovotvornými alternáciami a pod. 

3.4 Druhy lexém podľa číselného kódovania (stĺpec D) 
Číselné kódovanie bližšie určuje typ lexémy (porov. MSS, s. 57 – 58; SKMS, s. 42 – 43; 

tu tab. č. 5); kódovanie sa zaviedlo v MSS a nachádza sa aj v SKMS.  
V porovnaní s MSS sa v SKMS urobilo viacero úprav aj v číselnom kódovaní, preto sa 

údaje v tab. 5 úplne nezhodujú s údajmi v MSS (s. 494 – 495). Napríklad pribudla jedna 
nová kombinácia 4,7, a to pri lexéme seb-a-disciplín-a,6 keďže motivujúcej lexéme discip-
lín-a sa pridelil kód 1,8 (diachronicky segmentovateľný radix, ktorý sa synchrónne neseg-
mentuje); v MSS je pri lexéme seb-a-disciplín-a uvedený kód 4. V prehľade číselných inde-
xov oboch vydaní SKMS (SKMS1, s. 41; SKMS2, s. 43) sme však kombináciu 4,7 zabudli vy-
svetliť.  

Tabuľka 5. Druhy lexém podľa číselného kódovania 
čís. 
kód 

vysvetlenie príklady s vid. 
korelátmi 

bez vid. 
korelátov 

0 
 

domáca lexéma s jednou koreňovou  
morfémou  

bi-č-φ 

36 654 32 742 
0,1 

 
výpožička z češtiny, resp. slovanských 
jazykov 

bohatier-φ 

72 71 
0,2 

 
výpožička z češtiny, resp. slovanských 
jazykov s domácimi afixmi 

bohatier-sk-y 

232 220 
0,3 domáce kompozitum žal-o-bab-a 6 515 6 484 
0,5 domáca lexéma s afixoidom dv-a-dsať-φ 215 215 

 
 

                                                             
6 Porov. SKMS, s. 110, heslo DISCIPLÍN (DISICPLIN); s. 388, heslo S1 / SEB. 
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čís. 
kód 

vysvetlenie príklady s vid. 
korelátmi 

bez vid. 
korelátov 

0,7 
 
 
 

lexéma s domácim radixom diachronicky 
segmentovateľným, avšak synchrónne 
nesegmentovaným; v štruktúre sa navyše 
nachádza aj derivačná morféma 

dobiedz-av-ý 

712 665 
0,8 

 
 
 

lexéma s diachronicky segmentovateľ-
ným, avšak synchrónne nesegmentova-
ným domácim radixom; v štruktúre sa 
nenachádza derivačná morféma 

medveď-φ 

182 180 
0,9 domáce skratkové slovo esero-č:k-a 10 10 
1 
 

prevzatá lexéma s jednou koreňovou 
morfémou  

kupol-a 

5 387 5 384 
1,3 

 
prevzaté kompozitum ombuds-man-φ 

2 117 2 117 
1,5 prevzatá lexéma s afixoidom tele-skop-φ 120 120 
1,7 

 
 
 

lexéma s prevzatým radixom diachronicky 
segmentovateľným, avšak synchrónne 
nesegmentovaným; v štruktúre sa navyše 
nachádza aj derivačná morféma 

respond-ent-φ 

251 251 
1,8 

 
 
 

lexéma s diachronicky segmentovateľ-
ným, avšak synchrónne nesegmentova-
ným prevzatým radixom; v štruktúre sa 
nenachádza derivačná morféma 

pomaranč-φ 

357 357 
1,9 cudzie skratkové slovo radar-φ 50 50 
2 
 
 
 
 

daná lexikálna jednotka s jednou koreňo-
vou morfémou je hybridná lexikálna jed-
notka (nesúlad medzi pôvodom koreňo-
vej morfémy a pôvodom derivačných 
afixov) 

oceán-sk-y 

9 610 9 211 
2,3 

 
kompozitum s homogénnymi koreňmi, 
ale podľa pôvodu nerovnakými afixmi 

pat-o-gén-n-y 

2 196 2 179 
2,4 

 
kompozitum s nerovnakými koreňmi a 
afixmi z hľadiska pôvodu 

päť-litr-ov-ý 

701 701 
2,5 

 
kombinácia prevzatého koreňa  
s prefixoidom a domácimi sufixmi 

špeci-fic-k-ý 

151 146 
2,7 

 
 

nejasná štruktúra koreňovej morfémy, 
čiastočne segmentovateľná jednotka, ale 
podľa pôvodu s nerovnakými afixmi 

reál-n-y 

892 867 
2,9 

 
prevzaté skratkové slovo s domácim  
afixom 

semtex-ov-ý 

53 52 
3,6 

 
zložené apelatívum s jednou  
depropriálnou koreňovou morfémou 

svät-o-ján-sk-y 

145 145 
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čís. 
kód 

vysvetlenie príklady s vid. 
korelátmi 

bez vid. 
korelátov 

4 
 

hybridná lexéma (zložená z domácich aj 
cudzích koreňových morfém) 

dv-oj-skif-φ 

439 439 
4,7 

 
 

hybridné kompozitum s diachronicky 
segmentovateľným, avšak synchrónne 
nesegmentovaným prevzatým radixom 

seb-a-disciplín-a 

2 2 
6 
 

vlastné meno, resp. lexéma odvodená od 
vlastného mena (eponymum) 

Pol-ár:k-a 

22 22 
6,0 depropriálny motivát škod-ov:k-a 597 593 

spolu   67 682 63 223 

 
Z porovnania údajov v posledných dvoch stĺpcoch tab. 5 vyplýva, že vidové koreláty sa 

nachádzajú len medzi lexémami s kódovaním 0; 0,3; 0,7; 2; 2,3; 2,7 a výnimočne až raritne 
medzi lexémami s kódovaním: 

0,2 (12 prípadov: > u-[bez]peč-ov-a:ť (sa) {u-[bez]peč-i:ť}, > za-[bez]peč-ov-a:ť (sa) {za-
[bez]peč-i:ť}, po-čast-ov-a:ť {čast-ov-a:ť}, >> na-črt-áv-a:ť {na-črt-n-ú:ť}, pri-ľn-ú:ť {ľn-ú:ť}, 
>> s-[prie]mysel-ň-ov-a:ť {s-[prie]mysel-n-i:ť}, [roz]čuľ-ov-a:ť (sa) {[roz]čúl-i:ť}, > z-úkol-
ov-a:ť {úkol-ov-a:ť}, 2 [u]nav-ov-a:ť (sa) {[u]nav-i:ť}, > u-verej-ň-ov-a:ť {u-verej-n-i:ť}, >  
z-verej-ň-ov-a:ť {z-verej-n-i:ť}, [vz]del-áv-a:ť (sa) {[vz]del-a:ť});  

2,5 (5 prípadov: >> z-elektr-i:fik:ov-a:ť {elektr-i:fik:ov-a:ť}, > za-tele-fon-ov-a:ť {tele-
fon-ov-a:ť}, > za-tele-graf-ov-a:ť {tele-graf-ov-a:ť}, > s-kalc-i:fik:ov-a:ť {kalc-i:fik:ov-a:ť},  
o-klas-i:fik:ov-a:ť {klas-i:fik:ov-a:ť}); 

6,0 (4 prípady: > po-latin-č-ov-a:ť (sa) {po-latin-č-i:ť}, z-lynč-ov-a:ť {lynč-ov-a:ť}, >  
z-röntgen-ov-a:ť {röntgen-ov-a:ť}, >> u-tábor-ov-a:ť sa {u-tábor-i:ť}); 

1 (3 prípady: > na-ciel-i:ť {ciel-i:ť}, curg-a:ť {curg-n-ú:ť}, curig-a:ť {curig-n-ú:ť}); 
0,8 (2 prípady: zaujím-a:ť (sa) {zauja-ť}, zrádz-a:ť {zrad-i:ť});  
0,1 (1 prípad: s-kan-ú:ť {kan-ú:ť}); 
2,9 (1 prípad: > o-xerox-ov-a:ť {xerox-ov-a:ť}).  

Číselné kódovanie sa ukazuje ako veľmi užitočné aj pre slovotvorbu. Takýmto spôso-
bom možno porovnávať napríklad slovotvorné „správanie sa“ domácich a prevzatých lexi-
kálnych jednotiek. Pomer domácich, resp. pôvodom slovanských zdomácnených lexém 
(s kódovaním 0 samostatne alebo v kombinácii) a prevzatých lexém (s kódovaním 1 samo-
statne alebo v kombinácii) je 40 587 : 8 279. Hybridné lexémy (kódy 2 a 4 samostatne 
alebo v kombinácii) predstavujú 13 597 prípadov. Osobitne stoja ojedinelé depropriálne 
lexémy s počtom 27 (kódy 6; 6,0; 3,6), ktorých propriálne motivanty sa v súbore nenachá-
dzajú. Ostatné depropriálne motiváty sú v SKMS zaradené do osobitného súboru (porov. 
SKMS, Slovníková časť – propriá, s. 535 – 568). Hybridné lexémy, ktoré predstavujú viac 
než jednu pätinu skúmaného súboru (21,5 %), sú dôkazom intenzívneho adaptačného 
tlaku vyvíjaného na prevzatú lexiku, a to najmä prostredníctvom pôsobenia slovotvornej 
motivácie (kombinácia domácich a prevzatých slovotvorných prostriedkov). 
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Tabuľka 6. Druhy lexém podľa pôvodu 
typ počet  % 
domáce a zdomácnené lexémy (slovanského pôvodu) 
kódy: 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9 40 587 64,2 
prevzaté lexémy 
kódy: 1; 1,3; 1,5; 1,7; 1,8; 1,9 8 279 13,1 
hydridné lexémy 
kódy: 2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,7; 2,9; 4; 4,7 13 597 21,5 
depropriálne lexémy 
kódy: 6; 6,0; 3,6 760 1,2 
spolu 63 223  

3.5 Slovnodruhová charakteristika (stĺpec E) 
Slovnodruhová charakteristika bude východiskom pri analýze a porovnávaní slovotvor-

by jednotlivých slovných druhov (motivačná potencia, autoderivabilnosť, medzislovno-
druhové tvorenie a i.). 

3.6 Stupeň slovotvornej motivovanosti (stĺpce F, G) 
Ďalším skúmaným atribútom je stupeň slovotvornej motivovanosti, ktorý sa v SKMS vy-

jadruje počtom znakov >. Štatistické údaje o počte motivátov na jednotlivých motivačných 
stupňoch (tab. 7)7 rámcovo potvrdzujú tézu, že čím je stupeň motivovanosti vyšší, tým 
menší je motivačný potenciál (porov. Horecký – Buzássyová – Bosák a kol., 1989, s. 47; 
Furdík, 2004, s. 79). K motivačnému potenciálu porov. aj 3.7. 

Tabuľka 7. Zastúpenie lexém na jednotlivých motivačných stupňoch 
stupeň motivácie počet lexém 

0 10 320 
1 24 039 
2 18 448 
3 7 839 
4 2 145 
5 386 
6 45 
7 1 

spolu 63 223 

3.7 Motivačná potencia (stĺpce H, I) 
Pri údajoch o motivačnom potenciáli rozlišujeme bezprostrednú a sprostredkovanú 

motiváciu. V stĺpci H (porov. obr. 1) sa uvádza údaj o počte bezprostredných motivátov. 
V tomto prípade by sme mohli uvažovať o vlastnej, resp. bezprostrednej motivačnej po-
tencii, ktorá vyjadruje počet členov slovotvornej paradigmy tej-ktorej lexémy. V stĺpci I sa 

                                                             
7 Pri uvedených údajoch sme nateraz do úvahy nebrali viacnásobnú motivovanosť. 
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uvádza počet všetkých motivátov (bezprostredných aj sprostredkovaných) príslušnej le-
xémy. Pri lexémach patriacich do štvrtého typu motivačnej intencie (porov. 3.8) sa neuvá-
dza žiadne číslo, tieto jednotky majú nulovú motivačnú potenciu. Viacnásobná motivácia 
sa bude riešiť v ďalších fázach výskumu. 

3.8 Typy motivačnej intencie (stĺpec J) 
Vysvetlenie podstaty a typov motivačnej intencie (ďalej TMI) predstavuje jeden 

z viacerých výrazných vkladov J. Furdíka do teórie slovotvorby (porov. Furdík, 1998/2005). 
Motivačná intencia vyjadruje miesto lexikálnej jednotky v slovotvornom rade 
a sekundárne aj v slovotvornom hniezde. Autor rozoznáva tieto štyri základné typy moti-
vačnej intencie: 1. L→ (lexéma je motivantom, stojí na začiatku slovotvorného radu); 2. 
→L→ (lexéma je motivátom aj motivantom, stojí uprostred slovotvorného radu); 3. →L 
(lexéma je motivátom, stojí na konci slovotvorného radu); 4. L (lexéma nie je ani motivan-
tom, ani motivátom, synchrónne sa nezapája do slovotvornomotivačných vzťahov).  

Prezentované údaje (porov. tab. 8) o príslušnosti do TMI nadväzujú na poznatky J. Fur-
díka tým, že jednak ich kvantitatívne spresňujú a pripravujú tak pôdu pre ďalšie rozvíjanie 
tejto oblasti výskumu, jednak ponúkajú údaje o pomere slovotvorne nemotivovaných slov 
(ďalej SNS) a slovotvorne motivovaných slov (ďalej SMS) v slovenskom jazyku. Tieto údaje 
sú v kontexte slovakistického a slavistického derivatologického výskumu veľmi zaujímavé. 
Doteraz sa totiž prijímal poznatok o približnom dvojtretinovom zastúpení SMS 
v slovanských jazykoch (Furdík, 1993, s. 24; 2004, s. 24; tam aj ďalšia literatúra). Na zákla-
de skúmaného materiálu sa však ukazuje, že pomer medzi SNS a SMS je výraznejší, ba 
v porovnaní s klasickými údajmi radikálnejší v prospech SMS, konkrétne 16,4 % (SNS) : 
83,6 % (SMS) (ak berieme do úvahy aj opakujúce sa kompozitné jednotky). Tieto čísla sú 
prakticky rovnaké aj po odpočítaní opakujúcich sa kompozít, konkrétne je pomer 17 % : 83 % 
v prospech SMS. V úplnosti sa tak potvrdzuje, ba „prekračuje“ poznatok J. Furdíka, že 
„strata motivovanosti teda postihuje jednotlivé slová, ale celkový stupeň motivovanosti 
slovnej zásoby zostáva približne rovnaký“ (Furdík, 1993, s. 22).8 Ukazuje sa totiž, že moti-
vovanosť slovnej zásoby ako celku mierne narastá najmä v závislosti od stúpajúceho moti-
vačného potenciálu jednotlivých lexém, a to domácich aj prevzatých (o zaraďovaní prevza-
tých lexém do slovotvorného systému slovenčiny porov. 3.4). Slovotvorná motivácia tak 
naďalej zohráva pilotnú úlohu pri obohacovaní slovnej zásoby, naplno sa prejavujú jej 
základné vlastnosti a funkcie – systemizácia, integrácia, adaptácia a v nesposlednom rade 
aj kondenzácia (Furdík, 1993). 

 

 

                                                             
8 Tento poznatok bol sformulovaný v reakcii na konštatovanie V. Strakovej (1973, s. 20): „Směr vývoje 

ke ztrátě motivace je vlastní lexikální soustavě jako celku.“ 
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Tabuľka 8. Zastúpenie typov motivačnej intencie9 
typ lexémy typ intencie počet 

celkom 
% počet 

bez opak. 
kompozít 

% 

SNS 1. L→ 7 873 12,5 7 463 13,0 
SMS 2. →L→ 16 402 25,9 14 720 25,7 
SMS 3. →L 36 499 57,7 32 733 57,2 
SNS 4. L 2 449 3,9 2 302 4,0 

spolu  63 223  57 218  
 
Z uvedených údajov o zastúpení TMI možno vydedukovať aj ďalšie skutočnosti. Uve-

dieme aspoň jednu z nich. Výrazné zastúpenie SMS patriacich do tretieho TMI (→L) na-
svedčuje, že v skúmanom súbore prevažujú slovotvorné rady s dvomi členmi, východisko-
vým motivantom a koncovým motivátom. Ak by to tak nebolo, ešte výraznejšie by boli 
zastúpené lexémy patriace do druhého TMI (→L→). 

Na základe toho možno formulovať zákonitosť, že čím väčšie je zastúpenie lexém z 3. 
TMI a čím menšie je zastúpenie lexém z 2. TMI, tým viac je dvojčlenných slovotvorných 
radov. A naopak, čím menšie je zastúpenie lexém z 3. TMI a čím väčšie je zastúpenie le-
xém z 2. TMI, tým viac je troj- a viacčlenných slovotvorných radov. 

3.9 Slovnodruhová príslušnosť motivantu (stĺpec K) 
Po finalizácii vypĺňania tohto parametra bude možné spresniť a doplniť údaje 

o motivačnom potenciáli jednotlivých slovných druhov a zastúpení jednotlivých typov 
slovotvorných základov (porov. aj 3.7; Furdík, 2004, s. 37 – 38). 

3.10 Ďalšie parametre (stĺpce L – P) 
Ide jednak o slovotvorne závažné a svojím spôsobom kľúčové parametre (slovotvorné 

spôsoby – derivácia, resp. kompozícia; slovotvorné postupy – v rámci slovotvorných spô-
sobov; typ onomaziologickej kategórie, onomaziologická kategória; stĺpce L – O), jednak 
o doplnkový parameter štýlovej príslušnosti lexémy (stĺpec P). Tieto parametre vypracova-
li študenti, ale ešte neboli skontrolované, preto na tomto mieste neuvádzame ani pred-
bežné štatistické zistenia. 

3.11 Spracovanie alternácií a trunkácií 
Pri spracovaní alternácií a trunkácií metodologicky vychádzame z prác M. Sokolovej 

(2000) a M. Ivanovej (2004). Pri alternáciách sa do osobitných stĺpcov zaznačujú alternan-
ty a typy morfém, v ktorých k alternáciám dochádza (vzhľadom na možnosť prítomnosti 

                                                             
9 Kompozitnosť v tomto prípade chápeme v morfematickom zmysle. Preto sa odpočítavali všetky 

opakujúce sa kompozitné jednotky, nielen tie, ktoré sú slovotvorne motivované (patriace do druhého 
a tretieho TMI). V tomto prípade by azda bolo presnejšie uvažovať o viacradixových, nie kompozitných 
štruktúrach. 
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viacerých alternácií v jednom slovotvornom akte pracujeme s viacerými stĺpcami (porov. 
obr. 2 na konci príspevku). Trunkované segmenty sa zaznačujú do riadkov k tým lexémam, 
pri tvorení ktorých k trunkácii dochádza; napr. trunkácia segmentu n sa zaznačí do riadku 
k lexéme homogenita (porov. motivačný vzťah homogénny → homogenita na obr. 2; K – 
koreňová morféma, D – derivačná morféma). 

4 Materiálové obmedzenia 
Materiálové obmedzenia, ktoré do istej miery skresľujú výsledné štatistické ukazovate-

le, môžu byť trojakého druhu: 4.1 neúplnosť lexikálneho materiálu; 4.2 nemožnosť zazna-
čenia niektorých slovotvorných vzťahov; 4.3 nejednotnosť spracovania v SKMS. 

4.1 Neúplnosť lexikálneho materiálu 
Lexikografia a lexikológia sú odkázané na neúplnosť objektu svojho výskumu. Neexistu-

je totiž ani všeobecný, ani špecializovaný slovník, ktorý by obsahoval všetky existujúce 
lexikálne jednotky. Je prirodzené, že slovotvorné usporiadanie SKMS systémovo odhaľuje 
lexikografické „biele miesta“, ktoré sa v KSSJ ako hlavnom zdrojovom materiáli nachádza-
jú. Zo slovotvorného hľadiska takéto „biele miesta“ možno rozdeliť do týchto skupín: 

a) Lexikálne jednotky stojace za začiatku slovotvorných radov: Absencia týchto moti-
vantov spôsobuje radixovú viazanosť východiskových slovníkových lexém (v zátvorkách 
uvádzame v slovníku absentujúce lexémy), napr. (A) → á-č:k-a; často ide o absentujúce 
propriá: (Bernolák) → bernolák-ov:ec-φ, (Byron) → byron-izm-us, (Dante) → dante-ov:sk-ý, 
(Hviezdoslav) → hviezdoslav-ov:sk-ý. 

b) Lexikálne jednotky stojace uprostred alebo na konci slovotvorných radov; porov. 
napr. chýbajúce lexémy klinopis, odvážlivý, vzlínavý v príkladoch (1) – (3): 

(1)  0     klin-φ 
0,3  > klin-o-pis-n-ý 

 
(2) 0  > [od]váž-i:ť sa {[od]važ-ov-a:ť} 

0  > [od]važ-ov-a:ť sa {[od]váž-i:ť} 
0  >> [od]váž-l:iv:ec-φ 

 
(3) 0  vz-lín-a:ť 

0  > vz-lín-av-osť-φ10 
 
Zaradenie/nezaradenie tej-ktorej jednotky do slovníka možno efektívne sledovať aj po-

rovnávaním lexém patriacich do jednej slovotvornej paradigmy. V SKMS sa napr. nachá-
dzajú lexémy brontosaurus, dinosaurus a ichtyosaurus, pričom sekundárne adjektívum je 
uvedené len od lexémy dinosaurus; porov. príklad (4).  

 
 

                                                             
10 Podľa koncepcie SKMS mala byť lexéma vzlínavosť pri absencii reálneho bezprostredného motivan-

tu vzlínavý segmentovaná takto: vz-lín-av:osť-φ. 
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(4) *•SAUR 
1,3  • bront-o-saur-us 
1,3  • dino-saur-us 
1,3  > • dino-saur-í 
1,3  • ichty-o-saur-us 

V hesle s radixom SEX zasa chýbajú deriváty lexémy heterosexuál (heterosexuálny, he-
terosexuálne, heterosexualita, heterosexuálnosť), pri lexéme homosexuál zasa derivované 
abstraktum s domácim sufixom -osť (homosexuálnosť), hoci v porovnaní s uvedenou le-
xémou bisexuálnosť je jej frekvencia podľa vyhľadávača google nepomerne vyššia (bisexu-
álnosť: 7, homosexuálnosť: 723):  

(5) 1     sex-φ 
2     > sex-u:ál-n-y 
2     >> sex-u:ál-n-osť-φ 
2     >> sex-u:ál-n-e« 
1     >> sex-u:al-it-a 
1     > trans-sex-u:ál-φ 
1     >>< trans-sex-u:al-izm-us 
2,3  > • bi-sex-u:ál-φ 
2,3  >>< • bi-sex-u:ál-n-y 
2,3  >>> • bi-sex-u:ál-n-osť-φ 
2,3  >>> • bi-sex-u:ál-n-e« 
1,3  >>> • bi-sex-u:al-it-a 
1,3  > • heter-o-sex-u:ál-φ 
1,3  > • hom-o-sex-u:ál-φ 
2,3  >>< • hom-o-sex-u:ál-n-y 
2,3  >>> • hom-o-sex-u:ál-n-e« 
1,3  >>> • hom-o-sex-u:al-it-a 

 
Nakoniec sa pozrime na uvádzanie/neuvádzanie adjektív derivovaných od lexém 

s druhým radixom -mer-: 
(6) 0,3  >> • čas-o-mer-φ 

0,3  >> • dážď-o-mer-φ 
0,3  >> • diaľ-k-o-mer-φ 
0,3  >> • drob-n-o-mer-φ 
4     >> • elektr-o-mer-φ 
4     >>> • elektr-o-mer-ov-ý 
0,3  >> • hĺb-k-o-mer-φ 
0,3  >> • hust-o-mer-φ 
0,3  >> • o-táč-k-o-mer-φ 
0,3  >> • ob-(v)rát-k-o-mer-φ 
0,3  >> • plyn-o-mer-φ 
0,3  >> • pol-o-mer-φ 
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0,3  >> • rýchl-o-mer-φ 
0,3  >> • s-klon-o-mer-φ 
0,3  >> • sil-o-mer-φ 
0,3  >>> • sil-o-mer-ov-ý 
0,3  >> • svet-l-o-mer-φ 
0,3  >> • tepl-o-mer-φ 
0,3  >>> • tepl-o-mer-ov-ý 
0,3  >> • tlak-o-mer-φ 
0,3  >>> • tlak-o-mer-ov-ý 
0,3  >>> • tlak-o-mer-n-ý 
0,3  >> • uhl-o-mer-φ 
0,3  >>> • uhl-o-mer-n-ý 
0,3  >> • vlh-k-o-mer-φ 
0,3  >> • vod-o-mer-φ 
0,3  >>> • vod-o-mer-n-ý 
0,3  >> • výš-k-o-mer-φ 
0,3  >> • z-ráž-k-o-mer-φ 
0,3  >> • zvuk-o-mer-φ 

4.2 Nemožnosť zaznačenia niektorých slovotvorných vzťahov  
Niektoré slovotvorné polymotivačné vzťahy sa podľa zvolenej koncepcie v SKMS neda-

jú znázorniť; porov. výsek z hesla ĽAV1 (SKMS, s. 37). 
(7) ĽAV1 

0  ľav-ý 
0  > ľav-ák-ø 
0  >> ľav-áč-k-a 
0  > ľav-ač:k-a 
0  > ľav-ic-a 
0  >> ľav-ic-ov-ý 
0  >>(>) ľav-ič-iar-ø 
0  >>>> ľav-ič-iar-k-a 
0  >>>> ľav-ič-iar-sk-y 
0  >>>>(>) ľav-ič-iar-stv-o 
0  >>(>) ľav-ic-ov-o« 
2  >> ultra-ľav-ic-a 
2  >>> ultra-ľav-ič-iar-ø 
2  >>>> ultra-ľav-ič-iar-k-a 
2  >>>> ultra-ľav-ič-iar-sk-y 
2  >>>>> ultra-ľav-ič-iar-sk-y« 
2  >>>>(>) ultra-ľav-ič-iar-stv-o 
2  >>> ultra-ľav-ic-ov-ý 
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Znázornenie v priestore: 
ľav-ý → ľav-ák-ø   → ľav-áč-k-a 
 → ľav-ač:k-a 

→ ľav-ic-a     → ľav-ic-ov-ý  → ľav-ič-iar-ø  → ľav-ič-iar-k-a 
            → ľav-ič-iar-sk-y → ľav-ič-iar-stv-o 
 
 
                 → ľav-ic-ov-o« 
 
 

ultra-ľav-ic-a → ultra-ľav-ič-iar-ø → ultra-ľav-ič-iar-k-a 
                   → ultra-ľav-ič-iar-sk-y  → ultra-ľav-ič-iar-sk-y« 
           → ultra-ľav-ič-iar-stv-o 
 
 
              ultra-ľav-ic-ov-ý 

 
V tomto prípade nemožno znázorniť potenciálny vzťah deadjektívnej modifikácie ľavi-

cový → ultraľavicový (vyznačený bodkovanou čiarou), keďže na základe analógie 
s motivačnou dvojicou ľavica → ľavicový dávame prednosť vzťahu ultraľavica → ultraľavi-
cový (lexému ultraľavicový sme tak ponechali v slovotvornom rade ostatných lexém 
s prefixoidom ultra-). Znázorneniu oboch motivačných vzťahov (ľavicový → ultraľavicový 
aj ultraľavica → ultraľavicový) bráni skutočnosť, že obidva motivanty sa nachádzajú na 
tom istom stupni motivovanosti: >> (majú spoločný motivant ľavica). 

4.3 Nejednotnosť spracovania v SKMS 
Autorský kolektív SKMS sa snažil analogické prípady riešiť unifikovane, ale nie vždy sa 

to podarilo, porov. napr. v hesle s radixom SEN2 sa znázorňuje vzájomná motivácia medzi 
adjektívom senilný a abstraktom senilita, zatiaľ čo v hesle s radixom SENZ nie; porov. (8) a 
(9): 

(8) 2  sen-il:n-ý 
2  >> sen-il:n-osť-φ 
1  >< sen-il:it-a 
2  >> sen-il:n-e« 

 
(9) 2  senz-i:bil-n-ý 

1  > senz-i:bil-φ 
2  > senz-i:bil-n-osť-φ 
2  > senz-i:bil-n-e« 
1  > senz-i:bil-it-a 
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V elektronickej verzii, ktorá bude jedným z výstupov projektu (porov. závery) počítame 
s doplnením spomínaných bielych miest. Bude však potrebné premyslieť, aké typy lexém 
na základe akých kritérií sa budú pridávať. 

Namiesto záveru – perspektívy ďalšieho výskumu 
Realizácia projektu Slovotvorba súčasnej slovenčiny by mohla prispieť k prehĺbeniu do-

terajších poznatkov o fungovaní slovotvornej motivácie v jazyku a v reči a ponúknuť viace-
ré ďalšie námety na výskum. Komplexnosť predstaveného prístupu spočíva v tom, že sa 
počíta s analýzou všetkých slovotvorne relevantných parametrov, konkrétne sa bude 
skúmať fungovanie, súčinnosť a produktívnosť jednotlivých zložiek slovotvorného systému 
(slovotvorných prostriedkov, postupov a útvarov) s ohľadom na spätosť slovotvorby 
s ďalšími súčasťami jazyka, so zameraním nielen na autosémantiká, ale aj synsémantiká. 
Vytvorí sa tak platforma nielen pre interlingválnu, ale aj intralingválnu komparáciu napr. 
v relácii bežná lexika – špecifická (terminologická, sociolektická, neologická a i.) lexika. 

Hlavnými výstupmi projektu by mala byť kolektívna monografia a internetové rozhra-
nie, v ktorom sa budú dať vyhľadávať jednotlivé slovotvorné (ale aj morfematické) para-
metre (o softvérovej podpore a elektronickom výstupe porov. už J. Furdík – K. Furdík, 
2002/2005). 

Nazdávame sa, že výsledky rozsiahleho morfematicko-slovotvorného bádania pod ve-
dením jubilantky Miloslavy Sokolovej v podobe Morfematického slovníka slovenčiny, Slov-
níka koreňových morfém slovenčiny a množstva štúdií sú výborným stimulom na oživenie 
furdíkovskej myšlienky komplexného spracovania slovotvorby slovenčiny. 
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Introductory notes on word-formation of contemporary Slovak language (based on 

the Slovak Dictionary of root morphemes) 
Slovak Dictionary of Root Morphemes (SDRM) is a unique publication providing both 

morphemic and word-formation analysis of c. 65 000 lexemes of modern Slovak. The paper 
presents a project entitled Word-formation of contemporary Slovak. The project is based 
on the material from SDRM. Its objective is complex description and explanation of word-
formation of contemporary Slovak language. The complexity results from a set of relevant 
parameters to be analysed: part of speech, origin, stylistic/register characteristics of both 
a motivating word and a motivated word, word-formation means (bases, affixes), word-
formation processes (derivation, composition), types of word-formation motivation, types 
of complex word-formation units (paradigms, chains, nests; word-formation model/types, 
onomasiological categories, types of onomasiological categories). Project findings can lay 
the foundations of subsequent interlingual and intralingual research in the field of word-
formation and lexicology. 
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Obrázok 1. Ukážka spracovania slovotvorných parametrov v súbore Microsoft Excel 
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Obrázok 2. Spracovanie alternácií a trunkácií v programe Microsoft Excel 

 
 




