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1 Valencia adjektív 

Prvá kapitola je teoretickým úvodom do problematiky valencie. Predstavujeme v nej 

vznik pojmu valencia a jeho súčasné chápanie. Uvedený pojem vymedzujeme najmä vo 

vzťahu k adjektívam, uvádzame prehľad literatúry o valencii, valenčné obmedzenia adjektív 

a formálne typy adjektívnej valencie. Doplnenia, v tom aj adjektívne, klasifikujeme zo 

sémantického hľadiska a z hľadiska ich nutnosti. Podrobne analyzujeme stav a spôsob 

zachytenia valencie adjektív v základných lexikografických príručkách slovenčiny a poľštiny 

a vyčleňujeme hlavné problémy v oblasti lexikografického spracovania valencie. 

Prostredníctvom analýzy valencie adjektív v poľskom románe a v jeho slovenskom preklade 

poukazujeme na význam a potrebu poznania tohto javu pre jazykovú a prekladateľskú prax. 

V kapitole napokon načrtávame model lexikografického spracovania valencie adjektív 

v dvoch jazykoch, ktorý aplikujeme v slovníkovej časti učebnice a podrobne predstavujeme 

koncepciu vlastného slovníka. V exemplifikačnej časti i pri identifikácii valenčných schém 

sme využili okrem výkladových slovníkov vo veľkej miere aj národné korpusy slovenského 

a poľského jazyka.  

1.1 Vznik a chápanie valencie 

Vznik modernej valenčnej teórie sa kladie do 20. storočia, ale počiatky vzniku valenčnej 

idey siahajú do stredoveku. Za predchodcov valenčnej teórie možno považovať rakúskeho 

psychológa a filozofa jazyka K. Bühlera (Sprachtheorie, 1934) a nemeckého filológa W. 

Porziga (Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen, 1934; Das Wunder der Sprache, 1950). K. 

Bühler je autorom teórie konotácie, podľa ktorej sa uvedením ľubovoľného výrazu do textu 

otvárajú v jeho susedstve prázdne pozície pre ďalšie výrazy reprezentujúce určité lexikálno-

gramatické triedy slov. Schopnosť výrazov otvárať pozície, teda konotovať elementy 

kontextu, je predpokladom tvorby koherentného textu na základe stálych syntaktických schém 

reprodukovaných v každej individuálnej výpovedi. W. Porzig predstavil koncepciu 

syntaktických polí. Podľa neho isté výrazy, najmä slovesá a prídavné mená, predstavujú 

centrum gravitačného poľa, ktoré priťahuje iné výrazy dopĺňajúce ich obsah. Sloveso alebo 

prídavné meno so svojimi otvorenými pozíciami tvorí pre výrazy určitej sémantickej 

kategórie tzv. elementárne syntaktické pole. Rozdiel medzi uvedenými koncepciami spočíva 

v tom, že K. Bühler sa zameral na syntakticko-morfologický mechanizmus tvorby textu, kým 

W. Porzig na sémantické dopĺňanie výrazov (Buttler, 1976, s. 9).  
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Za skutočného tvorcu modernej valenčnej teórie sa považuje francúzsky syntaktológ L. 

Tesnière (Éléments de syntaxe structurale, 1959), ktorý chápe valenciu ako schopnosť slovesa 

viazať na seba určitý počet aktantov. Jeho teória sa opiera o rozlišovanie aktantov 

a cirkumstantov, pričom klasifikácia aktantov je vedená sémanticky a pri vymedzení 

cirkumstantov rozhoduje formálne kritérium. Tesnièrova teória je verbocentrická a monistická 

(Ivanová, 2006, s. 15).  

Hoci valencia od čias svojho vzniku prešla mnohými kritickými hodnoteniami, 

prepracovaniami a doplneniami, z predstavených prameňov sa odvodzujú dve základné 

chápania valencie typické pre súčasnú lingvistiku. V prvom chápaní je valencia považovaná 

za povrchový morfologicko-syntaktický jav, pričom v centre pozornosti stojí zachytenie počtu 

valenčných doplnení a podoby podradených členov. V druhom chápaní sa dôraz kladie na 

sémantickú závislosť medzi prvkami, pričom syntaktické schémy a flektívna podoba členov 

predstavujú len vonkajšiu reprezentáciu (Buttler, 1976, s. 10). Z uvedeného vyplýva, že 

valenciu možno skúmať na troch rovinách: (1) na štrukturálnej (kvantitatívnej) rovine 

(predmet: počet doplnení); (2) na morfologicko-syntaktickej rovine (predmet: morfologicko-

syntaktická podoba doplnení); (3) na lexikálno-sémantickej rovine (predmet: sémantická 

charakteristika doplnení), a to v závislosti od chápania valencie, ale aj od cieľa. 

Niektorí autori skúmajú valenciu len na prvých dvoch rovinách. Tento prístup aplikovali 

aj autorky českého slovníka pod názvom Slovník slovesných, substantivních a adjektivních 

vazeb a spojení (Svozilová – Prouzová – Jirsová, 2005). Autori Valenčného slovníka 

slovenských slovies (Nižníková – Sokolová a kol., 1998, s. 7) k nej však pristupujú ako ku 

komplexnému javu, ktorý syntetizuje všetky uvedené roviny, a definujú ju ako schopnosť 

slov viazať na seba istý počet ďalších jazykových jednotiek (doplnení, participantov) 

a určovať ich tvarové a významové vlastnosti.  

V publikácii vychádzame zo širokého, komplexného chápania valencie, ktoré je typické 

pre súčasnú slovenskú jazykovedu (napr. Nižníková – Sokolová a kol., 1998; Ivanová, 2006). 

Rozlišujeme valenciu na úrovni formy (valencia) a valenciu na úrovni významu (intencia), 

alebo sémantickú valenciu (intencia) – predmet: počet a sémantické roly participantov 

a syntaktickú valenciu (valencia) – predmet: počet a tvarové stvárnenie doplnení. Sémantická 

valencia (intencia) predstavuje sémantickú, hĺbkovú štruktúru významu lexikálnej jednotky.  

V poľskej lingvistike sa ani v morfológii a ani v syntaxi s pojmom intencia nepracuje 

a fenomén hĺbkovej sémantickej štruktúry sa podobne ako v novšej slovenskej jazykovede 

zahŕňa pod pojem valencia. Toto chápanie je typické nielen pre novšiu, ale aj pre staršiu 
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jazykovednú literatúru, napr. Szulc (1984) rozlišuje termíny: walencja formalno-

morfologiczna (struktura powierzchniowa) a walencja leksykalna (struktura głęboka). Jeho 

slovník obsahuje aj heslo intencja, pri ktorom odkazuje na heslo walencja. S rovnakým  

chápaním sa možno stretnúť aj v ďalších prameňoch, napr. Encyklopedia językoznawstwa 

ogólnego (2003), Buttler (1976). D. Buttler v poznámke pod čiarou uvádza, že termín intencia 

používajú slovenskí bádatelia: Eugen Pauliny, ktorý zaviedol pojem intencia v práci Štruktúra 

slovenského slovesa (1948) a Jozef Ružička, ktorý zaviedol pojem valencia v práci Valencia 

slovies a intencia slovesného deja (1968).  

Valenciu vo vymedzenom chápaní možno vnímať ako viacrozmernú, lexikálno-

gramatickú kategóriu, v ktorej sa stretávajú viaceré jazykové roviny (morfologická, 

syntaktická, lexikálna), medzi ktorými existuje vzájomná prepojenosť a ktoré sa navzájom 

ovplyvňujú.  

1.2 Valenčný potenciál adjektív 

Tak v slovenskej, ako aj v poľskej jazykovednej literatúre sa termín valencia spočiatku 

spájal predovšetkým so slovesami. Hlavným dôvodom je to, že zo slovných druhov, pri 

ktorých možno uvažovať o valencii, sa pri slovesách uplatňuje v najväčšom rozsahu. 

V poslednom období sa tento termín začína častejšie používať aj v súvislosti s inými 

slovnými druhmi, najmä substantívami, adjektívami a príslovkami. Argumenty v prospech 

používania pojmu valencia aj pri iných slovných druhoch než pri slovesách podávajú 

zástancovia sémantickej koncepcie valencie. Rozlišujú dve triedy lexém: lexémy so 

zatvoreným významom, ktoré si nevyžadujú sémantické doplnenia, a lexémy s otvoreným 

významom, ktoré si vyžadujú členy dopĺňajúce ich obsah. V ich chápaní teda valencia závisí 

od stupňa sémantickej úplnosti výrazu, a preto je príznačná nielen pre slovesá, ale aj pre iné 

slovné druhy (Buttler, 1976, s. 17). V tejto publikácii nás bude zaujímať druhá skupina lexém, 

t. j. lexémy s otvoreným významom. 

Schopnosť viazať na seba ďalšie jazykové jednotky a určovať ich tvarové a významové 

vlastnosti má len časť adjektív a táto schopnosť je podmienená viacerými faktormi. Prvým 

faktorom je syntaktická funkcia adjektív. O adjektívnej valencii možno uvažovať len v 

predikatívnej a doplnkovej funkcii, porov. Môj priateľ nebol spokojný s odpoveďou. Pískal 

si spokojný s prácou. – Mimo wszystko był zadowolony z zakupu. Pogwizdywał zadowolony 

z dzieła. Adjektíva sa najčastejšie spájajú so sponou byť/być, ale M. Szupryczyńska (1980, s. 

38) uvádza pre poľštinu ako zriedkavé aj stać się, bywać, stawać się. Podľa výskumov M. 
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Kopřivovej (2006, s. 2) adjektíva v predikatívnej funkcii tvoria asi 25% všetkých 

adjektívnych výskytov v Českom národnom korpuse, pričom nižší výskyt adjektív 

v predikatívnej funkcii možno predpokladať aj pre slovenčinu a poľštinu.
1
 Syntaktická 

funkcia súvisí so sémantikou adjektív, čo znamená, že v atributívnej pozícii sa prioritne 

využívajú vzťahové adjektíva a v predikatívnej funkcii zas hlavne kvalifikačné adjektíva. 

Valencia je teda typická pre kvalifikačné adjektíva, ktoré okrem dominantnej predikatívnej 

funkcie môžu vystupovať aj v doplnkovej funkcii. Zo šiestich sémantických podtypov 

kvalifikačných adjektív vyčlenených v monografii Sémantika kvalifikačných adjektív 

(Sokolová, 2003) disponuje podľa našich zistení najnižšou mierou valenčného potenciálu 

apreciatívny typ. Ku kvalifikačným adjektívam patria tak slovotvorne motivované, ako aj 

slovotvorne nemotivované lexémy.
2
 Je nesporné, že slovotvorne motivované deverbatívne 

adjektíva niekedy kopírujú valenciu od východiskového verba (napr. dlhovať susedovi – 

dlžný susedovi), ale niektorí jazykovedci poukazujú na fakt, že mnoho deverbatívnych 

adjektív nepreberá syntaktické vlastnosti slovesa (porov. napr. Szupryczyńska, 1980, s. 80). 

Na základe nášho výskumu možno navyše tvrdiť, že deverbatívne adjektíva zastávajú v rámci 

adjektív s valenciou okrajové postavenie. Valenčným potenciálom disponujú aj tvary pozitívu 

a porovnávacieho komparatívu a superlatívu. Na rozdiel od pozitívu disponuje 

porovnávací komparatív a superlatív obmedzeným počtom komparatívnych predložiek 

(przyimki porównawcze). V komparatíve sa využívajú: ako, než, od – od, niż, jak;
3
 v 

superlatíve z (zo), spomedzi, medzi – z (ze), spośród, między. Lexikálne jednotky ako//než – 

jak//niż sú v postavení v uvedených porovnávacích konštrukciách v slovenčine považované za 

podraďovacie spojky a v poľštine zväčša za komparatívne predložky (przyimki 

porównawcze). Takto ich definujú viaceré poľské slovníky, napr. Nowy słownik poprawnej 

polszczyzny  (1999), Inny słownik języka polskiego (2013), Uniwersalny słownik języka 

polskiego (2003), ale aj M. Szupryczyńska, ktorá ich prepozicionálnu povahu dokladuje troma 

skutočnosťami: (1) majú syntaktickú (spájaciu) funkciu, (2) rozhodujú o pádovej forme 

nasledujúceho substantíva (N.), (3) niż + N. a od + G. sú syntakticky rovnocenné 

(ekvivalentné). 

                                                           
1
 Podľa M. Szupryczyńskej (1980, s. 11) atributívna funkcia predstavuje dištinktívnu vlastnosť adjektív, lebo 

kým v predikatívnej funkcii môžu vystupovať len niektoré adjektíva, v atributívnej funkcii vystupujú všetky 

adjektívne lexémy. 
2 V centre kvalifikačných kvalitatívnych adjektív stoja slovotvorne nemotivované lexémy a v centre 

kvalifikačných apreciatívnych adjektív zas slovotvorne motivované jednotky. 
3
 Uvedené poradie odráža frekvenciu. 
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Predstavené poľské chápanie považujeme za správnejšie, pretože zapadá do rámca 

formálnych typov adjektívnej valencie, kým slovenský prístup je s ním v rozpore. Tak ako 

syntaktická funkcia, aj kategória stupňovania súvisí so sémantikou adjektív a je typická 

predovšetkým pre kvalifikačné adjektíva. 

1.3 Doplnenia – formálne typy, klasifikácia 

Adjektívne doplnenia môžu byť formálne vyjadrené: (a) bezpredložkovými pádmi 

substantív alebo ich ekvivalentov (hodný lásky, godny monarchy), (b) predložkovými pádmi 

substantív alebo ich ekvivalentov (mierny v jedení, korzystny dla dziecka), (c) infinitívom 

(ochotný pomôcť, povinný vysvetliť, zdolny robić), (d) vedľajšou vetou (Som zvedavý na to, 

ako sa to skončí//čo z toho bude//či príde. Są rozczarowani tym, że trwa to tylko chwilę.). 

Jednotlivé formálne typy sa pomenúvajú najčastejšie ako doplnenia, ale aj ako valenčné 

exponenty, aktanty či participanty. Osobne však uprednostňujeme termín doplnenie ako 

najširší termín zahŕňajúci všetky typy, pričom tu máme na mysli formálne typy a klasifikáciu 

pravovalenčných doplnení, ktoré sú predmetom nášho výskumu. 

Jednotlivé pramene sa čiastočne rozchádzajú v klasifikáciách doplnení, ich chápaní,  

prípadne aj v tom, čo patrí do valenčného rámca lexikálnej jednotky. K najznámejším patrí 

klasifikácia J. Panevovej (1974, 1980) a členenie autoriek Valenčného slovníka slovenských 

slovies (Nižníková – Sokolová a kol., 1998). J. Panevová člení doplnenia na: (a) vnútorné 

a voľné, (b) obligátne a fakultatívne. Vnútorné doplnenie (aktant, participant) sa pri jednom 

výraze môže vyskytovať iba raz a vyskytuje sa pri obmedzenom počte výrazov. Na 

povrchovej rovine je reprezentované členmi objektového typu a príslovkovým určením 

pôvodu a výsledku. Rozlišujú sa vnútorné doplnenia sémanticky obligátne a sémanticky 

fakultatívne. Tak obligátne, ako aj fakultatívne doplnenia sú súčasťou valenčného rámca 

adjektíva. Voľné doplnenie môže rozvíjať akýkoľvek výraz a pri jednom adjektíve sa môže 

vyskytovať aj viackrát. Na povrchovej rovine je reprezentované adverbiálnymi určeniami. 

Voľné doplnenia sa delia na sémanticky obligátne a sémanticky fakultatívne. Obligátne voľné 

doplnenia sú súčasťou valenčného rámca, kým fakultatívne voľné doplnenia doň nepatria. Pri 

protiklade vnútorný – voľný ide o sémantický typ samotného doplnenia, t. j. aký druh 

informácie daný člen do štruktúry prináša, či informáciu o objekte deja, adresátovi, pôvode 

(aktant) alebo informáciu o okolnostiach (voľné doplnenie). Protiklad obligátny – fakultatívny 

sa týka nutnosti tohto doplnenia vo vzťahu k nadradenému výrazu: bez sémanticky 

obligátneho doplnenia nie je význam nadradeného výrazu kompletný. Niektoré sémanticky 
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obligátne doplnenia musia byť v povrchovej stavbe vety realizované (povrchovo 

nevypustiteľné obligátne doplnenia), iné realizované nemusia byť (povrchovo vypustiteľné 

obligátne doplnenia). Valenčný rámec výrazov podľa J. Panevovej tvoria: (a) obligátne 

vnútorné doplnenia (bez ohľadu na ich povrchovú vypustiteľnosť), (b) fakultatívne vnútorné 

doplnenia, (c) obligátne voľné doplnenia. Mimo valenčného rámca stoja fakultatívne voľné 

doplnenia (porov. Panevová 1974, 1980). Na rozlíšenie sémantickej obligátnosti 

a fakultatívnosti slúži Panevovej dialógový test. Jeho podstata spočíva v tom, že na otázku 

týkajúcu sa obligátneho doplnenia nie je možné odpovedať „Neviem.“, pričom hranicu medzi 

obligátnymi a fakultatívnymi doplneniami je niekedy ťažké určiť (bližšie porov. Panevová, 

1974, 1978).  

Autorky Valenčného slovníka slovenských slovies (Nižníková – Sokolová a kol., 1998, 

s. 29) rozlišujú doplnenia valenčné a nevalenčné. Valenčné doplnenia (participanty, aktanty) 

delia na: (a) obligátne, teda také, ktoré sa vo valenčnej štruktúre musia realizovať vždy; 

(b) potenciálne, ktoré sa za istých podmienok môžu vo výpovedi vynechať. Fakultatívne, čiže 

voľné doplnenia sa nepovažujú za participanty valenčnej štruktúry slovesa, ale za nevalenčné 

doplnenia. V slovníku sa zachytávajú len doplnenia valenčné: (a) obligátne, (b) potenciálne. 

Celkovo sa v ňom rozlišuje  27 sémantických typov väzobného pravovalenčného participanta 

– objekty a 8 typov neväzobného pravovalenčného participanta – adverbiále.
4
  

Podľa nášho názoru sú z hľadiska poznania vlastností (zhôd a rozdielov) dvoch 

geneticky príbuzných jazykov dôležité tak vnútorné (obligátne a fakultatívne), ako aj voľné 

doplnenia (obligátne a fakultatívne), z fakultatívnych voľných doplnení najmä tie, ktoré sú 

ustálené a frekventované. Podobný názor zastávajú aj autorky Slovníka slovesných, 

substantivních a adjektivních vazeb a spojení (Svozilová – Prouzová – Jirsová, 2005), ktoré 

zohľadňujú fakultatívne voľné doplnenia v prípade, že použitie danej lexémy je bez nich 

príznakové (s. 8). Na základe výskumov možno navyše konštatovať, že doplnenia 

adverbiálneho typu (voľné doplnenia) sú omnoho početnejšie než doplnenia objektového typu 

(vnútorné doplnenia), podobne fakultatívne dominujú nad obligátnymi doplneniami (bližšie 

porov. Szupryczyńska, 1980, s. 71, 75). Do konfrontačného slovníka prioritne zahŕňame 

obligátne a fakultatívne vnútorné doplnenia a obligátne voľné doplnenia, ale v odôvodnených 

prípadoch aj fakultatívne voľné doplnenia. Termín valencia chápeme širšie ako termín väzba 

(rekcia), ktorý zahŕňa len doplnenia objektového typu (vnútorné doplnenia) a zároveň 

                                                           
4
 Rozkolísanosť v klasifikáciách a v chápaní doplnení možno pozorovať aj pri ľavovalenčných doplneniach, 

ktoré nie sú predmetom nášho záujmu.  



12 

 

v súlade s definíciou prezentovanou vo Valenčnom slovníku slovenských slovies (Nižníková – 

Sokolová a kol., 1998), ktorý ju charakterizuje ako schopnosť slov viazať na seba istý počet 

ďalších jazykových jednotiek (doplnení, participantov) a určovať ich tvarové a významové 

vlastnosti (s. 7).   

1.4 Literatúra k problematike valencie  

Najväčšia pozornosť sa tak v slovenskej, ako aj v poľskej jazykovednej literatúre 

doposiaľ venovala valencii slovies. Táto téma je v oboch jazykoch pomerne dobre spracovaná 

monograficky aj lexikograficky. K najznámejším prácam patria v slovenčine Valenčný slovník 

slovenských slovies (Nižníková – Sokolová a kol., 1998), Valenčný slovník slovenských 

slovies. 2. zväzok (na korpusovom základe) (Nižníková, 2006), Valenčný slovník slovenských 

slovies na korpusovom základe (Ivanová a kol., 2014), Valencia statických slovies (Ivanová, 

2006). V poľštine existuje k tejto téme pomerne veľa literatúry, z ktorej uvedieme aspoň 

lexikografickú prácu Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich 

(Mędak, 2005) či monografiu D. Buttlerovej Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny 

(1976), ktorá sa venuje aj valencii substantív a adjektív. V Poľsku vzniklo aj niekoľko 

konfrontačných prác. Za všetky uvedieme Rekcja czasowników polskich, czeskich 

i słowackich (Bluszcz – Reska – Servátka, 1991), ktorá sa venuje trom západoslovanským 

jazykom. 

Literatúra k valencii adjektív je naproti tomu pomerne chudobná. V slovenskej literatúre 

absentuje tak komplexný opis valencie tohto slovného druhu, ako aj jeho lexikografické 

spracovanie. V poľštine je situácia o niečo lepšia. Z monografických a lexikografických prác 

sú nám známe: Opis składniowy polskiego przymiotnika (Szupryczyńska, 1980), Przymiotnik 

jako przyłączone wyrażenie predykatywne: analiza formalizacji (Szumska, 2006) a spomínaná 

práca D. Buttlerovej Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny (1976). Spájateľnosti 

adjektív v prívlastkovej funkcii sa venuje W. Śliwiński v monografii Łączliwość składniowo-

semantyczna przymiotników z rzeczownikami we współczesnym języku polskim (1990) a v 

lexikografickej práci Słownik semantyczno-syntaktyczny przymiotników polskich (1993).  

Z českej literatúry stoja za pozornosť najmä práce Valence českých adjektiv (Kopřivová, 

2006), Syntagmatika a paradigmatika českého slova (Čermák – Holub, 1982), Valence sloves 

v pražském závislostním korpusu (Urešová, 2011a), Valenční slovník pražského závislostního 

korpusu PDT-Vallex (Urešová, 2011b) a Valenční slovník českých sloves VALLEX (Lopatková 

– Žabokrtský – Kettnerová, 2008). 
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Konfrontácii valencie adjektív v slovenčine a poľštine sa doposiaľ nevenovala 

systematická pozornosť a z uvedeného prehľadu literatúry je zrejmé, že pri konfrontácii sa 

možno opierať len o malý počet teoretických východísk, ktoré sú spojené s adjektívami, 

pričom v oboch jazykoch chýba aj lexikograficky zachytená materiálová báza. 

1.5 Stav spracovania valencie adjektív v lexikografických dielach  

Vzhľadom na to, že valencia adjektív nemá doposiaľ ani v slovenčine, ani v poľštine 

samostatné lexikografické spracovanie, pri akýchkoľvek pochybnostiach týkajúcich sa 

valencie sa môžeme opierať len o existujúce výkladové slovníky slovenského a poľského 

jazyka. Tie však pristupujú k valencii adjektív ako k okrajovému javu, čo sa odzrkadľuje 

v rozsahu a spôsobe jej zachytenia. Prostredníctvom analýzy šiestich slovníkov poukážeme na 

mieru a spôsob zachytenia valencie a zároveň pomenujeme základné problémy v oblasti jej 

lexikografického spracovania.  

Zo slovenských lexikografických diel sme stav spracovania valencie adjektív 

analyzovali v Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968), Krátkom slovníku slovenského 

jazyka (2003) a Slovníku súčasného slovenského jazyka (A – G, 2006; H – L, 2011; M – N, 

2015). V poľštine sme podrobili analýze Słownik języka polskiego (1996), Nowy słownik 

poprawnej polszczyzny (1999) a Inny słownik języka polskiego (2000). Hneď na začiatok treba 

povedať, že ani v jednom zo slovníkov sa v úvodnej textovej časti nepoužíva termín valencia, 

ale termíny spájateľnosť, väzba (rekcia), ktoré budeme pri ich opise používať v súlade 

s jednotlivými prameňmi. Slovenské slovníky pracujú zväčša s termínom väzba (rekcia), lebo 

sa prioritne zameriavajú na zachytenie doplnení väzobnej povahy (vnútorné doplnenia), 

poľské slovníky používajú často výraz spájateľnosť a zachytávajú doplnenia väzobnej aj 

neväzobnej povahy (vnútorné a voľné doplnenia), a to vo väčšej miere než v slovenčine.  

Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968; ďalej SSJ) väzbu zaraďuje medzi gramatické 

údaje. Pri polysémantických adjektívach na ňu poukazuje prostredníctvom explicitnej 

informácie uvedenej za číslom príslušného významu a pred jeho výkladom, pri 

monosémantických adjektívach ju uvádza bezprostredne pred výkladom významu. Informácia 

je doplnená exemplifikáciami, ktoré ilustrujú, v akých typických spojeniach, kontextoch či 

väzbách sa slová v danom význame používajú. 

mierny príd. 

3. (v čom) striedmy: m. v jedení, v pití 

http://slovniky.korpus.sk/?w=striedmy&c=Qce3&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
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Najnovšie vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003; ďalej KSSJ) väzbu 

ako osobitný gramatický údaj neuvádza. Na jej signalizáciu slúžia výlučne dokladové 

spojenia (exemplifikácie), ktoré ukazujú, ako sa výkladové slovo uplatňuje v kontexte a akú 

má spájateľnosť. Pri adjektívach sa využívajú dokladové spojenia, do ktorých slová vstupujú 

v konkrétnej dorozumievacej situácii. Sú to spojenia typické, reprezentatívne, všeobecne 

známe, živé a reprezentujúce súčasný úzus. 

zvedavý príd. 

2. byť z. zaujímať sa o výsledok niečoho, o niečo: je z. na nového suseda, na stav zápasu; som 

z., ako sa to skončí, čo z toho bude, či príde 

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (A – G, 2006; H – L, 2011; M – N, 2015; 

ďalej SSSJ) sa väzba (rekcia) uvádza rovnako ako v SSJ, a to prostredníctvom explicitnej 

informácie uvedenej za číslom príslušného významu a pred jeho výkladom pri 

polysémantických slovách alebo v záhlaví hesla pri monosémantických slovách. Spolu 

s príslušnou väzbou sa navyše uvádza údaj v prísudku, ktorý sa týka výlučného alebo 

preferenčného fungovania niektorého z významov v istej syntaktickej funkcii. Údaj o väzbe 

informuje navyše o spájateľnosti so živým alebo neživým objektom, porov. divý (za kým, za 

čím). Informácia je rovnako ako v SSJ doplnená exemplifikáciami, ktoré ilustrujú 

syntagmatickú potencialitu heslového slova, tak kategoriálnu (spájateľnosť na úrovni 

slovného druhu), ako aj kolokačnú (lexikálnosémantickú). 

divý divá divé príd. 

8. v prísudku (za kým, za čím; do čoho) ► vášnivo, veľmi silno túžiaci: deti sú divé za 

cukrom, za sladkosťami; byť d. za peniazmi, za majetkom; byť d. do módnych výstrelkov; 

Róbert je oplan a ona bola za ním celá divá.; Šarvanci sú z neznámych dôvodov celí diví do 

katalógov všetkého druhu. 

Trojzväzkový Słownik języka polskiego (1996; ďalej SJP) typické syntaktické spojenia, 

do ktorých v danom význame vstupuje lexéma, ilustruje výlučne dokladovými spojeniami, 

ktoré nasledujú po výklade významu a ktoré charakterizuje všeobecná používanosť, 

aktuálnosť, typickosť a správnosť. 

przychylny ~ni, ~niejszy 

1. «dobrze, przyjaźnie usposobiony do kogoś; będący wyrazem życzliwości»: Przychylna 

widownia. Być dla kogoś (komuś) przychylnym. Patrzeć na coś niezbyt przychylnym okiem. 

Jednozväzkový Nowy słownik poprawnej polszczyzny (1999; ďalej NSPP) väzbu 

podáva pri jednotlivých významoch v podobe syntaktických schém označených štvorčekom, 

ktoré dopĺňajú príklady ilustrujúce typickú spájateľnosť výrazov. Cieľom NSPP je 

http://slovniky.korpus.sk/?w=zauj%C3%ADma%C5%A5&c=V35c&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=v%C3%BDsledok&c=V35c&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=nie%C4%8Do&c=V35c&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=suseda&c=V35c&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=stav&c=V35c&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=ako&c=V35c&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=toho&c=V35c&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
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informovať nielen o tom, ako správne hovoriť a písať, ale aj o tom, ako nehovoriť a akým 

chybám sa vyhýbať. Preto sa v slovníku uvádzajú aj nesprávne a zriedkavé väzby, ktoré sú 

explicitne označené. V slovníku sa navyše zátvorkami odlišujú fakultatívne doplnenia od 

obligátnych doplnení. 

wygodny st. w. wygodniejszy 

1. «pełen wygód, zapewniający wygodę; taki, którym dobrze i przyjemnie jest się 

posługiwać»: Wygodne buty. Wygodne łóżko. □ W. d l a  ko go ś  (nie: na kogoś, nie: komuś) 

(używane z rzeczownikami konkretnymi): Te buty są dla mnie wygodne (nie: na mnie 

wygodne, nie: mi wygodne). □ W. d l a  ko goś , rzad. komuś (używane z rzeczownikami 

abstrakcyjnymi): Jego postępowanie było dla mnie, rzad. mi, wygodne. □ W. d o  cz egoś : 

Samochód wygodny do jazdy po mieście. □ W. w  cz ym ś : Urządzenie wygodne w obsłudze. 

Dvojzväzkový Inny słownik języka polskiego (2000; ďalej ISJP) spájateľnosť adjektív 

signalizuje až trojakým spôsobom: (1) syntaktickou schémou, ktorá je súčasťou gramatickej 

charakteristiky lexikálnej jednotky umiestnenej na margu hesla, pričom v schéme sú odlíšené 

fakultatívne doplnenia od obligátnych; (2) prostredníctvom tzv. kontextových definícií 

predstavujúcich definovanú jednotku v jej prirodzenom kontexte, ktorý informuje o jej 

syntaktickej aj lexikálnej spájateľnosti; (3) príkladmi, ktoré ilustrujú použitie výrazov 

(syntaktickú aj lexikálnu spájateľnosť), pričom príklady sú usúvsťažnené so syntaktickými 

schémami (napr. prostredníctvom dodržania poradia členov syntaktickej schémy) aj 

s kontextovými definíciami (napr. definícia všeobecne opisuje kontext použitia danej 

lexikálnej jednotky a príklady ho konkretizujú).  

obojętny, ·ni, ·niej·szy 

1 Ktoś, kto jest obojętny wobec jakichś spraw lub ludzi, nie zajmuje 

się nimi lub okazuje im brak zainteresowania. Dlaczego pismo 

pozostaje obojętne wobec wszelkich zmian w sztuce? ...zimny i obojętny 

na wszystko, co nas porusza... Twoje kłopoty nie pozwalają mi być 

obojętną. ►Także o czymś charakterystycznym dla takiej osoby, np. 

o jej zachowaniu. ...obojętne reakcje... Z resztą pracowników łączyli go 

obojętne, raczej poprawne stosunki.  

2 Obojętna nam sprawa, rzecz lub osoba nie wywołuje w nas żadnych 

uczuć, ani negatywnych ani pozytywnych, i nie ma dla nas znaczenia. 

Jest mi całkowicie obojętne, co się z nim stanie. Sprawy 

narodowościowe były dla niego obojętne. Rozmawialiśmy na obojętne 

tematy.  

 

PRZ ST 

[(wobec-D/ 

na-B/dla-D)]
5
 

 

 

 

 

PRZ ST 

[(C/dla-D)] 

                                                           
5
 PRZ ST – przymiotnik/adjektívum; stopniowalny/stupňovateľný; [(wobec-D/na-B/dla-D)], [(C/dla-D)] – 

v hranatých zátvorkách sa uvádza syntaktická schéma danej jednotky; okrúhle zátvorky obsahujú fakultatívne 

elementy syntaktickej schémy; spojovník vystupuje medzi predložkou a členom, s ktorým sa spája, lomka 

označuje variantnosť, D – dopełniacz/genitív, B – biernik/akuzatív, C – celownik/datív.  
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Uvedené slovníky zohľadňujú všetky formálne typy adjektívnej valencie: (a) 

bezpredložkový pád substantíva alebo jeho ekvivalentu, (b) predložkový pád substantíva 

alebo jeho ekvivalentu,
6
 (c) infinitív, (d) vedľajšiu vetu. Pri uvádzaní valenčných vzorcov 

typu adjektívum + bezpredložkový/predložkový pád a ich dokladovaní sa v uvedených 

slovníkoch využívajú: (a) konkrétne substantíva, (b) opytovacie zámená, (c) neurčité zámená, 

pričom pre model využívajúci konkrétne substantíva platí najvyššia miera komunikatívnosti. 

Porovnaj modely v jednotlivých slovníkoch: SSJ (1959 – 1968) hodný (čoho, zried. i 

koho): h. obdivu, lásky, závidenia, poľutovania; Tvoja dcéra je hodná teba.; KSSJ (2003) 

zvedavý: je z. na nového suseda, na stav zápasu; SSSJ (2006) divý (za kým, za čím; do 

čoho): Róbert je oplan a ona bola za ním celá divá.; deti sú divé za cukrom, byť d. do 

módnych výstrelkov; SJP (1996) godny: Ktoś jest bardziej godny współczucia niż zazdrości.; 

NSPP (1999) wygodny (dla kogoś): Te buty są dla mnie wygodne.; ISJP (2000) obojętny 

(dla + D.): Sprawy narodowościowe były dla niego obojętne.   

1.6 Problémy v oblasti lexikografického spracovania valencie adjektív 

Z predstavených modelov spracovania adjektívnej valencie v jednotlivých 

lexikografických prameňoch vyplýva jednak nejednotnosť v prístupe k tomuto javu, jednak sa 

dajú vymedziť problémové oblasti, ktoré by sme mohli zhrnúť do niekoľkých bodov.  

(1) Uvádzajú sa valenčné doplnenia výlučne väzobnej povahy (vnútorné doplnenia 

reprezentované členmi objektového typu), pričom bokom sa ponechávajú neväzobné 

doplnenia (voľné doplnenia reprezentované adverbiálnymi určeniami).  

(2) Vo väčšine lexikografických prameňov sa uvádzajú len obligátne doplnenia, resp. 

doplnenia bez rozlíšenia ich obligátnej alebo fakultatívnej povahy. 

(3) Niektoré adjektíva s valenciou sa prezentujú ako lexémy nevalenčnej povahy, porov. napr. 

vinný (KSSJ, 2003), podstawowy (SJP, 1996), koleżeński (ISJP, 2000). 

(4) Absencia syntaktickej a sémantickej charakteristiky doplnení (objekt – adverbiále a ich 

sémantické typy). Valenčný vzorec obsahuje zväčša len implicitnú informáciu o spájateľnosti 

s neživotným alebo životným objektom (divý za kým/za čím), ktorá nie je vždy kompletná, 

porov. zhovievavý – v KSSJ iba zhovievavý voči niekomu/k niekomu (žiakom), neuvádza sa 

valencia zhovievavý voči niečomu/k niečomu (chybám). 

                                                           
6
 Pri ilustrácii predložkovými pádmi sa zväčša nechávajú bokom viacslovné sekundárne predložky. 

http://slovniky.korpus.sk/?w=dc%C3%A9ra&c=Hd6b&d=peciar&d=kssj4
http://slovniky.korpus.sk/?w=suseda&c=Ab03&d=peciar&d=kssj4
http://slovniky.korpus.sk/?w=stav&c=Ab03&d=peciar&d=kssj4
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(5) Často sa uvádza len základná valencia adjektív, čím sa nepodáva komplexný obraz o 

spájateľnosti daného adjektíva. Porov. napr. adjektívum citlivý uvedené v KSSJ (2003) len 

s doplnením citlivý na niečo, pričom toto adjektívum má aj ďalšie, v Slovenskom národnom 

korpuse pomerne frekventované doplnenia: citlivý k niečomu/niekomu// 

voči niečomu/niekomu.  

(6) Absencia ďalších relevantných sémantických príznakov doplnení, ktoré vyjadrujú 

sémantické obmedzenie platnosti doplnenia, napr. životnosť – neživotnosť, konkrétnosť – 

abstraktnosť atď.  

(7) Absencia exemplifikácií ilustrujúcich valenčný vzorec, porov. miły v ISJP (význam č. 2): 

miły (dla + G.)/miły (wobec + G.): Szczególnie miły był wobec niektórych pań. 

1.7 Adjektívna valencia v prekladateľskej praxi  

Adjektívna valencia patrí k tým javom, ktoré jazykovým používateľom spôsobujú 

najväčšie problémy, a to aj vo vyššom štádiu ovládania jazyka, lebo najväčším zdrojom úskalí 

sú práve jazykové javy spoločné pre oba jazyky, ktoré sa v niektorých prípadoch realizujú 

rovnako a v iných odlišne – majú napr. rozličnú distribúciu či frekvenciu. Prostredníctvom 

analýzy valencie v poľskom románe A jak królem, a jak katem będziesz (T. Nowak, 1968) 

a jeho preklade do slovenčiny A keď kráľom a keď katom budeš (prel. J. Gerbóc, 1975) 

chceme poukázať na význam a potrebu poznania tohto javu pre jazykovú i prekladateľskú 

prax, lebo kvalifikovaný prekladateľ by mal disponovať jazykovými kompetenciami na 

úrovni identifikácie zhôd a rozdielov medzi východiskovým a cieľovým jazykom (okrem 

iného aj ďalšími typmi kompetencií potrebnými pri preklade). V poľskom románe sme sa 

najskôr sústredili na identifikáciu najfrekventovanejších adjektív (adjektívnych lexií) a 

ich valenčných doplnení. V podkapitole sa zameriavame na zhodnotenie prekladových 

riešení, ktoré boli aplikované, ako aj na návrh ďalších možných riešení. Prekladové 

ekvivalenty posudzujeme z hľadiska ich normatívnosti a frekvencie, poukazujeme na 

interlingválne zhody a diferencie v dvoch geneticky príbuzných jazykoch a na ich mieru. 

V centre našej pozornosti stoja najmä lexémy, ktoré podliehajú jazykovej interferencii 

v najvyššej miere, t. j. formálne totožné alebo podobné lexémy vyjadrujúce rovnaký význam 

odlišným valenčným vzorcom.  

V poľskom románe malo spomedzi adjektív vystupujúcich s valenčnými doplneniami 

najvyššiu frekvenciu adjektívum podobny, čo si vysvetľujeme tým, že kým v slovenčine 

môžeme príslušný význam vyjadriť syntetickým aj analytickým predikátom podobať sa – byť 



18 

 

podobný, v poľštine ho môžeme vyjadriť len pomocou analytického predikátu być podobny. 

Poľské adjektívum podobny je rozvíjané dvoma druhmi doplnení, ktoré sa odlišujú 

významom: (a) podobny do S (G.) – vzťahový predmet, (b) podobny – z S (G.)//w S 

(L.)//zried. S (I.) – príslovkové určenie zreteľa, ktoré ho môžu rozvíjať samostatne alebo 

naraz. Základný typ valencie reprezentuje prvá schéma, ktorá má z hľadiska frekvencie 

dominantné postavenie, čo dokazuje výskyt v románe aj v Národnom korpuse poľského 

jazyka. Druhá valenčná schéma sa v románe nevyskytovala a jej zastúpenie v národnom 

korpuse malo veľmi nízku frekvenciu: podobny w S (L.): 50, podobny z S (G.): 13. 

V slovenskom vydaní románu dominoval preklad prostredníctvom slovesa podobať sa, napr. 

podobna była do jabłonkowego szczepu (s. 22)
7
 – podobala sa jabloňovému štepu (s. 30). 

Preklad pomocou adjektíva podobný bol zriedkavý a obmedzoval sa na datívny participant, 

ktorý je plne ekvivalentný s poľskou konštrukciou podobny do czego/kogo: podobny do 

skrzydlatego sadu (s. 57) – podobný tomu okrídlenému sadu (s. 80). Ďalším formálnym 

prostriedkom na vyjadrenie vzťahového predmetu pri adjektíve podobný je predložkový pád 

na S (A.), ktorý má omnoho nižšiu frekvenciu než bezpredložkový typ doplnenia, porov. 

výskyt v Slovenskom národnom korpuse:  podobný S (D.): 1 453, podobný na S (A.): 41. 

Druhý typ doplnenia predstavuje v slovenčine valenčná schéma podobný S (I.): 128, 

zriedkavejšie aj podobný v S (L.). Slovesný aj adjektívny ekvivalent použitý v slovenskom 

preklade spája rovnaká valencia, ktorú deverbatívne adjektíva prevzali od príslušných slovies: 

podobať sa komu/čomu//na koho/na čo – čím → podobný komu/čomu//na koho/na čo – čím. 

Pomerne frekventovanú skupinu adjektív tvorili v románe pomenovania farieb 

zastúpené lexémami czerwony, biały, czarny, zielony, purpurowy, złoty, ktoré sa vyskytovali s 

doplnením od S (G.) vyjadrujúcim adverbiálne určenie príčiny. Niektoré z uvedených lexém 

však môžu vystupovať aj s ďalším typom doplnenia: z S (G.), ktoré vyjadruje identický 

význam, porov. zielony (zielony ze strachu), czerwony (czerwony z wściekłości), purpurowy 

(purpurowy z płaczu). Tento typ spájateľnosti je prípustný pri adjektívach v predikatívnej 

alebo doplnkovej funkcii, keď sa vzťahujú na životný denotát, u ktorého došlo k zmene jeho 

prirodzenej farby pod vplyvom vnútorných pohnútok. Distribúcia uvedených predložkových 

pádov je teda v poľštine závislá od vonkajšej alebo vnútornej príčiny: pri vonkajšej príčine sa 

uplatňuje od S (G.) a pri vnútornej príčine z S (G.), pričom v poľskom románe sa vyskytoval 

len participant s predložkou od, ktorý má dominantné zastúpenie aj v Národnom korpuse 

                                                           
7
 Čísla strán poukazujú na miesto výskytu exemplifikácie v poľskom románe a v slovenskom preklade.   
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poľského jazyka. V slovenskom preklade bol použitý ekvivalentný valenčný vzorec od S (G.), 

napr. Jak widziałam tę wodę, czerwoną i złotą od jabłek, i nas w niej... (s. 138) – Keď som 

videla tú vodu, červenú a zlatú od jabĺk, keď som v nej videla nás... (s. 193). V slovenčine sa 

bez ohľadu na zdroj príčiny využíva len jeden typ doplnenia, a preto sa obe poľské 

konštrukcie prekladajú do slovenčiny rovnakým ekvivalentom, porov. zelený od plesní/od 

závisti, červený od mrazu/od zlosti, purpurový od ohňa/od hanby.  

S rovnakým valenčným doplnením sa vyskytovalo v poľskom texte aj niekoľko ďalších 

typov či podtypov kvalifikačných adjektív, napr. mokrý (mokre od rosy – mokré od rosy) 

alebo tvrdý (twardą od żelaza – tvrdú od železa). 

Z hľadiska konfrontácie je zaujímavé aj adjektívum gotowy – hotový, ktoré utvára 

totožné valenčné schémy nielen v rámci lexií «pripravený, prichystaný» a «odhodlaný, 

ochotný», ale aj v rámci slovenčiny a poľštiny: (a) do S (G.), (b) na S (A.), (c) infinitív. Pri 

preklade je však potrebné vziať do úvahy frekvenciu jednotlivých doplnení, ktorá je 

v slovenčine a poľštine odlišná. Z predložkových pádov dominuje v poľštine do S (G.), kým 

v slovenčine na S (A.). Pomerne frekventované je v slovenčine aj infinitívne doplnenie, ktoré 

sa v poľštine vyskytuje len pri druhej lexii. V texte poľského románu sa vyskytovala iba prvá 

lexia «pripravený, prichystaný», ktorá bola do slovenčiny preložená rezultatívnou 

konštrukciou s trpným príčastím prichystaný zachovávajúcim valenciu východiskového 

slovesa prichystať (sa) a synonymného adjektíva hotový, ktorú sme definovali ako 

frekventovanejšiu: byliśmy gotowi do drogi (s. 96) – boli sme prichystaní na cestu (s. 134). 

Okrem rozdielov vo frekvencii jednotlivých doplnení treba pri preklade zohľadniť 

skutočnosť, že uvedené adjektívum sa môže v poľštine vyskytovať v dlhom aj krátkom 

(mennom) tvare (gotowy – gotów), kým v slovenčine len v dlhom tvare (hotový). Menná 

podoba adjektív je častejšia v poľštine, kde existuje jednak viac adjektív s menným tvarom a 

jednak majú tieto tvary vyššiu frekvenciu než v slovenčine. V poľštine sa vyskytujú 

nasledujúce menné tvary: ciekaw kniž., godzien zast. vzneš., gotów kniž., kontent zastar., 

łaskaw kniž., pełen kniž., pewien kniž., rad zastar., syt zast. vzneš., świadom kniž., wart, 

wesół kniž., winien kniž., zdrów kniž., żyw arch.
8
 Rovnako ako v slovenčine sú všetky štýlovo 

či časovo ohraničené a obmedzené na postavenie v prísudku. Viaceré z nich sa vyskytovali aj 

v texte poľského románu, napr. pełen zmierzchu (s. 21) – plný súmraku (s. 28), nie byłem 

pewien, czy... (s. 50) – nebol som si istý, či... (s. 69). Z hľadiska valencie nie sú medzi 

krátkymi a dlhými tvarmi žiadne rozdiely.  

                                                           
8
 Nie všetky majú ekvivalentný dlhý tvar, napr. wart. 
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Rozdielnu valenciu v poľštine a slovenčine má aj adjektívum potrzebny – potrebný, 

ktoré je v oboch jazykoch rozvíjané adverbiálnym určením účelu (cieľa). V poľštine je 

formálne vyjadrované predložkovými pádmi do S (G.)//na (A.) a bezpredložkovým pádom 

S (D.), v slovenčine predložkovými pádmi na (A.)//pre S (A.)//k S (D.), pričom uvedené 

poradie zodpovedá frekvencii zistenej v korpusoch. Pre distribúciu jednotlivých doplnení je 

relevantná životnosť alebo neživotnosť podradeného substantíva. V spojení s neživotnými 

substantívami sa využívajú valenčné schémy: poľ. do S (G.)//na (A.) – slov. na S (A.)//k S 

(D.), so životnými substantívami poľ. S (D.) – slov. pre S (A.). Slovenská predložka pre je 

správna pri životných substantívach, pri neživotných substantívach sa nemá uprednostňovať 

na úkor ostatných účelových predložiek (Oravec – Bajzíková, 1986, s. 126). V SNK mala po 

predložke na druhý najčastejší výskyt (potrebný na: 3 145, potrebný pre: 1 042) a v mnohých 

prípadoch sa spájala s neživotnými substantívami. Valencia uvedeného adjektíva sa napokon 

zhoduje s valenciou východiskového slovesa potrzebować – potrebovať, ale na druhej  strane 

podlieha redukcii, porov. valenciu potrzebować kogo/czego (G.) – potrebovať koho/čo (A.), 

ktorá sa nevyskytuje pri adjektívach. V slovenskom preklade bol využitý uvedený slovesný 

ekvivalent s najfrekventovanejším valenčným vzorcom: Ale na co ja ci potrebny? (s. 89) – Na 

čo ma potrebuješ? (s. 125). 

Napokon by sme sa chceli dotknúť komparatívnych a superlatívnych adjektívnych 

tvarov. Komparatívne tvary mali v texte románu pomerne vysoké zastúpenie, superlatívne 

tvary sa nevyskytli ani raz. Druhý stupeň (komparatív) označuje pri relatívnom stupňovaní 

väčšiu mieru vlastnosti v porovnaní s inou alebo priemernou mierou. Tretí stupeň (superlatív) 

označuje pri relatívnom stupňovaní priradenie vlastnosti najvyššieho stupňa jedinečnému 

prvku v porovnaní s ostatnými prvkami danej množiny (Oravec – Bajzíková – Furdík, 1988, s. 

89).  

Komparatív v takejto funkcii je súčasťou konštrukcií:  

(a) v slovenčine A + KOMP + ako//než//od B: 

Auto je rýchlejšie ako bicykel. Martin je vyšší než Peter. Jano je starší od svojej ženy.; 

(b) v poľštine A + KOMP + od//niż//jak B:
9
 

Studentki są pilniejsze od studentów. Piotr jest starszy niż ja. Stan chorego nie jest gorszy jak 

wczoraj.
10

 

                                                           
9
 H. Rybicka (1980, s. 160) uvádza aj existenciu archaických variantov: k niż – niźli a niżeli, k od – nad a ponad 

(A.). M. Szupryczyńska (1980, s. 109) hodnotí posledné dva varianty ako knižné. 
10

 V uvedených konštrukciách môže vystupovať aj analytický tvar komparatívu, porov. Opis teatru w Potopie 

jest bardziej skondensowany i uporządkowany od swego pierwowzoru. (Szupryczyńska, 1980, s. 104). 
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Superlatív v takejto funkcii je súčasťou konštrukcií:  

(a) v slovenčine a + SUPERL + z A alebo a1 + SUPERL + medzi/spomedzi (a1 + a2 + ... + an): 

Janko je najlepší žiak z triedy. Pavol je najvyšší medzi všetkými. Pavol je najvyšší spomedzi 

všetkých.; 

(b) v poľštine a + SUPERL + z A alebo a1 + SUPERL + wśród/spośród/pośród/między
11

 (a1 + 

a2 + ... + an): 

Staś jest najmłodszy z nich. ...jest najwyższy spośród wszystkich krajów. ...jest najpiękniejszy 

między gotyckimi zabytkami.
12

  

Tak ako pri pozitíve, aj pri porovnávacom komparatíve a superlatíve možno uvažovať 

o valencii, ktorá je však vzhľadom na uzavretý počet formálnych prostriedkov značne 

obmedzená. Aj napriek tomu, že samotné formálne prostriedky adjektívnej valencie sú 

zhodné, slovenčina a poľština sa odlišujú v ich chápaní, ako aj frekvenciou ich využívania. 

Lexikálne jednotky ako//než – jak//niż sú v postavení v uvedených porovnávacích 

konštrukciách v slovenčine považované za podraďovacie spojky
13

 a v poľštine za 

komparatívne predložky (przyimki porównawcze). Z hľadiska valencie považujeme toto 

poľské chápanie za správnejšie, pretože zapadá do rámca formálnych typov adjektívnej 

valencie, kým slovenský prístup je s ním v rozpore. 

Frekvenciu prepozícií využitých v komparatívnych konštrukciách sme skúmali nielen 

v poľskom románe a v jeho preklade do slovenčiny, ale aj v národných korpusoch. Poradie 

jednotlivých lexikálnych prostriedkov na základe frekvencie zistenej v Slovenskom národnom 

korpuse je ako//než//od, porov. napr. vyšší ako (12 553), vyšší než (2 319), vyšší od (188). Na 

základe výskumu v Národnom korpuse poľského jazyka možno konštatovať, že distribúcia 

poľských lexém od a niż je rozložená približne rovnako, pričom najnižšiu frekvenciu má jak, 

porov. napr. wyższy niż (969), wyższy od (615); słabszy od (85), słabszy niż (71). V poľskom 

románe mali takmer výlučné zastúpenie konštrukcie KOMP + od, len v niekoľkých prípadoch 

sa vyskytla konštrukcia KOMP + niż a ani raz nebola využitá komparatívna konštrukcia 

s prostriedkom jak. K podobným frekvenčným zisteniam dospela pri výskume diel J. 

Iwaszkiewicza aj H. Rybicka (1980, s. 160). V materiáli, ktorý skúmala, mali jednotlivé 

lexémy nasledujúce zastúpenie: od (72), niż (69), jak (29). Nízka, resp. nulová frekvencia jak 

odráža skutočnosť, že táto komparatívna predložka sa správne využíva len v konštrukciách 

                                                           
11

 M. Szupryczyńska (1980, s. 135) upozorňuje na fakt, že v niektorých kontextoch nie sú predložky 

wśród/spośród/pośród/między so základnou predložkou z zameniteľné. 
12 

M. Jurkowski (1983, s. 21) pomenúva objekty porovnania ako relát (prvý objekt) a referent (druhý objekt).  
13

 Podobne je to aj v češtine. M. Kopřivová (2006, s. 69) uvádza ako najčastejšie valenčné doplnenie 

komparatívu spojku než. 
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s negáciou, ako zriedkavejší prostriedok popri niż, čo značne obmedzuje rozsah jej použitia: 

Stan chorego nie jest gorszy niż//zried. jak wczoraj (porov. Nowy słownik poprawnej 

polszczyzny, 1999). H. Rybicka (1980, s. 160) hodnotí jak v komparatívnych koštrukciách ako 

hovorový prostriedok a niż ako spisovný. Isté pravidlá existujú aj vo využívaní lexém od 

a niż. Pri predmete sa odporúča používať niż (Margaryna tańsza niż masło.), pretože od 

spôsobuje nejednoznačnosť výpovedí, porov. Kocham ją bardziej od ciebie. môže znamenať: 

(a) Kocham ją bardziej niż ty., (b) Kocham ją bardziej niż ciebie. (Nowy słownik poprawnej 

polszczyzny, 1999, s. 557). V slovenskom preklade sa prejavovala väčšia variabilita, ale 

v súlade s frekvenciou zistenou v Slovenskom národnom korpuse bola najčastejším 

ekvivalentom spojka ako, nižší výskyt mali spojka než a predložka od, porov. drobniejsza od 

córki – drobnejšia ako dcéra, cięższa od żeliwa – ťažšia od železa, bielsza od gaszonego 

wapna – belšia než hasené vápno, większy niż król – väčší než kráľ.  

Porovnávacie komparatívne a superlatívne syntaktické konštrukcie pomenúva H. 

Rybicka (1980, 159) ako tzv. vonkajšiu gradáciu (gradacja zewnętrzna), ktorú charakterizuje 

vystupovanie komparatívnych predložiek vpravo od adjektíva, pričom pozícia napravo od 

adjektíva je konotovaná a ide o konštrukcie so vzťahom k vlastnostiam objektu porovnania.
14

  

V skúmanom poľskom románe je viditeľný individuálny štýl autora, ktorý sa prejavuje 

v preferovaní konkrétnych adjektív alebo sémantických typov adjektív vykazujúcich rovnaké 

valenčné vlastnosti, ale aj v preferovaní konkrétnych valenčných vzorcov. Na základe analýzy 

prekladových ekvivalentov východiskových valenčných schém možno konštatovať vysokú 

jazykovú erudovanosť prekladateľa prejavujúcu sa najmä vo využívaní normatívnych 

a frekventovaných valenčných vzorcov. Pri preklade do slovenčiny sa valenčné adjektíva do 

značnej miery eliminovali uprednostnením iných slovnodruhových ekvivalentov. Na 

analyzovanej vzorke adjektív sme poukázali aj na existujúce rozdiely vo valencii slovenských 

a poľských adjektív, ktoré sú formálnej povahy, alebo súvisia s rozličnou distribúciou či 

frekvenciou valenčných vzorcov a majú omnoho väčší rozsah než sme naznačili.  

1.8 Lexikografické spracovanie valencie adjektív v konfrontačnom pohľade  

Z  prehľadu literatúry je zrejmé, že konfrontácii valencie slovenských a poľských 

adjektív sa doposiaľ nevenovala pozornosť, navyše, v samotných jazykoch jestvuje málo 

literatúry spojenej priamo s valenciou adjektív a absentuje v nich aj samostatný 

                                                           
14

 Okrem toho vyčleňuje syntaktické konštrukcie s vnútornou gradáciou (gradacja wewnętrzna) typu jechał 

coraz wolniej. 
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lexikografický opis tohto javu, pričom jeho zachytenie vo výkladových slovníkoch sprevádza 

mnoho nedostatkov. Uvedený stav nás viedol k spracovaniu výskumu valencie adjektív, ktorý 

sa javí omnoho zaujímavejší v konfrontačnom než v izolovanom pohľade. Pred vlastným 

výskumom sme museli zhromaždiť a spracovať lexikálny materiál do podoby konfrontačného 

slovníka. Pri jeho zostavovaní sme narazili na dva problémy: prvý bol kvantitatívno-

kvalitatívnej povahy a súvisel s rozsahom a charakterom jazykového materiálu, druhý sa týkal 

metodológie spracovania heslového slova.    

Prvý problém naznačovaný v súvislosti s prípravou konfrontačného slovníka je  

kvalitatívno-kvantitatívnej povahy a súvisí s charakterom a rozsahom jazykového materiálu. 

Do slovníka sme zahrnuli formálne totožné alebo hláskoslovne či ortograficky podobné 

lexémy vyjadrujúce rovnaký význam odlišným valenčným vzorcom, ktoré by v prípade 

geneticky blízkych jazykov mali stáť v centre pozornosti, lebo podliehajú jazykovej 

interferencii v najväčšej miere. Takéto jednotky zároveň umožňujú najlepšie poukázať na 

existujúce podobnosti a rozdiely v dvoch príbuzných jazykoch. Chceme zdôrazniť, že 

zaujímavé sú často aj lexémy s odlišnou formou, napr. zamilovaný – zakochany, pri ktorých sa 

prejavuje výrazná tendencia použiť takú valenčnú schému, aká sa  vyskytuje v materinskom 

jazyku. Lexikálna báza v poľskom jazyku, ktorú obsahuje náš slovník, pochádza 

z jednozväzkovej publikácie pod názvom Nowy słownik poprawnej polszczyzny (1999). 

Z tohto zdroja sme vyexcerpovali všetky lexémy s valenciou, ktoré majú v slovenčine 

formálne totožné, resp. podobné ekvivalenty. Ide o základnú slovnú zásobu, ktorú zároveň 

charakterizuje vysoká frekvencia. Uvedený slovník je kodifikačnou príručkou, uvádza 

najtypickejšie valenčné schémy normatívneho charakteru a upozorňuje na schémy príznakové 

z normatívneho či štýlového hľadiska. Poradie doplnení uvádzaných v slovníku zároveň 

odráža ich frekvenciu. Pri identifikácii valenčných doplnení slovenských ekvivalentov sme 

pracovali so všetkými výkladovými slovníkmi slovenského jazyka, ale vo veľkej miere aj so 

Slovenským národným korpusom, keďže spomínané slovníky zohľadňujú valenciu 

v minimálnej miere a nedostatočne. Aj v slovenskej časti sme brali do úvahy typické 

a frekventované doplnenia. Slovenský a poľský korpus sme v značnej miere využívali aj 

v exemplifikačnej časti poľsko-slovenského slovníka. Normatívne a štýlové hodnotenie 

jednotlivých doplnení alebo významov uvádzame výlučne na základe lexikografických 

prameňov, ale v súvislosti s touto oblasťou sa žiada podotknúť, že si vyžaduje podrobnejší 

výskum.   
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Druhý naznačený problém sme vyriešili návrhom modelu heslového slova 

spracovaného konfrontačne. Model použitý v konfrontačnom slovníku sme prispôsobili 

určenému percipientovi i aktuálnemu cieľu výskumu, ktorým je identifikácia miery 

a typológie zhôd a rozdielov vo valencii poľských a slovenských adjektív na štrukturálnej 

(kvantitatívnej) a morfologickej rovine pravovalenčných doplnení, ktoré sú vyjadrované 

predložkovými a bezpredložkovými pádmi. Pri heslových slovách v súlade s ich 

konfrontačným spracovaním uvádzame nielen odlišné valenčné schémy, ktoré sú dôsledkom 

divergentného vývinu slovanských jazykov, ale aj schémy totožné, ktoré poukazujú na ich 

spoločný pôvod. Z hľadiska poznania dvoch geneticky príbuzných jazykov je dôležité poznať 

zhody a rozdiely tak vo vnútorných, ako aj vo voľných doplneniach obligátnej aj fakultatívnej 

povahy, a preto slovník obsahuje všetky typy doplnení: obligátne vnútorné doplnenia, 

fakultatívne vnútorné doplnenia, obligátne voľné doplnenia, fakultatívne voľné doplnenia (z 

fakultatívnych doplnení najmä tie, ktoré sú v jazyku ustálené a často používané). To je aj 

dôvodom používania pojmu valencia, ktorý chápeme širšie ako termín väzba (rekcia), ktorá 

zahŕňa len obligátne a fakultatívne vnútorné doplnenia. Aplikovaný model explicitne 

poukazuje na zhody a rozdiely v adjektívnej valencii konkrétnych lexií a v značnej miere 

sa vyhýba nedostatkom, ktoré sme identifikovali vo výkladových slovníkoch.  

Poľsko-slovenský slovník obsahuje celkovo v oboch jazykoch 214 adjektívnych lexií, 

ktoré sú usporiadané abecedne. V rámci heslových slov uvádzame doplnenia podľa 

jednotlivých lexií, čím zohľadňujeme dva fakty: polysémantické adjektíva nemusia mať 

valenciu prítomnú v každom význame, valencia sa v jednotlivých významoch zvyčajne 

odlišuje. Konkrétnu lexiu môže rozvíjať jedno alebo viac doplnení s totožnými alebo 

odlišnými syntakticko-sémantickými charakteristikami.
15

 

V slovníku pri jednotlivých lexiách zohľadňujeme prioritne valenčné schémy 

s prvotnými predložkami. Schémy s druhotnými predložkami v prípade, ak ide 

o frekventovanú predložku, napr. odpowiedzialny wobec kogoś/wobec czegoś; zodpovedný 

voči niekomu/voči niečomu.  

(1) Doplnenia s rovnakou syntaktickou a sémantickou charakteristikou oddeľujeme 

(a) dvoma lomkami, pričom zvyčajne sú tieto doplnenia v synonymnom vzťahu (porov. 

podobný čím//v čom [ADV: zreteľ]: podobný podstatou//v podstate), niekedy je však 

synonymia obmedzená ďalšími sémantickými príznakmi (porov. chciwy czego [ABSTR]//na co 

                                                           
15 Termín lexéma označuje spojenie jednej formy s jedným významom (pri monosémantických lexémach) alebo 

s viacerými významami (pri polysémantických lexémach). 
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[KONKR]: chciwy zemsty//chciwy na pieniądze). V učebnici počítame so synonymiou 

bezpredložkovej konštrukcie s inou bezpredložkovou konštrukciou, bezpredložkovej 

konštrukcie s predložkovou konštrukciou a predložkovej konštrukcie s inou predložkovou 

konštrukciou;
16

 

(b) jednou lomkou, ak sú odlíšené len sémantickým príznakom životnosť – neživotnosť 

(porov. zamilovaný do koho [ŽIV]/do čoho [NEŽIV] [OBJ: cieľ]: zamilovaná do 

Justina/zamilovaná do talianskej kuchyne). 

(2) Doplnenia s odlišnou syntaktickou a sémantickou charakteristikou zaznačujeme 

(a) pomlčkou, ak rozvíjajú adjektívnu lexiu naraz alebo samostatne (porov. podobny 

z czego//w czym [ADV: zreteľ] – do czego/do kogo [OBJ: vzťah]: Z oczu podobna do babki. 

Był bardzo podobny do brata.); 

(b) v samostatných riadkoch, ak rozvíjajú adjektívnu lexiu výlučne samostatne (porov. 

szczęśliwy z czego: Jestem szczęśliwy z twojego przyjazdu.; w czym: W małżeństwie byłam 

szczęśliwa.). 

Jednotlivé lexie môžu disponovať úplne totožnými doplneniami (bliski komuś/czemuś – 

blízky niekomu/niečomu), čiastočne totožnými doplneniami (dobry w czymś – dobrý v niečom, 

ale dobry do czegoś – dobrý na niečo), úplne odlišnými doplneniami (bogaty w coś – bohatý 

na niečo), alebo je lexia s valenčným doplnením prítomná len v jednom z jazykov  (porov. 

chory na coś) – v tom prípade v druhom jazyku ponechávame prázdne miesto. To 

ponechávame aj v prípade, že v druhom jazyku sa uprednostňuje iný prekladový ekvivalent 

(być spokojny o kogoś – neobávať sa o niekoho). 

Slovník tvoria kvalifikačné adjektíva, ktoré sú podrobnejšie opísané v monografii 

Sémantika kvalifikačných adjektív (Sokolová, 2003). Autorka vyčlenila šesť základných 

sémantických typov kvalifikačných adjektív: kvalitatívne, kvalitatívno-apreciatívne, 

kvalitatívno-intenzitné, apreciatívno-kvalitatívne, apreciatívno-intenzitné a apreciatívne 

adjektíva. Každý z uvedených typov budeme v nasledujúcej časti ilustrovať jedným 

adjektívom spracovaným do podoby heslového slova
17

 s nasledujúcou štruktúrou: (1) 

ekvivalentné heslové slová v základnom tvare, (2) výklad významu lexie (lexií) relevantných 

pre valenciu na základe lexikografických prameňov, (3) ekvivalentné valenčné schémy 

                                                           
16

 Slovník neobsahuje infinitívne doplnenia a doplnenia v podobe vedľajšej vety, ktoré v prípade adjektív tvoria 

okrajové typy, napr. Nie jestem godny//godzien wejść do twego domu., Jestem świadomy, że nie umiem 

wszystkiego., Był świadom, że musi wyjechać., Bol som si vedomý, že strieľam do stráženého terča., Jestem jej 

wdzięczny za to, że mi pomogła., Bol mi vďačný za to, že som ho zachránila. 
17 Vynechávame apreciatívny typ adjektív, ktorý podľa našich zistení disponuje najnižšou mierou valenčného 

potenciálu. 
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zahŕňajúce pravovalenčné adjektívne doplnenia, obsahujúce informáciu o morfologickej 

charakteristike doplnení s prípadným normatívnym alebo štýlovým hodnotením, (4) 

exemplifikácie ilustrujúce príslušný valenčný vzorec, (5) informácia o ďalších sémantických 

príznakoch doplnení, ktoré vyjadrujú sémantické obmedzenie platnosti doplnenia, napr. 

životnosť – neživotnosť, konkrétnosť – abstraktnosť, vnútorné stavy – vonkajšie okolnosti 

atď. V závislosti od percipienta môže byť tento model rozšírený o ďalšie parametre, 

konkrétne: sémantickú štruktúru lexie opísanú pomocou sémantických príznakov, syntaktickú 

charakteristiku doplnení, sémantickú charakteristiku doplnení informujúcu o type objektu 

alebo adverbiále. Vzhľadom na cieľového percipienta, ktorému je určený slovník i samotná 

učebnica, sme sa rozhodli pre zjednodušený model, obsahujúci body 1 – 5, navyše, v 

doplňujúcich parametroch predpokladáme v oboch jazykoch zhodu. Explicitne neoznačujeme 

ani obligátnu alebo fakultatívnu povahu doplnení, pretože aj v tomto bode predpokladáme 

zhodu (porov. nasledujúce príklady).  

Kvalitatívny typ významu zastupuje relatívne vymedziteľný počet prvkov – adjektíva 

označujúce príznaky vnímané hmatom, zrakom a chuťou a ktoré odrážajú reálne, empiricky 

overiteľné projekcie vlastností (Sokolová, 2003, s. 33), napr. czerwony – červený: (a) 

sémantické príznaky: kvalitatívnosť, vizuálnosť, farba; (b) syntaktická charakteristika a typ 

adverbiále: ADV – príčina. 

CZERWONY «mający barwę taką jak 

krew» 

ČERVENÝ «majúci farbu ako krv» 

od czegoś (od + G.) [EXTER]// 

z czegoś (z + G.) [INTER] 

Czerwony od mrozu. (NSPP)  

Czerwony od gorąca. (NSPP)  

Czerwony ze złości. (NSPP)  

Czerwony z wściekłości. (NSPP) 

od niečoho (od + G.) [EXTER, INTER] 

Bol červený od hnevu. (SNK)  

Nos mal červený od mrazu. (SNK) 

 

Kvalitatívno-apreciatívny typ významu reprezentujú osobnostné adjektíva. 

Nocionálna, informatívna zložka ich sémantiky charakterizuje psychické a fyzické vlastnosti 

človeka, prítomnosť aktualizovaného hodnotenia vyplýva z toho, že človek nevytvoril 

hodnotiace kritériá len na okolie, ale aj na seba. Jeho schopnosti, záujmy, charakter a aj výzor 

sú posudzované buď kladne alebo záporne, a to z aspektu celej škály spoločenských 

a konvenčných noriem (Sokolová, 2003, s. 41), napr. serdeczny – srdečný: (a) sémantické 
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príznaky: kvalitatívnosť-apreciatívnosť, aktivitnosť, vôľovosť; (b) syntaktická charakteristika 

a typ adverbiále: ADV – zreteľ. 

SERDECZNY «pełen przyjaznych uczuć, 

szczery w ich okazywaniu, uczuciowo komuś 

bliski; życzliwy, przyjazny» 

SRDEČNÝ «prejavujúci láskavosť» 

dla kogoś (dla + G.)//wobec kogoś 

(wobec + G.)//w stosunku do kogoś  

(w stosunku do + G.) 

Była serdeczna dla dzieci//wobec dzieci//w 

stosunku do dzieci. (NSPP) 

k niekomu (k + D.)  

Je nadmieru srdečný k iným ženám. (SNK) 

 

Sémantický typ kvalitatívno-intenzitných adjektív tvoria najmä také adjektíva, 

význam ktorých vyjadruje konkretizované, bližšie špecifikované pojmové spracovanie 

intenzitných, kvantitatívnych vlastností (Sokolová, 2003, s. 49), napr. bogaty – bohatý: (a) 

sémantické príznaky: kvalitatívnosť-intenzitnosť, spaciálnosť, obsah; (b) syntaktická 

charakteristika a typ adverbiále: OBJ – obsahový predmet. 

BOGATY «mający dużo czegoś, obfitujący 

w coś; obfity, znaczny, różnorodny» 

BOHATÝ «obsahujúci dostatok, hojnosť 

niečoho, oplývajúci niečím, hojný» 

w coś (w + A.)//przestarz. czymś (I.)  

Obszar bogaty w ropę. (NSPP)  

Człowiek bogaty w doświadczenia// 

doświadczeniami. (NSPP)  

na niečo (na + A.) 

Krajina bohatá na nerasty. (KSSJ)  

Citrón je bohatý na vitamín C. (SSJ) 

Adjektíva apreciatívno-kvalitatívnej sémantiky vyjadrujú vlastnosti podobnosti, 

racionálneho a senzitívneho hodnotenia a vlastnosti posudzované subjektom podľa určitých 

kritérií: estetických, etických, utilitárnych a pod., t. j. čo subjekt považuje v X za dôležité, 

užitočné, originálne, atraktívne atď. (Sokolová, 2003, s. 62), napr. analogiczny – analogický: 

(a) sémantické príznaky: apreciatívnosť-kvalitatívnosť, podobnosť, analogickosť; (b) 

syntaktická charakteristika a typ adverbiále: ADV – zreteľ. 

ANALOGICZNY «podobny» ANALOGICKÝ «majúci približne tie isté, 

podobné vlastnosti, znaky, črty z určitého 

hľadiska» 

do czegoś (do + G.) 

Sytuacja analogiczna do wyborów sprzed 

s niečím (s + I.)//niečomu (D.) 

V tomto smere je Rúfusov prístup  

http://slovniky.korpus.sk/?w=l%C3%A1skavos%C5%A5&c=vb96&d=peciar&d=kssj4
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=dostatok&c=He6d&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=hojnos%C5%A5&c=He6d&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=hojn%C3%BD&c=He6d&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
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pięciu lat. (ISJP) analogický s  prístupom súčasného poľského 

prekladateľa Žalmov Czesława Miłosza. 

(SNK)  

Liečba je analogická liečbe neuralgie 

trigeminu. (SNK) 

Apreciatívno-intenzitné adjektíva vyjadrujú (a) vyšší stupeň intenzitnosti hodnotenia 

a (b) vyšší stupeň intenzitnosti príznaku (Sokolová, 2003, s. 73), napr. zakochany – 

zamilovaný: (a) sémantické príznaky: apreciatívnosť-intenzitnosť, nenormatívna intenzitnosť, 

emotívnosť; (b) syntaktická charakteristika a typ objektu: OBJ – cieľový predmet. 

ZAKOCHANY «taki, który się w kimś 

zakochał; zachwycony czymś» 

ZAMILOVANÝ «zaľúbený; svedčiaci o 

tom» 

w kimś/w czymś (w + L.) 

Śmiertelnie zakochany w Ewie Wiśniewskiej. 

(NKJP)  

Była zakochana w poezji. (NSPP) 

do niekoho/do niečoho (do + G.) 

Scarlett bola vždy  zamilovaná do Justina.  

(SNK)  

Je zamilovaná do talianskej kuchyne. (SNK) 

 

 

 

 

 

  

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=za%C4%BE%C3%BAben%C3%BD&c=Vaab&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs



