
54 

 

3 Zhody a rozdiely vo valencii adjektív v poľštine a slovenčine 

Zostavený slovník možno využiť nielen pri štúdiu, v pedagogickej či prekladateľskej 

praxi, ale aj ako východisko pre opis miery a typológie zhôd a rozdielov vo valencii 

slovenských a poľských adjektív. V nasledujúcej časti podrobne opisujeme zhody a diferencie 

v oblasti predložkových a bezpredložkových pádov s osobitným zreteľom na štrukturálnu 

(kvantitatívnu) a morfologickú rovinu doplnení s totožnou sémantickou a syntaktickou 

charakteristikou. Na základe slovníka možno konštatovať celkovo vysokú mieru rozdielov vo 

valencii slovenských a poľských adjektívnych lexií, lebo 43% lexií malo v slovníku úplne 

odlišnú, 16% čiastočne odlišnú a 41% úplne totožnú valenciu.  

Z analyzovaných formálnych typov adjektívnej valencie jednoznačne dominujú 

predložkové pády nad bezpredložkovými pádmi. Hlavnou príčinou ich dominancie je podľa 

nášho názoru to, že predložkové konštrukcie vyjadrujú významy omnoho precíznejšie 

a konkrétnejšie než bezpredložkové pády, niektorí autori hovoria dokonca o postupnom 

vytláčaní bezpredložkových pádov predložkovými (porov. Buttler, 1976, s. 166). Celkový 

pomer doplnení predložkového typu voči doplneniam bezpredložkového typu na základe 

slovníka je 82% : 18% v prospech predložkového typu. K podobným zisteniam sa 

dopracovala aj M. Kopřivová v češtine, ktorá tvrdí, že doplnenia adjektív s bezpredložkovým 

pádom sú málo frekventované (2006, s. 36). 

Zastúpenie doplnení predložkového typu je v slovenčine a poľštine približne rovnaké: 

54% v poľštine a 46% v slovenčine. V oboch jazykoch možno pozorovať pomerne veľkú 

variabilitu predložkových pádov, hoci z inventára prvotných predložiek sa približne polovica 

nevyskytuje v slovníku ani raz. Veľké rozdiely sú aj vo frekvencii jednotlivých 

predložkových pádov. Aj napriek tomu, že prvotné predložky patria k jedným z 

najfrekventovanejších slov, z percentuálneho zastúpenia jednotlivých predložkových pádov je 

evidentné, že niektoré sa na vyjadrovanie doplnení využívajú len veľmi zriedkavo. Naopak, 

prekvapujúce je v oboch jazykoch zastúpenie predložiek dla a pre, ktoré nepatria 

k najfrekventovanejším, ale pri vyjadrovaní doplnení zastávajú vedúce pozície. Rozdiely vo 

využívaní jednotlivých predložiek možno pozorovať aj medzi slovenčinou a poľštinou, napr. 

pri prepozícii do (slov. 15% – poľ. 85%). Oba jazyky využívajú v najvyššej miere prepozície 

spájajúce sa s dynamickými pádmi: akuzatívom (S po, na, za, pre – P po, na, za, o, w) 

a genitívom (S od, z, do – P od, z, do, dla). Na rozdiel od slovenčiny sa v rámci skúmaného 
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materiálu nevyskytovala v poľštine ani jedna datívna predložka, čo je spôsobené najmä 

štylistickou príznakovosťou datívnych prepozícií ku (kniž.) a wbrew (kniž.).
18

    

Percentuálne zastúpenie predložkových konštrukcií v poľštine:
19

 dla + G. (24%): 

bezlitosny, cenny, dostępny, drogi, fundamentalny, groźny, charakterystyczny, 

kontrowersyjny, łaskawy, miękki, miły, miłościwy, niebezpieczny, niedosięgły, okrutny, 

optymalny, pamiętny, przyjazny, przyjemny, reprezentatywny, serdeczny, słodki, sprawiedliwy, 

sympatyczny, szkodliwy, twardy, typowy, uprzejmy, użyteczny, zdrowy; w + L. (19%): 

agresywny, bezpieczny, cienki, dobry, dokładny, doskonały, gorliwy, kompetentny, 

konserwatywny, lekki, obiektywny, perfekcyjny, podobny, prędki, pryncypialny, silny, 

sprawiedliwy, stały, sympatyczny, szczęśliwy, szeroki, użyteczny, wąski, wierny, zasadniczy; 

do + G. (12%): adekwatny, alternatywny, analogiczny, długi, dobry (2 lexie), gotowy (2 

lexie), kompetentny, lekki, optymalny, podobny, użyteczny,  uprawniony, doskonały, dostępny; 

z + G. (8%): blady, czerwony, chory, martwy, mokry, podobny, sławny, szalony, szczęśliwy, 

ślepy, znany; na + A. (8%): dobry, chciwy, chory, głuchy, gotowy (2 lexie), łakomy (2 lexie), 

otwarty, ślepy; wobec + G. (7%): agresywny, miękki, odpowiedzialny, serdeczny, słodki, 

sympatyczny, twardy, uprzejmy, zasadniczy, okrutny; od + G. (7%): bezpieczny, czarny, 

czerwony, chory, głuchy, lepki, mokry, niezawisły, ślepy, twardy; w stosunku do + G. (7%): 

agresywny, miękki, serdeczny, sprawiedliwy, sympatyczny, twardy, uprzejmy, zasadniczy, 

okrutny; o + A. (2%): podejrzany, bogatszy (iba v komp.), spokojny; z + I. (1%): identyczny, 

otwarty; za + A. (1%): odpowiedzialny, wdzięczny; po + A. (1%): długi; przed + I. (1%): 

odpowiedzialny; pod względem + G. (1%): podobny; w + A. (1%): bogaty. 

Percentuálne zastúpenie predložkových konštrukcií v slovenčine: v + L. (18%): 

agresívny, dobrý, dokonalý, dôkladný, horlivý, konzervatívny, objektívny, podobný, perfektný, 

principiálny, prudký, silný, spravodlivý, stály, široký, šťastný, tenký, užitočný, úzky, verný, 

zásadový; pre + A. (16%): cenný, dostupný (2 lexie), drahý, fundamentálny, hrozný, 

charakteristický, kontroverzný, nebezpečný, nedosiahnuteľný, optimálny, pamätný, priaznivý, 

príjemný, reprezentatívny, škodlivý, typický, užitočný, zdravý; k + D. (14%): alternatívny, 

hluchý, krutý, mäkký, milostivý, milý, láskavý, neľútostný, otvorený, oprávnený, priaznivý, 

sladký, slepý, spravodlivý, srdečný, tvrdý, úprimný; na + A. (13%): bezpečný, bohatý, dobrý 

(2 lexie), hladný, hotový, chorý, kompetentný (2 lexie), lakomý (2 lexie), ľahký, oprávnený, 

optimálny, podobný, užitočný; od + G. (11%): bledý, červený, čierny, hluchý, chorý, lepkavý, 

                                                           
18

 S datívom sa v poľštine viaže ešte prepozícia przeciw(ko), ktorá sa nevyskytla ani raz.  
19 Do uvedených štatistík zahŕňame aj sekundárne prepozície vyskytujúce sa v slovníku.  
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mŕtvy, mokrý, nezávislý, slepý (2 lexie), šialený, tvrdý; voči + D. (7%): agresívny, mäkký, 

zodpovedný, krutý, priaznivý, slepý, spravodlivý, tvrdý, úprimný, zásadový; do + G. (3%): 

dlhý, dobrý, hotový (2 lexie); z + G. (3%): chorý, podozrivý, šťastný; s + I. (3%): analogický, 

identický, spokojný; po + L. (3%): hladný (2 lexie), chtivý; za + A. (2%): vďačný, 

zodpovedný; pri + L. (2%): dôkladný, užitočný; za + I. (1%): hladný; po + A. (1%): dlhý; 

pred + I. (1%): zodpovedný; vo vzťahu k + D. (1%): agresívny; o + A. (1%): bohatší (iba v 

komp.). 

Z výskumu ekvivalentov predložkového typu možno odvodiť niekoľko záverov. 

Doplnenia s totožnou sémantickou a syntaktickou charakteristikou sa v 47% vyjadrujú 

rovnakou a v 53% odlišnou valenčnou schémou. V rámci totožných schém sa vyskytovalo 9 

typov s výraznou prevahou Adj – w/v S + L. (43%), napr. agresywny w działaniu – agresívny 

v obrane; od + G.: czarny od sadzy – čierny od sadzí; na + A.: dobry na podpałkę – dobrý na 

nosenie; do + G.: dobry do ciasta – dobrý do šalátov; z + G.: chory ze zmęczenia – chorý 

z osamelosti; za + A.: odpowiedzialny za rodzinę – zodpovedný za výchovu; przed/pred + I.: 

odpowiedzialny przed prezydentem – zodpovedný pred Bohom; po + A.: długi po kostki – dlhý 

po kolená; z/s + I.: identyczny z tamtym – identický s príbehom.  

V rámci odlišných valenčných schém sme zaznamenali vyššiu variabilitu, konkrétne 15 

typov s dominanciou Adj – dla S + G./pre S + A. (31%), napr. optymalny dla dziecka – 

optimálny pre novorodenca; dla + G. – k + D.: okrutny dla człowieka – krutý k poddaným; do 

+ G. – na + A.: podobny do brata – podobný na otca; z + G. – od + G.:  martwy ze strachu – 

mŕtvy od strachu; w + L. – na + A.: biezpieczny w obsłudze – bezpečný na použitie; na + A. – 

k + D.: ślepa na występki syna – slepý k dobrote muža; w + A. – na + A.: bogaty w ropę – 

bohatá na nerasty; w + L. – pri + L.: dokładna w obszywaniu – dôkladná pri umývaní (aj v 

umývaní); o + A. – z + G.: podejrzany o włamanie – podozrivý z krádeže; do + G. – k + D.: 

alternatywny do ubezpieczenia – alternatívny k nižším sadzbám; do + G. – s + I.: analogiczny 

do sytuacji – analogický s problémom; z + I. – k + D.: otwarty ze mną – otvorený 

k novinárom; na + A. – po + L.: chciwy na pieniądze – chtivý po majetku, wobec + G. – voči 

+ D.: odpowiedzialny wobec narodu – zodpovedný voči krajine, w stosunku do + G. – vo 

vzťahu k + D.: agresywny w stosunku do otoczenia – agresívna vo vzťahu k mužom.  

Bezpredložkový typ doplnení predstavuje v porovnaní s predložkovým typom len 1/5 

(18%). V oboch jazykoch sú zastúpené len tri nepriame pády, ktoré majú rozličnú frekvenciu, 

s výraznou prevahou datívu v oboch jazykoch.  
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Percentuálne zastúpenie bezpredložkových pádov v poľštine: datív (48%): bliski, 

dostępny, drogi, miłościwy/miłościw, miły, oddany (2 lexie), przyjazny, użyteczny, wdzięczny, 

wierny; genitív (39%): bliski, chciwy, głodny, godny/godzien (2 lexie), niegodny/niegodzien, 

pełny/pełen (2 lexie), świadomy/świadom;
20

 inštrumentál (13%): bogaty, podobny, silny.  

Percentuálne zastúpenie bezpredložkových pádov v slovenčine: datív (56%): 

adekvátny, analogický, blízky (2 lexie), dostupný (2 lexie), drahý, milostivý, milý (2 lexie), 

oddaný (2 lexie), otvorený, podobný, sympatický, užitočný, vďačný, verný; genitív (25%): 

chtivý, hodný (3 lexie), nehodný/nehoden, plný (2 lexie), vedomý; inštrumentál (19%): 

blízky, podobný, silný, slávny, sympatický, známy.  

Z výskumu ekvivalentov bezpredložkového typu možno odvodiť niekoľko záverov. 

Doplnenia s totožnou sémantickou a syntaktickou charakteristikou sa v 95% vyjadrujú 

rovnakou a v 5% odlišnou valenčnou schémou. V rámci totožných schém jednoznačne 

dominuje Adj – S + D. (50%), porov.: datív – datív: miły – milý, wdzięczny – vďačný, drogi – 

drahý, bliski – blízki, dostępny – dostupný, użyteczny – užitočný, wierny – verný, oddany – 

oddaný (2 lexie), miłościwy/miłościw – milostivý; genitív – genitív: pełny/pełen – plný (2 

lexie), świadomy/świadom –  vedomý, godny/godzien – hodný/hoden (2 lexie), 

niegodny/niegodzien – nehodný/nehoden, chciwy – chtivý; inštrumentál – inštrumentál: 

silny – silný, podobny – podobný. V celom slovníku sme zaznamenali len jednu odlišnú 

valenčnú schému bezpredložkového typu: genitív – datív, porov.:  bliski czego – blízky čomu. 

V časti prípadov dochádza v rámci poľsko-slovenských ekvivalentov k rozdielom už na 

úrovni formálneho typu doplnenia, t. j. v jednom jazyku je prítomný predložkový pád 

a v druhom bezpredložkový pád, porov. głodny czego – hladný po čom,  znany z czego – 

známy čím, oveľa častejšie sú však rozdiely len v morfologickom stvárnení v rámci totožného 

formálneho typu doplnenia, na ktoré sme poukázali. 

Tak v slovenčine, ako aj v poľštine môžu byť doplnenia s rovnakou syntaktickou 

a sémantickou charakteristikou vyjadrované niekoľkými predložkovými alebo 

bezpredložkovými pádmi (długi do kostek//zried. po kostki), alebo aj niekoľkými formálnymi 

typmi (predložkovým pádom, bezpredložkovým pádom, infinitívom, vedľajšou vetou), ktoré 

sú zvyčajne v synonymnom vzťahu, ale navzájom si konkurujú frekvenčne alebo 

z normatívneho či štýlového hľadiska (bogaty w doświadczenia//zast. doświadczeniami). 

Niekedy je však synonymia obmedzená ďalšími sémantickými príznakmi (chciwy zemsty 

                                                           
20

 Podľa našich zistení bezpredložkový genitív sa uplatňuje najmä po adjektívach so zachovanými krátkymi 

(mennými) tvarmi. 
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[ABSTR]//na pieniądze [KONKR]). Z analýzy slovníka vyplýva, že bezpredložkovému datívu  

konkurujú najčastejšie predložkové pády: v poľštine dla + G. (przyjazny komuś//dla kogoś) a 

v slovenčine pre + A., na + A., k + D., s + I. (užitočný niekomu//pre niekoho/pre niečo, 

podobný niekomu/niečomu//na niekoho/na niečo, milostivý k niekomu//niekomu, analogický 

s niečím//niečomu); bezpredložkovému genitívu  v poľštine na + A. (chciwy czegoś//na coś) 

a v slovenčine po + L. (chtivý niečoho//po niečom); bezpredložkovému inštrumentálu 

v poľštine w + A., z + G., w + L. (bogaty czymś//w coś; podobny czymś//z czegoś//w czymś) 

a v slovenčine v + L. (podobný niečím//v niečom).  

  




