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Úvod 

Valencia patrí k tým jazykovým javom, ktoré spôsobujú používateľom jazyka problémy 

takmer na každej úrovni jeho ovládania. Nielen v cudzom, ale mnohokrát aj v materinskom 

jazyku máme často pochybnosti, či sme použili správne doplnenie. V takom prípade máme 

tendenciu siahnuť po slovníku, ktorý by nám mal poskytnúť odpovede na naše otázky. 

V prípade valencie adjektív však musíme konštatovať, že ani v poľštine, ani v slovenčine 

nejestvuje lexikografická práca zameraná výlučne na valenciu adjektív, ba neexistuje ani 

prekladový valenčný slovník zameraný na uvedené jazyky. Výkladové slovníky sa zas tomuto 

javu venujú okrajovo a povrchne. Tieto skutočnosti, ale najmä presvedčenie o potrebe 

a efektívnosti publikácie nás podnietili k spracovaniu problematiky do podoby učebnice. 

Vysokoškolská učebnica Valenčný potenciál poľských a slovenských adjektív je určená 

prioritne slovenským študentom poľského jazyka a poľským študentom slovenského jazyka, 

prekladateľom a tlmočníkom, ako aj všetkým tým, ktorí aktívne používajú poľský alebo 

slovenský jazyk ako cudzí či materinský jazyk, alebo sa oň zaujímajú z vedeckého hľadiska. 

Učebnica pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola pod názvom Valencia adjektív 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 v jeho slovenskom preklade poukazujeme na význam a potrebu 

poznania tohto javu pre jazykovú a prekladateľsko-tlmočnícku prax. V kapitole sa napokon 

zameriavame na model lexikografického spracovania valencie adjektív v dvoch jazykoch, 

ktorý aplikujeme v slovníkovej časti učebnice, ako aj na podrobný opis koncepcie slovníka, 

ktorý nasleduje za touto kapitolou. 

Poľsko-slovenský slovník adjektívnej valencie, ktorý tvorí druhú kapitolu, je 

usporiadaný abecedne a pozostáva celkovo z 214 lexií. Pozornosť v ňom venujeme formálne 

totožným alebo podobným jednotkám vyjadrujúcim rovnaký význam odlišným valenčným 

vzorcom, ktoré by v prípade  geneticky blízkych jazykov mali stáť v centre pozornosti, lebo 

práve táto skupina spôsobuje v jazykovej praxi najväčšie problémy. Pri heslových slovách 
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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, lebo z hľadiska dobrého poznania druhého slovanského 

jazyka je dôležité poznať oba typy doplnení. V rámci doplnení sa zameriavame na zachytenie 

štrukturálnej (kvantitatívnej) a morfologickej roviny. Z možných typov valenčných doplnení 

obsahuje slovník dominantné typy – predložkové a bezpredložkové pády. Pri jednotlivých 

lexiách zohľadňujeme prioritne valenčné schémy s prvotnými predložkami, schémy 

s druhotnými predložkami v prípade, ak ide o frekventované predložky. Do slovníka sme 

zahrnuli všetky typy doplnení: obligátne vnútorné doplnenia, fakultatívne vnútorné doplnenia, 

obligátne voľné doplnenia, fakultatívne voľné doplnenia (najmä ustálené a často používané), 

lebo z hľadiska poznania dvoch geneticky príbuzných jazykov je dôležité poznať zhody a 

rozdiely na úrovni všetkých typov doplnení. Lexie zahrnuté do slovníka patria k základnej 

a frekventovanej slovnej zásobe. Pri zisťovaní valenčných schém, ako aj v exemplifikačnej 

časti poľsko-slovenského slovníka sme vzhľadom na neuspokojivý stav spracovania valencie 

v jestvujúcich lexikografických prameňoch vo veľkej miere využívali národné korpusy 

poľského a slovenského jazyka. V tretej kapitole pod názvom Zhody a rozdiely vo valencii 

slovenských a poľských adjektív na základe konfrontačného slovníka opisujeme a bližšie 

predstavujeme mieru a typológiu zhôd a diferencií vo valencii slovenských a poľských 

adjektív.  

Posledná kapitola obsahuje Úlohy na precvičovanie valencie, pomocou ktorých si 

možno overiť a upevniť získané vedomosti osobitne v poľštine a v slovenčine, ako aj 

z prekladového hľadiska. Kapitola obsahuje niekoľko typov úloh: na úpravu slov 

v zátvorkách, na určovanie typu valenčného doplnenia a jeho morfologickej charakteristiky, 

ako aj na preklad. Podkapitoly 4.1.2 a 4.2.2 sú zároveň kľúčom k cvičeniam z častí 4.1.1 a 

4.2.1. Na overenie správnosti riešenia môže poslúžiť i samotný slovník. Vety zaradené do 

cvičení pochádzajú prioritne z národných korpusov slovenského a poľského jazyka.  

Pri výučbe cudzieho jazyka treba primeranú pozornosť venovať dvom percepčným 

komunikačným zručnostiam (počúvaniu a čítaniu) a dvom produkčným komunikačným 

zručnostiam (písaniu a hovoreniu), ktoré sú potrebné k získaniu komunikačnej kompetencie v 

cudzom jazyku. Cieľom učebnice je prispieť predovšetkým k rozvoju produkčných zručností, 

ktoré sú predpokladom nielen pre získanie translatologickej kompetencie z poľského do 

slovenského jazyka a opačne, ale aj pre kultivovaný jazykový prejav.  

Marta Vojteková 


