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1  Úvodné poznámky 

V kontexte teórie lexikálnej motivácie sa ako osobitný typ vydeľuje aj frazeolo-

gická motivácia (porov. Furdík, 1994, 2008, s. 53 – 56; Ološtiak, 2011, s. 141 – 194; 
ďalej FM). Frazeologicky motivované sú frazémy – z tohto lapidárneho konštato-
vania budeme v nasledujúcom texte vychádzať, keďže vzhľadom na obmedzený 
rozsah príspevku sa bližšiemu vymedzeniu FM nemôžeme venovať. 

Jedným z najdôležitejších aspektov fungovania lexikálnej motivácie je motivač-
ná relačnosť, teda to, že medzi sedemnástimi typmi lexikálnej motivácie sa realizu-
jú rozličné typy vzťahov (Ološtiak, 2011). Poznanie týchto vzťahov výrazným spô-
sobom prispieva k celkovej charakteristike príslušného motivačného typu. 
V predkladanom príspevku sa v niekoľkých poznámkach budeme venovať charak-
teristike vzťahu frazeologickej motivácie k ostatným typom lexikálnej motivácie. 
Zameriame sa pritom len na jeden prejav motivačnej relačnosti, na motivačnú ko-
operáciu, teda na to, akým spôsobom FM spolupracuje s ostatnými motivačnými 
typmi.1 Konkrétne nám pôjde o načrtnutie vzťahu FM k paradigmatickej, interlin-
gválnej, abreviačnej, registrovej, sociolektickej a k temporálnej motivácii. O vzťahu 
k slovotvornej motivácii porov. Ološtiak (2009), o vzťahu k onymickej motivácii 
porov. Ološtiak (2010a), o vzťahu k individualizačnej motivácii porov. Ološtiak 

                                                           
1  Popri motivačnej kooperácii ešte vymedzujeme motivačnú determináciu a motivačnú inkompatibilitu (bližšie 

porov. Ološtiak, 2011, s. 39). 
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(2010b). Z priestorových dôvodov si taktiež nevšímame vzťah FM k expresívnej, 
syntaktickej a sémantickej motivácii, teda k tým motivačným typom, ktoré spolu-
vytvárajú špecifiku FM (porov. vlastnosti frazém – nadslovnosť, sémantická trans-
ponovanosť, expresívnosť). 

 

2  FM a paradigmatická motivácia 
Paradigmatická motivácia je dôležitým prejavom systémovosti lexiky. Frazeoló-

gia tvorí systém, a to systém sui generis. Výrazným dôkazom tejto skutočnosti sú 
aj paradigmatické vzťahy, do ktorých sa frazeologické jednotky zapájajú. Možno 
konštatovať, že paradigmatické vzťahy2 v tejto časti lexiky sú frazeologicky deter-
minované, že oproti bežnej lexike sa vyznačujú viacerými, frazeologickomotivačne 
podmienenými špecifikami. Z toho vyplýva, že paradigmatická motivácia je 
ovplyvnená pôsobením FM, čo sa vo všeobecnosti prejavuje prinajmenšom 
v dvoch smeroch: (a) „Kategoriálny význam v sémantickej štruktúre frazémy nemá 
taký význam ako v sémantickej štruktúre slova“ (Jankovičová, 1996, s. 66 – 67), čo 
sa pripisuje jednak sémantickej ambivalentnosti kategoriálneho významu, jednak 
absencii tohto druhu významu pri propozičných a polypropozičných frazémach. Pri 
frazeologickej synonymii autorka navrhuje kritérium rovnakej slovnodruhovej 
platnosti nahradiť kritériom rovnakej syntaktickej platnosti. (b) Významová difúz-
nosť až vágnosť frazém nedovoľuje presné zaradenie do paradigmatických súvis-
lostí tak, ako to poznáme v nefrazeologickej lexike. To súvisí s prekrývaním deno-
tačnej zložky konotačno-pragmatickou zložkou. 

Možno vymedziť tri základné úrovne paradigmatických vzťahov, na ktorých sa 
frazémy zúčastňujú: (a) Medzisystémová úroveň: vzťah frazéma – nefrazéma 
(napr. synonymický vzťah Achillova päta – slabina, krotký ako baránok – krotký). 
Ide o bežne uvedomovaný jav v jazykovom vedomí používateľov, čo sa odráža aj 
v lexikografickom spracovaní, porov. napr. Synonymický slovník slovenčiny (2004), 
v ktorom sa ako členy synonymických radov objavujú aj frazémy (napr. nie – čerta 
starého – ani za svet – figu borovú – ani za (živého) boha; málo – za náprstok, ako 
kvapka v mori). Nejde pritom o vyzdvihovanie ekvivalentnosti frazémy a slova, 
ktorá je veľmi relatívna a nedá sa aplikovať na celú frazeológiu, ale o rešpektova-
nie skutočnosti, že istá miera súvzťažnosti medzi slovom a frazémou (presnejšie: 
frazémou nominatívneho typu) existuje a prejavuje sa aj v paradigmatických vzťa-
hoch. (b) Vnútrosystémová, intrafrazeologická úroveň sa týka vzťahu frazéma – 
frazéma; napr. frazeologické antonymá vážiť každé slovo – hovoriť do vetra. (c) 
Intrafrazématická úroveň sa týka vzťahu medzi komponentmi vo frazéme; napr. 

                                                           
2  Paradigmatickosť frazeológie tu chápeme v treťom zmysle, v akom sa spomína vo Frazeologickej terminológii 

v hesle paradigmatika frazém: „Súhrn všetkých paradigmatických vzťahov vo frazeológii […] na rovine vý-
znamu frazémy, keď sa v osobitých paradigmatických vzťahoch nachádzajú také kategórie, ako frazeologické 
synonymá, frazeologické homonymá, významy v rámci polysémickej frazémy alebo frazeologické antonymá.“ 
(Mlacek – Ďurčo a kol., 1995; ďalej FT). 
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Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.; nepozerať sa ani naľavo, ani napravo. Intrafra-
zématickú dimenziu v tom zmysle, ako sa správa slovo vo funkcii komponentu fra-
zémy, si dôkladne všimol J. Mlacek (1990), ktorý dospel k zisteniu, že aj na základe 
rozlične sa prejavujúcich paradigmatických vzťahov v procese frazeologizácie sa 
status slova úplne nestráca, skôr sa rozličným spôsobom modifikuje.  

V nadväznosti na uvedené konštatovania by bolo možné konkrétne analyzovať 
frazeologickú synonymiu (Podobajú sa ako vajce vajcu. – Aká matka, taká Katka.), 
anotonymiu (stúpať na cene – klesať na cene), hyperonymiu/hyponymiu (figu dre-
venú/borovú), homonymiu (merať cestu I. motať sa, nejsť rovno; II. dať sa na dlhú 
a namáhavú cestu), paronymiu (ísť ako baran – ísť ako baránok).  

 

3  FM a interlingválna motivácia 
Prejavom tejto spolupráce je: (a) preberanie frazém z cudzích jazykov, usku-

točňujúce sa na rôznych úrovniach, môže ísť o citátové frazémy (modus vivendi, in 
medias res, eo ipso, cherchez la femme, faux pas, last but not least), kalky (kocky 
sú hodené, kdeže lanské snehy sú; Smiešková, 1982), polokalky (byť in, podmienka 
sine qua non); tieto frazémy môžu fungovať len v citátovej forme, v citátovej aj 
v preloženej podobe, alebo len v preloženej podobe; (b) fungovanie prevzatých 
výrazov ako komponentov frazém: byť alfou a omegou, kategorický imperatív 
(Smiešková, 1982, s. 80). Osobitne možno vyčleniť frazeologické internacionaliz-
my: byť in, byť out, keep smiling, zlatá stredná cesta, stáť ako soľný stĺp, Sodoma a 
Gomora, porov. čes. stát jako (solný) sloup, angl. stand there as if turned a pillar of 
salt), rus. obratiťsia v (soľanoj) stolb. Výraznú vrstvu frazeologických internaciona-
lizmov tvoria biblické a mytologické (antické) frazémy, ako aj frazémy, ktoré majú 
pôvod v dejinách (Mlacek, 2007, s. 243 – 260). 

 

4  FM a abreviačná motivácia 
Tento typ spolupráce je pomerne zriedkavý. Môže ísť o využitie skratiek a zna-

čiek ako frazeologických komponentov (človek s veľkým Č, deň D, hodina H, nepo-
vedať ani ň). Takisto zriedkavo dochádza k skracovaniu frazém, defrazeologickej 
abreviácii, a to najmä z dôvodov ekonomizácie (len tak tak – LTT, jedna pani pove-
dala – JPP, uplatňuje sa aj ako komponent vo frazéme agentúra JPP) a devulgari-
zácie (mať f pi… – MFP). O zachovanie tabuovosti, resp. o (čiastočnú) devulgarizá-
ciu ide aj v prípadoch frazém s onymickými komponentmi typu choď do Ríma, 
choď do Riťkaroviec (uplatňuje sa aj paradigmatický vzťah paronymie medzi pô-
vodným hrubým slovom a onymickými, resp. kvázionymickými náhradami). 

 

5  FM a registrová motivácia 
Za prejav spolupráce týchto dvoch motivačných typov možno pokladať existen-

ciu skupín frazém, ktoré sa tradične vyčleňujú pod hlavičkou štylistická klasifikácia 
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frazém (porov. identické heslo v FT);3 štýlové rozvrstvenie frazeológie (Filipec – 
Čermák, 1985, s. 197 – 198); porov. aj štúdie o štylistickej klasifikácii frazém (Mla-
cek, 1979) či o knižnej a žurnalistickej frazeológii (Mlacek, 2007, s. 261 – 293), ako 
aj mnohé čiastkové práce iných autorov, ktoré si všímajú používanie frazém 
v rôznych komunikačných oblastiach. 

Registrovo príznakové frazémy sú viazané na isté komunikačné prostredie, 
a tým spoluvytvárajú a charakterizujú príslušný komunikačný register, napr. žurna-
listické frazémy (čierne zlato, modrá armáda, biela armáda, banánová republika 
a i.); knižné frazémy (Damoklov meč, Achillova päta, vypiť kalich horkosti (až do 
dna), status quo, tabula rasa, persona non grata, ius primae noctis a i.); frazémy 
zo športového prostredia (skončiť na rakete niekoho, poslať niekoho (predčasne) 
pod sprchy, zavesiť kopačky/korčule/raketu/píšťalku… na klinec, nedáš – dostaneš, 
rozhodcovi mrkvu, strieľať Pánu Bohu do okien, nosič vody a i.).  

V tomto kontexte treba upozorniť na rozdiel medzi používaním frazém v urči-
tom registri a frazémami typickými pre daný register. Napr. v športovej komuniká-
cii sa môžeme stretnúť aj so všeobecnými frazémami (napr. hrať prvé husle, trafiť 
do čierneho, želiezko v ohni), za registrovo motivované však považujeme len také 
frazémy, ktoré spĺňajú postulovanú podmienku situačnej podmienenosti, viaza-
nosti na daný (športový) register (o športovej frazeológii porov. napr. Felix, 2001).  

 

6  FM a sociolektická motivácia 
Tento druh spolupráce je spätý s existenciou sociolektických frazém, napr. mať 

to za milión, búchať do hlavy, napchávať somára (vojenský sociolekt) (Šikra, 1983, 
s. 214), ísť do čistiarne, ísť si vyprášiť kožuch (obe vo význame „ísť na spoveď“), 
hodiť to hore „pomodliť sa“ (bohoslovecký sociolekt), dostať guľu, mať na háku, 
mať na saláme, Ty kokso!, Nebuď labuť! (študentský/mládežnícky sociolekt), 
oprieť sa do toho/do hry „hrať výrazne“, mať tenkú strunu „hrať vysoké tóny“ (hu-
dobnícky sociolekt); hodiť tigra „dlho a nepríjemne padať“, mať bandasky na ru-
kách „od námahy mať napuchnuté ruky (zväčša predlaktia)“ (horolezecký socio-
lekt).  

 

7  FM a temporálna motivácia 
Temporálna príznakovosť sa aj vo frazeológii prejavuje jednak ako „zastaráva-

júce“, resp. „staré“, jednak ako „nové“. „Seniorskosť“ sa vo frazeológii ďalej preja-
vuje na úrovni frazémy ako celku (zostarla, prípadne zanikla celá frazéma, napr. 
fujas matias, ľahké futro; Kto sa hnevá, hneď nachádza meč., Pečienka ti do popo-
la nespadne.; porov. FT: heslá zaniknuté frazémy, zastarané frazémy, historická 
frazéma), ako aj na úrovni komponentov frazémy (intrafrazeologickú archaickosť 

                                                           
3  Tu sa nachádzajú aj ďalšie súvisiace heslá: hovorová frazeológia, frazeológia v publicistike, intelektuálne fra-

zémy, knižná frazeológia, knižný akcent vo frazéme, kultúrna vrstva frazeológie, publicistická frazeológia. 
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morfologického alebo lexikálneho charakteru: My o vlku a vlk za humny, div sa 
svete, nemaj s pány ako so psy, Beda tomu dvorovi, kde rozkazuje krava volovi.; 
kúpiť niečo za groš, Jeden za dukát, druhý za turák., ležať ladom). Výskyt týchto 
prvkov (archaizmov a historizmov) vo frazémach sa pokladá za jeden z dôkazov 
ustálenosti frazeológie, čo automaticky nemá vplyv na temporálnu príznakovosť 
celej frazémy. Napríklad jednotky mať na rováši u niekoho, vyjsť na psí tridsiatok 
nie sú temporálne motivované, používatelia jazyka ich aktívne využívajú a ich vý-
znam vnímajú globálne aj bez poznania významov slov rováš, tridsiatok (porov. aj 
Mlacek, 1990, s. 79 – 80). Na druhej strane neologizácia je veľmi dôležitým 
a viacvrstvovým prvkom vo fungovaní frazeologického systému. Frazeologický 
fond sa neustále obohacuje o nové jednotky, a to na viacerých úrovniach 
z domácich aj z cudzích zdrojov. Podobne aj tu sa temporálnosť môže týkať frazé-
my ako celku – nová je celá frazéma (Sedím na konári a je mi dobre., Díky, Broňa., 
Na Slovensku je to tak.), ako aj komponentov frazém (nové prvky v oblasti varian-
tov a aktualizácií, napr. rozšírenie radu lexikálnych variantov o nové komponenty: 
letieť ako blesk/raketa; vznik jednotiek na základe istého paradigmatického vzťa-
hu: vysoko rúbať – (pri)nízko rúbať, mať obidve ruky ľavé – mať obidve ruky pra-
vé. 

 

8  Záver 
Z uvedeného krátkeho prehľadu vyplýva produktívnosť aplikovaného metodo-

logického prístupu, podstatou ktorého je výskum vzťahov a prejavov týchto vzťa-
hov medzi vybratým motivačným typom (v našom prípade to bola frazeologická 
motivácia) a inými typmi lexikálnej motivácie. Vo vzťahu k paradigmatickej moti-
vácii sa potvrdilo, že FM funguje ako kooperačná dominanta (paradigmatické 
vzťahy frazeologických jednotiek sú determinované ich frazeologickosťou). Analý-
za vzťahov s ďalšími vybratými motivačnými typmi (interlingválna, abreviačná, re-
gistrová, sociolektická a temporálna motivácia) potvrdila rôznorodosť fungovania 
frazeológie, ktorá sa však aplikovaním jednotnej metodológie dostala na homo-
génnu platformu. 
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Resumé 
Relations of phraseological motivation  

The paper focuses on the co-operation of phraseological motivation with other types of 
lexical motivation: paradigmatic motivation (e.g. phraseological synonymy, antonymy, 
homonymy, paronymy); interlingual motivation (borrowing of idioms); abbreviation 
motivation (abbreviation of idioms, abbreviated words as phraseological components); 
register motivation (idioms typical for a given register); sociolectal motivation (phrasemes 
typical for a given sociolect), and temporal motivation (archaic and neological idioms). 




