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Abstract: The paper is aimed at several conceptual questions on The Dictionary of 
Slovak Collocations. Adjectives. The Dictionary is uniquely structured; the structure of 
each entry is based on combinatorial potential (collocability) of the Slovak adjectives. Lin-
guistic data obtained from the Slovak National Corpus, version prim-5.0 containing 719 
million tokens, was a source of material used for creating the collocational profiles. The 
article also provides an overview of several editing difficulties and suggests solutions for 
the best selection of collocations. The paper attempts to find certain principles to differenti-
ate the fixed collocations from the free word combinations.  
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Použitie korpusových zdrojov pri tvorbe slovníkov je v súčasnosti nevyhnutnou 
súčasťou lexikografickej praxe. Tento fakt platí dvojnásobne pre frazeologické 
slovníky či slovníky slovných spojení, kde štatistické nástroje v nemalej miere 
uľahčujú rozhodovanie o výbere správnych kandidátov ustálených spojení. 

Projekt Slovníka slovných spojení slovenčiny. Podstatné mená (2009–2011) 
bol motivovaný tým, že oblasť lexikálnej spájateľnosti stále nie je dostatočne pre-
bádanou a záujem o poznanie stavebných prvkov komunikácie je aktuálny nielen 
v jazykovede, ale aj prekladateľstve a výučbe jazykov. Vznik projektu podporila aj 
existencia rozsiahleho korpusu textov v databázach Slovenského národného kor-
pusu (http://korpus.juls.savba.sk), ktorý poskytol materiálové podložie pre výskum 
slovných spojení. Na projekt plynule nadväzuje koncepčne príbuzný Slovník slov-
ných spojení slovenčiny. Prídavné mená, ktorý v súčasnosti vzniká v rámci projek-
tu Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine (2011–2013) 
ako výsledok spolupráce Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Autorom koncepcie je prof. Peter Ďurčo, ktorý za základné východisko pova-
žuje pojem kolokácia. Kolokáciou rozumie spojenie dvoch alebo viacerých lexém, 
ktoré je vzhľadom na korpus štatisticky signifikantné a zároveň sémanticky kom-
patibilné. Úlohou slovníkov je zachytávať kolokácie, ktoré sú prezentované v tak-
zvaných kolokačných profiloch, a tým podávať informácie o kolokačnom správaní 
sa lexikálnych jednotiek. Metodologickým nástrojom pre vytváranie kolokačných 
profilov substantív a adjektív sú korpusové dáta a nástroje (Ďurčo 2007: 43–44). 
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Jedinečnosť oboch slovníkov spočíva v štruktúre slovníkovej jednotky. Štruk-
túra vychádza z delenia kolokácie na bázu (heslové slovo) a kolokát. Kolokát pred-
stavuje tie slovné druhy, s ktorými báza (substantívum, resp. adjektívum) môže 
vytvárať kombinácie. Tieto binárne kombinácie a všetky potenciálne paradigma-
tické tvary týchto kombinácií sa stali základom pre vytvorenie kolokačnej šablóny 
tvoriacej jadro slovníkovej jednotky (Ďurčo 2007: 45). 

Štruktúra adjektívneho hesla v slovníku:

Heslo
Významy   
Kolokácie  
Adj + SubNom 
Adj + SubGen
Adj + SubDat 
Adj + SubAku 
Adj + SubLok 
Adj + SubIns 
Adj + Adj
Adv + Adj
Adj + Verb 
Adj + Sub + Verb

Na vytvorenie kolokačných profilov adjektív boli v prvej fáze koncipovania 
použité dáta Slovenského národného korpusu vo verzii prim-5.0 (719 mil. tokenov) 
a štatistické nástroje, ktoré poskytuje klient Bonito a lexikografický nástroj Sketch 
Engine.   

Slovník slovných spojení slovenčiny. Prídavné mená bude vo finálnej podobe 
obsahovať kolokačné profily 500 najfrekventovanejších slovenských adjektív, v 
ktorých bude zachytená celá škála slovných spojení, od systémových slovných 
spojení – frazém, lexikalizovaných spojení až po typické, frekventované spojenia 
a typické frázy.

V našom príspevku sa budeme venovať riešeniu koncepčných otázok 
týkajúcich sa tvorby kolokačných profilov adjektív, ako aj problému odlíšenia 
ustálených, typických a voľných spojení.

Selekcia kolokácií pre jednotlivé štruktúrne typy

Spájateľnosť adjektív súvisí s ich syntaktickou funkciou, ktorou je atributívne 
a predikatívne postavenie vo vete. V atributívnej pozícii sa v štruktúrnom type Adj 
+ SubNom nachádzajú rôzne typy kolokácií – typické a zároveň frekventované 
spojenia dvoch slov voľný víkend, horúci kúpeľ, cenová ponuka, ustálené systé-
mové slovné spojenia, resp. lexikalizované spojenia horúca linka, modrá knižka 
a frazeologické jednotky veľké zviera, pravá chvíľa. V tejto kolokačnej štruktúre 
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zachytávame základné tvary kolokácií, ktoré sa v kontextoch môžu vyskytovať vo 
všetkých svojich tvaroch, teda nemajú tvarové reštrikcie, naopak, sú charakteristic-
ké pravidelnou morfologickou paradigmou. 

Kolokačnú štruktúru Adj + SubNom tvoria okrem adjektív atributívneho typu 
aj adjektíva v predikatívnom postavení, ktoré sa spájajú so substantívom pomocou 
podraďovacej spojky ako, ide o ustálené frazeologické prirovnania, napr. sladký 
ako med, biely ako sneh, voľný ako vták. 

Ak sa v rámci kolokácie vyskytujú fakultatívne členy, zachytávame ich ako 
syntagmatické varianty slovných spojení, napr. plný (pracovný) úväzok, silné 
(dažďové/snehové) zrážky. Pritom platí, že adjektívum, ktoré je heslovým slovom, 
nemôže stáť súčasne v pozícii fakultatívneho člena kolokácie, napr. adjektívum 
silný v spojení silná výpovedná hodnota nie je stabilným prvkom spojenia a je 
ľahko nahraditeľné podobným výrazom (veľká výpovedná hodnota). 

Paradigmatické varianty kolokácií zachytávame len v prípade frazém. (Na 
porovnanie, vo frazeologických slovníkoch sú alternácie frazém riešené rovnako, 
napr. odstrašující příklad/případ, pozri SČFI-VN: 63, 281.) Sémanticky ekviva-
lentné, resp. synonymné kolokácie nefrazeologického typu sa nepovažujú za para-
digmatické varianty jednej kolokácie (*voľná diskusia/debata), ale ako samostatné 
kolokácie voľná diskusia, voľná debata. Ich autonómnosť možno často dokladovať 
odlišným lexikálnym okolím či sémantickými odtienkami. Za variantné rovnako 
nepovažujeme stupňované tvary adjektív široká a širšia v kombinácii so slovom 
verejnosť (široká verejnosť, širšia verejnosť). 

V základnej adjektívnej kolokačnej šablóne neoddeľujeme singulárové a 
plurálové formy kolokácií (ako je to v substantívnej kolokačnej štruktúre, pozri 
SSSS-PM). Singulárový a súčasne plurálový tvar kolokácie zaznamenávame len v 
prípade, keď sú zjavné ich sémantické diferencie. Takéto prípady sú však ojedinelé, 
zachovávame singulár, pokiaľ je distribúcia tvarov rovnovážna. Preferenciu plurálu 
pozorujeme v kolokáciách silné reči, zdravotné ťažkosti, silné (dažďové/snehové) 
zrážky.

Za kritérium výberu kolokácií typu Adj + SubNom sme si zvolili hodnoty 
frekvenčnej distribúcie vzájomného spoluvýskytu komponentov spojenia. Kým 
vysoké frekvenčné hodnoty nám pomohli vyhľadať frekventované, typické spojenia, 
menej frekventované spojenia, ktorými sú často ustálené frazeologické jednotky, 
sme identifikovali pomocou štatistických hodnôt vzájomného spoluvýskytu (MI-
score, t-score, salience). Uspokojivé výsledky sme napokon dosiahli kombináciou 
štatistických mier. (porov. Majchráková, Ďurčo 2010: 108)

V štruktúrnych typoch Adj + SubGen, Adj + SubDat, Adj + SubAku, Adj 
+ SubLok, Adj + SubIns sme výber vhodných kolokácií neobmedzili len na ich 
hodnoty frekvenčnej distribúcie, ale kritérium sme posunuli smerom k stupňu 
tvarovej ustálenosti. Tvarové obmedzenia sú charakteristické predovšetkým pre 
frazémy typu o dušu spasenú, jedným dychom a môžu sa týkať morfologických 
kategórií pádu, čísla, predložkovej či bezpredložkovej formy (Mlacek 2001: 28–
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29). Anomálnosť frazeologických jednotiek, ktorá sa prejavuje predovšetkým na 
sémantickej rovine ako významový posun komponentov spojenia alebo nemotivo-
vanosť významu frazémy (Čermák 2009: 1229), tak funguje aj na formálnej rovine 
v podobe morfologických reštrikcií. Náš materiál ukázal, že tvarové obmedzenia 
platia nielen pre frazémy, ale aj pre slovné spojenia, ktoré doposiaľ nie sú zaradené 
do systému ustálených spojení a v prípade ktorých sa táto vlastnosť prejavuje v 
rozličnej miere a intenzite. Napriek tomu si zasluhujú pozornosť práve pre štatis-
ticky merateľné kolokačné a formálne obmedzenia, čím sa stávajú príznakovými 
vzhľadom na bežné spojenia. 

Ak berieme do úvahy definíciu frazémy ako spojenia s citovo-hodnotiacim 
prvkom vo význame (Jarošová 2000: 147), potom za takéto jednotky môžeme 
považovať kolokácie typu na celej čiare, (len) pre silné žalúdky, na voľnej nohe, 
celú večnosť, voľným okom. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že si dané kolokácie 
vyžadujú slovesný komponent. Keď sa pozrieme na lexikálne okolie týchto 
kolokácií, vidíme, že výber „vhodného“ slovesného kolokátu by bol problematický:

na celej čiare: prehrať/sklamať sa/vyhrať/zlyhať/…
voľným okom: pozorovať/sledovať/vidieť/... 
celú večnosť: byť niekde/čakať na niekoho/nevidieť sa/trvať/…
na voľnej nohe: byť/pôsobiť/žiť/…; herec/spisovateľ/umelec/…
celou silou: buchnúť do niečoho/udrieť niekoho/vraziť do niekoho/...

Okrem prenesenosti významu je hlavným znakom ustálenosti týchto frazém 
tvarová zmeravenosť, ktorú dokazuje neexistencia základného nominatívneho 
tvaru: *celá čiara, *voľné oko, *voľná noha, *celá sila. Ustálenosť v ich prípade 
podčiarkuje aj ustálené, resp. typické lexikálne okolie, ktoré môžu tvoriť lexikálni 
partneri slovesného alebo substantívneho typu patriaci do spoločnej sémantickej 
triedy. 

Adjektívno-substantívne kolokácie, v ktorých jednotlivé komponenty 
vystupujú v doslovných neprenesených významoch, teda nie sú považované za 
frazémy, a zároveň sa pre svoju tvarovú anomálnosť nemôžu zaradiť k bežným 
voľným spojeniam, sú dvojakého typu: 

– kolokácie s príslovkovou platnosťou – syntaktickou aj sémantickou
v osobnom vlastníctve, v nedávnom čase, v dnešnej dobe, v dobrom úmysle

Ustálenosť týchto jednotiek dokazuje existencia ich jednoslovných ekvivalen-
tov: v nedávnej dobe – nedávno, v dnešnej dobe – dnes. Na druhej strane tvarová 
anomália sa nemusí prejavovať absolútne (ako je to v prípade frazém), v textoch sa 
bežne vyskytujú nominatívne tvary osobné vlastníctvo, dnešná doba, dobrý úmy-
sel. Rovnako lexikálne okolie je rôznorodejšie, menej ustálené v týchto typoch 
spojení, preto sa na ich ustálenosti podieľa najmä príslovková platnosť, ktorá z 
nich vytvára samostatné jednotky slovnej zásoby.
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– kolokácie s časticovou platnosťou – syntaktickou aj sémantickou
podľa môjho osobného názoru, v najhoršom prípade, v prvom rade 

Pre kolokácie príslovkového a časticového typu je príznačné, že sa v nich 
adjektíva spájajú so substantívami s abstraktným významom, produktívne sú najmä 
kolokácie s abstraktnými podstatnými menami s časovým významom.

Okrem spojení s príslovkovou a časticovou funkciou zaznamenávame aj 
spojenia, ktoré síce nie sú ustálené, ale typické najmä pre vysokú frekventovanosť 
jedného tvaru, napr. pod obchodným názvom (podnikať/pôsobiť/predávať/…). 
Dôležitým indikátorom typickosti v takýchto spojeniach je špecifické lexikálne 
okolie.

Ďalšími kolokačnými štruktúrami adjektívneho kolokačného profilu sú 
spojenia dvoch adjektív, spojenia adjektíva s adverbiom a adjektíva s verbom. 
Štruktúrny typ Adj + Adj tvoria typické a frekventované spojenia dvoch adjektív, 
ktoré v kombinácii so sponovým slovesom plnia vo vete predikatívnu funkciu, napr. 
silná a stabilná (mena/vláda/…), silný a odolný (človek/materiál/konštrukcia/…). 
Podobne v kolokačnom type Adv + Adj zaznamenávame spojenia detsky 
jemný, extra jemný, hodvábne jemný. Primárne sa tieto kolokácie zachytávajú 
v tvare jednotného čísla mužského rodu, pokiaľ vzhľadom na lexikálne okolie 
nie je typický iný tvar. Pre štruktúrny typ Adj + Verb sú len niektoré adjektíva 
produktívne. Patria sem kolokácie celý sa chvieť, celý sa nechať pohltiť niečím. 
Pri výbere uvedených troch typov kolokácií sme brali do úvahy predovšetkým 
frekvenčné hľadisko.

V jedinej trojčlennej kolokačnej štruktúre Adj + Sub + Verb zaznamenávame 
slovesné frazémy a typické frázy vykazujúce frekventovaný výskyt v korpuse. 
Najmä typické vety nefrazeologického typu sú zachytené vo svojej uzuálnej 
podobe, v akej sa v textoch bežne a frekventovane vyskytujú, napr. To je celá 
večnosť! Slovosled komponentov kolokácie musí odrážať ich prirodzenú realizáciu 
v jazyku, preto nie je nevyhnutné zachovávať poradie prvkov kolokačnej štruktúry. 
Kolokácie tohto typu sú zaradené do heslovej štruktúry najmä pre komplexnejší 
obraz kombinatorických možností adjektív. 

Záver

V príspevku sme sa snažili priblížiť rôzne kritériá výberu vhodných kolokácií 
pre jednotlivé kolokačné typy. Kým v nominatívnom adjektívno-substantívnom 
kolokačnom type bola hlavným kritériom frekvencia kolokácií a do štruktúry sa 
zaraďovali okrem ustálených a uzuálnych spojení frekventované voľné spojenia, 
v ostatných adjektívno-substantívnych kolokačných typoch sa ukázalo, že otázka 
rozlíšenia ustálených a typických kolokácií od voľných spojení je závažnejšia a 
úzko súvisí s mierou ich tvarovej ustálenosti a kolokačnej anomálnosti.
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