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Úvod 

Jazyk masovokomunikačných prostriedkov zohráva v súčasnosti 
mnohostrannú úlohu, ktorú sme v predchádzajúcich obdobiach nášho 
kultúrne-spoločenského vývoja v takej miere neregistrovali. V prvom 
rade sa to vzťahuje na vplyv masmédií na celkové dianie v spoločnosti. 
Tak ako pre minulé generácie boli určovateľmi a nositeľmi jazykového 
vkusu a  kultúry literárne diela, v dnešnej uponáhľanej, informáciami 
presýtenej dobe sa nimi stali prostriedky masovej komunikácie. Tieto 
dynamicky meniaci sa jazyk nielen reflektujú, ale súčasne sa aktívne 
podieľajú i na jeho formovaní: konštituujú normy a pravidlá používania 
jazykových prostriedkov, vytvárajú a propagujú vzory jazykového 
i hodnotového správania.  

 Na uvedenom pozadí je zo strany odborníkov zákonitý zvýšený 
záujem o publicistiku a o jazykové procesy, ktoré v nej prebiehajú. 
Uvedomujúc si dominantné postavenie masmédií a ich úlohu v evolúcii 
jazyka a fixácii systémových zmien sa i v slovenskej rusistike na ne 
orientuje značná časť výskumov zameraných na komplexné postihnutie 
dynamických javov v ruskom jazyku na prelome storočí.  Príspevkom 
do diskusie o stave ruského jazyka a v ňom prebiehajúcich procesoch je 
i naša práca, ktorá sa snaží zmapovať a zachytiť stav 
jazyka publicisticky v synchrónnom priereze konca 20. a začiatku 
21. storočia. 

Táto monografia je voľným pokračovaním práce Ruská 
publicistika: história, štýl (2010), v ktorej sme sa z teoretických 
pozícii pokúsili o viacaspektový pohľad na publicistiku a jej výrazové 
prostriedky. Svoju pozornosť sme venovali vývoju ruskej periodickej 
tlače na pozadí spoločenských a politických procesov od 18. storočia až 
po súčasnosť, ako i otázkam výskumu publicistiky, najmä v prácach 
ruských, slovenských a českých, ale i ďalších zahraničných lingvistov, 
ktorí postupne poodhaľovali rôznorodosť, zložitosť a mnoho-
aspektovosť problémov spojených s charakterom publicistického textu 
a jeho jazykovým stvárnením. Vychádzajúc z našej i ruskej štylistickej 
tradície sme sa snažili vyšpecifikovať základné parametre 
publicistiky, publicistického textu a jeho typových modelov.  
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Na rozdiel od našej predchádzajúcej monografie, ktorá bola 
koncipovaná ako teoretická sumarizácia historických a štylistických 
východísk pre výskum publicistiky, v danej práci predkladáme výsledky 
vlastnej analýzy jazyka súčasných ruských periodík. 

 

Pri skúmaní jazyka ruskej publicistiky a jeho opise vychádzame 
z týchto postulátov: 

1. Jazykovým kategóriám sú objektívne dané vlastnosti štýlotvornej 
aktivity a smerovania štýlotvornej činnosti, ktoré sa prejavujú v procese 
masového fungovania jazykových jednotiek. Pod pojmom štýlotvorná 
aktivita chápeme schopnosť (resp. pravdepodobnú možnosť) prvkov 
jazyka rozlišovať funkčné jazykové štýly. Jedny jazykové prvky sú 
charakterizované väčšou, druhé menšou aktívnosťou, tretie môžu byť 
úplne neutrálne.  

2. Rozdielnosti medzi štýlmi sú nielen v použití špecifických 
prostriedkov, štylisticky zafarbených jednotiek, ale i v tom, že identické 
jazykové prvky sa používajú v rôznych kvantitatívnych vzťahoch 
v každom z funkčných štýlov1. 

3. Autorská diferenciácia vnútri štýlu je často výrazná, ale zvyčajne 
nezachádza za hranice štýlovej charakteristiky. 

4. Základným konštrukčným príznakom publicistického štýlu je 
funkčná zviazanosť automatizovaných (štandardizovaných až 
klišéovitých) a aktualizovaných (emocionálno-expresívnych 
a obrazných) výrazových prostriedkov, ich diferencované uplatňovanie 
v aktuálnych textoch.  

4a. Determinanty tvorby a percepcie publicistického prejavu 
(rýchlosť vzniku, opakovanie sa ohraničeného okruhu tém, periodickosť 
a i.) podmieňujú používanie šablónovitých, t. j. ustálených jazykových 

                                                 
1 „...funkčné štýly sa odlišujú navzájom pravdepodobnosťami jazykových 
jednotiek a ich kategórií. Súbory týchto pravdepodobností určujú charakter 
štýlou. Jazykové pravdepodobnosti sa realizujú vo frekvenciách jednotiek 
jazyka a ich kategórií v reči. Vznikajú typy rečových štruktúr, ktoré sa odlišujú 
frekvenčnou charakteristikou jazykových prvkov a zodpovedajú základným 
štýlom jazyka“ (Grechnevová, 1974, s. 165).  



 

 9

jednotiek2. Štandardizácia jazykových prostriedkov odráža informačnú 
funkciu – jazykové „štandardy“ pomáhajú autorovi operatívne 
a dostupným spôsobom pretransformovať informáciu do čitateľsky 
prístupného jazyka a čitateľovi ju rýchlo a ľahko pochopiť, uľahčujú 
prenos informácie a zjednodušujú proces jej percepcie. Štandard 
chápeme ako jazykový prostriedok ustálený vo svojom zložení 
a reprodukuje sa v hotovom tvare. Nakoľko má jasnú sémantiku 
a úsporne vyjadruje myšlienku nevyvoláva negatívny postoj recipienta. 

4b. Vyjadrenie subjektívneho aspektu autora, jeho vzťahu 
k opisovaným skutočnostiam, ako i snaha o zapôsobenie na adresáta, t. 
j. o upútanie a udržanie si jeho pozornosti, podmieňuje aktívne 
využívanie prostriedkov, ktoré ozvláštňujú primárne neutrálny jazykový 
prejav – pôsobia nie na logicko-pragmatickú stránku osobnosti, ale na 
stránku citovú, emocionálnu – prostriedkov expresívnych. Expresívnosť 
chápeme nie ako primárne lingvistickú, ale ako psychologickú vlastnosť 
znaku, v dôsledku ktorej sa tento neprijíma automaticky a bezprostredne 
vplýva na predstavivosť adresáta i na jeho emočnú sféru. Expresívne, 
t. j. neštandardné a neočakávané prvky v texte zvyšujú kognitívnu 
aktivitu adresáta a spomaľujú recepciu – čitateľská pozornosť sa vo 
zvýšenej miere sústreďuje na danom fragmente – na jeho forme, 
ale i obsahu – čím sa dosahuje žiadúci efekt. Na zvyšovanie účinnosti sa 
využívajú efekty obsahového i formálneho kontrastu. 

5. Na vytváraní publicistického štýlu sa aktívne podieľajú všetky 
roviny jazykového systému, ale syntaktická rovina sa zvyčajne považuje 
v tomto ohľade za najvýraznejšiu: „В процессе газетной речи задача 
выбора грамматических форм более существенна, чем задача 
отбора словарного. (...) ... задача здесь сводится к приисканию 
наиболее удобной и вместительной синтаксической конструкции... 
(...) Синтаксическое внимание, сказавшееся в планомерном 
распределении на протяжении этого периода соединительных 

                                                 
2 „Наиболее привычные, употребительные типы газетных высказываний 
(...) строятся по готовому уже шаблону, обусловлены выработанными уже 
в процессе газетного производства речевыми штампами, 
приспособленными уже, отлитыми словесными формулами, языковыми 
клише. ... корресподенту наперед уже дан запас словесных штампов, 
которыми он и пользуется в зависимости от каждого данного случая“ 
(Vinokur, 1924, s. 124). 
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частичек и слов, позволило вместить в одну грамматическую цепь 
целую кучу фактов, изложение которых в обычной, разговорной, да 
и всякой иной письменной, не газетной речи, потребовало бы 
совершенно отличной повествовательной формы, формы из 
нескольких самостоятельных фраз“ (Vinokur, 1924, s. 122 – 123).  

Ako materiál pre jazykovú analýzu nám poslúžili publicistické texty 
postupne uverejňované v siedmich centrálnych ruských denníkoch: 
Время новостей, Русская газета, Известия, Независимая газета, 
Новые Известия, Коммерсантъ a Газета. Pri výbere periodík bola 
dominantným kritériom snaha o zachytenie stavu jazyka v serióznych 
(качественных) denníkoch, ktoré nepodliehajú vo veľkej miere 
masovému vkusu, v denníkoch, ktoré na druhej strane, vďaka svojej 
celoštátnej pôsobnosti, majú predpoklady aktívne pôsobiť na jazykové 
správanie svojich čitateľov a sekundárne i na celý jazykový systém 
ruštiny.  

Zamerali sme sa na charakter „publicistickej vety“ ako lexikálne 
realizovanej vetnej schémy3 – orientovali sme sa predovšetkým na jej 
syntaktickú a v menšej miere na lexikálnu stránku; primárne sa 
zaoberáme vetnými schémami4 (elementárnymi štruktúrami, vetnými 
vzorcami) a sekundárne i ich lexikálnym naplnením. Teoretickým 
základom pre syntaktickú analýzu sa stali predovšetkým závery 
J. Svetlíka publikované v práci Синтаксис русского языка 
в сопоставлении со словацким (1979), ako i ďalšie normotvorné 
teoretické diela.  

                                                 
3 Porov. (Dolník, 1999, s. 38). 
4 Svoju pozornosť sme zamerali na analýzu vetných schém charakteristických 
(štandardných) pre publicistické prejavy. Priklonili sme sa k použitiu 
štatistických metód, ktoré sa nám z hľadiska nášho cieľa javia ako 
najvhodnejšie, nakoľko štandard vzniká častým a opakovaným využitím tej-
ktorej jednotky v texte; jednotky s nižšou frekvenciou výskytu používané 
v publicistickom prejave zámerne i bez konkrétneho autorského zámeru 
priberajú k svojej sémantike komponent expresie. Frekvenciu výskytu 
jednotlivých štruktúrnych typov viet (vetných schém) sme skúmali na 
výberovom materiáli v rozsahu cca 12 tisíc syntaktických konštrukcií. Získaný 
popis kvantitatívnych vzťahov v skúmanom súbore poskytuje základ pre bližšie 
poznanie kvalitatívnych rysov skúmaného javu, pre ďalšiu kvalitatívnu, 
lingvistickú a všeobecne filologickú interpretáciu získaných faktov. 



 

Syntaktická charakteristika publicistických textov 

 

Publicistický štýl je typickým nominatívnym štýlom – z hľadiska 
slovnodruhového zastúpenia v ňom dominujú mená nad slovesami. 
Štandardná publicistická veta je rozvitá množstvom determinujúcich 
členov – zhodných i nezhodných prívlastkov a príslovkových určení. Ich 
zastúpenie vo vetnej schéme je záležitosťou konkrétneho obsahu, 
detailnejšieho autorského postihnutia a spracovania zobrazovanej 
skutočnosti. 

Na základe zovšeobecnenia výsledkov našej analýzy konštatujeme 
nasledujúce frekvenčné poradie syntaktických konštrukcií 
v publicistických textoch: 

 

1. 50,95% – dvojčlenné vety; 

2. 24,72% – podraďovacie súvetia; 

3. 11,72% – zložené (viacčlenné) súvetia; 

4. 6,14% – jednočlenné vety; 

5. 5,16% – priraďovacie súvetia; 

6. 1,31% – fragmentárne štruktúry. 

 

Toto poradie zachytáva frekvenciu výskytu v celom objeme 
analyzovaných jednotiek a poskytuje iba zbežnú predstavu o charaktere 
syntaktickej výstavby publicistického textu, nakoľko odráža skôr 
vlastnosti početne najviac zastúpenej vzorky a odsúva do úzadia 
charakteristické črty menej rozsiahlych, ale funkčne často dôležitejších 
zložiek (titulku, podtitulku).  

Vychádzajúc z hypotézy o funkčnej opozícii jednotlivých 
štruktúrnych častí textu, ktorá  sa prejavuje i vo formálnej rovine, sme 
jednotlivé tektonické zložky publicistického textu – ako vnútorné, 
t. j. jadro, tak i rámcové zložky prejavu, analyzovali diferencovane. Pod 
pojmom „rámcové zložky prejavu“, resp. silné pozície textu (kľúčové 
strofy) chápeme také štruktúrno-kompozičné kategórie, ktoré sa 
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v dôsledku na nich kladených funkcií kompozične vyčleňujú z ostatného 
textu a stoja oproti prejavu ako celku, ktoré integrujú všetky ostatné 
zložky a prejav dotvárajú (Mistrík, 1989, s. 317). Ich jazyková forma 
a grafické spracovanie je jedným z formujúcich komponentov imidžu 
jednotlivých periodík. V novinovom texte v silných pozíciách stoja 
titulok, nadtitulok, podtitulok, medzititulok a lead (perex).  

Titulok stojí na najexponovanejšom mieste, je tesne tematicky 
i funkčne zviazaný s druhými komponentmi textu – pomenúva text 
(nominálna funkcia – vyčleňuje konkrétny text z masy ostatných) a dáva 
prvotnú informáciu o ňom (informačná funkcia), nakoľko implicitne 
predikuje závažné obsahové časti komplexného textu. Súčasne spolu 
s podtitulkom zohráva dôležitú komunikatívnu úlohu – je prvotným 
impulzom nadviazania kontaktu s prípadným čitateľom – plní fatickú, 
reklamnú, získavaciu (Glovňa, 2003a, s. 112 – 113) funkciu. Výber 
lexikálnych prostriedkov a schematické spracovanie titulku odráža 
i určitú mieru autorského hodnotenia udalosti (hodnotiaca funkcia) 
opisovanej v nasledujúcom texte v snahe určitým spôsobom (pozitívne 
alebo negatívne) na adresáta zapôsobiť (expresívna funkcia). 
V jazykovednej spisbe sa stretávame s viacerými kritériami ich 
klasifikácie – z funkčného hľadiska sa titulky delia na informačné 
a reklamné (kontaktové), z hľadiska formy a obsiahnutej informácie 
(Gaľperin, 1981, s. 134) na titulky-symboly, titulky-tézy, titulky-citáty, 
titulky oznámenia, titulky-narážky a i., z hľadiska aktuálneho členenia 
výpovede (Mistrík, 1989, s. 318) na titulky tematické a rematické atď. 

Samotný titulok predstavuje maximálne koncentrovaný obsah textu. 
Vďaka tomu je zvyčajne sprevádzaný nadtitulkami, alebo 
podtitulkami, ktoré „titulkové echo“ (t. j. kognitívne spracovanie 
obsahu titulku) vytvorené vo vedomí čitateľa dopĺňajú a upresňujú. Na 
základe tesnej logicko-zmyslovej väzby môžeme nadtitulok, titulok 
a podtitulok považovať za celostný introduktívny blok. Nie každý 
titulok je sprevádzaný podtitulkom (resp. nadtitulkom) a niektoré sa 
viažu s viacerými konštrukciami.  

Lead (perex) predstavuje prvý, úvodný odsek publicistického 
prejavu, ktorý zhruba informuje o obsahu alebo vytyčuje určité, 
z pozície autora dôležité fakty z textu. Tvorí východisko následného 
recepčného spracovania podávaného materiálu, vodiacu líniu recepcie; 
môže byť graficky vyčlenený z ostatného textu. S klasickými leadmi sa 
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stretávame zvyčajne pri rozsiahlejších materiáloch (hodnotiacich 
správach, analytických útvaroch, publicistických článkoch a i.); 
v kratších novinových žánroch, ako napríklad noticka, stojí v silnej 
pozícii celý text.  

Pod pojmom „jadro prejavu“ v nasledujúcom výklade chápeme 
vnútorné zložky publicistického textu, ktoré dostávame po odčlenení 
ostatných zložiek situovaných v  silných pozíciách; pod pojmom 
„publicistický prejav“ chápeme konkrétny text novinového článku ako 
celok. 

 
Typ Druh Text Lead Podtitulky Medzititl. Titulky Sumár 

1 PO/Nn 0,29% 0,00% 2,36% 48,62% 30,57% 1,95% 
1 PO/V impers 1,35% 0,92% 1,57% 0,00% 1,43% 1,30% 
1 PO/Inf 0,21% 0,10% 0,00% 1,83% 1,43% 0,26% 
1 PO/Cop imp + NPxy 0,15% 0,20% 0,00% 0,00% 0,29% 0,16% 
1 PO/да-нет 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 

NeP S/0 – P/Vpers 1,97% 1,64% 6,69% 1,83% 7,14% 2,24% 
NeP S/0 – P/Cop + NPxy 0,04% 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 0,04% 
UP S/0 – P/Vpers 0,10% 0,00% 0,39% 0,00% 0,29% 0,10% 
VP S/0 – P/Vpers 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,03% 
2 S/Nn – P/V pers 36,64% 43,81% 68,50% 26,61% 40,29% 38,22% 
2 S/Nn – P/Cop + NPxy 11,76% 11,16% 9,84% 11,01% 9,71% 11,57% 
2 S/Ng + 0,73% 0,51% 0,39% 1,83% 0,29% 0,69% 
2 S/Inf + 0,50% 0,41% 0,00% 0,92% 0,00% 0,47% 
3 PRS 3,73% 2,56% 2,76% 3,67% 1,14% 3,49% 
3 POS 23,08% 23,85% 3,94% 0,92% 1,43% 21,62% 
3 AS prs 1,83% 1,84% 0,79% 1,83% 0,57% 1,76% 
3 AS pos 3,22% 3,07% 0,00% 0,00% 1,14% 3,01% 
3 Z 13,05% 9,31% 0,00% 0,00% 0,29% 11,72% 
  Fragment 1,26% 0,61% 2,36% 0,92% 3,71% 1,31% 

 
Frekvencia syntaktických konštrukcií 

(tučným písmom sú zvýraznené hodnoty prevyšujúce 1,5%) 
 

Ako je z uvedenej tabuľky zrejmé5, lead (perex) sa v skúmanej 
vzorke formálne výraznejšie neodlišuje od samotného jadra 
publicistického prejavu, rovnako medzititulky môžeme v základných 

                                                 
5 1 – jednočlenná veta, 2 – dvojčlenná veta, 3 – súvetie, NeP – jednočlenná veta 
s neurčitým podmetom, UP – jednočlenná veta s určitým podmetom, VP – 
jednočlenná veta so všeobecným podmetom. 
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rysoch stotožniť s titulkami; medzi „titulkovou“ a „jadrovou“ skupinou 
stoja podtitulky, ktoré funkčne a obsahovo dotvárajú titulkový komplex, 
ale formálne stoja v akejsi opozícii.6  

 

Realizácia predikačných kategórií v novinovom texte 

 

Modálnosť je prítomná v každej predikácii a vyjadruje vzťah 
hovoriaceho (autora) k reálnosti obsahu vety. V odbornej literatúre sa 
zaužívala špecifikácia troch typov modálnosti – postojovej, istotnej 
a voluntatívnej (vôľovej). Na rozdiel od postojovej modálnosti, ktorá 
vyjadruje vzťah adresanta k adresátovi, istotná a voluntatívna 
modálnosť vyjadrujú vzťah adresanta k obsahu výpovede – istotná 
k stupňu jeho platnosti, vôľová k jeho nevyhnutnosti, potenciálnosti 
a pod. Pre nás je zaujímavá postojová modálnosť, nakoľko táto je 
povinným príznakom každej vety, t. j. predikačnou kategóriou, ostatné 
sú fakultatívne (nepovinné) a predstavujú skôr kategórie sémantické. 
V postojovej modálnosti adresant zároveň s obsahom vety vyjadruje 
i komunikatívny cieľ, svoj zámer – či výpoveďou chce iba poskytnúť 
určitý objem informácií, alebo ňou chce dosiahnuť viac. Oznamovacími 
(enunciatívnymi) vetami hovoriaci vyslovuje nejaký súd o skutočnosti, 
informuje o predmetoch a javoch; opytovacie (interogatívne) vety 
vyjadrujú jeho želanie získať od adresáta nejakú novú informáciu (úplne 
novú, alebo len upresnenú) o skutočnosti, resp. potvrdenie už známej 
informácie; rozkazovacími (imperatívnymi) vetami hovoriaci vyzýva 
adresáta, aby vykonal/nevykonal určitú činnosť. Každá z nich môže byť 
viac alebo menej emocionálne zafarbená – hovoríme o tzv. zvolacích 
vetách. Modálnosť sa vyjadruje ako lexikálnymi (opytovacie zámená, 
častice), tak i gramatickými – t. j. morfologickými (slovesný spôsob) 
a syntaktickými (slovosled) – a fónickými (intonácia) prostriedkami. 
Zastúpenie jednotlivých modálnych typov vystihuje nasledujúca 
tabuľka: 

 
 
 

                                                 
6 Na tomto základe sme sa priklonili k samostatným analýzam titulkov 
(s medzititulkami), podtitulkov a ... jadra publicistického textu (vrátane leadu). 
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Typ Jadro Lead Podtitl. Medzititl. Titulky Sumár 

Oznamovacie 97,41% 89,36% 100,00% 84,40% 94,86% 96,42% 
Opytovacie 2,44% 0,41% 0,00% 11,93% 0,57% 2,14% 

Rozkazovacie 0,15% 0,00% 0,00% 3,67% 4,57% 0,33% 

Zvolacie 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 

  
Modálnosť viet 

   

Jazyk v kvalitných ruských denníkoch je charakteristický svojou 
neutralitou, preto i v našom výbere dominovali emocionálne neutrálne 
vety; mizivé percento zvolacích viet sme zaznamenali v titulkoch 
a v samotnom texte. 

 

(1) К семипроцентному барьеру! // В Саратовской области члены 
небольших партий лишились доступа в представительные органы 
власти (GZT, 24.11.2005). 

(2) Деньги – сильным // ФСБ, МВД и Минобороны сами разделят 
средства, выделенные на программу «Антитеррор» (13.10.2004). 

(3) В моем понимании это значит, что они должны в полном 
объеме соблюдать трудовое законодательство, прекратить 
выдачу зарплаты в конвертах. Это значит, что они должны 
повысить заработную плату. И не до прожиточного минимума, а 
как минимум до уровня той продовольственной корзины, что 
существует на данный момент – а это не менее двух с половиной 
тысяч рублей. Ведь "вчерне" меньше нигде и не платят! 
(RG, 02.02.2005). 

 

Nakoľko prvoradou úlohou serióznej publicistiky je sprostredkovať 
čo najplastickejšie a najpresnejšie informácie o javoch, ktoré nás 
obklopujú, klasickou publicistickou vetou je veta oznamovacia – viac 
ako 96 % všetkých syntaktických jednotiek vo vzorke. V  podstatne 
menšej miere sa stretávame s oznamovacími a rozkazovacími vetami, 
a to predovšetkým v pozícii titulkov alebo medzititulkov, kde dominuje 
reklamná, intrigujúca funkcia, čo si dovolíme tvrdiť napriek tomu, 
že v našej vzorke tieto konštrukcie v titulkoch boli pomerne málo 
zastúpené. 
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(4) Никто не забыт? // Готовясь к масштабным торжествам 
в честь 60-летия Победы, власти не заметили главных героев 
праздника – самих ветеранов (NI, 6.5.2005). 

(5) Усi на вибори! // Экономика Украины близка к коллапсу (GZT, 
30.11.2004). 

(6) Что за комиссия... // Михаил Фрадков вписался в реализацию 
национальных проектов (VN, 22.11.2005). 

 

S opytovacími vetami sa stretávame i v jadre textov – 2,35%. Otázky 
v texte sa najčastejšie využívajú ako prostriedok k navodeniu problému, 
ktorý sa ako odpoveď na takto položenú otázku následne rozvíja, 
t. j. dochádza k navodeniu akejsi dialogickosti v texte. Rovnako sa 
otázka môže využiť ako prostriedok autorského hodnotenia – autor 
prostredníctvom otázky vyjadruje údiv. 

 

(7) Если отречься от эмоций, чем хуже тот, кто отравился, того, 
кто погиб под обломками "Трансвааля"? Такой же человек. Жил, 
работал, и жена у него, и дети... Вот только жизнь почему-то 
оценена на порядок дешевле. Это справедливо? (RG, 15.04.2005). 

(8) Расследование показало, что в момент захвата за Эркелем 
следили двое офицеров ФСБ.  Свое невмешательство они 
объяснили тем, что у них-де не было оружия. Но почему они не 
подняли тревогу и не сообщили приметы преступников и их 
машины? (VN, 22.04.2005). 

 

Všetky ostatné predikačné kategórie, ktoré vyjadrujú vzťah 
výpovede k momentu jej produkcie (kategória času) a k účastníkom 
rečového aktu (kategória osoby), sa viažu na tvar slovesa 
(plnovýznamového, resp. pomocného) v konštrukcii. Výnimku tvoria 
menné vety – tieto predstavujú izolovaný podmet, t. j. samostatný 
nominatív mena, holý alebo rozšírený, so sémantikou existencie 
pomenovaného javu. Ak nie je jasne špecifikovaná ich temporálna 
perspektíva – východiskovým bodom časového zaradenia takýchto viet 
je moment vydania periodika, hoci v konštrukcii explicitne nevyjadrený 
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– čitateľ vníma sprostredkovanú informáciu mimo času, ako existujúcu 
„tu a teraz“, v momente percepcie. Preto i v našom prípade sme takéto 
menné vety priradili k prézentným konštrukciám.   

 
Čas Jadro Lead Podtitl. Medzititl. Titulky Sumár 

Budúci 9,24% 8,97% 14,09% 12,50% 12,60% 11,48% 
Prítomný 29,82% 17,71% 32,89% 37,50% 28,34% 29,25% 
Minulý 60,94% 73,32% 53,02% 50% 59,06% 59,27% 

 
Kategória času 

  

Z hľadiska časovej perspektívy sú vo všetkých zložkách 
najpočetnejšie zastúpené konštrukcie s pretéritnými formami predikátu, 
nakoľko väčšina publikovaného materiálu informuje o udalostiach, ktoré 
sa už uskutočnili, v menšej miere o tých, ktoré práve prebiehajú, resp. 
prebiehať budú. Budúci čas sa okrem informácií o pripravovaných 
udalostiach využíva v komentároch pri autorskom hodnotení, alebo 
prognózovaní alternatív ďalšieho vývoja konkrétnej situácie. 
S prítomným časom sa v publikáciách stretávame nielen v jeho priamom 
význame, ale i v tvaroch tzv. historického prézentu a prézentu reportáže; 
v oboch prípadoch sa udalosť, ku ktorej došlo v minulosti, opisuje 
prítomníkovými tvarmi, čo rozprávaniu pridáva na atraktívnosti, ale pri 
štylizovaní pomocou prítomného času reportáže sa navodzuje 
i atmosféra tejto udalosti tak, ako ju videl autor, ktorý bol jej priamym 
pozorovateľom.  

Časté využitie tejto formy v spojení so striedaním časovej 
perspektívy zaznamenávame napríklad v článkoch Andreja Kolesnikova 
v denníku „Коммерсантъ“:   

Я лихорадочно соображал. Так, я бы все понял, если бы силовики 
решили сгруппироваться на одной линии стола, объединившись 
с Игорем Сечиным. Но зачем им тогда нужен балласт в виде 
Михаила Зурабова? Или те, кто затеял эту многоходовку, не 
полностью контролируют ситуацию за столом?  

А эти... Герман Греф и Александр Жуков... Трагические 
события последних дней выбили из их рядов товарища по оружию 
– министра финансов Алексея Кудрина (лежит в больнице). Что 
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они без него? Выдержат ли? И почему место во главе их шеренги 
занял Сергей Собянин?  

Нет, все-таки не сходится... Где-то не сходится. Нигде не 
сходится. Но должен же быть ответ у этой головоломки! Так где 
же он? Где?! Думай, Андрей! Времени у тебя все меньше, оно 
работает на них, и уже скоро тебя, как обычно, выгонят из этого 
светлого кабинета вместе с твоими обо всем уже 
догадывающимися коллегами...  

И вдруг я все понял. О господи! Не может быть! Это просто 
не укладывается в голове. Да их же всех, кроме господ Собянина 
и Фрадкова, просто рассадили по алфавиту! Вот они, по кругу, 
против часовой стрелки: господин Греф, господин Жуков, господин 
Зурабов, за ним господин Иванов, господин Лавров, господин 
Яковлев... Замыкают стол с двух сторон господа Сечин 
и Илларионов (они не министры, поэтому сидят, как сидели).  

Так я расколол этот политический ребус.  

(Владимир Путин поменял местами членов правительства –  
KOM, 29.11.2005). 

 

Pomocou kategórie osoby sa vyjadrujú predovšetkým dva základné 
vzťahy – bezprostredná účasť a neúčasť v rečovom akte. Ak je subjekt 
vety identický s autorom na vyjadrenie tohto vzťahu sa používa 1. osoba 
singuláru, ak je identický s adresátom – 2. osoba singuláru alebo 
plurálu. 1. osoba plurálu v neutrálnom použití vyjadruje, 
že gramatickým subjektom výpovede je neurčitý počet osôb, pričom 
jedným z nich je i samotný autor výpovede. Kategória tretej osoby 
oboch čísel je spojená s neúčasťou komunikantov vo výpovedi. 

 
Osoba Jadro Lead Podtitl. Medzititl. Titulky Sumár 
1.os. 1,66% – – – 0,86% 0,50% 
2.os. 0,62% – – – 0,29% 0,18% 
3.os. 97,72%  100%  100% 100%  98,85% 99,31% 

 
Tab. č. 6 – Kategória osoby 
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Pokiaľ ide o opisované udalosti, len málokedy je autor priamo 
agensom zachyteného deja – zvyčajne sa na ňom aktívne zúčastňujú iné 
osoby, preto autor najčastejšie volí tvar 3. osoby – v 99% prípadov. 
V minimálnej miere boli v našom súbore zastúpené ostatné osoby; 
v samotnom jadre prejavu nachádzame 1. a 2. osobu takmer výlučne 
v hodnotiacich konštrukciách autorských komentárov (pozri príklad 
vyššie); v titulkoch prevažne vo forme zvolacích, resp. rozkazovacích 
konštrukcií. 

 

(9) Мы напишем еще одну! // Вслед за Вашингтоном Москва 
поддержала Конституцию, расколовшую Ирак (NG, 30.08.2005). 

(10) Куй, пока горячо // Знаменитый уральский кузнец открывает 
музей эротического искусства для пролетариата (GZT, 
30.11.2004). 

(11) «Мы вычерпали воду из тумбочек и решили остаться» // 
Подавляющее большинство россиян предпочли не отказываться 
от отдыха на разрушенных цунами курортах Индийского океана 
(NG, 28.12.2004). 

 

Frekvenčná charakteristika jadra a leadu publicistického 
prejavu7 

 

Početne najviac zastúpenou syntaktickou skupinou v oboch zložkách 
je skupina dvojčlenných slovesných viet s explicitne vyjadreným 
nominatívnym podmetom (S/Nn – P/Vpers) – 36,64% (43,81%)8. 
Najtypickejšou konštrukciou je veta s prísudkom vyjadreným finitným 
tvarom osobného slovesa – 30,52% (38,49%). 

 

 

 

 

                                                 
7 Pozri tabuľky frekvenčných charakteristík v prílohe. 
8 V zátvorkách sú uvedené údaje percentuálneho zastúpenia jednotlivých 
syntaktických konštrukcií v leade. 
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S/N n – P/VF: 

(12) В этом году 7 ноября в Москве по инициативе мэра столицы 
Юрия Лужкова мимо Мавзолея пройдут участники военного 
парада (IZV, 02.11.2005). 

 

S/Adj n – P/VF:  

(13) Как передает РИА Новости, звонивший сообщил 
о находящейся в самолете бомбе (IZV, 14.12.2005). 

 

S/Pron n – P/VF:  

(14) В ходе пребывания в японском городе Киото он представил 
Тайвань в качестве образца демократии для других азиатских 
стран (NG, 17.11.2005). 

 

S/Num synt – P/VF:  

(15) Настоящую войну развязали в Читинской области четверо 
вооруженных солдат Амурского погранотряда (GZT, 15.03.2005). 

 

S/Det synt – P/VF:  

(16) Кроме того, будут рассматриваться еще несколько проектов 
из разряда "залежавшихся" – например, о частной охранной 
деятельности, предусматривающий возможность привлечения 
секьюрити к сотрудничеству с правоохранительными органами 
(KOM, 17.09.2004). 

 

Pomerne frekventovaná je i modifikácia slovesného deja modálnym 
slovesom – 3,91% (2,97%). Fázový modifikátor, vzhľadom na jeho 
funkciu výlučne obsahovo upresňujúceho komponentu – začiatok, 
priebeh, koniec deja – je zastúpený v nepomerne menšej miere – v našej 
vzorke nedosahoval ani frekvenčné hodnoty prevyšujúce pol percenta. 
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S/Nn – P/VF mod + Inf: 

(17) Конфликт между премьером Юлией Тимошенко и спикером 
Владимиром Литвиным может серьезно подорвать авторитет 
формируемого сейчас пропрезидентского блока (NG, 15.07.2005). 

(18) По регламенту Верховный суд должен вынести свое решение 
в течение пяти дней со дня подачи жалобы (VN, 30.11.2004). 

(19) Выполнение этой задачи главе немецкой дипломатии может 
осложнить громкий скандал о транспортировке через Германию 
десятков людей, арестованных ЦРУ по обвинению в терроризме 
(KOM, 29.11.2005). 

 

S/Nn – P/VF faz + Inf: 

(20) Только региональные подразделения РСПП, не распознав 
генеральной линии союза, продолжают требовать снижения 
ставки НДС до 13% (KOM, 23.03.2005). 

(21) В 13 регионах Южного федерального округа начали 
действовать группы оперативного управления в рамках 
антитеррористических комиссий (RG, 10.09.2004). 

(22) Вслед за журналистами и политологи все чаще начинают 
говорить о «гражданской войне» (IZV, 07.11.2005). 

 

Zastúpenie okolo 1% sme v našej vzorke zaznamenali i pri 
konštrukciách s existenciálnym predikátom (S/Nn – „есть“) 
a s predikátom vyjadreným frazeologickým spojením – 0,85% (1,43%):  

 

S/Nn – „есть“: 

(23) Прецеденты в истории императорской семьи уже были 
(IZV, 16.11.2005). 

(24) Есть проблемы посерьезнее (NG, 30.08.2005). 

(25) А есть мощная военно-юридическая служба, обеспечивающая 
правопорядок в войсках (RG, 27.06.2005). 
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S/Nn – P/fraz: 

(26) Красноярский краевой суд поставил точку в уникальном 
судебном процессе (NI, 20.04.2005). 

(27) Ижевские оружейники приняли участие в двух крупных 
международных выставках, проходивших в российской столице 
(NG, 17.11.2005). 

(28) Убедительную победу на них одержала пропрезидентская 
партия "Саакашвили – победившая Аджария", набравшая около 
70% голосов (KOM, 22.06.2004). 

 

Frekvenčne príznakovým komponentom jadra i leadu publicistického 
prejavu je výrazné zastúpenie súvetí. Zatiaľ čo u ostatných zložiek 
prejavu zohrávajú súvetia nevýraznú úlohu, tu sú takmer rovnocenné 
dvojčlenným vetám, čo dokumentuje i pomer medzi nimi – 1 : 1,1 
(1 : 1,4) v prospech dvojčlenných viet. V poradí zastúpenosti 
v skúmanej vzorke súvetia obsadili druhú, tretiu a piatu pozíciu. 

 

Najfrekventovanejšou súvetnou konštrukciou sú podraďovacie 
súvetia – 26,3% (29,92%), z toho v 23,08% (23,85%) prípadoch išlo 
o súvetia so syndeticky vyjadreným vzťahom nadradenej a podradenej 
časti (vedľajšej vety) a v 3,22% (3,07%) išlo o bezspojkové 
hypotaktické konštrukcie. Zámerne sa vyhýbame použitiu termínu 
„hlavná veta“, nakoľko vedľajšia veta môže rozvíjať nielen vety 
v pravom slova zmysle, ale i polopredikatívne konštrukcie – pričom 
o súvetí hovoríme v oboch prípadoch9. 

Najväčšiu frekvenciu spomedzi spojkových súvetí pozorujeme 
v jadre prejavu u konštrukcií s vedľajšou vetou predmetovou 
(objektovou) – 8,35% (6,65%). V leade naopak dominuje vedľajšia veta 
prívlastková (atributívna) – 7,19% (10,03%).  

Väčšina vedľajších viet predmetových sa viaže na lexémy, ktoré 
vyžadujú povinné doplnenie v rovine jednoduchej alebo zloženej vety – 
slová s významom myšlienky, reči, citu, pocitu, recepcie; tieto sa vo 
veľkej miere využívajú v novinách – пишут, сообщают, передают, 

                                                 
9 Bližšie pozri (Adamka – Zelenická, 2007). 
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говорят, утверждают, думают, чувствуют, предполагают, 
видят, слышат atď., napr.:  дипломатические источники в Вене 
заявили, что...;  источник «ъ» в Госдуме объяснил, что ...; 
Собеседник «ъ» подчеркнул, что...; ХХ заверил «ъ», что...; ХХ 
подчеркнул в беседе с «ъ», что...;  РИА НОВОСТИ сообщает, 
что...;  ИТАР-ТАСС  передает, что...  

Vyjadrenie objektu vo forme vedľajšej vety je bohatšie, než 
vyjadrenie takéhoto objektu v rámci jednoduchej vety. Nakoľko 
i vedľajšia veta má predikatívnosť a modálnosť, naskytá sa možnosť 
začleniť do vyjadrenia predmetu rôzne významy modálno-časovej sféry. 
Vedľajšia veta, okrem hlavných, môže obsahovať i vedľajšie vetné 
členy, ktoré v podstate bližšie vymedzujú iný determinant, čo dáva 
konštrukciám s vedľajšími vetami možnosť vyjadriť súčasne viac 
informácií o objekte, než prostý vedľajší vetný člen jednoduchej vety.  

 

(29) Следователи подозревают его в том, что он вместе 
с коллегами вымогал у одного из городских бизнесменов 18 тыс. 
долл., угрожая возбудить уголовное дело (VN, 22.03.2004). 

(30) Начальник Главного оргмобуправления Генштаба генерал-
полковник Василий Смирнов, разъясняя особенности нынешнего 
осеннего призыва, сообщил вчера, что в работу по мобилизации 
граждан все активнее включаются местные органы власти (NG, 
01.10.2004). 

(31) «Новые Известия» решили выяснить у представителей 
политического бомонда, кого в их лице мы потеряли (NI, 
06.05.2005). 

 

Prívlastkové vedľajšie vety charakterizujú predmet, jav, stav 
označený substantívom (alebo iným slovným druhom vo funkcii 
substantíva) pomocou poukázania na jeho príznaky a na rôzne okolnosti, 
ktoré ho bližšie špecifikujú. Ako predmetové vedľajšie vety, i tieto 
nedisponujú vzhľadom na svoju sémantiku možnosťou adekvátnych 
synonymických zámien, nakoľko charakterizačné možnosti atributívnej 
vedľajšej vety sú širšie než možnosti určovacieho skladu – napr. 
vedľajšie vety, v ktorých je prísudok vo forme podmieňovacieho 
spôsobu alebo budúceho času.  
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(32) В тезисах, выдвинутых «источником», обобщены выводы, 
к которым Кремль пришел после серии неудач на постсоветском 
пространстве (IZV, 24.08.2005). 

(33) Одним из вопросов, который мог бы стать центральным 
в ходе саммита, является договор о запрете продажи переносных 
зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) типа "Игла" или Stinger 
(KOM, 11.01.2005). 

(34) Законопроект будет направлен в сенат, многие члены 
которого поддерживают идею использования стволовых клеток 
человека и клонирования эмбриональных клеток ради создания 
лекарств от болезней, ныне являющихся неизлечимыми 
(GZT, 25.05.2005). 

 

Objektová a atributívna vedľajšia veta sú najfrekventovanejšie typy 
vedľajších viet vzhľadom na to, že na úrovni súvetia zodpovedajú 
základnej tendencii písomnej reči ku konkretizácii a upresneniu – buď 
cestou poukázania na objekt, alebo cez určujúcu charakteristiku. 

 

Tretiu pozíciu zaujali v oboch prípadoch súvetia s vedľajšou vetou 
príslovkovo-určovacou – 6% (6,24%). Spomedzi príslovkovo-
určovacích konštrukcií dominujú vety s vedľajšou vetou času – 1,31% 
(1,64%):  

 

(35) Премьер-министр Михаил Фрадков дал на доработку проекта 
всего три дня вместо привычных двух недель, после чего документ 
уйдет в Государственную Думу (RG, 15.04.2005). 

(36) В понедельник руководство партии приняло решение провести 
собрание ЦК 26 сентября, когда и будет назначена дата выборов 
лидера партии (KOM, 31.08.2005). 

(37) Нынешний политический кризис в Израиле начался после того, 
как вновь избранный руководитель партии "Авода" Амир Перец 
заявил на прошлой неделе о выходе из состава кабинета в связи 
с недовольством экономической и социальной политикой премьера 
Ариэля Шарона (VN, 30.11.2004). 
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V jadre prejavu sú pomerne vysoko zastúpené i konštrukcie 
s vedľajšou vetou podmienkovou – 1,23% (0,72%):  

 

(38) Если это произойдет, республиканские парламентские выборы 
27 ноября будут освещать всего два канала — «Вайнах» 
и грозненский ТРК (IZV, 06.10.2005). 

(39) Если верхняя палата конгресса абсолютным большинством 
голосов поддержит документ, то президент США Джордж Буш, 
ярый противник исследований, будет вынужден согласиться 
с законодателями (GZT, 25.05.2005). 

(40) Похитители грозят расправиться и со вторым болгарином 
Ивайло Кеповым, если все иракские заключенные не будут 
освобождены в ближайшее время (NG, 15.07.2004). 

 

Poradie ďalších podraďovacích spojkových konštrukcií uvádzame 
v tabuľke: 

 
Typ Text Lead Typ Text Lead 

podmetová 1,31 0,72 prípustky 0,36 0,41 
príčiny 0,88 0,82 porovnania 0,36 0,31 
cieľa 0,76 0,82 prísudková 0,23 0,2 

miesta 0,65 0,92 spôsobu 0,06 0,61 
následku 0,38 0    

 
Frekvencia výskytu vedľajších viet v súvetí (v %) 

 

Z asyndetických10 podraďovacích súvetí (неровнозначного типа) 
najčastejšie registrujeme objasňujúce (predmetové; príkl. 41, 42) – 

                                                 
10 V súvislosti s asyndetickými súvetiami používame ich delenie na: 1. súvetia 
rovnoznačného typu (zodpovedajú priraďovacím spojkovým súvetiam) 
vyjadrujúce vzťahy výpočtu, prirovnania alebo pripojenia; 2. súvetia 
nerovnoznačného typu (podraďovacie), ktoré vyjadrujú motivované – 
t. j. podmienky, príčiny a následku – ako i objasňujúce vzťahy. Bližšie pozri 
(Lekant, 1999, s. 257 – 260). 
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1,75% (1,84%) a príčinno-následkové konštrukcie (príkl. 43, 44) – 
1,10% (1,02%):  

 

(41) И правильно сделал: в конце концов, граждане НДС не платят 
(точнее, налоговая служба их за его неуплату не преследует 
(KOM, 31.08.2005). 

(42) Прошедшие пять лет подтвердили: структура вполне 
эффективна (VN, 01.12.2005). 

(43) Рядовые граждане страны имели возможность увидеть это 
выступление по телевидению: она транслировалась в прямом 
эфире всеми ведущими телеканалами (RG, 22.01.2004). 

(44) Революция кончилась, сильный майдан больше не нужен 
(IZV, 29.12.2004). 

 

V leade a v jadre textu sa stretávame i so zložitejšími súvetnými 
konštrukciami, zloženými z viac ako dvoch predikatívnych konštrukcií 
s rôznymi vzťahmi vzájomnej závislosti jednotlivých komponentov – 
priraďovacími, podraďovacími (postupnými i súbežnými) 
a kombinovanými – 13,05% (9,31%): 

 

(45) Проведенный же 12 декабря Гражданский форум, 
практически не освещавшийся прессой, только выиграл от такого 
невнимания, ибо вылился в разговоры о наболевшем, за которыми 
не было видно даже общих контуров стратегии и тактики 
российских демократов (NG, 01.02.2005). 

(46) Она настаивает на том, чтобы сопровождающие колонны 
выводимой техники российские солдаты не имели при себе 
автоматического оружия, а их безопасность при этом обеспечат 
вооруженные грузинские подразделения (KOM, 08.09.2005). 

(47) Первые назначения показали, что крупные игроки-лоббисты 
могут внести существенные поправки в эту схему, особенно когда 
речь идет о богатых территориях (VN, 28.07.2005). 

 

Medzi súvetné konštrukcie sa svojim výskytom na štvrtú pozíciu 
vklinili dvojčlenné schémy, ktoré vyjadrujú predikačný príznak 
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podmetu v nominatíve spojením spony (v prítomnom čase v nulovej 
forme), resp. sponového slovesa a mennej frázy (P/Cop + NPxy) – 
11,76% (11,16%).  

Najfrekventovanejšou konštrukciou v danej triede sú vety s mennou 
časťou vyjadrenou príčastím – 4,42% (5,53%). Vo väčšine prípadov išlo 
o krátku formu trpného príčastia minulého od dokonavých slovies, ktoré 
vyjadruje význam výsledného stavu, resp. vlastnosť predmetu subjektu, 
ktorá vyplynula z vykonávaného deja. 

 

S/Nn – P/Cop + Part pass nom fo: 

(48) В этом взятом под усиленную охрану районе размещены 
резиденция Временного иракского правительства и несколько 
дипломатических миссий, в том числе посольства США 
и Великобритании (NG, 15.07.2004). 

(49) Любые новые выборы на постсоветском пространстве 
в последнее время связаны с ожиданием новых «цветных» 
революций (IZV, 16.11.2005). 

(50) На минувшей неделе этот документ уже был окончательно 
принят Госдумой (RG, 08.12.2004). 

 

S menším odstupom pomerne rovnaké zastúpenie pozorujeme 
u sponovo-menných konštrukcií so substantívom v úlohe mennej frázy – 
4,38% (3,79%). Substantívum stojí najčastejšie vo forme 
bezpredložkového inštrumentálu – 1,37% (1,64%) alebo vo forme 
nominatívu – 1,95% (0,92%), menej v nepriamych pádoch 
s predložkami – v poradí: Nloc – 0,71% (0,92%), Ng praep – 0,29% 
(0,1%), Ni praep – 0,06% (0,2%). 

 

S/Nn –  P/Cop + Ni:  

(51) А последней точкой стала победа КПРФ на прошедших в тот 
же день выборах в окружной парламент (KOM, 08.02.2005). 

(52) Для большинства европейцев эта новость стала полной 
неожиданностью (IZV, 05.10.2005). 
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S/Nn –  P/Cop + Nn: 

(53) Таким образом уже сам факт прибытия в Москву лидера 
супердержавы – положительное событие для российской 
политической элиты (NG, 11.05.2005). 

(54) Причина – различия в позициях сторон по вопросу 
о присутствии иностранных войск на Каспии (NI, 18.02.2005). 

 

S/Nn –  P/Cop + Nloc: 

(55) Основные центры и большая часть четырех южных областей 
республики находятся в руках оппонентов официального Бишкека 
(RG, 24.03.2005). 

(56) По прогнозам аналитиков, в аутсайдерах теперь почти 
наверняка окажутся местные отделения "Яблока", СПС, ЛДПР, 
Партии пенсионеров (GZT, 24.11.2005). 

 

S/Nn –  P/Cop + Ng praep: 

(57) Сегодня из-за недавних трагических событий в Яндыках на 
слуху именно Астраханская область (NG, 13.09.2005). 

(58) Большая часть обвиняемых – из числа сербов (RG, 10.03.2004). 

 

S/Nn –  P/Cop + Ni praep: 

(59) Второй тур украинских президентских выборов оказался под 
вопросом (RG, 08.12.2004). 

(60) За этим заграждением — колонны сторонников компартии 
с флагами и кумачовыми транспарантами (IZV, 08.11.2005). 

 

Nezanedbateľnú frekvenciu majú i konštrukcie, v ktorých mennú 
frázu tvorí adjektívum – 2,05% (1,02%). Z toho viac ako polovicu ich 
zastúpenia v našej vzorke tvoria adjektíva v krátkej forme – 1,05% 
(0,72%); prídavné mená v plnej forme (použité v menšej miere) stoja 
najčastejšie v tvare inštrumentálu – 0,55% (0,2%), v nominatíve len 
v 0,16% (0,1%) prípadov. V skúmanej vzorke sme takmer nedetekovali 
použitie derivovaných foriem adjektíva – 0,29% (0%), čo nás vedie 
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k záveru, že ich použitie je podmienené skôr konkrétnym obsahom 
textu, než syntaktickými charakteristikami štýlu.  

 

S/Nn –  P/Cop + Adj nom fo: 

(61) Характер конфликта в Киргизии сложен только для далеких 
от республики сторонних наблюдателей (RG, 24.03.2005). 

(62) ЦБ, по его мнению, слишком осторожен (KOM, 15.12.2005). 

 

S/Nn –  P/Cop + Adj pron fo i: 

(63) В то же время эти доли не являются конечными 
(NG, 30.08.2005). 

(64) Требования, предъявленные ФАТФ (наиболее влиятельная 
международная антиотмывочная организация. – Ред.) к России, 
по словам заместителя председателя комитета Госдумы по 
кредитным организациям и финансовым рынкам Павла Медведева, 
были гораздо более жесткими, чем к другим странам (VN, 
13.09.2005). 

 

S/Nn –  P/Cop + Adj pron fo n: 

(65) Пример г-жи Алиевой по-своему уникальный (NI, 29.07.2005). 

(66) В Великобритании так же, как и в России, пенсионная 
система трехуровневая: базовые государственные пенсии, 
государственные по выслуге лет и негосударственные 
(NG, 15.07.2004). 

 

Ostatné slovné druhy vo funkcii mennej frázy zaznamenávame len 
sporadicky (pozri tabuľky na s. 93 – 104). 

 

Najmenej rozšíreným typom súvetných konštrukcií v skúmanom 
súbore sú parataktické súvetné konštrukcie11 – 5,56% (4,40%).  

                                                 
11 Z hľadiska taxonómie priraďovacích súvetí je potrebné pozastaviť sa pri 
problematike parataktických konštrukcií, rozriešiť otázku rozdelenia 
priraďovacích súvetí a dvojčlenných viet (resp. jednočlenných viet s neurčitým, 
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Takmer dvojnásobné zastúpenie pozorujeme u spojkových súvetí 
v pomere k bezspojkovým (равнозначного типа) – 3,73% (2,56%) : 
1,83% (1,84%). V rámci spojkových priraďovacích súvetí sme v našej 
vzorke zaznamenali minimálny výskyt vylučovacích (príkl. 71) súvetí a 
približne totožné frekvencie u ostatných typov – zlučovacie konštrukcie 
(príkl. 67, 68) boli zastúpené 1,92% (1,33%) a odporovacie (príkl. 69, 
70) – 1,82% (1,13%).  

 

 (67) Между тем по мере расследования лондонской трагедии 
выясняются новые подробности и появляются все новые версии 
случившегося (KOM, 11.07.2005). 

(68) В итоге этого варварства 191 пассажир был убит и около 
двух тысяч получили ранения (NG, 11.03.2005). 

 

 (69) Отдельные страны в документе взяли на себя обязательства 
поддержать демократические выборы в странах Востока, но 
России среди них нет (GZT, 10.06.2004). 

                                                                                                            
určitým a všeobecným podmetom) s viacnásobným podmetom alebo 
prísudkom, nakoľko táto otázka je v syntaktických prácach riešená len okrajovo 
a registrujeme značné rozpory ohľadom nej v slovenskej a ruskej syntaktickej 
teórii. V našej klasifikácii za dvojčlenné vety považujeme konštrukcie, 
v ktorých sa podmety, resp. prísudky viažu aspoň jedným spoločným členom. 
Vety s niekoľkými podmetmi spojenými jedným prísudkom označujeme ako/za 
dvojčlenné vety s viacnásobným podmetom [(S + S) – P] ; ak ide o samostatné 
podmety – tieto považujeme za samostatné menné vety a ich spojenie za 
parataktické súvetie [PO/Nn + PO/Nn], v prípade že majú spoločný prívlastok – 
za dvojčlenné vety [C/A –> (S + S)] Samostatný výpočet slovesných (vrátane 
samostatných infinitívov) prísudkov analogicky považujeme za súvetie [P/V 
pers/impers + P/V pers/impers], ale slovesné prísudky spojené spoločným 
podmetom považujeme za viacnásobný vetný člen len v prípade ich podobnej 
sémantiky [S – (P + P)]; rovnako i vety s prísudkami v rôznych formách. Ako 
jednoduché vety s viacnásobným prísudkom charakterizujeme vety s rôznymi 
typmi neslovesných prísudkov [S – P/Cop + (NPxy + NPxy)] – zjednocujúcim 
elementom je v daných konštrukciách spona (i v nulovej forme), ako i vety so 
zloženými slovesnými prísudkami, v prípade ak majú jednotlivé infinitívy 
spoločný modifikátor  [S – P/Modif + (Inf + Inf )]. Bližšie pozri (Adamka-
Zelenická, 2008). 
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(70) В четверг днем американский шаттл Discovery благополучно 
пристыковался к МКС, однако спокойствия Центру управления 
полетами это не прибавило (NI, 29.07.2005). 

 

(71) Им придется стать замами или остаться «простыми» 
законодателями (IZV, 15.01.2004). 

 

Takmer vo všetkých prípadoch asyndetických parataktických 
konštrukcií sme zaznamenali prítomnosť vypočítavacieho typu (príkl. 
72, 73) – 1,13% (1,13%), menej pripájacieho typu súvetia (príkl. 74, 75) 
– 0,59% (0,72%):  

 

(72) 26 декабря 2004 года за Ющенко проголосовали 51,99% 
избирателей (15 млн 115 тыс.), за его соперника Виктора 
Януковича – 44,20% (12 млн 848 тыс.) (VN, 12.01.2005). 

(73) В Сен-Марке царят хаос и анархия, мародеры грабят 
портовые склады (NG, 10.02.2004). 

 

(74) На улицах Киева праздничная эйфория, вызванная 
уверенностью оппозиции в победе, сменилась в последние дни 
легкой паникой и тревожным ожиданием войны и экономического 
кризиса, передает корреспондент «Новых Известий» на Украине 
Елена ГАЙДУК (NI, 01.12.2004). 

(75) Заседание было назначено на 15.00 — началось на 20 минут 
позже (IZV, 15.01.2004). 

 

Vyššiu frekvenciu výskytu sme zaznamenali pri jednočlenných 
vetách – spolu 4,2% (2,87%), predovšetkým pri slovesných 
konštrukciách.  

Najpočetnejšiu skupinu tvoria vety s neurčitým podmetom 
a prísudkom vyjadreným slovesnou formou – 1,97% (1,64%), ktoré 
niektorí lingvisti zaraďujú na základe analógie s naším jazykom medzi 
dvojčlenné konštrukcie s implicitným podmetom (Svetlík, 1970, s. 130 
– 139), resp. medzi akési prechodné konštrukcie medzi jednočlennými 
a dvojčlennými vetami (Mrověcová, 2002, s. 85). My, v súlade s ruskou 
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tradíciou, v našej práci zaraďujeme tieto medzi jednočlenné vety (PO/V 
pers). Opäť je najfrekventovanejšia forma s vetným základom vo forme 
jednoduchého osobného slovesa (PO/VF) – 1,77% (1,64%), výrazne 
menej vo forme zloženého slovesného predikátu – 0,19% (0%):  

 

PO/VF pers: 

(76) Родственников президента Ичкерии уже задерживали после 
захвата школы в Беслане (KOM, 21.01.2005). 

(77) Адвокату вменяют в вину подмену медицинской справки 
о состоянии здоровья его подзащитного – президента Смоленской 
торгово-промышленной палаты Олега Лукирича (он обвиняется 
в мошенничестве) (GZT, 13.01.2004). 

 

PO/VF modif  + Inf: 

(78) Кроме того, увековечить память Сталина хотят также 
в Белгородской области (NI, 20.01.2005). 

(79) За эту сумму можно доехать из Сабаильского района 
к резиденции президента на такси (IZV, 07.11.2005). 

 

Reprezentatívne zastúpenie majú i konštrukcie s prísudkom vo forme 
neosobného slovesa (PO/V impers) – 1,35% (0,92%), najčastejšie 
rozšírené o povinný komplement subjektového datívu substantíva 
(Co/Nd subj) alebo zámena (Co/Pron d subj). Pozoruhodná na 
výsledkoch našej analýzy, ktoré sa týkajú neosobných konštrukcií, je 
prevaha modifikovaných konštrukcií (vo všetkých prípadoch neosobnou 
formou modálneho slovesa) nad jednoduchými slovesnými: PO/VF 
impers : PO/Mod impers + Inf = 0,39% (0,20%) : 0,96% (0,72%). 

 

PO/VF impers: 

(80) А Белокаменную заволокло дымом, прямо как летом 2002 года 
(NI, 14.10.2005). 

(81) Затем ему досталось и от чиновника повыше – Владимира 
Колесникова (NG, 13.09.2005). 
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PO/VF mod impers  + Inf: 

(82) Блокировать бандитов удалось в нескольких километрах от 
федеральной трассы Чита – Хабаровск (GZT, 15.03.2005). 

(83) Теперь же ему придется как-то сгладить былые 
противоречия (KOM, 29.11.2005). 

  

Frekvenciu prevyšujúcu 1% zaznamenávame v jadre prejavu i pri 
fragmentárnych konštrukciách – 1,26% (0,61%), ktoré v texte vznikajú 
predovšetkým vďaka vyčleneniu určitého vetného člena, alebo 
fragmentu vety do formálne samostatnej konštrukcie:  

 

(84) Впрочем, упомянутый казус заставляет задуматься о другой 
проблеме. А именно о собственно российском политическом 
и демократическом контроле над ядерным оружием (ЯО), точнее, 
над политикой его разработки и развертывания, ликвидации 
и утилизации согласно международным договорам или 
в одностороннем порядке в процессе вывода этого оружия из 
боевого состава (VN, 14.06.2005). 

(85) Без экстремизма и обострения политической борьбы не 
обошлось и на этот раз. Причем еще на стадии подготовки 
мероприятия (NI, 19.09.2005). 

(86) Наконец, вице-премьер обещал предпринимателям снижение 
налогового бремени за три года до 30% ВВП. За счет ускоренного 
возврата НДС при капитальном строительстве, ускоренной 
амортизации (10% списания стоимости оборудования при его 
установке), перевода убытков на будущее при уплате налога на 
прибыль. И так далее (KOM, 23.03.2005). 

 

Ak hovoríme o jadre publicistického textu (a čiastočne i o leade), 
naše údaje by neboli úplné, ak by sme opomenuli ešte jeden 
charakteristický príznak publicistického prejavu, a to zakomponovanie 
doslovných výrokov, resp. ich častí priamo do textu – pomerne široké 
využitie priamej reči. V našej vzorke priama reč v texte tvorila viac ako 
pätinu celého súboru – 20,46% (v leade – 3,84%). Zatiaľ čo nepriamu 
reč môžeme vďaka jej syntaktickému charakteru stotožniť s autorským 
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textom (preto sme ich v našej práci pričlenili k súboru podraďovacích 
objektových súvetí), priama reč sa z neho výrazne vyčleňuje. Po priamej 
reči autor publicistického diela siaha so zámerom buď zachytiť výroky, 
ktoré sami osebe predstavujú udalosť zasluhujúcu si pozornosť (autor 
o nich informuje a hodnotí ich v spoločenskom a osobnom kontexte), 
alebo poskytnúť priestor hodnoteniu opisovanej udalosti odborníkom 
v danej oblasti, resp. ľudí, ktorých sa táto dotýka. Priama reč, aj keď 
zakomponovaná do novinového prejavu, predstavuje citáciu v prostredí 
publicistického štýlu. Na základe vyššie uvedeného sme konštrukcie 
priamej reči nezaradili do našej frekvenčnej analýzy.  

 

Vetné schémy v pozícii titulku a medzititulku  

 

Súhrnme môžeme konštatovať, že v titulkoch a medzititulkoch 
dominujú jednoduché vety, ktoré tvoria viac ako 90 % všetkých 
konštrukcií v danej pozícii, pričom zastúpenie dvojčlenných 
a jednočlenných viet je približne zhodné. V titulkoch mierne dominovali 
dvojčlenné vety, v medzititulkoch naopak vety jednočlenné.  

 

V skúmanej vzorke titulkov zaznamenávame opäť najväčší výskyt 
dvojčlenných viet s ľavovalenčným aktantom predikátu v nominatíve, 
ktoré predikujú dej (v menšej miere existenciu, kvalitu a kvantitu), 
pričom príznačnú frekvenciu majú predovšetkým vety s jednoduchým 
slovesným prísudkom – 36,29% (23,85%)12.  

 

S/Nn – P/VF pers:  

(87) "Аль-Кайеда" захватила иракский город (GZT, 06.09.2005).  

(88) Кремль решил не давать Чечне суверенитета 
(KOM, 07.06.2005). 

(89) Польша отозвала посла из Белоруссии (NI, 29.07.2005). 

(90) Каждый правый имеет право (RG, 15.04.2005). 

                                                 
12 V zátvorke uvádzame percentuálne hodnoty frekvencie danej konštrukcie 
v medzititulkoch. 
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(91) «Железный Феликс» вернулся на Петровку (IZV, 09.11.2005). 

 

Rovnako výraznú frekvenciu majú jednočlenné menné konštrukcie 
(PO/Nn), ktoré dokonca v pozícii medzititulku v našej vzorke 
dominovali – 30,57% (48,62%): 

 

PO/Nn: 

(92) Дефициты политического рынка России (VN, 11.05.2005). 

(93) Бесконечная Европа (IZV, 05.10.2005). 

(94) Тройная дипломатия Буша (NG, 11.05.2005). 

(95) Железнодорожное алиби (KOM, 11.07.2005). 

(96) Узкие дороги к храмам (NI, 04.08.2005). 

 

Príklon ruskej tlače k dynamickým titulkom, t. j. titulkom založeným 
na slovesnej konštrukcii, dokumentuje i značná frekvencia 
jednočlenných (v niektorých prácach – prechodných) slovesných 
štruktúr s neurčitým podmetom – 7,14% (1,83%):  

 

PO/VF pers: 

(97) На Украине снова увольняют чиновников (KOM, 05.05.2005). 

(98) Остальных просят не беспокоиться (NG, 24.05.2004). 

(99) Исламских благотворителей проверят (RG, 22.01.2004). 

(100) От России ждут покаяния (VN, 11.05.2005). 

 

PO/VF modif + Inf: 

(101) В Латвии хотят закрыть русскую радиостанцию 
(KOM, 26.04.2005). 

(102) Cтолице Кубани хотят вернуть имя Екатерины 
(GZT, 16.06.2005). 

 

Výraznejší odstup od dvojčlenných slovesných a jednočlenných 
menných viet zaznamenávame v titulkoch a medzititulkoch vo 
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frekvencii dvojčlenných sponovo-menných viet s explicitne vyjadreným 
podmetom v nominatíve (S/N – Cop + NPxy) – 9,71% (11,01%). 
V titulkoch sa pritom najčastejšie vo funkcii mennej frázy stretávame so 
substantívom (NP = N) – 3,71% (4,59%), prevažne v tvare nominatívu – 
2% (1,83%), menej inštrumentálu bez predložky – 0,86% (1,83%) 
a lokálu – 0,86%, (0,92%):  

 

S/Nn – P/Cop + Nn: 

(103) Голод не батька (KOM, 22.06.2004). 

(104) Лукашенко стал Песталоцци (NG, 7.10.2005). 

(105) Повторение – мать мучения (VN, 30.11.2004). 

 

S/Nn – P/Cop + Ni: 

(106) Побег из части закончился трагедией (GZT, 15.03.2005). 

(107) В изоляторе банкир стал политиком (VN, 13.09.2005). 

 

S/Nn – P/Cop + Nloc: 

(108) Назарбаев в глухой обороне (NG, 01.04.2005). 

 

Značné zastúpenie v mennej časti prísudku majú v titulkoch i trpné 
minulé príčastia, prevažne v krátkej forme (NP = Part) – 3,71% 
(1,83%):  

 

S/Nn – P/Cop + Part pass nom fo: 

(109) Избирательный сезон закрыт (GZT, 26.12.2005). 

(110) В Алма-Ате арестованы оппозиционеры (NG, 01.02.2005). 

(111) Потерян парус одинокий (NI, 23.6.2005). 

(112) Причины бесланской трагедии еще не найдены 
(RG, 12.01.2005). 

 

V medzititulkoch nachádzame v mennej pozícii v 4,59% prípadov 
(v titulkoch len 1,43%) adjektívum (NP = Adj), predovšetkým 
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v krátkom tvare – 2,75%. Prevažné využitie krátkych tvarov je 
podmienené charakterom sprostredkovaného obsahu, nakoľko tlač 
informuje o udalostiach a stavoch, ktoré sú nestále – menia sa; a práve 
sémantika dočasnosti príznaku je vlastná krátkym tvarom adjektívnych 
a príčastných foriem.     

 

S/Nn – P/Cop + Adj nom fo: 

(113) Американцам невыгодны новые проблемы (RG, 02.02.2005). 

(114) Директора неподсудны (NI, 31.03.2005). 

 

S/Nn – P/Cop + Adj pron fo: 

(115) Чечня выездная (RG, 14.07.2005). 

(116)  «Оранжевая революция»  будет вечной (IZV, 29.12.2004). 

 

V titulkoch autori pomerne často využívajú i fragmentárne 
konštrukcie – 3,71% (0,92%), t. j. syntaktické konštrukcie, ktoré nemajú 
príznaky vety, nakoľko v nich nie je prítomná predikácia ani 
v najjednoduchšom ponímaní – nie je prítomný ani potenciálny 
existenciálny predikát („быть“), na základe ktorého by sme ich mohli 
považovať za menné vety. V titulkoch a medzititulkoch ide prevažne 
o nezávislé determinatívne syntagmy v nepriamych pádoch (t. j. 
v podradenej pozícii s eliminovaným nadradeným členom):  

 

(117) От терроризма до пантюркизма (NG, 15.07.2005). 

(118) Без срока давности (NI, 01.12.2004). 

(119) С пеной у рта (VN, 12.01.2005). 

(120) Под знаком надежности (VN, 01.12.2005). 

 

Dominantnou úlohou titulku je jeho upútavacia funkcia, preto sa 
v ňom využívajú predovšetkým jednoduché syntaktické konštrukcie. Na 
druhej strane, ak je v titulkoch a medzititulkoch akcentovaná 
ich informačná funkcia, t. j. dominantnou je snaha o priblíženie obsahu, 
publicista siaha i po zložitejších konštrukciách. V našom výbere sa so 
súvetiami v pozícii titulku stretávame zriedkavo (okolo 5%), 
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pričom v titulkoch dominujú súvetia podraďovacie (príkl. 121 – 124) – 
2,57% (0,92%), v medzititulkoch priraďovacie, presnejšie zlučovacie 
súvetia – 5,5% (v titulkoch – 1,14%); vo väčšine prípadov ide o spojenie 
dvoch menných viet (príkl. 125 – 128).  

 

(121) Потерпевшие считают, что заложники Беслана погибли из-
за спецслужб (IZV, 07.07.2005). 

(122)  «Если мы сегодня не примем эффективных мер, оба 
государства могут быть втянуты в конфликт» (NG, 15.07.2004). 

(123) Куй, пока горячо (GZT, 30.11.2004). 

(124) Слухи о том, что кандидат в президенты Иван Рыбкин 
находится в подмосковном пансионате, не подтвердились 
(NG, 10.02.2004). 

 

(125) Барышня и олигархи (IZV, 17.11.2005). 

(126) Час «Ч» и китайская пагода Сергея Шойгу (NG, 15.07.2005). 

(127) Место гибели и должность (RG, 15.04.2005). 

(128) Демократия и ядерное оружие (VN, 14.06.2005). 

 

V nepomerne menšej miere sa v titulkoch a medzititulkoch využívajú 
ostatné syntaktické konštrukcie (frekvencia > 1%): slovesné 
(PO/V impers) i infinitívne jednočlenné vety (PO/Inf), dvojčlenné vety 
so zloženým slovesným prísudkom (S/Nn – P/Modif + Inf) a dvojčlenné 
konštrukcie s genitívnym podmetom (S/Ng – VF satur, S/Ng – „нет“). 

 

PO/V impers: 

(129) Им и не снилось (NI, 06.05.2005). 

 

PO/Inf: 

(130) Восстановить смертную казнь для террористов 
(GZT, 13.10.2005). 

(131) Не выпустить джинна (RG, 15.04.2005). 
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S/Nn – P/Modif + Inf: 

(132) Саакашвили может нарваться на войну с Абхазией 
(IZV, 31.01.2005). 

(133) Владимир Рыжков хочет засудить "Единую Россию" 
(KOM, 21.01.2004). 

 

S/Ng – VF satur: 

(134) Пенсии хватает только на квартплату и лекарства 
(NI, 06.05.2005). 

 

S/Ng – „нет“: 

(135) Главы Северной Осетии не оказалось на месте 
(KOM, 08.09.2005). 

(136) Нет такого слова "джамаат" (VN, 22.02.2005). 

 

Syntaktické konštrukcie v podtitulkoch 

 

Dominantnou konštrukciou v podtitulkoch je rovnako ako 
i v súčasných titulkoch jednoduchá dvojčlenná veta s prísudkom 
vyjadreným jednoduchým slovesom a s nominatívnym podmetom. Na 
rozdiel od titulkov a medzititulkov prevládanie konštrukcie S/Nn – 
P/VF pers je jednoznačné; zatiaľ čo pomer dvojčlennej slovesnej 
a jednočlennej mennej vety bol v titulkoch 1,3 : 1 (v medzititulkoch 
dokonca v obrátenom pomere – 1 : 1,8), v podtitulkoch (podobne ako 
i v leade a jadre prejavu) je tento pomer 29 : 1.  

Konštrukcie s prísudkom vyjadreným jednoduchou slovesnou 
formou tvoria až 59,86% všetkých vetných schém v našej vzorke 
podtitulkov.  

 

S/Nn – P/VF pers: 

(137) Власти Киргизии выдали Казахстану одного из лидеров 
оппозиции (GZT, 26.12.2005). 
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(138) Белый дом понизил градус отношений с Кремлем 
(KOM, 17.09.2004). 

(139) Новое законодательство отменит презумпцию 
невиновности (NG, 01.10.2004). 

(140) Волгоградец пытается получить страховку за дом, 
разрушенный во время Сталинградской битвы (NI, 01.12.2004). 

(141) Среднестатистический портрет чиновника за 10 лет сильно 
изменился (RG, 11.11.2005). 

(142) Владимир Путин временно оставил россиянам право пить 
пиво на улицах (VN, 12.01.2005). 

 

Menší výskyt registrujeme pri dvojčlenných vetách so sponovo-
menným prísudkom – 9,84%, pričom opäť najväčšiu frekvenciu 
v pozícii mennej časti prísudku pozorujeme pri príčastiach – 5,91%, 
nižšiu pri substantívach (prevažne v bezpredložkových pádoch) 
a adjektívach (v krátkom tvare) – rovnako po 1, 57%:  

 

S/Nn – P/Cop + Part: 

(143) Избрана вторая часть Общественной палаты 
(IZV, 17.11.2005). 

(144) Губернатор Брянской области Юрий Лодкин снят 
с предвыборной дистанции (GZT, 30.11.2004). 

(145) Без Буша иракский диктатор будет предан забвению 
(NG, 15.07.2004). 

 

S/Nn – P/Cop + N: 

(146) Новый президент — поклонник Фиделя Кастро и враг 
Соединенных Штатов (IZV, 20.12.2005). 

(147) Курманбек Бакиев и Феликс Кулов стали законными 
наследниками Аскара Акаева (KOM, 11.07.2005). 

(148) В новом правительстве Коидзуми оказалось много старых 
министров (NI, 01.11.2005). 
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S/Nn – P/Cop + Adj: 

(149) Россия готова к уступкам, но не к принципиальным 
(NG, 13.09.2005). 

(150) Итоги работы Госдумы за минувший год оказались 
невеселыми (NI, 23.06.2005). 

(151) Экономика Украины близка к коллапсу (GZT, 30.11.2004). 

 

V podtitulkoch je častý aj zložený slovesný predikát vyjadrený 
pomocou spojenia modálneho (v menšej miere fázového) slovesa 
s infinitívom – 7,48%:  

 

S/Nn – P/Mod + Inf: 

(152) Более тысячи российских туристов не смогли в пятницу 
получить французскую визу (VN, 22.03.2004). 

(153) Исторические споры могут привести к политической 
конфронтации (RG, 07.05.2005). 

(154) Секретарь Совбеза Грузии Гела Бежуашвили надеется 
найти выход из ситуации вокруг Южной Осетии в Москве 
(NG, 15.07.2004). 

 

S/Nn – P/Faz + Inf: 

(155) Почему глава ЦИК РФ вдруг стал спорить с Кремлем 
(NI, 13.10.2004). 

(156) Закон начнет действовать через три месяца 
(GZT, 26.12.2005). 

 

Frekvenčne príznakový v podtitulkoch je i značný výskyt 
jednočlenných viet s neurčitým podmetom – 6,69%, pričom i tu 
prevládajú konštrukcie s jednoduchým slovesným prísudkom – 5,91% 
nad ostatnými:  
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PO/VF pers: 

(157) Предложение Владимира Путина об увеличении соцрасходов 
в МЭРТ готовили полгода (GZT, 07.09.2005). 

(158) Лицеистку, напавшую на учительницу, отправили не 
в тюрьму, а в лечебницу (NI, 20.04.2005). 

(159) Специалистов просят уничтожить редкий вирус гриппа 
(RG,  15.04.2005). 

 

PO/Mod pers + Inf: 

(160) Проблемы урегулирования внутригрузинских конфликтов в 
Тбилиси рассчитывают решать напрямую с российскими 
чиновниками (NG, 24.05.2004). 

(161) Белорусский Хельсинкский комитет могут закрыть из-за 
неуплаты налогов (GZT, 26.12.2005). 

 

V podtitulkoch zaznamenávame i príznakový výskyt súvetných 
konštrukcií – 7,48%; zastúpenie priraďovacích a podraďovacích súvetí 
je približne zhodné – 3,54% : 3,94%. Spomedzi priraďovacích súvetí 
najväčšiu frekvenciu registrujeme pri odporovacích (príkl. 162 – 164) – 
2,36% (v titulkoch a medzititulkoch u zlučovacích); spomedzi 
podraďovacích (príkl. 165 – 168) pri súvetiach s vedľajšou vetou 
predmetovou – 1,57%, príslovkovou príčiny – 0,79%, času a miesta – 
po 0,39%:  

 

(162) Обвиняемые в терроризме поезд не подрывали, а везли 
холодильник (KOM, 11.07.2005). 

(163) У региональных лидеров отбирают деньги 
и самостоятельность, но зато заставляют работать военными 
комиссарами (NG, 01.10.2004). 

(164) Михаил Саакашвили грозил революцией Александру 
Лукашенко, а испугался Ислам Каримов (NI, 20.04.2005). 
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(165) Слухи о том, что кандидат в президенты Иван Рыбкин 
находится в подмосковном пансионате, не подтвердились 
(NG, 20.02.2004). 

(166) Москва и Баку не договорились о том, кто должен 
обеспечивать безопасность нефтепромыслов Каспия 
(NI, 18.02.2005). 

(167) Оказывается, она действительно бесценна, потому что 
никем не оценена (RG, 15.04.2005). 

(168) Филиппины сокращают контингент в Ираке, пока Болгария 
размышляет о судьбе заложников (NG, 15.07.2004). 

 

V menšej miere i v podtitulkoch nachádzame menné jednočlenné 
vety a fragmentárne konštrukcie (obe po 2,36%), ktoré akoby 
bezprostredne nadväzujú na titulok (slovesný alebo menný) a tvoria 
spolu logicky jednotnú, ale formálne rozčlenenú vetnú schému:  

 

PO/Nn: 

(169) Новый поворот в деле о покушении на Анатолия Чубайса 
(GZT, 18.08.2005). 

(170) Дело о гибели бойцов ОМОНа (GZT, 13.01.2004). 

(171) Банковский кризис на Украине (GZT, 30.11.2004). 

 

Fragment: 

(172) Владимир Рыжков хочет засудить "Единую Россию" // 
за завоевание в Госдуме конституционного большинства 
(KOM, 21.01.2004). 

(173) Владимир Путин оказал банковским услугу // пообещав не 
пускать в Россию иностранных конкурентов (KOM, 15.12.2005). 

(174) Тимошенко собирается в Москву // Но не очень активно 
(RG, 14.07.2005). 

 

Vyššie spomenutú dominanciu slovesných syntaktických konštrukcií 
v podtitulkoch dokumentuje i výskyt jednočlenných viet s predikačným 
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základom vyjadreným neosobnou formou slovesa (PO/V impers) – 
1,57%:  

 

PO/V impers:  

(175) От трибунала по Югославии достанется всем 
(RG, 10.03.2004). 

(176) Родственникам погибших пассажиров Ту-134 не удалось 
привлечь "Ист Лайн" (KOM, 08.02.2005). 

(177) Операции пришлось отменить (GZT, 25.05.2005). 

 

Pri porovnaní našich výsledkov so závermi podobných analýz 
(Grechnevová, 1974; Rusovová, 1974) si môžeme vytvoriť predstavu 
o premenách a inovačných procesoch v syntaktickej rovine 
publicistického štandardu a jazykových javoch, ktoré ich podmienili 
a podmieňujú.  

N. J. Rusovová sa zamerala na niektoré štatistické charakteristiky 
jednoduchej vety v rôznych štýloch, z ktorých sú pre nás zaujímavé 
údaje týkajúce sa modálnosti vetných konštrukcií a ich zloženia. Na 
základe analýzy 15750 jednoduchých viet autorka konštatuje v dobovej 
tlači jednoznačnú dominanciu oznamovacích viet – 95,9%, oproti 2,3% 
opytovacích a necelému 1% rozkazovacích viet. Z hľadiska zloženia jej 
štatistické údaje jasne poukazujú na vysokú frekvenciu výskytu 
dvojčlenných viet – 84,5%. Z jednočlenných viet, ktoré typovo 
diferencuje, najpočetnejšiu skupinu tvoria neosobné vety (t. j. vety, 
ktorých vetný základ je vyjadrený neosobnou slovesnou formou) – 
8,1%; menšie zastúpenie majú vety s neurčitým (2,2%) a určitým 
podmetom (2,1%), vety s infinitívnym podmetom (1,7%) a menné vety 
(0,9%). 

G. M. Grechnevová na druhej strane v rámci podobnej komparačnej 
analýzy umeleckého, odborného a publicistického štýlu sústredila svoju 
pozornosť na štatistické ukazovatele výskytu druhov podraďovacích 
súvetí. Po analýze 7200 hypotaktických súvetí z denníka Правда 
uvádza nasledujúce poradie súvetí, ktorých frekvencia prekročila 1% 
výskytu: 1. predmetové – 38%; 2. prívlastkové – 28,7%; 3. podmetové – 
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7,8%; 4. podmienky – 4,5%; 5. cieľa – 4,33%; 6. času – 3,83%; 
7. príčiny – 2,67%.  

Výsledky týchto analýz sa približne zhodujú s údajmi, ku ktorým 
sme sa dopracovali v našom výskume a potvrdzujú predpoklad 
o značnej stabilite syntaktických charakteristík publicistického textu (na 
rozdiel od iných rovín) napriek výrazným zmenám v samotnom 
jazykovom použití. Napriek tomu i v syntaktickej rovine publicistických 
prejavov pozorujeme určité transformácie, predovšetkým vo vzťahu 
k expresívnosti výrazu. 

 

Expresívne prostriedky v syntaxi publicistického textu 

 

Publicistika odráža jazyk spoločenstva, aktívne sa podieľa na jeho 
formovaní, a preto nie je imúnna voči zmenám, ktoré v tom-ktorom 
jazyku nastanú. V ostatnom období došlo k výrazným zmenám 
i v ruskom jazyku v smere, ktorý viacerí odborníci nazvali 
„oslobodením“, „liberalizáciou“, „demokratizáciou“ jazyka. Do striktne 
normovaných sfér „knižného“, resp. „písomného prejavu“ vo veľkej 
miere začali prenikať prvky primárne vlastné hovorovej, 
t. j. bezprostrednej, nepripravenej reči; v oblasti syntaxe máme na mysli 
predovšetkým tzv. aktualizované konštrukcie. Súčasne s netypickými 
(t. j. neštandardizovanými) syntaktickými konštrukciami sa vo väčšej 
miere frekventujú štandardné prostriedky, ktoré zvyšujú expresivitu 
konkrétneho textu, dokumentujú výraznejšie presadenie sa autorskej 
individuality v publicistickom prejave. Hodnotenie určitých udalostí 
a javov sa neprezentuje otvorene ako jediné a nepopierateľne správne, 
ale ako názor autora (redakcie), čo spôsobuje aktívne zapojenie 
najrozmanitejších modálne príznakových konštrukcií, ktoré upresňujú 
stupeň platnosti výpovede a autorský vzťah k nej – uvádzacích 
konštrukcií, vsuviek, častíc a citosloviec. Autor často vysúva do 
popredia zo svojho pohľadu dôležité obsahové prvky, a to buď 
subjektívnym narúšaním pravidiel objektívneho slovosledu, alebo ich 
vyčleňuje do samostatných pozícií, resp. ich zvýraznenie dosahuje 
elimináciou vetných zložiek, ktoré, ako propozične dedukovateľné, 
nemusia byť nevyhnutne explicitne vyjadrené.   
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Nakoľko sme si ako objekt nášho výskumu vybrali seriózne ruské 
denníky zamerané predovšetkým na sprostredkovávanie objektívnej 
informácie, v nami analyzovanom materiáli sa s použitím expresívnych 
syntaktických konštrukcií v pomere k štandardizovaným konštrukciám 
stretávame v minimálnej miere. Kvôli komplexnosti nášho výkladu 
o jazykových charakteristikách publicistiky považujeme za potrebné 
v krátkosti sa pozastaviť i pri expresivizujúcich prostriedkoch syntaxe.  

 

Väčšina prác, ktoré sa venujú otázkam syntaxe súčasného ruského 
jazyka v rámci expresivizujúcich prostriedkov, ktoré stoja v opozícii 
k automatizovanej knižnej syntaxi publicistického prejavu, vyčleňuje 
predovšetkým zvýšenú (nejde o nové, ale tradičné jazykové prostriedky) 
aktívnosť konštrukcií s oslabenými, resp. neprítomnými formálnymi 
syntaktickými väzbami – nominatívne, eliptické a rozčlenené, t. j. 
segmentované a parcelované konštrukcie13 – a subjektívnosť slovosledu 
(inverziu). Nominatívnym vetám sme sa venovali v našom 
predchádzajúcom výklade vzhľadom na to, že v pozíciách titulkov 
a medzititulkov predstavujú štandardizovanú formu. 

Expresívnosť rozčlenených konštrukcií je spôsobená ich 
štruktúrnymi osobitosťami – vďaka vyčleneniu do dominantnej, resp. 
nezávislej pozície, sa časť výpovede logicky akcentuje ako dôležitá, či 
už z hľadiska inherentných vlastností sémantiky danej časti, alebo 
z hľadiska jej previazanosti na nasledujúcu (resp. predchádzajúcu) 
perspektívu výstavby výpovede. Na základe stupňa rozčlenenia 
vyčleňuje odborná literatúra dva typy takýchto konštrukcií – 
segmentované a parcelované.  

Segmentované konštrukcie sú maximálne dvojčlenné, v ich štruktúre 
sa jasne akcentuje segment – odčlenená, syntakticky nezávislá časť 
výpovede vynesená do aktuálnej pozície konštrukcie – a základná časť 
obsahujúca zámeno alebo slovesno-opisnú sponu, ktoré opätovne 
pomenúvajú tému výpovede; preto sa v niektorých starších prácach 
nazývajú „konštrukciami s dvojitým označením“ (Rozentaľ, 1987, 
s. 51). Medzi týmito časťami sú očividné jasné vzťahy témy a dôvodu 

                                                 
13 Uprednostňujeme používanie termínov „segmentovaná“ a „parcelovaná konštrukcia“ 
pred slovenskými synonymami – vytýčený vetný člen a osamostatnený vetný člen.  
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jej vyjadrenia, témy a výpovede o nej. V úlohe segmentu vystupujú 
prevažne funkčne rôznorodé izolované nominatívy, resp. štruktúry 
zaujímajúce ich pozíciu (nominatívne formy) – determinatívne 
a numeratívne syntagmy, infinitív.  

Pod pojmom „izolovaný nominatív“ chápeme slová vo forme prvého 
pádu a menné slovné spojenia s nadradeným slovom vo forme 
nominatívu, ktoré nevykazujú príznaky vety. Na rozdiel od menných 
viet nevyjadrujú sémantiku existencie a nie sú intonačne ukončené; 
samostatne neplnia komunikačnú funkciu – vždy stoja pri inej vete, 
s ktorou sú logicky a intonačne previazané a spolu tvoria jeden 
syntaktický celok. Napriek tejto závislosti si zachovávajú svoju vlastnú 
nemennú formu. Izolované nominatívy sa viažu buď k nasledujúcej vete 
– prepozičné nominatívy – alebo k vete predchádzajúcej – postpozičné 
nominatívy; pozícia izolovaného nominatívu vo vzťahu k „nadradenej“ 
konštrukcii determinuje ich funkčné určenie.  

Najčastejšie sa stretávame s prepozičnými nominatívmi, ktorých 
základnou funkciou je pomenovanie témy nasledujúcej výpovede, 
t. j. ich úlohou je vyvolať predstavu o predmete, udalosti, jave, ktoré sa 
stali témou následného verbálneho spracovania – preto sa na ich 
označenie zaužívali i pomenovania „tematický nominatív“ 
(„именительный темы“) a „nominatív predstavy“ („именительный 
представления“). Tieto konštrukcie často vystupujú komplexne v úlohe 
titulku, alebo v pozícii titulku vystupuje len segment a základná časť je 
situovaná v pozícii podtitulku (pozri i príkl. 172-174):   

 

(178) Правительство // Намерено упразднить обязательный 
контроль за качеством зерна при его купле-продаже 
(VN, 02.09.2004). 

(179) Тринадцать офицеров // Назначены Нургалиевым 
координировать действия силовых структур на Северном Кавказе 
(RG, 10.9.2004). 

 

Sémantika postpozičných nominatívov, ktoré zakončujú 
segmentovanú konštrukciu, je značne diferencovanejšia – v rámci ich 
charakterizačnej funkcie môžu sémantiku vyjadrenú základnou časťou 
konkretizovať, objasňovať, hodnotiť, zovšeobecňovať, dopĺňať, 
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odhaľovať príčiny a následky atď. Rovnako i postpozičné nominatívy 
pomenúvajú tému, ale na rozdiel od prepozičných, tieto predstavujú 
nielen tému predchádzajúcej výpovede, ale sú súčasne i východiskom 
pre výpovede nasledujúce. Izolovaný nominatív môže byť súčasne 
v postpozícii jednej a prepozíciou druhej výpovede. Segmentácia sa 
môže uskutočňovať buď v rámci jednej vety (oddelené čiarkou), alebo 
vyčlenenie môže byť zdôraznené i osamostatnením segmentu mimo 
vetu – parceláciou14.  

 

O parcelácii hovoríme v prípadoch, ak dochádza k rozčleneniu 
celostnej syntaktickej štruktúry vety, pri ktorom je táto vyjadrená 
pomocou viacerých intonačne-obsahových jednotiek, fráz. Počet 
osamostatnených fragmentov je neohraničený, pričom syntaktické 
vzťahy a väzby medzi nimi ostávajú zachované. Vyčlenené časti vety 
(osamostatnené vetné členy) sú teda významovo a gramaticky viazané 
na základnú výpoveď –  funkciu determinátora plní sloveso v prísudku 
základnej výpovede, alebo ktorýkoľvek nadradený vetný člen. 
Podmienkou parcelácie je to, aby si „základná výpoveď, z ktorej je 
osamostatnený vetný člen vysunutý, podržala gramatickú a významovú 
samostatnosť“ (Findra, 2004, s. 31), t. j. charakter vety. Povýšením 
vetného člena na samostatnú výpoveď sa ohraničuje a expresívne 
zdôrazňuje určitý detail – vyčlenením sa stáva „zámerovo“ dôležitým 
(pozri i príkl. 84-86):  

 

(180) Она тоже будет голосовать — за того человека, который 
обещал квартиру. Если принесут урну (IZV, 07.11.2005). 

(181) Я нашел алгоритм. Ключ к решению любой загадки. И он 
таков: все проще, чем кажется (KOM, 29.11.2005). 

(182) Андрей Илларионов фактически стал играть на другой 
стороне. По крайней мере по делу ЮКОСа. И потерял доверие 
президента (KOM, 11.01.2005). 

(183) По старости там человек получает пенсию не меньше чем 
2000 долл. в месяц при прожиточном минимуме 1200 долл. в месяц. 
Плюс прелести негосударственных фондов (NG, 15.07.2004). 

                                                 
14 Bližšie k teórii rozčlenených konštrukcií pozri Valginová (2001). 
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(184) Да, это обычная воинская часть. Казармы. Платц. Клуб. 
Классы для занятий (RG, 01.06.2004). 

 

S autorským zámerom je spojené i časté narúšanie objektívneho 
slovosledu (inverzia) – akcentovaný prvok sa bez ohľadu na jeho 
systémovo podmienenú pozíciu v rámci vetného členenia posúva na 
začiatok výpovede (do pozície témy):  

 

(185) Подготовку к своему переназначению Федоров начал с весны 
нынешнего года (NG, 30.08.2005). 

(186) Ничего особенного просить у президента визитеры не 
собираются – разве что небольших послаблений в налоговом 
администрировании (KOM, 23.03.2005). 

(187) Не готовы и доклады парламентских комиссий — Госдумы 
и парламента Северной Осетии (IZV, 01.09.2005). 

(188) Скептически к ультиматумам Рамзана Кадырова отнеслись 
и в региональном оперативном штабе по управлению 
контртеррористической операцией на Северном Кавказе 
(GZT, 10.06.2004). 

(189) До истечения следующих трех месяцев созданная вчера 
комиссия должна будет отчитаться перед правительством 
о проделанной работе (VN, 03.08.2005). 

  

Jednou zo všeobecných tendencií súčasnej syntaxe je i nárast 
„samostatnosti“ závislých syntaktických pozícií. V prípade 
publicistických prejavov sa stretávame s relatívne aktívnym využívaním 
v samostatných pozíciách nezávislých menných lexikálnych spojení 
v nepriamych pádoch, bez väzby s nadradenou časťou; najčastejšie 
v nulovom kontexte v pozícii titulkov (pozri i príkl. 117 – 120). 

 

(190) Шедевром больше (NI, 02.08.2004). 

(191) «В процессе положительного решения» (NG, 01.04.2005). 

(192) Бегом от империи (IZV, 24.08.2005). 

(193) К семипроцентному барьеру! (GZT, 24.11.2005). 
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Podčiarknutie nosných častí vetnej štruktúry, a tým i väčšia 
výraznosť a emocionálnosť publicistického prejavu sa dosahuje 
i pomocou eliminácie niektorých komponentov z logicky rozvitých 
konštrukcií – elipsou. Elipsa predstavuje jav roviny aktuálneho vetného 
členenia. Východisko, alebo tranzitný člen, môžu byť určené kontextom 
alebo konkrétnou situáciou, preto sa v súlade s princípom ekonómie 
výrazových prostriedkov v jazyku môžu ako redundantné prvky 
eliminovať. Následkom odstránenia niektorých komponentov dochádza 
k transformácii povrchovej štruktúry (t. j. formy) pri zachovaní hĺbkovej 
štruktúry (obsahu). Pod termínom elipsa v zhode s J. Glovňom chápeme 
„vypustenie materiálnej zložky z výrazovej intralinearizačnej štruktúry 
výpovede s podmienkou, že vo významovej (sémantickej) štruktúre 
signifikát elidovaného výrazu ostáva“ (Glovňa, 2003b, s. 89). 
Vynechaný výraz možno na základe kontextu výpovede či širšieho textu 
rekonštruovať a prázdne miesto vyplniť15. 

V publicistických prejavoch sa stretávame s obidvoma druhmi elíps 
– v titulkoch je časté elidovanie tranzitného slovesného segmentu, 
v ostatných častiach prejavu sa eliduje ako tranzitný člen, tak aj 
z kontextu (textového i situačného) známe východisko. Pri našej 
frekvenčnej analýze sme tieto konštrukcie pričlenili k dvojčlenným 
vetným schémam. 

 

(194) На чужом газе – в кресло канцлера (NG, 30.08.2005) – „сесть“. 

(195) Деньги – сильным (NI, 13.10.2004) – „достанутся“ . 

(196) ЦИК-"Так" (VN, 12.01.2005) – „прокричали”. 

(197) Каждый день – на работу и с работы (RG, 02.02.2005) – 
„ездить“. 

(198) Впрочем, что это мы о ДТП? (NG, 30.08.2005) – „говорили“. 

 

Okrem hovorových prostriedkov v publicistike nachádzajú 
uplatnenie v expresivizujúcej funkcii i prostriedky poetickej, 

                                                 
15 K otázke eliptických konštrukcií pozri práce J. Glovňu  (2003a; 2003b), 
J. Vaňka (1999b), J. Findru (2004) a i.  
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resp. „orátorskej“ syntaxe: „Для выражения сильных чувств, для 
убеждения читателя, воздействия на него, для полемического 
заострения темы публицистика использует богатый арсенал рито-
рических средств ...“ (Solganik, 1997). Spomedzi nich aktívne 
využívané v tlači sú predovšetkým rôzne druhy opytovacích – rečnícke 
otázky (Чем же москвичи и гости столицы хуже берлинцев?), 
otázko-odpoveďové konštrukcie (Разве Пушкин объяснялся без конца 
в любви к народу? Нет, он писал для народа.) – a opakovacích 
konštrukcií (Побеждают те, кто идет вперед, к расцвету 
и изобилию, побеждают те, кто ясно видит будущий день 
истории; побеждает «давление жизни. – príklady z Šuba; 2001, 
s. 33). Menej sa v tlači stretávame s využitím ďalších syntaktických 
figúr.  





 

Lexika súčasnej ruskej publicistiky 

 

Lexika súčasnej ruskej publicistiky je primárne podmienená 
tematickou neohraničenosťou publicistických prejavov. V závislosti od 
konkrétneho obsahového zamerania publicistického príspevku autor 
siaha po výrazových prostriedkoch zo všetkých oblastí spisovného 
jazyka – od vedeckých termínov až po slová bežnej hovorovej reči, 
v expresívnych cieľoch i z oblasti jazyka nespisovného – žargón, slang, 
„prostorečie“: „... texty publicistiky využívajú v skutočnosti celý jazyk, 
nespájajú sa s nijakými ohraničeniami, ani terminologickými... Kvôli 
expresívnosti alebo zábave využívajú hovorové štylistické prostriedky“ 
(Kostomarov, 2005, s. 123 a n.).  

Väčšina teoretikov, ktorí sa venujú jazyku v médiách, sa v súčasnosti 
zhoduje v názoroch o nemožnosti vyčlenenia výsostne „publicistickej 
lexiky“, t. j. lexiky, ktorej výlučné miesto uplatnenia je 
v publicistických prejavoch; napriek tomu i v tejto rovine môžeme 
špecifikovať určité súbory rozšírených, frekventovaných vyjadrovacích 
prostriedkov, slov, obratov, obrazov, ktoré získali svojrázne 
publicistické zafarbenie. 

Najšpecifickejšími sú pre texty publicistického štýlu pojmové slová 
a ustálené frázy z oblasti spoločensko-politického života, ktoré 
vzhľadom na zvýšený záujem publicistiky o danú oblasť majú 
príznakovú frekvenciu – preto ich niektorí nazývajú i „publicizmami“ 
(„газетизмы“) (Findra, 2004, s. 189; Barlas, 1978, s. 109 a i.). 
M. N. Kožinová (1993, s. 188) charakterizuje publicizmy ako jazykové 
javy a jednotky, ktoré sa široko používajú práve v tejto sfére, pričom sa 
súčasne málo, alebo takmer vôbec nepoužívajú v druhých rečových 
sférach, a tým nesú so sebou príznak „novinovosti“. V starších prácach 
z ruskej funkčnej štylistiky sa použitie politickej lexiky považovalo za 
výhradnú záležitosť publicistického štýlu, nakoľko tlač suplovala 
v značnej miere absenciu klasickej politickej vedy vo vtedajšom 
Sovietskom zväze. V dnešnej dobe je politická terminológia primárne 
chápaná ako záležitosť náučného štýlu a za „publicizmy“ v pravom 
slova zmysle je považovaná špeciálna lexika spojená so žurnalistickou 
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profesiou – брифинг, репортаж, интервью, корреспондент, обзор, 
комментатор, редакция, издание, выпуск, шрифт atď. 

 

Dominantnou črtou jazyka tlače je jej terminologizácia, resp. 
pojmovosť, nakoľko primárnou požiadavkou kladenou na publicistiku je 
sprostredkovanie dostatočného množstva informácií o okolitej realite; 
jej úlohou je vytvoriť reálny obraz o udalostiach a javoch, ktoré 
prebiehajú okolo nás. Toto je možné realizovať predovšetkým cez 
logicko-pojmovú stránku jazyka, vďaka využitiu tematických slov 
pojmovej slovnej zásoby s čo najpresnejšou sémantikou: „Газетная 
лексикология – есть sui generis терминология“ (Vinokur, 1924, 
s. 125).  

Na stránkach tlače sa vo veľkej miere stretávame so slovami 
a slovnými spojeniami z oblasti:  

politiky: демократия, избирательная кампания, митинг, 
 фракция, коалиция, кандидат, лидер, законопроект, демократы, 
оппозиция, федерализм, консерватизм, радикалы, предвыборная 
кампания, парламентские слушания, оживленная дискуссия, 
второй тур, избирательный штаб, рейтинг политика, нижняя 
палата, доверие избирателей, депутатский запрос, парламентское 
расследование, общественное согласие;  

ekonomiky: приватизация, либерализация цен, бюджет, 
инвестиции, инфляция, аукцион, арбитраж, аудит, сырье, 
лицензирование, банкротство, монополизм, акционерное 
общество, естественные монополии, рынок труда, таможенные 
пошлины, курс акций, обязательное страхование, медицинский 
полис, льготы, прожиточный минимум, детские пособия, 
потребительская корзина, уровень жизни, начисление пенсии;  

práva: борьба с преступностью, охрана прав граждан, место 
происшествия, прокурорская проверка, судебное разбирательство, 
захват заложников, теракт;  

geografie: ураган, тайфун, землетрясение, наводнение, 
экологическая катастрофа;  

obrany: взрывчатка, фугас, минирование, снайпер, 
боестолкновение, обстрел, бомбардировка, боевой вылет, 
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тяжелое ранение, жертвы среди мирного населения, разрушение 
жилых домов atď. 

 

Terminologizácia v tlači, na rozdiel od vedeckých diel, nestojí 
v striktnej opozícii voči ďalšej determinujúcej vlastnosti publicistiky – 
zrozumiteľnosti, nakoľko prostriedky masovej komunikácie používajú 
predovšetkým terminologickú lexiku dostatočne známu „svojim“ 
čitateľom; na druhej strane zavádzajú do širokého (všeobecného) 
užívania termíny nové – popularizujú ich. Tieto sú vo väčšine prípadov 
sprevádzané buď vysvetľujúcou definíciou, alebo ich význam vyplýva 
z vysvetľujúceho kontextu (vymenovanie druhov a pod.): 

 

(199) Сорос требует исключить Россию из G8 // Американский 
миллиардер Джордж Сорос высказался за исключение России из 
состава "группы восьми" наиболее развитых стран мира 
(RG, 14.02.2005). 

(200) К примеру, в дни завершившегося в конце апреля праздника 
Песах (еврейская Пасха) было запрещено по законам иудаизма 
есть хлеб (VN, 11.05.2005). 

 

V novom kontexte termíny často strácajú svoju jednoznačnú 
sémantiku – dochádza k ich zmyslovej modifikácii, k ich použitiu 
v prenesených významoch, čo podmieňuje vznik svojráznej 
publicistickej frazeológie: армия безработных, военные круги, 
газетные магнаты, дружеская атмосфера, атмосфера доверия, 
ключ к достижению соглашения, переговоры на уровне послов, 
дуэт либералов и консерваторов, политический спектакль, 
закулисные переговоры, фронт политической  борьбы, новый 
политический курс, последний раунд встречи, очередной тур 
переговоров,  пакет предложений, формат переговоров, склероз 
совести, энтропия мысли, коррозия души, искусственная инъекция 
оптимизма, политическая глаукома, инфляция слов, вирус 
недоверия, идейный вакуум, остеохондроз мышления, 
экономический коллапс, девальвация умственного труда, 
социальный гумус, агония гуманизма, патология прогнозов, 
экономический маразм, энергетика мыслей, раковая опухоль 
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преступности, вектор политики, общество местной парадигмы, 
климакс системы, невроз кредитов, бациллы национализма, 
аллергия на контакты с прессой, внутриполитическая агония, 
лексика балета, анатомия любви, алгебра любви, геометрия 
досуга, протез дружбы, школа выживания, политический капитал, 
пульс времени, климат недоверия. 

Termín, ktorý prenikol do novej sféry použitia, mení svoje zvyčajné 
sémantické, slovotvorné i morfologické charakteristiky. 
Determinologizácia je spojená s rastom polysémie, synonýmie 
a derivácie. 

 

Popularizáciu a zmyslovú modifikáciu termínov A. D. Švejcer (1993, 
s. 41) nazýva súhrnne dešpecializáciou. Stránky novín, vysielanie 
rozhlasu a televízie poskytujú priestor pre vyjadrenie sa k aktuálnym 
otázkam i odborníkom z rôznych oblastí, ktorí vo svojich výkladoch 
využívajú okrem termínov aj v tej-ktorej odbornej sfére príslušné 
profesionálne rečové jednotky a zvraty – profesionalizmy (špeciálny 
slang): палатники (члены Обшественной палаты), силовики 
(министры силовых ведомств – МВД, МО, МЧС), винчестер, 
жесткий диск (hardisk), бюджетная нагрузка, кавалерство, 
контрактники a pod.  

 

S terminologizáciou veľmi úzko súvisí i široké používanie 
abreviatúr; ak nejde o všeobecne známu abreviatúru, táto sa najčastejšie 
v zátvorkách vysvetľuje16: ООН (Oрганизация объединенных наций), 

                                                 
16 V ruských textoch nie sú zriedkavé prípady, v ktorých autor textu 
nevysvetľuje ani abreviatúry cudzie bežnému ruskému čitateľovi, ako napr.: 
„Напротив, БРПЛ с небольшим числом боеголовок РГЧ невысокой 
мощности, как и наземно-мобильные МБР с моноблочной головной 
частью или несколькими боеголовками РГЧ (российские БРПЛ РСМ-52 на 
лодках проекта 667 БДРМ, грунтово-мобильные МБР «Тополь» и 
«Тополь-М»), можно считать стабилизирующими ...“ (VN, 14.06.2005). 
Text je zrozumiteľný len tým, ktorí sa orientujú v špecializovanej vojenskej 
terminológii: БРПЛ – баллистические ракеты подводных лодок, РГЧ – 
разделяющаяся головная часть, МБР – межконтинентальная 
баллистическая ракета a pod. 
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МАГАТЭ (Международное агенство по атомной энергии), ВПК 
(военно-промышленная коммисия), РФФИ (Российский 
федеральный фонд имущества), СИЗО (следственный изолятор), 
УФСБ (управление Федеральной службы безопасности), ФЕОР 
(Федерация еврейских общин России), ЕАЕК (Евроазиатский 
еврейский конгресс), ДОБДД МВД (департамент обеспечения 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел), ИВС (изолятор временного следования), МЭРТ 
(минэконразвития), СПС (Союз правых сил), ВВП (валовой 
внутренний продукт), ВНП (валовой национальный продукт), 
ДПНИ (Движение против нелегальной иммиграции), МБПЧ 
(Московское бюро по правам человека) atď. 

 

V období 90. rokov minulého storočia došlo k značným posunom 
v lexikálnom systéme ruského jazyka ako celku, predovšetkým v oblasti 
spoločensko-politickej terminológie, čo sa najvýraznejšie prejavilo 
v dobovej publicistike. Na okraj lexikálneho systému boli vytlačené 
slová, naviazané na dovtedy vládnucu ideológiu a jej hodnoty 
(коммунистический, советский, партийный, система, 
номенклатура, стахановец, социалистическое соревнование, 
субботник) a do popredia z periférie prenikli slová označované 
v predchádzajúcich lexikografických prácach za zastaralé, ktoré 
pomenúvajú v súčasnosti „znovuzrodené“ reálie – aktivizovala sa 
predovšetkým predrevolučná a náboženská lexika – Дума, губернатор, 
догма, реликвия, исповедь, храм, евангелие, апостолы a i. – 
vystupujúca v rôznych kontextoch a spojeniach: иконостас орденов, 
политическое евангелие, храм науки, коммунистические пастыри, 
духовный отец перестройки, молиться рынку a pod. 

 

Nová situácia a následná potreba nových pomenovaní si vynútili 
preberanie slov z cudzích jazykov – predovšetkým došlo k výraznému 
prieniku lexikálnych jednotiek z amerického variantu anglického jazyka. 
L. P. Krysin17 vyčleňuje nasledujúce sféry používania cudzojazyčnej 

                                                 
17 Крысин, Л. П.: Инoязычныe слoва в сoврeмeннoй жизни. In: Русский 
язык кoнца ХХ стoлeтия. Мoсква: 1996, с. 58. – cit. podľa (Ďjakov, 2003, 
s. 37-43). 
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lexiky a spolu s tým i sociálne momenty, ktoré podmieňujú 
cudzojazyčné výpožičky:  

1. potreba v pomenovaní novej veci, nového javu a pod.;  

2. nevyhnutnosť rozdeliť obsahovo blízke, ale i tak rozdielne pojmy;  

3. nevyhnutnosť špecializácie pojmov – v tej alebo inej sfére, kvôli 
tým alebo iným cieľom;  

4. tendencia založená na tom, že celostný objekt nerozčlenený na 
jednotlivé časti sa musí i označovať „celostne“, nerozčlenene a nie 
spojením slov;  

5. sociálno-psychologické príčiny a faktory preberania – prijatie 
cudzojazyčného slova ako viac prestížneho, „odborného“, 
krajšie znejúceho celým kolektívom hovoriacich alebo jeho 
časťou, a tiež komunikatívna aktuálnosť označovaného pojmu.  

Príčina zavedenia slova-termínu nemusí vždy zodpovedať potrebám 
priamej nominácie, ale môže byť spojená s jeho prestížnosťou (s jeho 
módnosťou). Prevzaté lexikálne jednotky si môžu zachovávať formu 
a obsah totožný s východiskovým jazykom, ale môžu sa v závislosti od 
vnútorojazykových i mimojazykových podmienok v „hostiteľskom“ 
jazyku ďalej sémanticky rozvíjať, nadobudnúť nový význam, resp. 
významy, alebo získať osobitú štylistickú orientáciu, ako i formálne 
variovať. 

S postupnou stabilizáciou jazykového systému ruštiny sa prienik 
exotizmov („barbarizmov“) obmedzil na pomenovania javov a 
predmetov, pre ktoré v ruskom jazyku neexistujú analogické vlastné 
pojmy. V textoch kvalitných vydaní, ktoré sme analyzovali, 
sa cudzojazyčné výpožičky využívali veľmi striedmo – väčšinou išlo 
o už zaužívané termíny z oblastí politiky, ekonomiky a výpočtovej 
techniky: принтер, картридж, файл, сайт, провайдер, сервер, 
монитор, модем, e-mail, Интернет, маркетинг, брокер, стагнация, 
саммит a termíny pomenúvajúce cudzie reálie (exotizmy): сиеста, 
риксдаг, аймак, межлис, Туркменбаши, сейм а i. 

 

V tlači sa stretávame i s ďalším rozšíreným typom využívania 
cudzojazyčných elementov – s použitím viacerých grafických sústav – 
cyriliky a latinky. Zámerné striedanie grafických kódov využívajú autori 
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ako spôsob upútania pozornosti, vytvorenia osobitej výraznosti. Text 
získava určité črty dialogickosti, keď sa čitateľ z pasívneho adresáta 
informácie mení na spoluautora – čitateľ si text dotvára. V súčasnej tlači 
sa využíva i bez špeciálneho zámeru, čo súvisí predovšetkým 
s tendenciou netranskribovať názvy zahraničných firiem a pomenovania 
obchodných značiek:  

 

(201) От сохи до Bentley (IZV, 13.03.2002). 

(202)  Председатель правления ЮКОСа Семен Кукес сказал 
в интервью The Wall Street Journal, что настроен "не очень 
оптимистично" в отношении исхода судебного спора компании с 
налоговыми органами, которые требуют уплаты дополнительных 
налогов за 2000 год на 3,4 млрд. долларов (GZT, 10.06.2004). 

(203)  К G-8 присоединятся Индия и Китай (GZT, 10.06.2004). 

 

Rovnako zriedkavejšie v súčasnej tlači natrafíme i na prípady 
použitia zníženej lexiky – žargónu, „prostorečia“, slangu a argotu – 
ďalšieho aktívneho procesu v lexike prelomových období konca 
20. storočia. V tomto období, ako uvádza J. A. Pravdová (2001, s. 20), 
sa v tlači zaužívalo široké využitie takých slov, slovných spojení 
a frazeologizmov ako: беспредел (беспорядок, беззаконие), бардак 
(беспорядок, распущенность), разборка (выяснение отношений, 
сведение счётов, обычно с помощью оружия), тусовка 
(многолюдная встреча с целью общения, времяпрепровождения), 
прикид (одежда), отстегнуть (заплатить, отдать часть своего), 
кинуть (пренебречь, предать), лимон (миллион), штука (тысяча), 
прикольный (забавный, потешный), шмон (обыск, проверка), пахан 
(отец, старший), шестёрка (подхалим, слуга), оттянуться 
(отдохнуть, расслабиться), ящик (телевизор), на халяву (за чужой 
счёт, бесплатно); вешать лапшу на уши (обманывать), челюсть 
отвисла (очень удивился) a i. Niektoré sa stali základom pre rozsiahlu 
slovotvorbu, napr. торчок — торчать, торчание, торчатник; 
тусоваться — тусовка, туса, тусэ, тусильня, тусыч, тусовщик, 
тусовочный; долбануть — обдолбанный, долбаный, раздолбай, 
долбежник, долбаться (Česnokovová, 2006, s. 216). 
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Príčiny prívalu zníženej a nenormatívnej lexiky do tlače boli rovnako 
ako ostatné procesy tesne späté s nestabilitou demokratizovaného jazyka 
(ako i celej spoločnosti) a ňou vyvolaným príklonom k zvýšenej 
expresívnosti a ironickosti vyjadrovania: „В эпоху потребления 
аудитория ждет от журналистов необычной манеры подачи 
информации. Норма вышла из моды. Постмодернистский дискурс 
принципиально ироничен“ (Smotrovová, 2002, s. 104). Bezbrehé 
používanie štylisticky zníženej lexiky odráža dobový spôsob myslenia 
o okolitom svete – o svete primitívnejšom, nemorálnejšom, 
rozvrátenejšom a chaotickejšom. V 90. rokoch najväčší rozmach 
zaznamenáva využitie argotickej lexiky: „... в России разгул 
тюремной лексики считается естественным следствием общей 
криминализации жизни. Криминальным жаргоном описывается не 
только преступная среда, но и официальная политика и экономика, 
что говорит о проблеме не морально-этического, а когнитивного 
плана (познавательного и обращающегося к практической 
деятельности)“ (Smotrovová, 2002, s. 105). 

 

V súčasnosti sa v kvalitnej publicistike znížené elementy využívajú 
v obmedzenej miere a prevažne ako štylizačný expresivizujúci 
prostriedok. Ide predovšetkým o štylisticky príznakové slová 
„všeobecného žargónu“ (общий жаргон); všeobecný žargón definuje 
autorka tohto termínu E. A. Zemskaja (1996) ako žargonizmy, ktoré sa 
používajú v prostriedkoch masovej informácie a v reči vzdelanej časti 
obyvateľstva. 

 

(204)  В политике самая настоящая грабиловка (IZV, 01.03.2002). 

(205)  Оперативный треп (NG, 10.02.2004). 

(206)  Шарон обещает палестинцам врезать как следует 
(IZV, 06.03.2002). 

(207)  «Убили Яндарбиева – сматывайтесь» (NI, 27.02.2004). 

(208)  Азарт уличного гонщика (VN, 13.9.2005). 

(209) Надо было дать по стольнику. (IZV, 05.03.2002). 

(210) Саакашвили может нарваться на войну с Абхазией 
(IZV, 31.01.2005). 
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Ďalším charakteristickým príznakom jazyka publicistiky je široké 
využitie hodnotiacej lexiky, napr.: позитивные перемены, энергичный 
старт, безответственное заявление, твердая позиция, 
подковерная борьба, прорыв на переговорах, грязные 
избирательные технологии, злодейское убийство, гнусные 
измышления, тяжелейший кризис, небывалое наводнение, безумная 
авантюра, наглый налет, политический спектакль, 
ангажированная пресса, галопирующая инфляция, казарменный 
коммунизм, идеологический бульдозер, нравственная холера. 

Vyjadrenie autorského postoja k opisovaným faktom je jedným 
z konštrukčných príznakov publicistiky a hodnotiaca sémantika sa 
tiahne naprieč celým publicistickým prejavom. Pod hodnotením 
chápeme hodnotové stanovisko hovoriaceho k predmetu reči, založené 
na jeho akceptácii (kladný postoj), resp. negácii (odmietanie). 
S hodnotením úzko súvisí využitie expresívnych a emotívnych 
prostriedkov v texte – každé hodnotenie je v podstate vyjadrenie 
emócie.   

Hodnotenie v tlači môže byť vyjadrené rôznymi spôsobmi – 
výberom a uspriadaním informácií o určitej udalosti, jave, pomocou 
zmeny slovosledu, citácie niečieho výroku, uvádzacích a vsuvných 
konštrukcií, pomocou hodnotiacich prívlastkov, obrazných pomenovaní 
a pod. Z pohľadu lexiky sa rozlišujú hodnotiace slová a slová 
s hodnotiacou (hodnotovou) sémantikou. Hodnotiace slová predstavujú 
označenie konkrétnej hodnoty – хороший, плохой, красивый, 
восхищательный, культурный, интересный, полезный, лишний, 
глупый, важный, первоочередной, судьбоносный, застойный, 
решающий, всестороний, огромный, гигантский, громадный, 
грандиозный atď. – ako i slová etymologicky príbuzné. Hodnotiacu 
sémantiku nadobúda ľubovoľné slovo alebo slovné spojenie v závislosti 
od jeho individuálneho prijatia jednotlivcom – ich denotatívny význam 
je spojený s javmi, ktoré majú pozitívnu, resp. negatívnu hodnotu v jeho 
celostnom obraze sveta. Táto môže byť vyjadrená explicitne – pomocou 
derivácie pôvodne neutrálneho slova (napr. pomocou sufixu -уxa: 
показуха, плюралюха, плетюха; -щина: вкусовщина, групповщина а 
i.), alebo nevyjadrená špeciálnymi formálnymi prostriedkami. 
Hodnotový význam je značne nestály a variuje sa (na osi prijímaného 
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a odmietaného) podľa konkrétnych okolností života človeka, resp. 
celého národa a jeho premien18.   

Zmeny v hodnotovom chápaní lexikálnych jednotiek majú za 
následok jednak aktivizáciu a pasivizáciu niektorých z nich, ako i ďalšie 
posuny v sémantickej korelácii týchto jednotiek – jeden z mnohých 
príkladov, ako ho zachytila N. S. Valginová (2001), spojený 
s osvetľovaním udalostí súvisiacich s Čečenskou vojnou: „... 
российские СМИ примерно до 1995 г. воюющих чеченцев называли 
бандитами, членами незаконных вооруженных формирований 
(более нейтральное обозначение), дудаевцами, духами, 
моджахедами, наемниками. Затем «бандиты» и «члены 
незаконных вооруженных формирований» исчезли из текстов СМИ 
(изменилась обстановка в стране) и появились в сводках 
сепаратисты (нейтрально и необидно!). Сепаратист – сторонник 
сепаратизма, а сепаратизм (книж.) – стремление к отделению, 
обособлению. Это новое обозначение вызвало некоторое 
недоумение, так как оценочный смысл «бандитские 
формирования» сохранился, иначе как же можно объяснить фразу 
типа: «Омоновцы (или федералы) уничтожили нескольких 
сепаратистов». Наряду с сепаратистами в период переговоров с 
чеченцами в Москве фигурировал и термин «чеченская 
оппозиция»“. Podobné sémantické posuny sledujeme aj u ďalších 
pôvodne neutrálnych a kladne prijímaných slov, tak napríklad slovo 
капитализм – dnes časté synonymum slov  нищета, голод; iné:  
бизнес – спекуляция; приватизация – ограбление –  растащиловка; 
свобода – демократия – вседозволенность – беспорядок.  

 

Hodnotenie sa často nevyjadruje priamo, ale prostredníctvom 
rôznych obrazných prostriedkov, ktoré sú založené predovšetkým na 
metaforickom a metonymickom prenose; vznikajú slovné spojenia 
schopné výraznou a úspornou formou vyjadriť rozsiahly a zložitý 
sémantický obsah.  

Dnešná lingvistika, pod vplyvom kognitívnych teórií, metaforu 
nеchápe výlučne ako tróp určený na ozvláštnenie jazyka, prostriedok 

                                                 
18 K zmenám vo sférach pozitívneho a negatívneho v ruskej (sovietskej) 
publicistike pozri bližšie (Balychinová, 2003). 
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pôsobenia na intelekt, city a vôľu adresáta, ale ako spôsob myslenia: 
„Метафора языка современной массовой печати социальна, это 
скорее способ мышления, способ восприятия мира, а не только 
прием изображения. Такая метафора способна вскрыть 
общественно-политические и идеологические изменения 
в обществе и одновременно обнаружить их влияние 
на семантические процессы в лексике“ (Valginová, 2001).  

V súčasnej tlači si značnú popularitu zachovali metafory vytvorené 
podľa modelov spojených s oblasťou vojenstva: идеологическая 
диверсия, взрывоопасная ситуация, штаб партии, политическое 
наступление, левый фланг, атака избирателей, окопы 
партократии, бастионы коммунизма, маневры неспособности, 
торпедировать переговоры. Okrem nich je aktívne stotožňovanie 
spoločenských javov so stavbami – кабинеты власти, коридоры 
власти, национальные квартиры, здание устаревшей политики, 
стена недоверия, социальный блок, партийное строительство; 
dopravnými prostriedkami – корабль преобразований, аграрный 
паровоз, капитаны отечественного бизнеса; chorobami a ich 
liečením – паралич экономики, микробы мещанства, болезнь 
общества, аллергия на контакты с прессой, бациллы морали, вирус 
распада, болезнь суверенизации, злокачественная опухоль 
национализма, оздоровление финансов, финансовые инъекции, 
шоковая терапия, реанимация промышленности; zločinom: 
политическое убийство, партийная каторга, удар по налогам; 
divadlom, cirkusom, hrou: арена политической борьби, занавес 
молчания, бесконечная парламентская пьеса, депутатские скачки 
a i19. Častým používaním lexikalizovaná metafora stráca svoju výraznú 
expresívnosť a prechádza do komplexu publicistického štandardu, alebo 
sa úplne vytráca z používania („módna metafora“). Niektoré metafory 
sú schopné vytvárať celé série, prispôsobujú sa viacerým viac či menej 
podobným situáciám a strácajú svoju pôvodnú informačnú hodnotu – 
stávajú sa z nich tzv. traforetné výrazy („jazykové pečiatky“ – termín J. 
Mistríka, 1989, s. 95). Takými sa stala, podľa D. Oganesiana (1998, 
s. 325), napríklad metafora черное золото (uhlie, nafta), ktorá 
inšpirovala celú sériu analogických metafor – белое золото (bavlna), 

                                                 
19 Pozri i príklady prenosu významov v predchádzajúcich podkapitolách. 
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зеленое золото (les, čaj), бесцветное золото (plyn), разноцветное, 
resp. многоцветное золото (kovy a nerasty), мягкое alebo пушистое 
золото (kožušiny), чешуйчатое золото (ryby); труженики моря 
(námorníci) – труженики неба, села, ферм, сельского хозяйства, 
стальных магистралей, ako i schématicky rovnaké: лоцманы науки, 
командиры производства, дирижеры климата, часовые здоровья 
atď.  

 

Na metaforickom prenose sú založené i v tlači široko využívané 
eufemizmy, t. j. trópy schopné vďaka svojej sémantike zamieňať, 
„zatajovať“ nepríjemné alebo neželateľné slová a výrazy. Podľa 
V. P. Moskvitina20 eufemizmy sa využívajú kvôli: 

1. zámene tabuizovaných pomenovaní; 

2. zámene pojmov, ktoré sú nezrozumiteľné a vyvolávajú odpor; 

3. označeniu toho, čo je považované za nevkusné (tzv. „бытовые 
эвфемизмы“); 

4. zámene priamych pomenovaní kvôli strachu z pohoršenia okolia 
(etiketné eufemizmy); 

5. maskovaniu pravej podstaty označovaného; 

6. označeniu neprestížnych organizácií a profesií. 

V publicistike sa eufemizácia používa predovšetkým na maskovanie 
priameho významu, či už z politických, morálne-hodnotových alebo 
etických dôvodov, napr.: компетентные органы (ЧК, НКВД, КГБ, 
ФСБ, милиция); учреждение (лагерь, тюрьма); интимные услуги; 
лица с вредными привычками; непопулярные меры, физическое 
устранение, элиминация (убийство), специальная операция (война); 
пойти на крайние меры (ввести войска, убить); нетрадиционные 
формы ведения войны (полное уничтожение), этническая чистка 
(уничтожение лиц, не принадлежащих к преобладающей в районе 
национальности), зачистка населенного пункта (ликвидация), 
высшая мера наказания, группы повышенного риска atď.  

 

                                                 
20 Москвин, В. П.: Эвфемизмы в лексической системе современного 
русского языка. Москва: 1999. – cit. podľa (Vavilovová, 2003, s. 41). 
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I. Ratnikovová (2000, s. 613 – 615) akcentuje ako svojrázny príznak 
lexiky súčasnej tlače široké využitie tzv. onomastickej metafory, ako 
osobitého druhu metafory založenej na prenesenom použití vlastných 
mien – v predikovanom a atributívno-nominatívnom význame: 
„Носители новых тенденций в культуре и политике оцениваются 
и включаются в более широкий историко-культурный контекст 
посредством метафорически употребленного имени индивида, 
топоса или любого объекта, обладающего культурной семантикой, 
выступающего коммуникативным аналогом некоторой историко-
культурной информации“. V zhode s funkčnou typológiou 
onomastickej lexiky rozlišuje: antroponymickú (Столыпин районного 
масштаба, Чингисхан ХХ века), toponymickú (Испания 1936 года 
(o Iraku),  ideonymickú (русские «Сто дней одиночества» – 
o povesti P. Aleškovského Седьмой чемоданчик) a poetonymickú 
metaforu (нежный Франкенштейн – o Michaelovi Jacksonоvi).  

Je zrejmé, že správne pochopenie onomastickej metafory je založené 
na predpoklade určitého rozsahu podvedomých znalostí recipienta, t. j. 
čitateľskej presupozície istých kultúrnych alebo historických faktov – 
tzv. precedentných fenoménov. Pod pojmom „precedentný fenomén“ 
chápeme „prostriedky výrazu, ktoré označujú viac ako označujú, 
prostriedky, ktoré miesto svojho pôvodného „predmetného“ významu, 
rozvili vo svojej sémantickej štruktúre akýsi osobitý „kultúrny zmysel“ 
(Kostomarov, 2005, s. 56). Takými sú rôzne osobnosti (Peter Veľký, 
Lenin, Stalin, Putin, Lomonosov, Puškin a i.), udalosti (VOSR, prevraty 
1991 a 1993, kolektivizácia, represie a pod.), literárne a odborné texty 
(Puškinov Eugen Onegin, Lermontovov Hrdina našich čias, Marxov 
Kapitál a i.), výroky politikov (“Хотели как лучше и получилось как 
всегда!“, „... замочим в сортире!“ a pod.), texty populárnych piesní, 
filmov, reklám, vtipov a anekdot, príslovia, porekadlá atď. – jednoduchá 
narážka na ne, vyvoláva celú reťaz s nimi spojených asociácií (pozitívne 
i negatívne črty osobnosti, charakter a priebeh precedentnej udalosti, 
obsah precedentného textu a kontextuálne použitie precedentnej frázy, 
výroku a pod.)21.  

                                                 
21 Bližšie k problematike precedentných fenoménov pozri Kostomarov (1999), 
Sipko (2003, 2008), Virostková (2008), Maňkovová (2002), Adamka (2008) 
a i. 
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Ako aktualizujúci a expresivizujúci prostriedok sa najčastejšie 
v pôvodnej alebo transformovanej forme využívajú v titulkoch, kde 
zdôrazňujú jeho expresiu zvýšením percepčnej náročnosti, výsledkom 
čoho je aktívnejšie zapojenie čitateľa do procesu komunikácie.  

 

(211) Николаю Федорову простили фронду // Глава Чувашии 
назначен на четвертый срок, несмотря на критику вертикали 
власти (NG, 30.08.2005) – fronda = povstanie proti Ľudovítovi XIV. 
v čase jeho neplnoletosti; v prenesenom význame vzbura proti 
prezidentovi.   

 (212) Лукашенко стал Песталоцци // Белорусский президент 
в воспитательных целях запретил детям выезжать на лечение за 
границу (NG, 07.10.2005) – s teoretikom výchovy a vzdelávania sa 
stotožňuje bieloruský prezident na základe jeho zásahov do tejto oblasti.  

(213) Потерян парус одинокий // За один день потерпели аварию 
сразу две российские ракеты (NI, 23.06.2005) – parafráza prvého 
veršu básne J. M. Lermontova.  

(214) К нему не зарастет народная тропа // Какие памятники 
помогли в этом году абитуриентам стать настоящими 
студентами (NI, 29.07.2005)  – citát z básne Exegi Monumentum od 
A. S. Puškina. 

(215) Никто не забыт? // Готовясь к масштабным торжествам в 
честь 60-летия Победы, власти не заметили главных героев 
праздника – самих ветеранов (NI, 06.05.2005) –  prvá časť verša 
Oľgy Bergoľc, ktorý je vytesaný na pamätníku na Piskarevskom 
cintoríne, kde sú pochované všetky obete 900 dňovej blokády 
Leningradu, v ironickom kontexte otázky: „Je to naozaj tak, že „никто 
не забыт и ничто не забыто?“  

 (216) Разрешите замочить! // Россия созвала Совбез ООН 
(VN, 02.09.2004) – k článku o krokoch Ruska podniknutých po sérii 
teroristických útokov sa v pozícii titulku využíva parafráza výroku 
bývalého prezidenta RF22.  

                                                 
22 Výrok V. V. Putina z 24.09.1999 na adresu teroristov, krátko po príkaze 
začať znovu z s bombardovaním Čečenska: „Мы будем преследовать 
террористов везде. В аэропорту..., в аэропорту. Значит, Вы меня 
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Všetky uvedené javy sa aktívne podieľajú na vytváraní svojráznej 
publicistickej frazeológie, t. j. ustálených jazykových jednotiek, 
„pripravených blokov“ (Švejcer, 1993, s. 104), ktoré tvoria zásobu 
štandardizovaných slovných spojení. Ich použitie v jazyku masovej 
komunikácie dovoľuje úspornými prostriedkami a rýchlo dosiahnuť 
vytvorenie publicistického prejavu i pochopenie autorskej myšlienky zo 
strany masoého adresáta: „... словарь газеты всегда носит характер 
фразеологии, т. е. суммы фиксированных, штампованных речений 
с заранее известным уже, точно установленным, механизованным 
значением, смыслом“ (Vinokur, 1924, s. 125). V ruskej tlači sa 
štandardnými stali napríklad také slovné spojenia ako: эстафета 
поколений,  шагать на ногу с веком, пустить утку, желтая пресса, 
политическое банкротство, процессы обновления, девальвация 
доверия, пакет предложений, золотые руки, лить воду на 
мельницу, внести огромный вклад, с чувством гордости, имеется 
в виду, созидательный потенциал, стальные артерии, голубые 
магистрали, в информационных кругах, как сообщает, как стало 
известно, договаривающиеся стороны, были достигнуты 
договоренности, новая страница в отношениях, деструктивные 
силы, утечка мозгов, отмывание денег, эскалация войны, мирное 
наступление, сокращение вооружений, локальные споры, сила 
диктата, президентская кампания, механизмы торможения, 
позитивные перемены, межгосударственное соглашение, пакет 
предложений, вопросы безопасности, пути прогресса, 
политический авангард, ратификация договора, подъем 
экономики, возрождение России, рыночные реформы, 
государственные интересы, мировая роль России, исполнительная 
вертикаль, облученное ядерное топливо, чрезвычайные меры, 
адекватные меры, европейская интеграция, бюджетная 
дисциплина, мирный диалог, информационная безопасность, 
обуздать агрессию, оздоровление политического климата, 
промышленный потенциал ako i väčšina príkladov, ktoré sme uviedli 
v predchádzajúcom výklade.  

                                                                                                            
извините, в туалете поймаем, то и в сортире их замочим в конце-концов! 
Всë, вопрос закрыт окончательно“. 
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Pre štruktúru mnohých v tlači používaných klišé atributívnych 
slovných spojení je charakteristická prísna väzba niektorých 
štandardných atribútov s určitými menami. Ako výsledok výskytu 
v texte takého mena sa takmer automaticky predpokladá prítomnosť 
zodpovedajúceho atribútu a ak tento nie je prítomný, vďaka efektu 
„sklamaného očakávania“, tento fragment na adresáta pôsobí 
expresívnejšie. 

 

Okrem štandardizovaných prostriedkov jazyka sa v publicistike 
aktívne využívajú jazykové neologizmy; médiá, okrem toho, že sú tým 
priestorom, kde vo veľkej miere novotvary vznikajú, sú súčasne ich 
najaktívnejšími rozširovateľmi a populizátormi. Mimo už spomenutých 
cudzojazyčných výpožičiek na stránkach tlače je aktívna i kreatívna 
slovotvorba. Popri už zmienenej abreviácii sa stretávame i s ďalšími 
slovotvornými procesmi – predovšetkým s deriváciou a so svojráznym 
druhom kompozít – s tzv. teleskopickými slovami (tiež „blendy“, 
makaronizmy – Oganesian, 1998, s. 324). Podstatou tohto relatívne 
nového modelu slovotvorby je spojenie do jedného celku začiatočnej 
časti jedného slova s koncovou časťou druhého slova: демокрады 
(демократы + красть), абсурдистан (абсурд + „Россистан“ – 
podľa vzoru Tatarstan, resp. iná stredoázijská republika), ельцинат 
(Ельцин + сультанат), бывшевик (бывший + большевик), 
прихватизация (прихватить + приватизация), плюйрализм (плють 
+ плюрализм), волчeризация (волк + ваучеризация), стeрвис 
(стeрва + сeрвис), экстазм (экстаз + маразм), мэриози (мэр + 
мафиози), катастройка (катастрофа + пeрeстройка), 
гайдарономика (Гайдар + экономика), дерьмократия (дерьмо + 
демократия), мафиекратия (мафия + демократия), 
либералиссимус (либерал + генералиссимус) a pod.: 

 

(217) Обейсболивающее средство (KOM, 31.08.2005). 

(218) Но многим из тех, кто определяет ее политику, хочется, 
чтобы «православизация» вчерашнего СССР осуществилась 
хрущевскими темпами (NI, 04.08.2005). 
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Z derivačných možností produktívnu skupinu tvorí vytváranie 
substantív so sufixom -изация (натоизация, арендизация, 
векселизация, люмпенизация, долларизация), pomenovania osôb so 
sufixami -ик, -щик, -ец, -ка, -ист (контрактник, бюджетник, 
теневик, биржевик, рыночник, мануальщик, оскаровец, плейбойка, 
коммуняка, гэкачепист), vytváranie expresívnych univerb so sufixom 
-ух-а (показуха – zahraničná cesta ako i veci na ukazovanie, 
передовуха – úvodník, чернуха – kritická, kompromitačná informácia, 
порнуха – pornografia), vznik hodnotiacich substantív pomocou sufixu 
-щина (вкусовщина, групповщина) a i. 

Okazionálne novotvary pútajú čitateľskú pozornosť svojou 
neštandardnosťou, netypickosťou, neočakávanosťou a originalitou. Ich 
pominuteľnosť („jednorázovosť“) stojí v ostrom konflikte 
so štandardizovanosťou publicisticky kanonického výrazu. Bohatosť 
kontrastov, schopnosť vtesnať celý kontext alebo pragmatickú situáciu 
do rámca minimálnej jazykovej štruktúry, redukcia neutrálneho pozadia, 
aktualizácia zmyslov robí okazionalizmy zaujímavými pre publicistiku. 
Okazionalizmy nielen pomenúvajú rozličné stránky spoločenského 
života, ale vystupujú ako výrazné prostriedky ich hodnotenia a súčasne 
prenikajú i do kognitívnych štruktúr nositeľov jazyka, bezprostredne sa 
zúčastňujú na vytváraní stereotypov a formovaní predstáv o sociálnych 
procesoch, ktoré prebiehajú v spoločnosti. 

 

V tlači nachádzame okrem nami spomenutých i celý rad ďalších 
štandardných a expresivizujúcich lexikálnych prostriedkov, pričom 
takmer každému z nich je venovaný celý rad odborných článkov 
a monografií (pozri zoznam literatúry). 

 





Záver 

 

V nadväznosti na našu predchádzajúcu monografiu, v ktorej sme 
sumarizovali základné teoretické východiská pre výskum 
publicistického štýlu, v tejto práci predkladáme výsledky vlastnej 
analýzy jazyka súčasných ruských denníkov. Vychádzame z hypotézy 
o štýlovo diferenciačnej aktivite jazykových kategórií (prejavujú sa 
v procese masového fungovania jazykových jednotiek) a tézy 
o dominantnosti syntaktickej roviny pri vytváraní publicistického textu. 
Pozornosť sme zamerali na frekvenčnú charakteristiku vety – 
orientovali sme sa najmä na jej syntaktickú a v menšej miere i na 
lexikálnu stránku. 

Na základe tézy o funkčnej opozícii jednotlivých štruktúrnych častí 
textu, ktorá sa prejavuje i vo formálnej rovine, sme diferencovane 
skúmali jednotlivé tektonické zložky textu – tak vnútorné, t. j. jadro 
textu, ako aj rámcové zložky prejavu.  

Keďže prvoradou úlohou serióznej publicistiky je sprostredkovať 
čo najplastickejšie a najpresnejšie informácie o javoch, ktoré nás 
obklopujú, klasickou publicistickou vetou je veta oznamovacia. 
V podstatne menšej miere sa stretávame s opytovacími a rozkazovacími 
vetami, a to predovšetkým v titulkoch alebo medzititulkoch, kde 
dominuje reklamná, intrigujúca funkcia. 

Z hľadiska časovej perspektívy môžeme konštatovať, že vo všetkých 
zložkách  sa najčastejšie vyskytujú konštrukcie s pretéritom predikátu, 
nakoľko väčšina publikovaného materiálu informuje o udalostiach, ktoré 
sa už uskutočnili, v menšej miere o tých, ktoré práve prebiehajú, resp. 
prebiehať budú. Budúci čas sa okrem informácií o pripravovaných 
udalostiach využíva v komentároch pri autorskom hodnotení, alebo 
prognózovaní alternatív ďalšieho vývoja konkrétnej situácie. 
S prítomným časom sa v publikáciách stretávame nielen v jeho priamom 
význame, ale i v tvaroch tzv. historického prézentu a prézentu reportáže; 
v oboch prípadoch sa udalosť, ku ktorej došlo v minulosti, opisuje 
prítomníkovými tvarmi, čo rozprávaniu pridáva na atraktívnosti. 

Vo vzťahu k opisovaným udalostiam je autor len málokedy priamo 
agensom  deja – zvyčajne sa na ňom aktívne zúčastňujú iné osoby, preto 
autor najčastejšie volí tvar 3. osoby. V minimálnej miere boli v našom 
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súbore zastúpené ostatné osoby; v samotnom texte nachádzame 1. a 2. 
osobu takmer výlučne v hodnotiacich konštrukciách autorských 
komentárov. 

Z pohľadu jednotlivých vetných schém zaznamenávame vo všetkých 
zložkách publicistického prejavu najvýraznejšie zastúpenie 
dvojčlenných slovesných viet s explicitne vyjadreným nominatívnym 
podmetom, pričom najtypickejšou konštrukciou je veta s prísudkom 
vyjadreným finitným tvarom osobného slovesa. V titulkoch 
i medzititulkoch sa väčšinou využívajú jednočlenné menné vety, 
ktorých frekvenčné hodnoty v niektorých denníkoch prevážili 
i jednoduché slovesné vety.  

Frekvenčne príznakovým komponentom jadra i leadu publicistického 
prejavu je výrazné zastúpenie zložitých syntaktických konštrukcií – 
súvetí. Zatiaľ čo v ostatných zložkách prejavu zohrávajú súvetia 
nevýraznú úlohu, tu sú takmer rovnocenné s dvojčlennými vetami. 
Najčastejšou súvetnou konštrukciou sú podraďovacie súvetia so 
syndeticky vyjadreným vzťahom nadradenej a podradenej časti, 
v menšej miere bezspojkové hypotaktické konštrukcie. Vedľajšie vety 
sa využívajú najmä kvôli potenciálnym možnostiam bohatšieho 
vyjadrenia, nakoľko im vlastná modálnosť umožňuje začleniť do 
výpovede rôzne doplnkové významy modálno-časovej sféry. Najväčšiu 
frekvenciu spomedzi podraďovacích súvetí zaznamenávame 
v konštrukciách s vedľajšou vetou objektovou a atributívnou, nakoľko 
tieto zodpovedajú základnej tendencii písomného prejavu ku 
konkretizácii a upresneniu buď cestou poukázania na objekt, alebo cez 
určujúcu charakteristiku. V leade i v jadre textu sa stretávame aj so 
zložitejšími súvetnými konštrukciami často zloženými z viacerých (viac 
ako dve) predikatívnych konštrukcií s rôznymi vzťahmi závislosti 
jednotlivých komponentov – priraďovacími, podraďovacími 
(postupnými i súbežnými) i kombinovanými.  

Značnú frekvenciu vo všetkých zložkách pozorujeme aj v zastúpení 
dvojčlenných schém, ktoré vyjadrujú predikačný príznak podmetu 
v nominatíve spojením spony, resp. sponového slovesa a mennej frázy. 
Najfrekventovanejšou konštrukciou v danej triede sú vety s mennou 
časťou vyjadrenou krátkym tvarom trpného príčastia  minulého od 
dokonavých slovies. Výrazné zastúpenie zaznamenávame 
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i pri konštrukciách so substantívom alebo adjektívom v pozícii mennej 
časti.  

Vyššie frekvenčné hodnoty sme zaznamenali aj pri parataktických 
súvetných konštrukciách – zlučovacích a vylučovacích – 
a pri jednočlenných vetách s neurčitým podmetom (najmä v titulkoch 
a podtitulkoch). Ak hovoríme o jadre publicistického textu (a čiastočne 
i o leade), nemôžeme opomenúť zakomponovanie doslovných výrokov, 
resp. ich častí priamo do autorského textu – pomerne široké využitie 
priamej reči. 

Pri porovnaní dosiahnutých výsledkov so závermi podobných 
starších analýz sa potvrdil predpoklad o stabilite syntaktickej roviny 
publicistického textu, o sformovanom a ustálenom inventári 
štandardizovaných syntaktických jednotiek. Určité zmeny pozorujeme 
tiež v syntaktickej rovine – tieto sa viažu s komplexom expresívnych 
výrazových prostriedkov. Expresívne, t. j. neštandardné a neočakávané 
prvky v texte, zvyšujú kognitívnu aktivitu čitateľa, spomaľujú recepciu 
– čitateľská pozornosť sa vo zvýšenej miere koncentruje na daný 
fragment – na jeho forme, ale i obsahu; dosahuje sa žiaduci efekt. 
S cieľom zvýšenia účinnosti sa využívajú efekty nielen obsahového, ale 
aj formálneho kontrastu.  

Zmeny v rovine syntaxe i v celom systéme ruského jazyka sú 
spojené s fenoménom liberalizácie, demokratizácie jazyka. V oblasti 
syntaxe máme na mysli predovšetkým prienik aktualizovaných 
konštrukcií. Súčasne s neštandardizovanými syntaktickými 
konštrukciami sú vo väčšej miere frekventované i ďalšie prvky, ktoré 
zvyšujú expresivitu konkrétneho textu; dokumentujú výraznejšie 
presadenie sa autorskej individuality v publicistickom prejave. 
Hodnotenie určitých udalostí a javov sa neprezentuje otvorene ako 
jediné a nepopierateľne správne, ale ako názor autora (redakcie), čo sa 
prejavuje v aktívnom zapojení najrozmanitejších modálne príznakových 
konštrukcií, ktoré upresňujú stupeň platnosti výpovede a vyjadrujú 
autorský vzťah k nej – uvádzacie konštrukcie, vsuvky, modálne častice 
a citoslovcia. Autor často vysúva do popredia zo svojho pohľadu 
dôležité obsahové prvky, a to buď subjektívnym narúšaním pravidiel 
objektívneho slovosledu, alebo ich vyčleňuje do samostatných pozícií, 
resp. ich zvýraznenie dosahuje elimináciou vetných zložiek, ktoré ako 
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propozične dedukovateľné nemusia byť nevyhnutne explicitne 
vyjadrené. 

V publicistických prejavoch pozorujeme i zvýšený výskyt 
konštrukcií s oslabenými, resp. neprítomnými formálnymi 
syntaktickými väzbami – nominatívne, eliptické a rozčlenené, t. j. 
segmentované a parcelované konštrukcie – a subjektívnosť (inverziu) 
slovosledu. Okrem prostriedkov spontánnej hovorovej reči 
v publicistike nachádzajú uplatnenie v expresivizujúcej funkcii 
i prostriedky poetickej syntaxe. Spomedzi nich sa aktívne využívajú 
v tlači predovšetkým rôzne druhy opytovacích a opakovacích 
konštrukcií.  

 

Okrajovo sa venujeme i lexikálnej charakteristike publicistických 
prejavov. Nakoľko túto oblasť publicistiky považujeme za 
najdôkladnejšie preskúmanú, zamerali sme sa len na jej niektoré 
najvýraznejšie aspekty. Z aspektu lexiky sme sa sústredili na jej 
pojmový charakter, popularizáciu nových pojmov a ich 
determinologizáciu, využitie abreviatúr, rozsiahle využitie hodnotiacej 
lexiky, obrazných prostriedkov, založených predovšekým na 
metaforickom a metonymickom prenose, orientáciu na podvedomé 
znalosti recipienta, t. j. na čitateľskú presupozíciu istých kultúrnych 
alebo historických faktov, tzv. precedentných fenoménov. Na druhej 
strane sme sa snažili postihnúť i aktívne procesy, ktoré v nej prebiehajú 
– neologizáciu, aktivizáciu a pasivizáciu jednotlivých lexikálnych sfér, 
preberanie slov z cudzích jazykov, využitie zníženej lexiky – dnes 
predovšetkým tzv. všeobecného žargónu. Všetky uvedené javy sa 
aktívne podieľajú (v krátkodobom alebo v dlhodobom horizonte) na 
vytváraní štandardizovanej publicistickej frazeológie. Jej aktívne 
používanie v jazyku masovej komunikácie dovoľuje autorovi úspornými 
prostriedkami a v krátkom čase vytvoriť publicistický prejav 
a adresátovi uľahčuje jeho recepciu. Štandardizované publicistické frázy 
tvoria vhodný podklad pre individuálnu kreativitu autora, ktorá robí 
konkrétny autorský príspevok jedinečným. 

 

Uvedomujeme si, že naša práca o jazyku publicistiky nie je 
(a vzhľadom na tematiku ani nemôže byť) komplexná. Budeme radi ak 
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sa niektoré naše závery stanú východiskom pre ďalší podrobnejší 
výskum v tejto oblasti. Priestor preň vidíme najmä v prehĺbení analýzy 
funkčných možností špecifikovaných syntaktických konštrukcií a ich 
sémantickej interpretácii, v analýze aktívneho využitia polovetných 
konštrukcií v ruských publicistických textoch,  ako i v komparácii 
s adekvátnou analýzou jazyka slovenskej publicistiky, v konfrontácii 
jazykovej charakteristiky publicistiky v našich geneticky príbuzných 
jazykoch.  

 

Za posúdenie rukopisu monografie a cenné rady ďakujem 
recenzentom: prof. PaedDr. Elene Zelenickej, PhD., prof. PhDr. 
Jozefovi Sipkovi, PhD. a PaedDr. Jánovi Gallovi, PhD. 

 





 

Резюме 

 

Русская публицистика 

(язык) 
 

В данной работе представлены результаты проведенного 
анализа языка современных российских качественных газет. Мы 
исходим из гипотезы о стилистически дифференцирующей 
активности языковых категорий и тезиса о доминировании 
синтаксического уровня при создании журналистского текста. Свое 
внимание мы сосредоточили на частотной характеристике 
предложения – главным образом на его синтаксическом облике, 
в меньшей степени – на его лексическом наполнении.  

На основании теорий о том, что между отдельными 
структурными частями публицистического текста существуют 
функциональные оппозиции, отражающиеся и на формальном 
уровне, мы отдельно рассматривали его различные 
архитектонические (композиционные) элементы. 

Так как основная задача респектабельной журналистики – это 
передача полной и точной информации о происходящих событиях, 
характерным для публицистики является употребление 
повествовательных предложений. В гораздо меньшей мере 
используются вопросительные и повелительные конструкции, чаще 
всего в заголовках или подзаголовках с доминирующей рекламной, 
интригующей функцией.  

С точки зрения временной перспективы можно сказать, что во 
всех частях публицистического текста преобладают конструкции 
с предикацией в форме прошедшего времени, так как большинство 
из опубликованных материалов сообщает о фактах, которые уже 
совершились, в меньшей степени в них повествуется 
о происходящих или запланированных событиях.  
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Формы будущего времени употребляются, кроме сообщений 
о предстоящих событиях, также в комментариях – в авторских 
оценках и прогнозах вариантов дальнейшего развития конкретных 
ситуаций. Формы настоящего времени обнаруживаются 
в публикациях не только в его прямом, но и в переносном значении 
– исторический презент, презент репортажа и др., которые 
добавляют повествованию увлекательности. 

Автор публицистического текста редко сам выступает 
непосредственным действующим лицом по отношению 
к описываемым событиям. Обычно в них принимают активное 
участие другие лица, поэтому автор чаще всего отдает 
предпочтение грамматической форме третьего лица.  

Анализируя определенные схемы предложений, во всех 
компонентах журналистского текста наблюдаем преобладание 
двусоставных глагольных предложений с эксплицитно 
выраженным подлежащим, причем самыми характерными 
являются предложения со сказуемым в личной форме финитного 
глагола.  

В позиции заголовка регистрируем высокую частоту 
употребления односоставных именных предложений. В вводной 
части и в самом тексте журналистского произведения 
симптоматичным является значительное количество сложных 
синтаксических структур – сложных предложений. В то время как 
в остальных частях публицистического текста они играют 
незначительную роль, здесь они почти равноценны двусоставным 
предложениям. Наиболее распространенными сложными 
структурами являются сложноподчиненные предложения, 
в которых взаимоотношение частей выражается посредством 
союзов или союзных слов. Придаточные предложения 
используются главным образом благодаря своей богатейшей 
потенции выражения смысла, так как свойственная им категория 
модальности позволяет включить в такое высказывание разные 
дополнительные модально-темпоральные значения. Среди данных 
конструкций с наибольшей частотой пользуются объектные 
и атрибутивные сложноподчиненные предложения, потенция 
которых соответствует основной тенденции публицистики – 
конкретизации, совершающейся посредством указания на 
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конкретный объект или приведения его качественной 
характеристики.  

Значительную частотность во всех компонентах текста 
регистрируем и у двусоставных структур, которые выражают 
предикацию подлежащего при помощи глагола-связки и именной 
фразы, в качестве которой главным образом используется краткая 
форма страдательного причастия прошедшего времени, 
образованного от глаголов совершенного вида. С высокой 
степенью частоты наблюдаются и структуры с существительным 
или прилагательным в позиции именной части.  

Часто употребляемыми синтаксическими структурами являются 
также сложносочиненные предложения разного типа 
и односоставные неопределенно-личные предложения (особенно 
в заголовках и подзаголовках). Также не можем упускать из вида 
достаточно широкое использование прямой речи – включение 
дословных заявлений или их частей непосредственно в авторский 
текст. 

Сравнение полученных нами результатов с выводами 
аналогичных предыдущих исследований подтвердили 
предположение о стабильности синтаксического уровня 
публицистических текстов, об уже сформировавшемся устойчивом 
перечне стандартизированных синтаксических единиц. Некоторые 
изменения, наблюдаемые и в области синтаксиса, связаны 
с экспрессивизацией публицистики. Нетрадиционные 
и неожиданные элементы в тексте повышают когнитивную 
активность читателя, замедляют рецепцию, в результате чего 
внимание читающего все больше сосредотачивается на 
определенном фрагменте – на его форме и содержании (чем 
достигается желаемая цель – внедрение в сознание читателя 
авторского мнения). В целях повышения эффективности 
воздействия используются элементы не только содержательного, 
но и формального контраста. 

Изменения на уровне синтаксиса и вообще всей системы 
русского языка связаны с процессом либерализации, 
демократизации языка. В синтаксисе мы имеем в виду, прежде 
всего, широкое распространение актуализированных 
и расчленненых предложений. Одновременно с нестандартными 
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синтаксическими структурами активизируются и другие элементы, 
которые повышают выразительность текста и свидетельствуют 
о значительном проявлении авторского начала в публицистическом 
произведении.  

Оценка событий и явлений в тексте СМИ не представляется 
директивно как единственная правильная, а подается только как 
мнение автора (или редакции), что находит свое языковое 
отражение в активном использовании различных модальных 
структур (вводных конструкций, выделений и обособлений, 
модальных частиц и междометий), которые определяют степень 
достоверности высказываемого и выражают отношение автора 
к нему. Автор часто выносит на передний план важные, по его 
убеждению, элементы содержания (посредством субъективного 
искажения порядка слов, либо их выделением в самостоятельные 
независимые позиции, либо их акцентировка достигается 
элиминацией частей предложения, которые, невзирая на отсутствие 
их непосредственного выражения в предложении, способны 
остаться имманентно присутствующими).  

 

Во второй части мы стараемся вкратце охарактеризовать 
лексику сегодняшней русской публицистики: мы сосредоточились 
на журналистской лексике, носящей терминологический характер, 
на популяризации новых понятий и их детерминологизации (по 
сравнению с научным стилем), широком использовании 
сокращений, оценочной лексики, образных средств, основанных 
преимущественно на метафорическом и метонимическом переносе 
значений, ориентации публицистического текста на фоновые 
знания читателя о культурных и исторических 
фактах, прецедентных явлениях. Также мы попытались описать 
некоторые активные процессы в лексике публицистики – 
неологизацию, активизацию и пассивизацию словарного запаса, 
заимствование слов из других языков, использование сниженной 
лексики – особенно т. наз. общего жаргона. Все эти явления 
принимают активное участие (в краткосрочной или долгосрочной 
перспективе) в создании стандартизированной журналистской 
фразеологии. Ее активное использование в языке массовой 
коммуникации позволяет автору эффективными средствами 
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в кратчайший срок сотворить публицистическое произведение, 
а читателю это произведение легко понять. Стандартизированные 
фразы представляют подходящую базу для той индивидуальной 
креативности журналиста, которая делает конкретное 
публицистическое произведение уникальным. 

 
 

 





 

Summary 

 

Russian Journalism 

(language) 

 
This work presents the results on the language analysis used in 

contemporary Russian newspapers. We start from the hypothesis about 
style differentiating activity in linguistic categories and the thesis about 
the dominant feature of syntactical level in creating a journalistic text. 
Attention was focused on the frequency-response curve of the sentence - 
we focused mainly on its syntactical and to a lesser extent also to its 
lexical aspect. 

On the basis of the thesis about the functional opposition of 
individual structural parts of a text, which is also reflected on the formal 
level, we examined the various differentiated tectonic elements of the 
text - both internal, i.e. the core of a text, as well as framework 
components of expression. 

Since the primary task of respectable journalism is to convey 
information about the phenomena that surround us in the most possibly 
vivid and accurate way, the classic journalistic sentence is a reporting 
sentence. Much less we encounter interrogative and imperative 
sentences, especially in headlines or subheads dominated by advertising 
or intriguing function. 

In terms of time perspective we can conclude that among all the units 
preterite predicate is the most frequent language construction, because 
the majority of published material informs about events which have 
already taken place; to a lesser extent it informs about those that are 
underway or those that  will only take place in the future. Future tense is 
used (besides informing about the upcoming events) in authorial 
evaluative commentaries or in providing prognosis of alternatives for 
further development of a particular situation. Present tense is 
encountered not only in its direct meaning but also in the forms of the so 
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called „historical present“ and „the present of news report“. In both 
cases the event that happened in the past is described by the forms of the 
present tense, which adds a big deal of  attractiveness to the narration. 

In relation to the described events, the author rarely acts as a direct 
agent of the event – there are usually others actively participating in it, 
therefore the author chooses mostly the form of the third person. 

From the viewpoint of particular sentential schemes we have 
recorded most significantly in all the components of a journalistic 
expression the representation of binomial verb phrases with an explicitly 
expressed nominative subject and the most typical structure is the 
sentence with predicate expressed by finite form of a personal verb. In 
headlines and subheads single-noun nominal phrases are usually used. 
Their frequency values prevail over simple verb phrases in certain 
newspapers. 

Significant representation of complex syntactic structures - 
compound sentences – becomes a frequently symptomatic component of 
both the lead and the core of a journalistic expression. While in other 
parts of the journalistic expression compound sentences play the role of 
a minor importance, here they are almost equivalent to binomial 
phrases. Subordinate clauses with syndetically expressed relation of 
both superordinate and subordinate parts become the most common 
compound structure (asyndetic hypotactic structures are less present). 
By-phrases are used primarily because of the potential opportunities of a 
richer expression, since their own modality allows to integrate into an 
utterance various complementary meanings of modally-temporal realm. 
The greatest frequency among subordinate compound sentences we see 
in constructions with either object or attributive by-phrase, since they 
correspond with the basic tendency of a written expression to concretize 
and specify either by pointing at the object or by providing its 
determining charasteristics. 

Significant frequency in all components can be observed also in the 
representation of binomial schemes that reflect predicative symptom of 
the subject in the nominative case by linking the copula, or linking the 
copular (linking) verb and nominal phrase. The most frequent structure 
of the given class are sentences with nominal part expressed by a short 
form of passive past participle derived from perfective verbs. A 
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significant representation of the structures with noun or adjective in the 
position of nominal part has also been recorded. 

Higher frequency values were recorded also in paratactical 
compound-sentence structures – both copulative and disjunctive - and in 
single-noun sentences with indefinite subject (especially in headlines 
and subheads). When talking about the core of a journalistic text (and 
partly also about the lead) we can not overlook the incorporation of 
verbatim statements or their parts directly into the authorial text - quite 
extensive use of direct speech. 

When comparing the obtained results with the conclusions of earlier 
similar analysis, the assumption about the stability of the syntactic level 
of a journalistic texts has been confirmed as well as the assumption 
about the formed and consistent inventory of standardized syntactic 
units. Some changes can be observed even on the syntactical level - 
these are tied to a complex of means of expression. Expressive, i.e. 
unconventional and unexpected elements in the text increase the reader's 
cognitive activity and they slow down the reception – reader´s attention 
is increasingly concentrated on the given fragment - on its form but also 
content and the desired effect is thus achieved. In order to improve the 
efficiency - effects of not only contentual but also the formal contrast 
are used. 

Changes in both the syntactical level as well as in the whole system 
of Russian language are associated with the phenomenon of 
liberalization and democratization of the language. In the area of syntax 
it is primarily the case of penetration of the updated constructions. 
Simultaneously with non-standardized syntactic constructions other 
elements that increase the expressiveness of a particular text are more 
frequent. They document author´s individuality which is showing off 
more considerably in a journalistic expression. Evaluation of certain 
events and phenomena is not openly presented as the only and 
undeniably correct, but as the opinion of the author (editors), which is 
reflected in active involvement of various modally symptomatic 
constructions which define the degree of the relevance of an utterance 
and express author´s relation to it - introductory phrases, parenthesis, 
modal particles and interjections. The author often extends into the 
foreground those contentual elements important from his point of view 
and this is done either by subjective distortions of objective word order 
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or by allocating the elements into individual positions. Sometimes, in 
order to highlight the elements, the author eliminates those sentence 
units which (as propositionally understandable) do not have to be 
necessarily explicitly expressed. 

In the work, we also marginally follow lexical characteristics of 
journalistic expressions. From the point of view of vocabulary we have 
focused on its conceptual nature, popularization of new concepts and 
their „determinologization“, the use of abbreviations, extensive use of 
evaluating vocabulary, figurative means of expression based mainly on 
metaphoric and metonymic transfer, orientation towards subconscious 
knowledge of the recipient, i.e. reader´s presupposition of certain 
cultural or historical facts (so called precedent phenomena). On the 
other hand, we also tried to cover the active processes taking place in 
vocabulary - neologization, activation and passivation of certain lexical 
spheres, taking new words from foreign languages, the use of a reduced 
vocabulary – nowadays it is especially the so called general jargon. All 
the phenomena mentioned are actively involved (in a short or long term 
horizon) in creating standardized journalistic phraseology. Active use of 
the phraseology in the language of mass communication allows the 
author to create a journalistic expression by the efficient means in a 
short time and it enables easier reception of the addressee. Standardized 
journalistic phrases create a suitable base for an individual author's 
creativity, which makes the particular author's contribution a unique 
one. 
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Zoznam použitých skratiek 
 
PO – predikatívny základ 
P – predikát, prísudok; prísudková vedľajšia veta 
S – subjekt, podmet; podmetová vedľajšia veta  
C – komplement, determinant: 
O – objekt, predmet; podmetová vedľajšia veta 
A – atribút, prívlastok; prívlastková vedľajšia veta 
AD – príslovkové určenie; príslovková vedľajšia veta: 

caus – príčiny 
comp – prirovnania 
conc – prípustky 
cond – podmienky 
fin – cieľa 
loc – miesta 
result – následku 
temp – času 
qual – spôsobu 

 f/o – fakultatívny/obligatórny 
 
V – sloveso 
VF – verbum finitum: 
praet – minulý čas 
praes – prítomný čas 
fut – budúci čas 
impers – neosobný tvar 
pers – osobný tvar 
sat – saturat (s významom pridávania, uberania, dostatku a nedostatku) 
modif – modifikované: 

mod – modálne 
fáz – fázové 

Cop – pomocné sloveso, spona 
Inf – infinitív 
Est – sloveso „быть“ 
Impl – implicitné 
 
NPxy – predikatívne meno: 
x – tvar (ľubovoľný), slovný druh 
y – forma (ľubovoľná) 
cas – nepriamy pád 
n, g, d, a, loc, i – pády 
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praep/non praep – s/bez predložky 
N – substantívum, alebo iný slovný druh v úlohe substantíva 
Adj – adjektívum: 
der fo – derivovaná forma 
  compar – komparatív 
  superl – superlatív 
nom fo – menná forma, krátky tvar 
pron fo – zámenná forma, plný tvar 
Pron – zámeno 
Num – číslovka: 
card – základná 
ord – radová 
Adv – príslovka, adverbiálny determinant 
Pred – vetná príslovka (predikatívna) 
Part – príčastie 
Det synt – determinatívna syntagma 
Num synt – predikatívna, prisudzovacia 
 
Neg – zápor 
Fraz – frazeologické spojenie 
Elid – elidovaný člen 
 
PRS – priraďovacie súvetie: 
 zluc – zlučovacie 
 odp – odporovacie 
vyl – vylučovacie 
POS – podraďovacie súvetie 
AS – asyndetické súvetie; vzájomný vzťah: 
 vyp – výpočet 
 prirov – prirovnanie 
 prip – pripojenie 
 obj – objasnenie  
 pric – príčina 
 nasl – následok 
 podm – podmienka 
Z – zložené súvetie 
 
GZT – „Газета“ 
IZV – „Известия“ 
KOM – „Коммерсантъ“  
NG – „Независимая газета“ 

NI – „Новые Известия“ 
RG – „Русская газета“ 
VN – „Время новостей“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvenčné charakteristiky vetných štruktúr (v %) 

 





1. Jadro 
 

SCHÉMY  GZT IZV KOM NG NI RG VN Sum 
1 PO/Nn     0,00 0,10 0,10 0,08 0,00 1,14 0,10 0,29 
1 PO/V impers VF impers   0,32 0,67 0,00 0,50 0,34 0,06 1,01 0,39 
1   Modif impers + Inf Mod + Inf 0,63 0,58 0,84 1,33 2,12 0,42 0,91 0,96 
1 PO/Inf     0,00 0,10 0,00 0,17 0,42 0,42 0,20 0,21 
1 PO/Cop imp+NPxy Cop + Ni   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 
1   Cop + Adj   0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
1   Cop + Part   0,00 0,10 0,00 0,00 0,08 0,18 0,20 0,09 
1   Cop + Pred   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,10 0,03 
1   Cop + Adv   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 
1 PO/да-нет     0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,24 0,00 0,06 

NeP PO/ Vpers VF pers   1,16 2,02 1,67 1,91 2,12 1,80 1,52 1,77 
NeP   Modif + Inf Faz + Inf 0,00 0,10 0,10 0,00 0,08 0,00 0,00 0,04 
NeP     Mod + Inf 0,00 0,38 0,00 0,08 0,17 0,18 0,20 0,15 
NeP   fraz   0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,01 
NeP PO/Cop impers+NPxy Cop + Adj   0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
NeP   Cop + Pred -o   0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 
NeP   Cop + Part   0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,01 
UP PO/ Vpers VF pers   0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,08 
UP   Modif + Inf Mod + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,03 
VP PO/ Vpers VF pers   0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,03 
2 S/Nn – P/V pers VF   32,46 30,71 30,38 28,79 33,96 28,03 30,81 30,52 
2   Modif + Inf Faz + Inf 0,00 0,19 0,63 0,50 0,42 0,30 0,10 0,31 
2     Mod + Inf 2,95 5,18 3,76 5,66 3,48 2,52 4,34 3,91 
2     VF imperat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 
2   Inf pers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   est   0,53 0,77 0,52 0,83 0,93 1,20 0,61 0,81 
2   fraz   1,05 0,86 1,36 0,75 0,68 0,78 0,61 0,85 
2   elid   0,00 0,38 0,31 0,08 0,00 0,60 0,00 0,23 
2 S/Nn – P/Cop + NPxy Cop + Subst Nn 0,74 2,30 0,94 1,33 1,78 3,24 2,53 1,95 
2     Ni 1,79 0,86 1,25 1,58 1,36 1,62 0,91 1,37 
2     Ng praep 0,63 0,38 0,31 0,33 0,08 0,12 0,30 0,29 
2     Ni praep 0,11 0,19 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,06 
2     Nloc 0,21 1,34 0,63 0,67 0,34 0,90 0,81 0,71 
2   Cop + Adj nom fo 0,63 1,15 0,63 1,16 1,02 1,38 1,11 1,05 
2     pron fo I 0,84 0,77 0,42 0,33 0,93 0,42 0,20 0,55 
2     pron fo n 0,00 0,00 0,10 0,25 0,25 0,30 0,10 0,16 
2     comp 0,21 0,29 0,10 0,08 0,34 0,36 0,20 0,24 
2     superl 0,11 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,05 
2   Cop + Pron Pron n 0,00 0,00 0,10 0,08 0,00 0,06 0,00 0,04 
2     Pron I 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,06 0,00 0,03 
2   Cop + Num/Num synt Num synt 0,63 1,34 0,42 0,58 0,25 0,42 0,40 0,56 
2     Num card 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 
2     Num ord 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,06 0,00 0,03 
2   Cop + Part   6,74 2,69 5,64 3,83 4,84 3,90 3,94 4,42 
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2   Cop + Adv   0,00 0,19 0,00 0,58 0,00 0,06 0,10 0,14 
2   Cop + Pred   0,00 0,00 0,10 0,08 0,00 0,24 0,10 0,09 
2   Cop + Det synt   0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
2 S/Ng + Cop + Num/Num synt   0,21 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 
2   VF sat   0,11 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,03 
2   est neg   0,21 0,48 0,52 0,58 0,51 1,32 0,61 0,66 
2 S/Inf + Cop + Adj -o   0,42 0,00 0,10 0,17 0,25 0,48 0,30 0,26 
2   Cop + Pred -o   0,00 0,00 0,00 0,17 0,08 0,48 0,20 0,16 
2   Cop + Nn   0,11 0,10 0,00 0,00 0,08 0,06 0,10 0,06 
2   fraz   0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 
3 Spojkové súv. PRS zluc 2,53 1,92 2,30 1,91 2,29 1,32 1,52 1,92 
3     odp 1,90 1,82 2,82 1,58 1,87 1,14 2,12 1,82 
3     vyl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3   POS A 7,06 7,58 5,64 7,82 7,05 7,62 7,07 7,19 
3     O 8,64 7,68 11,06 8,49 6,79 7,08 10,00 8,35 
3     P 0,11 0,19 0,42 0,33 0,17 0,18 0,20 0,23 
3     S 0,32 1,54 1,36 1,33 1,27 1,62 1,52 1,31 
3     AD loc 0,63 0,77 0,63 0,75 0,68 0,48 0,71 0,65 
3     AD temp 1,37 0,86 1,15 1,00 1,27 1,74 1,62 1,31 
3     AD fin 0,63 0,29 0,31 0,25 0,68 1,80 0,81 0,76 
3     AD cond 0,84 0,58 0,21 1,41 1,19 1,68 2,32 1,23 
3     AD caus 1,16 0,77 1,36 1,16 1,02 0,66 0,10 0,88 
3     AD result 0,53 0,19 0,42 0,42 0,34 0,24 0,61 0,38 
3     AD conc 0,21 0,38 0,42 0,58 0,08 0,36 0,51 0,36 
3     AD qual 0,11 0,00 0,00 0,00 0,08 0,06 0,20 0,06 
3     AD comp 0,21 0,38 0,31 0,50 0,42 0,30 0,40 0,36 
3 Bezspojkové súv. PRS vyp 1,05 1,92 0,94 1,16 1,02 1,02 0,81 1,13 
3     prirov 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,30 0,10 0,11 
3     prip 0,42 0,58 0,31 0,58 0,59 0,72 0,81 0,59 
3   POS obj 1,05 3,26 1,46 1,83 1,78 1,44 1,52 1,75 
3     pric 2,11 1,44 0,63 0,75 1,61 0,78 0,61 1,10 
3     nasl 0,00 0,00 0,21 0,50 0,51 0,36 0,30 0,29 
3     podm 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,30 0,00 0,08 
3 Zložené súv.     15,38 12,48 14,82 12,65 11,54 12,48 12,93 13,05 
  Fragment syntagma   0,42 1,06 1,67 1,83 0,51 2,16 0,61 1,26 

 



2. Lead 
 

SCHÉMY GZT IZV KOM NG NI RG VN Sum 
1 PO/Nn     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1 PO/V impers VF impers   0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,20 
1   Modif impers + Inf Mod + Inf 1,38 0,52 0,57 1,74 0,61 0,00 0,00 0,72 
1 PO/Inf     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,10 
1 PO/Cop impers+NPxy Cop + Ni   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Adj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,10 
1   Cop + Part   0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 
1   Cop + Pred   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Adv   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1 PO/да-нет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

NeP PO/ Vpers VF pers   2,76 2,07 3,45 0,00 0,00 0,94 0,53 1,64 
NeP   Modif + Inf Faz + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP     Mod + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00  
NeP   fraz   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP PO/ Cop pers + NPxy Cop + Adj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP   Cop + Pred -o   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP   Cop + Part   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
UP PO/ Vpers VF pers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
UP   Modif + Inf Mod + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
VP PO/ Vpers VF pers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 S/Nn – P/V pers VF   44,14 37,82 30,46 37,79 41,21 35,85 44,39 38,49 
2   Modif + Inf Faz + Inf 0,00 0,52 0,57 0,58 0,00 0,94 0,00 0,41 
2     Mod + Inf 3,45 0,52 5,17 2,91 0,61 2,83 3,21 2,97 
2     VF imperat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Inf pers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   est   0,00 0,00 0,57 0,58 0,00 0,00 0,00 0,20 
2   fraz   1,38 2,59 1,15 1,16 1,82 2,83 0,00 1,43 
2   elid   0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 
2 S/Nn – P/Cop + NPxy Cop + Subst Nn 0,69 2,07 0,00 0,58 1,21 0,94 1,07 0,92 
2     Ni 1,38 2,59 1,72 0,00 3,03 1,89 2,14 1,64 
2     Ng praep 0,00 0,52 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,10 
2     Ni praep 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,20 
2     Nloc 1,38 0,00 1,15 0,58 0,00 1,89 1,07 0,92 
2   Cop + Adj nom fo 0,69 1,55 0,57 0,58 0,61 0,94 0,00 0,72 
2     pron fo I 0,69 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 
2     pron fo n 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 
2     comp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     superl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Pron Pron n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Pron I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Num/Num synt Num synt 0,00 0,00 0,57 1,74 1,21 2,83 0,00 0,72 
2     Num card 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Num ord 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Part   7,59 3,63 5,75 5,23 5,45 7,55 4,81 5,53 
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2   Cop + Adv   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Pred   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,10 
2   Cop + Det synt   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 S/Ng + Cop + Num/Num synt   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   VF sat   0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 
2   est neg   0,69 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 1,60 0,41 
2 S/Inf + Cop + Adj -o   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Pred -o   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,10 
2   Cop + Nn   0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,94 0,53 0,31 
2   fraz   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Spojkové súv. PRS zluc 0,69 1,04 0,57 1,74 0,00 0,94 2,67 1,33 
3     odp 2,07 1,55 1,15 0,58 3,64 0,94 0,53 1,13 
3     vyl 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 
3   POS A 7,59 10,88 13,79 8,14 7,27 9,43 9,63 10,03 
3     O 2,07 4,66 8,05 6,98 9,70 8,49 9,63 6,65 
3     P 0,00 0,52 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,20 
3     S 0,00 1,04 0,57 2,33 1,82 0,00 0,00 0,72 
3     AD loc 1,38 0,52 1,15 1,16 0,61 0,00 1,07 0,92 
3     AD temp 2,07 2,59 1,15 2,91 0,00 0,94 0,00 1,64 
3     AD fin 1,38 0,00 0,57 1,16 0,00 0,94 1,07 0,82 
3     AD cond 1,38 0,52 0,57 1,16 0,61 0,94 0,00 0,72 
3     AD caus 1,38 0,00 0,57 1,16 1,21 0,00 1,60 0,82 
3     AD result 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00 0.15 
3     AD conc 0,00 0,52 1,15 0,00 0,00 0,00 0,53 0,41 
3     AD qual 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,94 2,14 0,61 
3     AD comp 0,69 0,00 0,57 0,00 1,82 0,94 0,00 0,31 
3 Bezspojkové súv. PRS vyp 0,69 1,04 1,15 1,74 2,42 0,94 1,07 1,13 
3     prirov 2,76 3,63 0,57 1,74 1,21 0,94 1,07 1,84 
3     prip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3   POS obj 0,69 1,55 1,15 1,16 0,61 0,94 0,53 1,02 
3     pric 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,10 
3     nasl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,10 
3     podm 0,69 0,52 0,57 1,74 0,00 0,94 0,00 0,72 
3 Zložené súv.     7,59 11,40 12,07 9,88 10,30 5,66 7,49 9,31 
  Fragment syntagma   0,00 0,00 0,57 1,74 0,00 0,94 0,53 0,61 

 



3. Titulok 
 

SCHÉMY GZT IZV KOM NG NI RG VN Sum 
1 PO/Nn     18,00 14,00 24,00 26,00 50,00 40,00 42,00 30,57 
1 PO/V impers VF impers   0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,57 
1   Modif impers + Inf Mod + Inf 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,86 
1 PO/Inf     2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 1,43 
1 PO/Cop impers+NPxy Cop + Ni   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Adj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Part   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Pred   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,29 
1   Cop + Adv   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1 PO/да-нет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

NeP PO/ Vpers VF pers   12,00 6,00 8,00 8,00 4,00 4,00 4,00 6,57 
NeP   Modif + Inf Faz + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP     Mod + Inf 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 
NeP   fraz   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP S/0 – Cop + NPxy Cop + Adj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP   Cop + Pred -o   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP   Cop + Part   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
UP PO/ Vpers VF pers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,29 
UP   Modif + Inf Mod + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
VP PO/ Vpers VF pers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,29 
2 S/Nn – P/V pers VF   42,00 58,00 50,00 40,00 14,00 30,00 20,00 36,29 
2   Modif + Inf Faz + Inf 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,29 
2     Mod + Inf 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,14 
2     VF imperat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Inf pers   0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,29 
2   est   0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,86 
2   fraz   0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,86 
2   elid   2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,57 
2 S/Nn – P/Cop + NPxy Cop + Subst Nn 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 6,00 2,00 
2     Ni 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,86 
2     Ng praep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Ni praep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Nloc 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,86 
2   Cop + Adj nom fo 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,86 
2     pron fo I 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 
2     pron fo n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,29 
2     comp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     superl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Pron Pron n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Pron I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Num/Num synt Num synt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Num card 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Num ord 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Part   8,00 2,00 2,00 2,00 8,00 2,00 2,00 3,71 
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2   Cop + Adv   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Pred   2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,86 
2   Cop + Det synt   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 S/Ng + Cop + Num/Num synt   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   VF sat   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   est neg   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,29 
2 S/Inf + Cop + Adj -o   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Pred -o   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Nn   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   fraz   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Spojkové súv. PRS zluc 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 1,14 
3     odp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     vyl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3   POS A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     O 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 
3     P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD loc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD temp 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 
3     AD fin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD cond 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,29 
3     AD caus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD result 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,29 
3     AD conc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD qual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD comp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Bezspojkové súv. PRS vyp 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,57 
3     prirov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     prip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3   POS obj 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,86 
3     pric 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,29 
3     nasl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     podm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Zložené súv.     0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 
  Fragment syntagma   2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 0,00 8,00 3,71 

 



4. Medzititulok 
 

SCHÉMY % GZT IZV KOM NG NI RG VN Sum 
1 PO/Nn     50,00 26,92 70,00 85,71 45,45 54,55 57,14 48,62 
1 PO/V impers VF impers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Modif impers + Inf Mod + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1 PO/Inf     3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 1,83 
1 PO/Cop impers+NPxy Cop + Ni   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Adj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Part   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Pred   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Adv   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1 PO/да-нет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

NeP PO/ Vpers VF pers   3,85 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 1,83 
NeP   Modif + Inf Faz + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP     Mod + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP   fraz   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP S/0 – Cop + NPxy Cop + Adj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP   Cop + Pred -o   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP   Cop + Part   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
UP PO/ Vpers VF pers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
UP   Modif + Inf Mod + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
VP PO/ Vpers VF pers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 S/Nn – P/V pers VF   26,92 26,92 10,00 14,29 31,82 9,09 0,00 22,02 
2   Modif + Inf Faz + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,92 
2     Mod + Inf 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 
2     VF imperat 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 
2   Inf pers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   est   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,92 
2   fraz   0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 
2   elid   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 S/Nn – P/Cop + NPxy Cop + Subst Nn 3,85 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 
2     Ni 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 
2     Ng praep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Ni praep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Nloc 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,92 
2   Cop + Adj nom fo 0,00 3,85 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 2,75 
2     pron fo I 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 
2     pron fo n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     comp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,92 
2     superl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Pron Pron n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Pron I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Num/Num synt Num synt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Num card 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Num ord 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Part   0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 
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2   Cop + Adv   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Pred   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Det synt   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 S/Ng + Cop + Num/Num synt   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   VF sat   0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,92 
2   est neg   3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 
2 S/Inf + Cop + Adj -o   0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 
2   Cop + Pred -o   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Nn   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   fraz   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Spojkové súv. PRS zluc 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 9,09 14,29 3,67 
3     odp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     vyl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3   POS A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD loc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,92 
3     AD temp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD fin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD cond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD caus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD result 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD conc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD qual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD comp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Bezspojkové súv. PRS vyp 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 
3     prirov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     prip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3   POS obj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     pric 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     nasl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     podm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Zložené súv.     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Fragment syntagma   0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 

 



5. Podtitulok 
 

SCHÉMY % GZT IZV KOM NG NI RG VN Sum 
1 PO/Nn     8,33 5,88 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 
1 PO/V impers VF impers   0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 2,50 0,00 0,79 
1   Modif impers + Inf Mod + Inf 2,78 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 
1 PO/Inf     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1 PO/Cop impers+NPxy Cop + Ni   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Adj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Part   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Pred   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1   Cop + Adv   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1 PO/да-нет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

NeP PO/ Vpers VF pers   13,89 0,00 10,71 2,08 7,14 5,00 2,33 5,91 
NeP   Modif + Inf Faz + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP     Mod + Inf 2,78 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,79 
NeP   fraz   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP S/0 – Cop + NPxy Cop + Adj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP   Cop + Pred -o   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
NeP   Cop + Part   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,39 
UP PO/ Vpers VF pers   0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,39 
UP   Modif + Inf Mod + Inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
VP PO/ Vpers VF pers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 S/Nn – P/V pers VF   47,22 64,71 46,43 54,17 54,76 60,00 81,40 58,66 
2   Modif + Inf Faz + Inf 2,78 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,79 
2     Mod + Inf 2,78 11,76 3,57 10,42 9,52 7,50 6,98 7,48 
2     VF imperat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Inf pers   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   est   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,39 
2   fraz   0,00 0,00 0,00 2,08 2,38 0,00 0,00 0,79 
2   elid   2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 
2 S/Nn – P/Cop + NPxy Cop + Subst Nn 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 
2     Ni 0,00 0,00 3,57 2,08 0,00 0,00 0,00 0,79 
2     Ng praep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Ni praep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Nloc 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,39 
2   Cop + Adj nom fo 2,78 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 2,33 1,18 
2     pron fo I 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,39 
2     pron fo n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     comp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     superl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Pron Pron n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Pron I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Num/Num synt Num synt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Num card 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2     Num ord 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Part   8,33 5,88 3,57 6,25 2,38 12,50 2,33 5,91 
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2   Cop + Adv   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Pred   0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 2,33 0,79 
2   Cop + Det synt   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 S/Ng + Cop + Num/Num synt   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   VF sat   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   est neg   0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 
2 S/Inf + Cop + Adj -o   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Pred -o   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   Cop + Nn   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2   fraz   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Spojkové súv. PRS zluc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     odp 0,00 0,00 3,57 8,33 2,38 0,00 0,00 2,36 
3     vyl 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 
3   POS A 0,00 0,00 0,00 2,08 2,38 0,00 0,00 0,79 
3     O 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 2,50 2,33 1,57 
3     P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD loc 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 
3     AD temp 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,39 
3     AD fin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD cond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD caus 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 2,50 0,00 0,79 
3     AD result 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD conc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD qual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     AD comp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Bezspojkové súv. PRS vyp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     prirov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     prip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3   POS obj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     pric 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     nasl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3     podm 2,78 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,79 
3 Zložené súv.     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Fragment syntagma   0,00 0,00 14,29 0,00 2,38 2,50 0,00 2,36 
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