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Paradigmatické a syntagmatickč vlastnosti
n/t~ových jednotiek 1
Jana Scjáková
Jazykovedný ústav ¾,. Štúra SAV. Bratislava
^
Predmetom analý/y sú tie paradigmatické íi symagmatické vlastnosti
sémantických skupín n/i-ových jednotiek, ktoré sú určujúce pre posudzovanie stupňa ich procesuálneho alebo vlastnostného fungovania
Pre posudzovanie vlastnostného fungovania-n/t-ových jednotiek nie je
relevantné, či ide o trvalú vlastnos alebo iba o prechodný stav, ale to, a ide
len o zmenu vonkajších okolností alebo <> '/menu v samotnom objekte V prvom prípade možno hovori o adherentnej (relačnej) vlastnosíi, v druhom
prípade o inherentnej vlastnosti (termíny - pórov F Štícha, 1980, s. 9)
Okrem toho mieru vlasinosmého fungovaniu výra/ne spoluurčujc aj vnútro(iixykový činite¾, a to miera /.ačlenenosu do adjektívneho systému.
Z paradigmatických vlastností ide o.
A. začlenenos do lexikálneho systému adjeklív:
! asociačné vä/by s adjeklívnymi synonymami u unlonymami;
2. schopnos sémantickej derivácie adjcktívnych vý/namov na /áklade mctonymie alebo metafory,
B začlenenos do slovotvorného systému adjeklív:
1. typ asociačných väzieb s adjektívnymi paronymami,
2 schopnos by článkom slovotvornej rea/e.
Zo syntagmatických vlastností ide o :
1. zovretos syntaktickej štruktúry;
2 rovnaké syntaktické okolie ako pri adjeklívach
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Analýza materiálu ukázala, že najvyšší stupeň vlastnostného fungovania
sa prejavuje v sémantickej skupine n/t-ových jednotiek označujúcich psychofyziologícký stav živej bytosti, naopak, najnižší stupeň vlastnoslnčho fungovania sa prejavuje v sémantickej skupine n/t-ových jednotiek označujúcich
priestorovú manipuláciu s predmetmi. V prvej skupine ide o typický prípad
vnútornej zmeny v objekte, v druhej skupine o typický prípad zmeny vonkajších okolností. Zaujímavé je. ako tento čisto sémantický protiklad korešponduje s protikladnou mierou začlenenosti do adjektívneho systému pod¾a vyššie uvedených vnútrojazykových Činite¾ov.
Mieru začlenenosti n/t-ových jednotiek týchto sémantických skupín do
paradigmatického a syntagmatického systému adjektív sme kvôli preh¾adnosti znázornili v tabu¾ke, kde sú v stĺpcoch vyznačené jednotlivé činitele'takto:
stĺpec 0: syntagmatické vlastnosti n/t-ovej jednotky: nadradené meno, objektové a záväzné príslovkové doplnenia,
stĺpec I: adjektŕvne synonymá (v najširšom význame - ako sémanticky pri¾ahlé výrazy),
stĺpec II: adjektívne antonymá (v najširšom význame - ako sémanticky proti¾ahlé výrazy),
stĺpec III: adjektívne paronymá (obmedzenia kvôli zjednodušeniu: spájate¾nos s rovnakým nadradeným menom, entita v nadradenom mene pri parafrázovaní nie je agensom deja),
stĺpec IV. substantívny základ ako možnos n/t-ovej jednotky zaradi sa do
adjektívneho slovotvorného typu,
Stĺpec V: slovotvorný derivát - abstraktné podstatné meno,
stĺpec VI slovotvorný derivát - príslovka,
stĺpec VII. prípady sémantickej derivácie
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