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Charakteristika

Stĺpec O - syntagmatické vlastnosti n/t-ovej jednotky:
N/t-ové jednotky sa spájajú s nadradeným menom označujúcim konkrétny
predmet - hnute¾nos�. Nevyžadujú si objektové, ale príslovkové doplnenie
miesta, ktoré je často potencionálne. Keïže je �ažko odlíši� potencionálne
a obligatórne príslovkové doplnenie, informácia o ňom v tabu¾ke je skôr
orientačná, poukazuje na to, že tento typ príslovkového doplnenia nie je
typický pre adjektívne okolie, a preto skôr zdôrazňuje procesuálnos�.

Stĺpec I a TI - synonymá a antonymá (v najširšom zmysle ako sémantic-
ky pri¾ahlé a proti¾ahlé výra/y):
Táto sémantická skupinu n/t-ových jednotiek nemá medzi adjektívami žiad-
ne synonymá ani antonymá, čo vyplýva z charakteru jej sémantiky (priestoro-
vá manipulácia s pohybovou zlo/kou). Jej sémantická organizácia spočíva
v priestorovom usporiadaní, vyjadrenom predponami (do-, na-, (Xl-, pod-,
pi?-, pii-, u-, i--, \y-. za-, z- a pod.), čo je sémantickej organizácii adjektív
cudzie.

Stĺpec III - adjektívne paronymá.
Keïže východiskové slovesá te j to sémantickej skupiny sú deverbatívne, ako
paronymá prichádzajú do úvahy deverbalívne adjektíva. Majú význam schop-
nosti entity byl" predmetom manipulácie aiebo jej určenosti na manipuláciu
(lovný, vystrihavacf), prípadne vlastnost i vyplývajúcej z pôvodu (dovozo\ý,
náplavo\ý) Zalia� čo adjektívne paronymá n e m a j ú schopnos� viaza� na seba
príslovkové doplnenie miesta, n/i-ovc jednotky ju majú zachovanú, a tý»n sa
v nich posilňuje procesuálnos�: ulovený (kde) - lovný (*kdc<5, \ysnihnuiy
(odkia¾) - \ystnhowici (*odkia¾). dovezený (odkia¾) - dovozo\ý (*odkia¾),
naplavený (odkia¾) - náplavo\ý (*odkia¾))

Stĺpec IV - substant ívny základ ako možnos� n/l-ovcj jednotky zaradi�
sa do adjeklivneho slovotvorného systému:
Keïže väčšina východiskových slovies n/t-ových jednotiek tejto skupiny je
deverbativna, nie sú tu predpoklady na to, aby sa nejaký typ substantíva stal
oporou adjektivneho slovotvorného typu.

Stĺpce V a VI - slovotvorné deriváty. .
Pri tejto sémantickej skupine sa abstraktné podstatné meno ani príslovka
nevyskytujú

Stĺpec Vil - prípady sémantickej derivácie.
Pravidelná sémantická derivácia tu neexistuje, vyskytujú sa len je>j jednotlivé
prípady, a to na základe metafory: dedinky popriliepané na svahu, vysoko
položené miesto, šikmo položené oči, park vklmený medzi domami. Tieto

spojenia vyjadrujú polohu v priestore, akoby bola výsledkom priestorovej
manipulácie

Zaujímalo nás ïalej, ako sa systémové vlastnosti n/t-ových jednotick
prejavujú v texte, presnejšie, ak je pre istú skupinu n/t-ových jednotiek ty-
pické vlastnostné fungovanie, či tomu v textovej rovine zodpovedá upred-
nostňovanie pozície holého anteponovaného atribútu. Sledovali sme preto,
v akých pozíciách sa vyskytujú n/t-ové jednotky sémantickej skupiny psycho-
fyziologický stav živej bytosti. Analýza bohatého textového materiálu ukáza-
la, že n/t-ové jednotky tejto skupiny sa vyskytujú vo všetkých syntaktických
pozíciách. Preto výskyt n/t-ovej jednotky v pozícii anteponovaného holého
atribútu nepovažujeme za dištinktívnu vlastnos� vlastnostné fungujúcej
n/t-ovej jednotky. Vysvet¾ujeme si to jednak tým, že samotná atributívna
pozícia má dve funkcie, a to charakterizačnú a odkazovaciu, pričom charak-
terizačná funkcia zodpovedá vlastnostnému fungovaniu n/t-ových jednotiek,
odkazovacia procesuálnemu fungovaniu (pórov. Sazonova, 1975, s. 10), a jed-
nak tým, že pre kvalifikačné adjektíva je typická symetrickos� atributívnej
a predikatívnej funkcie, t. j. schopnos� vystupova� popri atributívnej aj v~pre-
dikatívnej pozícii (pórov. Kubnakova, 1977, s. 337).
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Propriá ako súčas� slovenskej a anglickej
stomatologickej terminológie

Gabriela Miššíková

Vysoká škola pedagogická, Nitra

Prekladový stomatologický slovník (Andrik a kôl.. 1992) obsahuje približ-
ne 2 100 slovenských stomatologických termínov Spomedzi nich len jedna
desiatka termínov (t. j. 0,5 %) obsahuje vlastné podstatné meno. Podobný
stomatologický slovník v angličtine (Harty - Ogston, 1987) uvádza medzi
4 000 termínmi asi 200 termínov (t. j. 5 %) obsahujúcich propná. Napriek
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