terpentinj no konecz nože RN 17 - 18 st; preš deň čtytikrate w piwe, kolík na
konec noía wzjti se múze, dawcg; w herbathce, čo na konec nože wezmess
z toho prassku, užjweg; čo na geden konec nože \vezmess, w knižmentoweg
vvode davveg HT 1760
$pic noža - vžjwey každodenní 5 neb 6 sspicu nože z geleniho rohu, z toho
na geden sspic nože wzj(i; \>žjwey z knve kozlovvé pul ližice s žhvým ohnem na
2 sspice nože smýssané TS 1771
medzi prsty/palce - wezmy špicanardoweho kvveni, gak mnoho s pettny palcy
wziti se nniže; vvezmy niže lisíkuow, čo se mezy 3 palce \vzjti nniže; wezmy
lewanduloweho kwetu, čo se inezy čtiri palce ivzjli inuže; weztny jlorum hyperíci mezy pet prsty; wczmy solj inezy tij prsty; vvezmy swietleg sprosteg fialky,
zeliny meliloti, slezu, každého gak mnoho se mezy dwa prsty wezine RT 17. st;
vvezmi romančekii, slezu, balssamu, každého čo mezy prsty stisknuti tnužess
HT 1760; kvetu rozmaiigoweho, czo mezy sztynna palczy môže wzal; z matierineg duszky kwetu, czo sziynna palczy môže wzit RP 18. st
Kontamináciou predchádzajúceho spojenia vzia medzi prsty a spojenia
vzia štipku niečoho, ktoré v analyzovaných textoch nie je vôbec prítomné,
vzniklo nasledujúce, čiastočne deformované spojenie: vvezmi k tomu soli
wareneg, čo chceš mezv tri sstipky RG 18 st. Ako predchádzajúce lexikálne
jednotky, aj ono je vyjadrením minimálneho množstva
Lexikálne jednotky, ktorých typickým príznakom je komparácia, sú
ïalšou skupinou lexiky približne vyjadrujúcou obsahové miery. Vyjadrujú
vždy len ve¾mi malé množstvá, a to na báze porovnávania s nejakou konštantou. Najfrekventovanejším konštrukčným typom sú preto prirovnania
a nekomparatívne jednotky, ktoré z nich vznikli. Prirovnávanú čas tvorí
meraná látka, prirovnávajúcou časou je spomínaná konštanta - plod bežne
rozšíreného a používaného ovocia, /.eleniny, korenia a pod. - pričom rozhodujúca je ve¾kos konštanty, jej obsah Napr.:
lieskový orech flie-, lí-j - tento lckwar gest dobiy w čas inomj stareg osobe za
geden lieskový orech, mladému necit inencg RT 17 st, každú čiwi1it hodjnu
gako geden Ijskovvj orech z toho dávali, dobrého* teriaku pol druha kvventla
anebo yako lieskový orech HT 1760
orech - wezmy gafjru gako orech, čze>wenŕg mieiy pol časlky meneg: vvezmy
za pol orecha sprawedli\velio benjatskeho midlu a dvvakral lak mnoho vitnolu;
cukni na noc na gedcnkrai gako pol orecha nvz/n RT 17 st; ráno y vvcčcr
gako gcdcn orech wc wjnc užjvveg HT 1760
vlašský orech - lekwar. s ktereho se vvecer v ráno za wlaskv orech ma pngati
RT 17. st
muškátový orech ~ to spolu smjss] a každj dcn ráno y vvečer z toho gako
geden musskatovvy orech užjvveg HT 1760
gaštan - každý deň trikrate z toho gako geden kassian ufjweg HT 1760
hrach - kdy nekdo ospanljvvu chorobu ma, ternu polož geden kusek gako
hrach na yazik OCh 17. st; gako hrach kusek gaffm; sagečjho sadla za hrach
RT 17. st; kafjht za geden hrach do bavvlny zavviň a do ucha vvlož TS 1771
hrachové zrno - sotv za gedno zrno hrachowc a tak mnoho wlaskeho kminu
RN 17.-18. st
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Konopné /rno - udelat potreba pilulky jak konopné zrno RO 18 st
konopné zrnko - tato mušt nech sc trikrát za deň gako konopné zinko de?
kutcčka oka položí RT 17. st
bobok [-ek] - yako bobek muž u \vine piygitj toho prachu HL 17. st
bobové zrno [zr-, zer-J - nemocznemu jak bobové zrno dát w nápoju; day pit
ocsarowanemu theriaky jak bobové zemo RO 18 st
šošovica - djteti dati čenveneho tergaku na spanj gako gednu ssossovvicy
anebo y wjc, vvedle wcku HT 1760
vajce -- vveziny sta/vho sadla za trj wagca RT 17. st
Ako vidie z uvedených dokladov, nie je vždy možné jednoznačne urči,
či ide o obsahové miery. V prípadoch typu wezmy starého sadla za írj wagca
RT 17. st, soly za gedno zrno hrachovve RN 17.- 18. st a pod., by sme mohli
uvažova aj o tom, že uvedená lexikálna jednotka funguje ako jednotka
hmotnosti Vzh¾adom na r o, že používanie obsahových mier bolo podstatne
frekventovanejšie, sa však prikláňame k interpretácii, že primárnu úlohu tu
zohráva obsah konštanty, a nie jej hmotnos.
Lexikografická prax ukazuje, že v súvislosti s týmito viacslovnými lexikálnymi jednotkami vzniká problém s ich klasifikáciou. Nie je totiž jednoznačné, či ich hodnoti ako lejdkalizované spojenia alebo frazeologické jednotky
Ak vychádzame /. Mlackovcj frazeologickej teórie, potom chápemefrazeologickú jednotku ako slovné spojenie, ktoré vzniklo prehodnotením už
existujúceho vo¾ného spojenia Toto nadobúda nový význam, pričom novovzniknutá seméma sa zafixuje, ustáli (Mlacek, 1984, s. 25). V našom prípade
však o procese nadobúdania nového vý/namu hovori nemôžeme, takto
chápaný proces frazeologizácie tu neprebehol Podmienky definície frazeologickej jednotky, ktorá funguje ako „ustálené slovné spojenie, vyznačujúce
sa obraznosou a nerozložite¾nosou svojho významu, ako aj expresívnosou" (Mlacek, 1984, s 46), opisné vyjadrenie miery alebo objemu nespĺňa.
Charakterizuje ho len jeden príznak, ustálenos, čo však je zároveň aj jedným z príznakov terminologickej lexiky. Navyše si treba uvedomi, že primárnu funkciu tu plní vecný charakter pomenovania, lexikálna jednotka teda
prvoplánovo vystupuje ako nominálne pomenovanie nocionálneho charakteru vyjadrujúce určitú hodnotu. Preto si myslíme, že dané slovné spojenia sú
lexikali/ované, nie frazeologické a obrazné, ako také by sme ich odporúčali
aj klasifikova
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