
Častý je výskyt zdvojených spoluhlások, hlavne pri zmene dl -> //
(j:rivie!!i, villiF^a, ieU:í!fa}, dn —> nn (jenmi, mnnút), pôsobenú.i asimilácie
sa inera aj dí -o tí (Oildlto, prctlini), čš -* čč (tnluččá, vedci).

Medli ďalšie znaky patria napr.: namiesto ťh sa vyslovuje k (kceš, sko-
val, varek), pričom spoluhlásková skupina chc sa vyslovuje ako st, n-pr.
v slove ncsteí, skupina šťje s tvrdým í (štasní, ešte), /áverové konsonanty d,
t, k zanikajú hlavne na asiroilačných miestach na začiatku z v strede slova
(volade, ds, nesLá), v zaniká pred kcusonantir.; na isčiatki! slova (šetko,
tcdi, lani, ždi), ale i v strede v spoluhláskovej skupine (naštíviť). Ojcamele sa
vyskytne aj disimilácia n: diaľku, napr. zmena r— r —> r—I v slove hand-al.
4. V súčasnosti sa už klasický dialektologický výskum, letmého cieľom bolo
\ 3 óerpávajúcr . n''t.aí vrr^'y znaky skúmaného nárečia, nedá robiť. Vplyvom
spisovného ja/.y: č. r-T.x'a postupne zanikajú a v teréne často zostávajú
k dospozícii len relikty vytrácajúcich sa znakov, na základe ktorých je ťažko
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zrekonštruovať pôvodný stav nárečia. Ďalší výskum by preto mal byť zame-
raný na opis súčasnej jazykovej situácie na konkrétnom nárečovom území
s využitím moderných sociolingvistických metód (pórov. Smatana, 1992).
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Kategória ustálenosti v historickom frazeologickom fonde

Alexandra Rajčanová

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

O frazeologický systém je v poslednom období v synchrónnom lingvis-
tickom výskume pomerne výrazný záujem, názory na presné vymedzenie
a chrakteristiku frazeológie sa však (niekedy až diametrálne) rôznia. Napriek
tomu nachádzame pri definovaní základných kategonálnych príznakov vo
väčšine teórií styčné body. Frazéma a idióm je podľa F. Čermáka „nemode-
lové a ustálené syntagma prvku, z nichž aspoň jeden je z hlediska druhého
členem extrémne omezeného a zavŕeného paradigmatu (formálne a vétšinou
i sémanticky)" (Čermák, 1993, s. 45). František Miko podáva komplexný
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