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Abstrakt: V príspevku si kladieme za cieľ predstaviť funkcionality nástroja DiaCollo, kto-
rý slúži na diachrónnu analýzu ustálených slovných spojení. DiaCollo umožňuje extraho-
vanie kolokácií z vybraných korpusov nemeckého jazyka a následný výskum kolokátorov v 
čase. Na príklade analýzy kolokátorov nemeckého substantíva Klima demonštrujeme jeho 
sémantiku a zmeny v používaní jeho kolokátorov v korpuse novinových textov s názvom 
Die ZEIT od roku 1946 až po súčasnosť. Väčšina kolokácií sa vzťahuje na opis spoločen-
ských a prírodných pomerov, čo reflektuje sémantiku samotného substantíva. Na základe 
analýzy možno pozorovať, že niektoré kolokácie (rauhes Klima) sa používajú v oboch vý-
znamoch. V 80. rokoch 20. storočia pribúdajú prvé kolokácie týkajúce sa globálneho otep-
ľovania, ktorých výskyt ďalej narastá v rokoch 2000 – 2009. Kontext jednotlivých výskytov 
priamo reflektuje aktuálne témy a dianie v spoločnosti v skúmanom období.
Kľúčové slová: korpusová lingvistika, kolokácie, DiaCollo, diachrónny výskum kolokácií, 
sémantika, klimatický diskurz

Abstract: In the paper, we attempt to introduce the features of the tool DiaCollo which is 
used for diachronic analysis of multiword expressions. DiaCollo enables the extraction of 
collocations from selected corpora of the German language, and the subsequent analysis 
of their collocators in time. Using the analysis of the collocators of the noun Klima, we 
demonstrate the semantics of the noun and changes in the use of its collocators in the 
corpus of newspaper texts Die ZEIT from 1946 to the present. Most collocations refer to 
the description of social and natural conditions, which reflects the semantics of the noun 
itself. Based on the analysis, we observe that some collocations (rauhes Klima) are used 
in both meanings. In the 1980s, the first collocations concerning global warming appear. 
Their occurrence gradually increases with the onset of the 2000–2009 era. The context 
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of individual occurrences directly reflects current topics and events in society within the 
studied period.
Keywords: corpus linguistics, collocations, DiaCollo, diachronic study of collocations, 
semantics, climate discourse

ÚVOD

Dynamický rozvoj korpusovej lingvistiky v posledných rokoch umožňuje 
strojové spracovanie reálne používaného jazyka (parole) pomocou počítačo-
vých nástrojov a exaktných štatistických metód (porov. Šimková 2008, 11–12). 
Postupnou digitalizáciou dát dochádza ku kvantitatívnemu nárastu počtu, ako 
aj veľkosti korpusov. Patria k nim aj historické korpusy, ktoré umožňujú skú-
mať jazykové dáta z diachrónneho hľadiska. Z nemeckých historických kor-
pusov možno na tomto mieste spomenúť korpusy DWDS Historische Korpora 
(1473 – 1969), Deutsch Diachron Digital1 (DDD), Deutsches Referenzkorpus2 
(DeReKo) a i. Rozdiel medzi diachrónnymi a historickými korpusmi spočí-
va v tom, že v diachrónnych korpusoch je možné skúmať zmeny a tendencie  
v jazyku na dlhšej časovej osi a v historických korpusoch možno skúmať len 
konkrétnu vývojovú fázu jazykového systému (Káňa 2014, 25).

Pri výskume kolokácií je diachrónny prístup k analýze ustálených slovných 
spojení pomerne novou oblasťou, keďže korpusy takéto funkcionality posky-
tovali len v limitovanom rozsahu alebo takouto funkciou nedisponovali vôbec. 
Cieľom predloženej štúdie je preto predstaviť nástroj DiaCollo a poukázať na 
jeho základné funkcionality na príklade analýzy vybraného podstatného mena.

FUNKCIONALITY NÁSTROJA DIACOLLO

DiaCollo3 (Jurish 2015) je voľne dostupný softvérový nástroj na extrakciu 
kolokácií z vybraných korpusov nemeckého jazyka, ktorý umožňuje výskum 
kolokátorov z diachrónnej perspektívy. Pod pojmom kolokácia pritom rozumie-
me ustálené slovné spojenia, ktoré tvorí sémanticky autonómna báza (v našom 
prípade substantívum Klima) a sémanticky závislé kolokátory (porov. Haus-
mann 1988; Vajičková – Luţa 2019, 20–21). Nástroj je vhodný pre výskumné 
účely lingvistov a filológov, ako aj odborníkov z radov humanitných, politic-

1 http://www.deutschdiachrondigital.de
2 https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/
3 https://www.dwds.de/d/ressources#diacollo
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kých či historických vied. V porovnaní s tradičnými nástrojmi ako Sketch Engi-
ne4 (Kilgariff et al. 2014) či DWDS Wortprofil5 asociačná miera v DiaCollo zá-
visí od času výskytu a/alebo od ďalších parametrov na úrovni dokumentu, resp. 
od dostupných metadát (Jurish 2015, 28). DiaCollo ponúka v užívateľskom ro-
zhraní v DWDS možnosť vyhľadávať v referenčných korpusoch, historických 
korpusoch, korpusoch novinových textov, vo webových korpusoch (blogy)  
a v špecializovaných korpusoch (politické prejavy, hovorený jazyk, filmové ti-
tulky a i.).6 Získané kolokátory sa zobrazujú v podobe grafickej vizualizácie, 
pomocou ktorej je možné skúmať, ako sa mení používanie a v niektorých prípa-
doch dokonca aj samotný význam slova a jeho kolokátorov v čase. Z diachrón-
nej perspektívy je tento nástroj využiteľný aj v oblasti historickej sémantiky, 
pretože ním získané výsledky často implikujú kultúrne a spoločenské zmeny.7

Pred samotným vyhľadávaním používateľ zvolí jeden z dostupných korpu-
sov, v ktorom bude vybrané heslo analyzovať. Ako už bolo uvedené vyššie, vý-
sledky sú prezentované vo forme interaktívnej vizualizácie (Obr. 1), v ktorej je 
možné dodatočne upravovať parametre, ako aj možnosti zobrazenia zvolením 
výstupného formátu (FORMAT). Nástroj ponúka možnosť skúmať konkrétne 
časové obdobie (DATE/S/), a to zadaním intervalu predmetných rokov (napr. 
2005:2010). Predvolenú štatistickú mieru logDice je možné zmeniť v časti 
SCORE, pričom k dispozícii sú údaje o absolútnej frekvencii, relatívnej frek-
vencii, mutual information či log likelihood. Časové epochy (SLICE) sú pred-
volené na obdobie 10 rokov, podľa potreby sa však dajú meniť. Používateľ má 
tiež možnosť navýšiť počet zobrazovaných výsledkov s najsilnejšou asociač-
nou mierou (KBEST), ktorej preddefinovaná hodnota je 10.

Farebná paleta vľavo udáva najvyššiu mieru asociácie (v tomto prípade 
logDice) znázornenú tmavočervenou farbou a následne klesá k hodnotám zo-
brazeným  žltou a zelenou farbou až do zápornej hodnoty vyznačenej modrou 
farbou. Kliknutím na vybrané výskyty (napr. vergiften) sa zobrazia detailné in-
formácie (Obr. 1): epocha, hodnota logDice, frekvencie slova, ako aj možnosť 
náhľadu KWIC (key word in context), ktorý umožňuje detailnejšie preskúmanie 
kontextu daného výskytu.

Pre účely skúmania kolokácií nástroj DiaCollo poskytuje tiež možnosť po-
rovnania dvoch významovo príbuzných hesiel, či už synoným, hyperoným, 

4 https://www.sketchengine.eu/
5 https://www.dwds.de/wp
6 https://www.dwds.de/d/korpora
7 Sémantike kolokácií sa v slovenskej germanistike venuje Anita Braxatorisová, k tomu po-

rov. aj štúdiu Prístupy k významu slova matka a jeho tematické kontexty v nemeckom jazyku 
uverejnenú v tomto čísle časopisu Philologia, s. 75–87.
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alebo hyponým, zvolením diff:collocations v časti PROFILE. Výsledkom je 
výpočet a grafické zobrazenie preferencie v štatistickej spájateľnosti kolokáto-
rov s vybranými dvoma heslami. DiaCollo ďalej umožňuje komplexné vyhľa-
dávanie použitím tzv. DDC Query Syntax.

V nasledujúcej časti štúdie demonštrujeme využitie funkcionalít DiaCollo 
na príklade analýzy kolokátorov substantíva Klima vo vybranom korpuse Die 
ZEIT.

DIACHRÓNNA ANALÝZA KOLOKÁTOROV  
SUBSTANTÍVA KLIMA

Predmetom nášho výskumu je analýza podstatného mena Klima a jeho kolo-
kátorov z diachrónneho hľadiska. V prípade substantíva Klima možno predpo-
kladať istý posun v používaní a sémantike, keďže v posledných desaťročiach 
sa do popredia v celospoločenských témach dostáva globálne otepľovanie  
a s ním spojený klimatický diskurz. Online slovník DUDEN uvádza dva význa-
my lemmy Klima: prvý sa týka poveternostných podmienok istej geografickej 

Obr. 1 
Príklad vyhľadávania kolokátorov substantíva Klima



165

PHILOLOGIA XXX/2

oblasti, druhý atmosféry medzi osobami, krajinami, štátmi, ktorú vyvolali isté 
okolnosti.8

Dané substantívum skúmame v korpuse novinových textov Die ZEIT (1946 
– 2018, N = 563 306 517 tokenov), kde na časovom úseku od 50. rokov 20. sto-
ročia až po súčasnosť demonštrujeme kolokabilitu substantíva Klima a séman-
tiku jeho kolokátorov. Pomocou diachrónnej analýzy v korpuse ZEIT odhaľuje-
me zmeny v používaní kolokátorov substantíva Klima v spomínanom časovom 
období (v rokoch 1946 – 2018). Výsledky sú rozdelené do jednotlivých dekád, 
v ktorých sme identifikovali desať štatisticky najvýznamnejších kolokátorov 
(KBEST = 10). Hodnoty logDice uvádzame v zátvorke.

I. 1950 – 1959
K významným kolokátorom v rokoch 1950 – 1959 patrili v danom korpuse 

adjektíva mild (5,88), politisch (3,65), sozial (3,52). Po detailnejšom preskúma-
ní kontextu výskytov možno zistiť, že slovné spojenie mildes Klima sa vzťa-
huje na popis rôznych cestovných destinácií, politisches Klima na politickú 
situáciu, či už vo svete, alebo v západnom a východnom Nemecku, a soziales 
Klima na opis atmosféry v národných podnikoch alebo atmosféry v krajinách. 
Keďže ide o roky po druhej svetovej vojne, je dosť pravdepodobné, že printové 
médiá opisovali práve zložitú spoločenskú situáciu v tomto období.

II. 1960 – 1969
V nasledujúcej dekáde stále pozorujeme relatívne dominantnú pozíciu ad-

jektív mild (6,02) a politisch (4,03). Ako je možné vidieť na Obr. 2, postupne 
však nastupujú aj ďalšie kolokátory: günstig (4,78), schaffen (4,30), geistig 
(3,29), Landschaft (3,16), herrschen (2,84).

Slovné spojenie Günstiges Klima sa vo väčšine prípadov týka viac spolo-
čenskej a politickej oblasti ako oblasti opisu prírodných podmienok (günstiges 
Klima für die Wiedervereinigung/auf dem Aktienmarkt/für private Investiti-
onen). Slovné spojenie Gestiges Klima sa vzťahuje na priblíženie spoločenskej 
či náboženskej atmosféry (geistiges Klima in Leningrad/der Vorkriegszeit/der 
Forschung). Ako sa dalo očakávať, v prípade kookurencie Klima und Lands-
chaft ide o opis prírodných podmienok istej krajiny. Podobne ako slovné spo-
jenie günstiges Klima, tak aj kolokácia Klima schaffen sa vo väčšine prípadov 
týka vytvárania istej spoločenskej či politickej situácie a navyše sa spája s už 
uvedenými adjektívami (ein günstiges Klima schaffen).

8 https://www.duden.de/rechtschreibung/Klima
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III. 1970 – 1979
V rokoch 1970 – 1979 dominujú v danom korpuse podobné kolokátory ako 

v rokoch 1960 – 1969, teda mild (5,13), geistig (4,74), politisch (4,19), sozial 
(4,19), pričom ako jediný kolokátor vzťahujúci sa na prírodu sa stále javí ad-
jektívum mild. Zo slovies ostáva štatisticky významné sloveso schaffen (4,16). 
V tomto období možno pozorovať nárast ďalších verbálnych kolokátorov ako 
herrschen (4,17), verschlechtern (4,04) a verändern (2,95). Všetky opisujú 
spoločenskú a politickú situáciu. Kolokácia das Klima verschlechtert sich sa 
používala napríklad na opis situácie v Severnom Írsku či Juhoslávii. Uvedené 
výskyty pravdepodobne priamo súvisia s Krvavou nedeľou – masakrom v Se-
vernom Írsku v januári 1972. V Juhoslávii v roku 1972 vypukla epidémia kiah-
ní. Spomenúť možno ešte kolokáciu verändertes (3,19) Klima, ktorá sa rov-
nako vyskytuje v spojení s politickou, hospodárskou a ekonomickou situáciou.

IV. 1980 – 1989
V rokoch 1980 – 1989 sa kolokátory mild (4,95), sozial (4,75), geistig 

(4,86), politisch (4,20) rovnako ako v predošlých obdobiach vzťahujú na spo-
ločenskú a politickú situáciu. Objavuje sa adjektívum rauh (4,42), ktoré po-
pisuje drsné prírodné (rauhes Klima der Britischen Inseln/rauhes sibirisches 

Obr. 2  
Vizualizácia kolokátorov substantíva Klima v časovej epoche 1960 – 1969
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Klima), ale aj spoločenské pomery (rauhes soziales Klima/das rauhe Klima der 
Bundesrepublik). Menej očakávaným je výskyt adjektíva kulinarisch (3,83). 
Po detailnom preskúmaní výsledkov však možno konštatovať, že kolokácia či 
kookurencia kulinarisches Klima vykazuje viacero výskytov v jednom rozsiah-
lom článku o gastronómii z roku 1985. K už vyššie spomenutým verbálnym 
kolokátorom pribúdajú v 80. rokoch kolokátory gedeihen (4,51) a herrschen 
(4,00). V prípade kolokácie etw. gedeiht in einem Klima ide prevažne o zachy-
tenie istej politickej situácie (in solchem Klima gedeiht keine Opposition/in 
solchem Klima gedeihen Terror und Gewalt), a teda o prenesený význam, ale 
čiastočne tiež o opis prírodných pomerov (Fichten gedeihen im feuchten Kli-
ma). V druhej polovici 80. rokov prvýkrát pozorujeme kookurenciu substantív 
Klima a Treibhauseffekt (3,89). Je možné, že tieto výskyty korelujú s udalosťa-
mi po roku 1985 a s výsledkami medzinárodnej konferencie Assessment of the 
Role of Carbon Dioxide and Other Greenhouse Gases in Climate Variations 
and Associated Impacts z októbra 1985, na ktorej sa predikovalo oteplenie pla-
néty v nasledujúcom storočí.9 Samotné výskyty svedčia ešte stále o miernych 
pochybnostiach týkajúcich sa účinkov skleníkového efektu, ako nasvedčujú 
nasledujúce príklady: fördern den sogenannten Treibhauseffekt, der das Klima 
auf der Erde zu verändern droht10/zur Zeit erwärmt sich das globale Klima ste-
tig – wegen des Treibhauseffekts11/Falls also der Treibhauseffekt für das Klima 
der Erde wirklich ein so entscheidendes Gewicht hat...12

V. 1990 – 1999
V rokoch 1990 – 1999 pozorujeme v danom korpuse naďalej výskyt adjek-

tív mild (4,96) a rauh (5,29), pričom možno konštatovať, že v prípade slovného 
spojenia rauhes Klima sémanticky stále dominuje opis politickej situácie (das 
Klima im vereinten Deutschland wird rauher). Väčšina výskytov sa týka priblí-
ženia situácie v strednej Európe, kde v 90. rokoch došlo k významným prevra-
tom, pádom režimov, ale aj k vyostrovaniu ďalších konfliktov (Das Klima ist 
rauher geworden in Belgrad), ktoré viedli až k občianskym vojnám (Juhoslávia 
1991 – 2001). Spojenie Klima so slovesom herrschen (4,35) sa, rovnako ako aj 

 9 https://web.archive.org/web/20131121040937/http://www.scopenvironment.org/downloadpubs/
scope29/statement.html

10 Hupe, Rainer. 1987. Maßvorlage für den Neuen. ZEIT ONLINE. 21. august 1988. http://www.
zeit.de/1987/35/massvorlage-fuer-den-neuen

11 Gribbin, John. 1988. Die Sonne Spinnt. ZEIT ONLINE. 5. august. 1988. http://www.zeit.
de/1988/32/die-sonne-spinnt

12 Steinert, Harald. 1988. Zweifel am Klimakollaps. ZEIT ONLINE. 21. október 1988. http://
www.zeit.de/1988/43/zweifel-am-klimakollaps
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v predchádzajúcom období, vo veľkej miere vzťahuje na opis napätej politickej 
či spoločenskej situácie vo svete. V prípade kookurencií so substantívami v ro-
koch 1990 – 1999 pribúda kookurencia Klimamodell (4,17) (das heutige Klima 
mit aufwendigen Klimamodellen/Klimamodelle können anhand des heutigen 
Klimas validiert werden/Klimamodelle simulieren das Klima).

Substantíva Energie (5,13), Umwelt (4,84) a Wuppertal (4,00) sa prevažne 
týkajú názvu inštitútu Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie a nemož-
no ich teda považovať za relevantné pre diachrónnu analýzu kolokátorov či 
zmien vo význame. Napriek tomu však nesporne svedčia o dianí vo svete, keď-
že inštitút inicioval svoju výskumnú činnosť začiatkom 90. rokov.

V tomto období pozorujeme kookurenciu Viktor Klima (6,45), ide však 
o priezvisko rakúskeho ministra financií a z tohto dôvodu nie je tento výsledok 
relevantný pre význam slova Klima. Podobné platí aj v súvislosti s rakúskym 
politikom Vranitzkym (4,10) v spojení so spomínaným Klimom či spisovate-
ľom Ladislavom Klimom (4,20).

VI. 2000 – 2009
Pre porovnanie kolokátorov vyskytujúcich sa  v rokoch 1960 – 1969 uvá-

dzame v období vymedzenom rokmi 2000 – 2009 vizualizáciu (Obr. 3), z ktorej 
vyplýva, kde dochádza k signifikantným posunom významov kolokácií.

Obr. 3  
Vizualizácia kolokátorov substantíva Klima v časovej epoche 2000 – 2009
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Kolokácia mildes Klima (5,05) sa v 3 prípadoch z 23 prípadov vzťahuje aj 
na politickú situáciu (napr. mildes politisches Klima), ale väčšinou ide v tej-
to súvislosti o opis prírodných pomerov. V prípade adjektíva gesellschaftlich 
(4,95) sa zistené významy týkajú prevažne popisu spoločenských tém v rámci 
jedného národa, ide o témy ako liberalizácia, diskriminácia, práva žien, ktoré 
len ťažko možno generalizovať.

V prípade kolokátoru verändern (4,92) sa iba 4 výskyty z 35 výskytov tý-
kajú zmeny klímy planéty a prevažujú slovné spojenia, kde figurujú prívlastky 
medzinárodná, intelektuálna či spoločenská klíma, ktorá sa nejakým spôsobom 
zmenila. Výskyty kolokácií das Klima retten (4,96) sa viažu na články týkajúce 
sa možností záchrany klímy a znižovania emisií CO2. Dá sa konštatovať, že 
všetky výskyty sa týkajú klimatického diskurzu a dominujú v rokoch 2007 – 
2008. Túto vyššiu frekvenciu kolokácií týkajúcich sa klimatického diskurzu 
možno pripísať výsledkom správy Medzinárodného panela pre zmenu klímy 
(IPCC) z roku 2007, na základe ktorej sa zmena klímy z 90 % pripisuje výsled-
kom ľudskej činnosti a ktorá zároveň predstavuje rôzne scenáre globálneho 
otepľovania, ktoré ľudstvo čakajú.13 Keďže ide o korpus novinových článkov, 
je len prirodzené, že printové médiá na danú správu zareagovali.

Pri kolokátore vergiften (4,75) sme identifikovali až 25 z 28 prípadov tý-
kajúcich sa opisu výlučne politickej alebo napätej spoločenskej atmosféry.  
V tejto súvislosti možno uviesť príklad „Das Misstrauen ist riesig, das Klima 
vergiftet“14, ktorý sa vzťahuje na referendum na odvolanie venezuelského pre-
zidenta v roku 2004. Naopak, v prípade verbálneho kolokátora schaden (4,81) 
možno pozorovať výlučne výskyty naviazané na význam škodiť klíme, často 
v spojení s používaním motorových vozidiel. V prípade kolokátora herrschen 
(4,76), podobne ako v predošlom období, prevládajú významy týkajúce sa spo-
ločenskej situácie (es herrscht ein Klima der Angst/Aufregung).

V prípade kookurencií so substantívami sa v tomto období opakuje slovo 
Umwelt (5,41), často v spojení s už spomínaným inštitútom, ale aj vo vzťahu 
k ochrane klímy a životného prostredia (Klima und Umwelt werden geschont/
Schutz der Umwelt und des Klimas). Prirodzene, dal sa očakávať aj nástup sub-
stantíva Verbrauch (4,73), ktoré v spojení so substantívom klíma opisuje, aký-
mi spôsobmi spotreba produktov či prírodných zdrojov škodí klíme (Verbrauch 
von XY schadet dem Klima). Opätovne sa objavuje aj slovo Energie (5,07)  
v názve spomínaného inštitútu, ale už aj v ďalších výskytoch ako napr. erneu-
bare/fossile Energie ovplyvňujúca stav klímy.

13  https://www.sciencedaily.com/terms/ipcc_fourth_assessment_report.htm
14 Schmid, Thomas. 2004. Der Messias von Caracas. ZEIT ONLINE. 12. august 2004. http://

www.zeit.de/2004/34/Ch_87vez 
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VII. 2010 – 2018
V poslednom skúmanom období (porov. Obr. 1, ktorý slúži aj ako ukáž-

ka práce s nástrojom DiaCollo) sme zaregistrovali dominanciu adjektíva mild 
(5,43), ktoré sa v spojení so substantívom Klima vždy vzťahovalo na opis des-
tinácií, napr. etw. bietet mildes Klima/ist bekannt für mildes Klima. Adjektívum 
gesellschaftlich (5,52) sa opätovne vzťahuje na spoločenské pomery v nemec-
ky hovoriacich krajinách.

V prípade kolokátora vergiften (5,69) pozorujeme 51 výskytov, ktoré sa tý-
kajú výlučne preneseného významu daného slova (Klima in XY ist vergiften/
Klima zwischen X und Y ist vergiftet), ktorý dominuje v súvise s vykreslením 
politickej situácie v USA popisujúcej atmosféru medzi demokratmi a republi-
kánmi v roku 2015 či so spoločenskou klímou v Turecku v roku 2017.

V prípade slova Umwelt (7,74) ide čiastočne o názov inštitútu a ministerstva 
(Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewissenschaft), ale aj o tematicky 
relevantné kookurencie ako Schutz von Klima und Umwelt/etw. schont Umwelt 
und Klima.

Substantíva Wissenschaft (5,89) a Wetter (5,28) sa vo väčšine prípadov 
vzťahujú na odkazy v online novinách označujúce témy podobné téme Klima. 
Spojenia Wetter und Klima sa však vyskytujú aj so spojkou und. V prípade 
substantív Klimagipfel (7,02), UN (6,66), Lesen (5,26) ide iba o odkazy na jed-
notlivé články (Lesen Sie hier mehr zu den Themen Klima/UN a pod.).

Obr. 4  
Časová krivka výskytu kolokátorov substantíva Klima
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Ako bolo spomenuté vyššie, nástroj DiaCollo ponúka možnosť meniť 
štatistické hodnoty cez časť SCORE. Relatívna frekvencia slova (Frequency 
per Million /fm/) a nastavenie výstupného formátu (FORMAT) na možnosť 
Highchart tak umožňujú ucelený pohľad na časový priebeh výskytu koloká-
torov (Obr. 4). V tomto prípade získavame mierne odlišné výsledky ako pri 
používaní miery logDice.15

Pre potreby prehľadnosti sme znížili hodnotu KBEST z 10 na 5. Keď skú-
mame jednotlivé kolokátory v čase na základe ich relatívneho výskytu (fm), 
ako najvýraznejšia kolokácia sa ukazuje politisches Klima, ktorá dosahuje svo-
je maximum v rokoch 1970 – 1979. Kolokácia stúpa z hodnoty 0,64 v roku 
1950 na hodnotu 1,23 a následne opätovne klesá. Ďalší zaujímavý trend vyka-
zuje kookurencia substantív Klima a Jahr, ktorá od roku 1950 (0,08) postupne 
stúpa smerom k obdobiu od roku 2000 (0,66), v ktorom sa dané výskyty týkajú 
prevažne už len opisu stavu klímy za posledné roky.

ZÁVER

Výsledky analýzy kolokátorov substantíva Klima v čase ukazujú, že domi-
nantnou kolokáciou naprieč všetkými skúmanými obdobiami (1946 – 2018) je 
mildes Klima, ktorá alternuje medzi intervalmi logDice 4,92 – 6,02 a vzťahuje 
sa na popis prírodných pomerov určitej krajiny. V období 1950 – 1979 ide pre-
važne o adjektívne kolokátory (politisches/günstiges/geistiges/soziales Klima), 
ktoré popisujú spoločenskú a politickú situáciu vo svete. Ich vyšší výskyt mož-
no čiastočne pripisovať obdobiu po druhej svetovej vojne, ale aj meniacej sa 
spoločenskej situácii 60. a 70. rokov. Z verbálnych kolokátorov v uvedenom 
období pozorujeme schaffen a herrschen, v období 70. rokov kolokácie das 
Klima verschlechtert sich/verändert sich. Všetky spomínané slovesá sa zväč-
ša vzťahujú na spoločenskú situáciu. Badateľný posun významu smerom ku 
klimatickému diskurzu možno zaznamenať v 80. rokoch, keď sa prvýkrát ob-
javuje kookurencia Treibhauseffekt. V tomto období je dominantnou koloká-
ciou rauhes Klima, ktorá sa používa v oboch významoch (meteorológia, spo-
ločnosť), pričom odráža hlavne zmeny v politickej situácii v Európe koncom 
80. rokov. Podobne je to v prípade slovesa gedeihen, ktorého použitie prevláda  
v prenesenom význame a týka sa spoločenskej situácie. V 90. rokoch pribúdajú 
kookurencie Klimamodell, Energie a Umwelt. V období 2000 – 2009 sme iden-
tifikovali výraznejší posun sémantiky smerom k opisu klimatického diskurzu,  

15  K štatistickému spracovaniu a metódam porov. Ďurčo 2010.
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a to s nástupom kolokácie das Klima retten. Sloveso verändern sa však v spoje-
ní so substantívom Klima naďalej používa na opis zmien v politickej situácii vo 
svete. Napriek tomu, že by sa dalo očakávať, že kolokácia das Klima vergiften, 
resp. das Klima ist vergiftet sa bude viazať na popis klímy planéty, možno kon-
štatovať, že pri takmer všetkých výskytoch ide o prenesený význam vzťahujúci 
sa na popis nepriaznivej spoločenskej atmosféry.

Z lexikografického hľadiska pri substantíve Klima online slovník Duden 
uvádza dva dominantné významy: 1. a) typický ročný priebeh poveternostných 
podmienok v určitej geografickej oblasti, b) umelo vytvorený vzťah medzi tep-
lotou a vlhkosťou vzduchu v uzavretom priestore a 2. atmosféra alebo vzťahy 
medzi osobami, skupinami a štátmi a pod. vyvolaná istými udalosťami alebo 
okolnosťami.16 V slovníku? DWDS nachádzame v tejto súvislosti tri významy: 
1. priemerný stav atmosféry pre určitú geografickú oblasť, typický druh a opa-
kujúci sa priebeh poveternostných podmienok; aj meteorologické podmienky 
na iných planétach, 2. súhrn zväčša umelo vytvorených podmienok v prostre-
dí týkajúci sa teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a pod. v uzavretom priestore 
naplnenom vzduchom, resp. plynom, 3. [prenesene] nálada, atmosféra medzi 
osobami alebo skupinami osôb, inštitúciami, medzi štátmi, ktorá je podmienená 
psychologickými, sociálnymi okolnosťami a pod.17

Pri porovnaní výsledkov v korpuse Deutsches Referenzkorpus (DeReKo-
2020-I)18 prichádzame k záveru, že pri podstatnom mene Klima dominujú po-
dobné adjektíva: politisches Klima (LLR = 23003, F = 6037), gutes Klima (LLR 
= 11980, F = 3090), mildes Klima (LLR = 11717, F = 1144) a gesellschaftliches 
Klima (LLR = 46424, F = 1724). Štatisticky významné bolo aj slovné spojenie 
Klima der Angst (LLR = 37389, F = 3913).

Záverom možno konštatovať, že diachrónna analýza kolokátorov podáva 
aj obraz o sémantike substantíva Klima. Niektoré identifikované kolokácie sa 
paralelne používali v oboch významoch (rauhes Klima – drsná klíma /pove-
ternostné aj spoločenské podmienky/). V súvislosti s klimatickým diskurzom 
možno pozorovať nárast relevantných kolokátorov a kookurencií od 80. rokov 
a ich výraznejšiu prítomnosť po roku 2000.

16 https://www.duden.de/rechtschreibung/Klima
17 „Klima“, bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.

dwds.de/wb/Klima>, abgerufen am 05.11.2020.
18 Das Deutsche Referenzkorpus DeReKo, http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/,

am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim.
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