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Abstrakt: V predloženom príspevku upriamujeme pozornosť na niektoré lingvistické a lin-
gvodidaktické prístupy ku kolokáciám v slovenskej germanistickej škole, ktoré sme riešili 
v rámci projektov na PdF UK v Bratislave1, prezentovali v štúdiách a aplikovali v prie-
kopníckych vysokoškolských učebniciach. Štúdia je zároveň úvodom k tematickému bloku 
Výskum kolokácií a kolokačná didaktika.
Kľúčové slová: cudzí jazyk, kolokácie, komparačná analýza, kompetencie a zručnosti, po-
čítačová a korpusová lingvistika

Abstract: In the presented paper, we focus on several linguistic and linguodidactic 
approaches to collocations in the Slovak school of German studies. These approaches have 
been researched in projects at the Faculty of Education, Comenius University in Bratislava, 
presented in papers and applied in pioneering university textbooks. At the same time, this 
study serves as an introduction to the thematic block entitled Výskum kolokácií a kolokačná 
didaktika (Research on Collocations and Teaching Collocations).
Keywords: foreign language, collocations, comparative analysis, competences and skills, 
computer and corpus linguistics

1 KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako 
relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysoko-
školské štúdium.
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ÚVOD

Tematický blok Výskum kolokácií a kolokačná didaktika sme venovali téme 
kolokácií, ktoré sa dostali do pozornosti súčasnej lingvistiky a lingvodidaktiky 
predovšetkým v posledných dvoch desaťročiach, hoci už v 60. rokoch minulé-
ho storočia sa objavovali názory, že osvojovanie si slovnej zásoby nie je učenie 
sa jednotlivých samostatných slov, pretože slovo nie je „prirodzená jazyková 
jednotka“2, ale až v slovnom spojení nadobúda svoj jednoznačný význam.

Lingvodidaktici a aj učitelia cudzích jazykov si stále viac uvedomovali, že 
na spájanie slov do zmysluplných slovných spojení a viet je okrem ich grama-
tických vlastností potrebné aj poznanie ich sémantickej spájateľnosti. V zho-
de s touto teóriou, ale aj s praktickou skúsenosťou intenzívnejšie upriamovali 
pozornosť na spájateľnosť slov. V germanistickej literatúre sa pre spájateľnosť 
slov etabloval pojem kolokabilita, hoci aj tu sa používajú tiež ďalšie pojmy, ako 
o tom svedčia početné štúdie mapujúce vývin teórií o spájateľnosti slov3. Slo-
venskí lingvisti sa venujú otázke spájateľnosti a ustálenosti istých spojení slov 
v slovenskom jazyku skôr pod pojmom ustálené slovné spojenie4 a až v posled-
nom desaťročí sa objavujú aj pojmy kolokácia, kolokabilita5. 

K výskumu kolokácií (ustálených slovných spojení) vo vyučovaní cudzích 
jazykov prispeli veľkou mierou tiež slovenskí germanisti. V rámci ich projek-
tov vznikli štúdie, ako aj priekopnícke vysokoškolské učebnice, časť z nich 
predstavíme v tejto štúdii a ďalšiu časť v nasledujúcich štúdiách tohto tema-
tického bloku. Z prevažnej časti ide o príspevky zo záverečnej konferencie Vý-
skum kolokácií a kolokačná didaktika. Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo 
vyučovaní cudzieho jazyka, organizovanej dňa 11. októbra 2019 na PdF UK  

2 Pozri Leonhardi (1964).
3 Niektoré práce o kolokáciách a kolokabilite uvádzame vo vysokoškolskej učebnici Ďurčo – 

Vajičková – Tomášková: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch. Ein Lehrbuch, 
v ktorej sa zaoberáme aj vývinom kolokačnej terminológie (11–50).

4 Lapárová (1953), (Jarošová (1992, 1995, 1999, 2000a, 2000b, 2000c, 2007), Kačala (1993, 
1997a, 1997b, 1997c, 2002, 2010, 2019), Ološtiak (2009), Ološtiak – Ivanová (2013).

5 Ološtiak – Ivanová v monografii Kapitoly z lexikológie. Lexikálna sémantika a viacslovné po-
menovania (Prešov 2013) pracujú s pojmom kolokácia, kolokabilita atď. Nadväzujú na kon-
cepciu F. Čermáka (2006), podľa ktorej sa diferencujú systémové kolokácie (viacslovné pome-
novania: termínové, propriálne a idiómy a frazémy, napr. maslo na hlave), textové kolokácie 
(neustálené uzuálne spojenia slov) a textovo-systémové kolokácie (bežné uzuálne kolokácie, 
napr. umyť si ruky. Podľa funkcie určujú štyri skupiny: frazémy, odborné termíny, vlastné 
mená a lexikalizované spojenia. Nefrazeologické ustálené spojenia (lexikalizované spojenia) 
sú v slovakistickej literatúre niekedy označované aj ako združené pomenovania.
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v Bratislave v rámci projektu Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia prob-
lematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov  
a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium, ktorý sme na Katedre ne-
meckého jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií PdF UK riešili ako pro-
jekt KEGA v tematickej oblasti nové technológie, metódy a formy vo výučbe 
v rokoch 2017 – 2019, nadväzujúc na projekt Konfrontačná analýza ustálených 
slovných spojení v nemčine a slovenčine z rokov 2014 – 2016.

HLAVNÉ CIELE KOLOKAČNÉHO VÝSKUMU  
NA PDF UK V BRATISLAVE

Cieľom obidvoch projektov bolo poukázať na to, že výskum kombinatori-
ky jazykových prvkov na všetkých rovinách jazykového systému by mal pat-
riť medzi ťažiskové jazykovedné problémy, pretože výsledky tohto výskumu 
možno aplikovať pri opise gramatického a aj lexikálneho systému jazyka, ako 
aj pri tvorbe slovníkov, gramatík a učebníc. Začali sme konfrontačným výsku-
mom, pomocou ktorého sme chceli vo výučbe cudzích jazykov zistiť analógie 
a anomálie v lexikálnej spájateľnosti slov a určiť mieru identity a idiosynkrázie  
v kolokabilite dispozičných jednotiek dvoch jazykov. 

Časť výsledkov prvého projektu sme prezentovali v zborníku Kollokations-
forschung und Kollokationsdidaktik6, ktorý sa skladá z lingvistických a lingvo-
didaktických štúdií. V štúdii Kollokationen in der Wissenschaftssprache am 
Beispiel von Astrophysik7 sa Simona Tomášková po vymedzení pojmov Wissen-
schaftssprache a Fachsprache zaoberá korpusovou analýzou vybraných kolo-
kácií s bázovými slovami Kenntis, Untersuchung, Analyse, Versuch, Beobach-
tung, Ergebnis a porovnáva ich výskyt vo vedeckých a odborných textoch. Vplyv 
asociácií na osvojovanie si kolokácií v cudzom jazyku je predmetom výskum-
nej sondy prezentovanej v štúdii Wie ist der Einfluss von Assoziationen auf den 
Erwerb von Kollokationen8 z pera Márie Vajičkovej. V lingvodidaktickej štúdii 
Zum Einsatz von authentischen Texten bei der Aneignung von Kollokationen9 
Peter Gergel zdôrazňuje potrebu pracovať pri osvojovaní si kolokácií v cudzom 
jazyku s autentickými textami. Ivica Kolečáni Lenčová sa v príspevku Kolloka- 

 6 Ďurčo (Hg.) (2016).
 7 Tomášková (2016). 
 8 Vajičková (2016).
 9 Gergel (2016).
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tionen: Theorie versus Praxis? oder Kollokationen im Fremdsprachenunter-
richt10 zamýšľa nad teóriou a pedagogickou praxou pri práci s kolokáciami. 
Peter Ďurčo sa snaží sformulovať koncept kolokačnej didaktiky v štúdii Zum 
Konzept der Kollokationsdidaktik und des Kollokationslernens bei Germanis-
tikstudenten11, na ktorý nadväzuje Monika Šajánková v článku Entwicklung 
der produktiven Kollokationskompetenz bei Germanistikstudenten in der Slo-
wakei12. Okrem uvedených štúdií obsahuje zborník aj ďalšie práce o lexikál-
nych, lexikografických, gramatických alebo sémantických otázkach súvisia-
cich s aktuálnym výskumom ustálených slovných spojení a s ich používaním 
v cudzom jazyku.

Po konfrontačnom lingvistickom a lingvodidaktickom výskume kombina-
toriky bolo hlavným cieľom ďalšieho projektu aktualizovať súčasné lexikálne 
minimá v existujúcich štandardoch Spoločného európskeho referenčného rám-
ca pre jazykové znalosti (SERR), inovovať prístup k spracovaniu a prezentá-
cii lexikálnych miním o aspekt ich lexikálnej spájateľnosti, rozšíriť obsahové 
zameranie praktických cvičení študentov nemeckého jazyka o problematiku 
ustálených slovných spojení a vypracovať ucelený e-learningový modul na 
osvojovanie si teoretických vedomostí a praktických zručností z problematiky 
ustálených slovných spojení (ako to uvádzame v opise cieľov projektov).

V obidvoch projektoch sme využívali moderné technológie v oblasti počíta-
čovej a korpusovej lingvistiky, ktoré ponúkajú nový metodologický prístup ku 
skúmaniu kolokability jazykových jednotiek, využívali sme najmä matematic-
ko-štatistické modely overovania kookurencie a kolokability slov. Chceli sme 
poukázať na to, že príprava študentov filologických smerov musí reflektovať 
dynamický a búrlivý rozvoj technológií v oblasti korpusovej lingvistiky. Pri 
príprave filológov je potrebné držať krok s inováciou a modernizáciou vyučo-
vania a vytvoriť pre nich predpoklady na osvojenie si práce s novými nástroj-
mi, technológiami a aplikáciami na výskum, štúdium a vyučovanie jazykov. 
V učebniciach, ktoré sú jedným z výstupov projektov, sa preto venujeme té-
mam, ktoré pomáhajú našim recipientom oboznámiť sa s vedeckými teóriami 
a pojmami, ale upriamujeme pozornosť aj na metódy, pomocou ktorých nado-
budnú zručnosti potrebné v práci s jazykovými korpusmi a matematicko-štatis-
tickými modelmi overovania kookurencie a kolokability slov.

10 Kolečáni Lenčová (2016).
11 Ďurčo (2016).
12 Šajánková (2016).
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VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE A CVIČEBNICE,  
KTORÉ VZNIKLI V RÁMCI PROJEKTOV

O ustálených slovných spojeniach sme vypracovali teoretickú vysokoškol-
skú učebnicu Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch. Ein Lehr-
buch13, určenú pre germanistov a budúcich učiteľov nemčiny ako cudzieho ja-
zyka, ktorá obsahuje okrem výsledkov lingvistického výskumu kolokácií tiež 
metodický a didaktický postup ich prezentácie, nácviku, upevňovania a použi-
tia vo vyučovaní cudzích jazykov. Učebnica nadväzuje na učebnicu a cvičebni-
cu Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch (2016, 2017)14. Na 
základe autentických textov, existujúcich jazykových korpusov a najnovších 
kolokačných slovníkov sme pre poslucháčov študijného programu učiteľstvo 
nemeckého jazyka a literatúry a študijného programu cudzie jazyky a kultú-
ry spracovali najmodernejšími metódami 24 základných tematických okruhov 
v ďalších troch vysokoškolských cvičebniciach Kollokationen I (2019), Kol-
lokationen II (2018), Kollokationen III (2018)15. Didaktické postupy a modely 
cvičení sú aplikovateľné aj vo vyučovaní ďalších cudzích jazykov. Na osvo-
jovanie si teoretických vedomostí a aj praktických zručností z problematiky 
ustálených slovných spojení sme vypracovali tiež e-learningový modul, ktorý 
je dostupný na webovej stránke našej fakulty (Moodle kurz Kollokationen16). 

Vysokoškolská učebnica Kollokationen im Sprachsystem und Sprach-
gebrauch. Ein Lehrbuch (2019) sa skladá z piatich kapitol: 1. Theoretische 
Aspekte der Kollokationen, 2. Ansätze zur Analyse der Kollokationen, 3. Text-
linguistische Aspekte der Kollokationen, 4. Pragmatische Aspekte der Kollo-
kationen, 5. Didaktische Aspekte der Kollokationen. Každá kapitola obsahuje 
teoretickú a didaktickú časť. To znamená, že za každou kapitolou sú kontrolné 
otázky na overenie porozumenia a úlohy na upevnenie vysvetľovaných teorií 
a pojmov.

V prvej kapitole Theoretische Aspekte der Kollokationen17 vymedzujeme 
predmet výskumu, definujeme a ohraničujeme základné pojmy a objasňujeme 

13 Ďurčo – Vajičková – Tomášková. Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch. Ein 
Lehrbuch (2019).

14 Ďurčo – Vajičková et al. Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch (2016, 
2017). 

15 Ďurčo – Vajičková et. al. Kollokationen I (2019), Kollokationen III (2018), Vajičková – Ďurčo 
et. al. Kollokationen II (2018).

16 https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle19/course/view.php?id=1555
17 Pozri Vajičková. In Ďurčo – Vajičková – Tomášková. 2019. Kollokationen im Sprachsystem 

und Sprachgebrauch. Ein Lehrbuch, 12–50. 
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vývin výskumu kolokácií a kolokability a jeho súčasný stav. Keďže koncipu-
jeme prácu ako učebnicu, snažíme sa voliť jasný štýl a prehľadnú koncepciu. 
Postupujeme od deskripcie cez explikáciu k argumentácii. K existujúcej ter-
minologickej synonymii a heterogenite pojmov a teórií pričleňujeme ďalšie 
jednoznačnejšie determinanty na ich jednoduchšie pochopenie, zadefinovanie 
a osvojenie si, pojmy pričleňujeme k autorom a objasňujeme ich v chronológii 
ich vzniku. 

Vo výskume nadväzujeme na doterajšie medzinárodné výsledky, v ktorých 
sa v didaktike cudzích jazykov v podstate presadzujú dve základné tendencie 
prezentovania a osvojovania si kolokácií: a) v abstraktnej rovine britského kon-
textualizmu s jednotlivými slovami ako centrami, uzlami, ku ktorým sa vľa-
vo alebo vpravo pripájajú slová, ktoré sa s nimi „znášajú“, sú kompatibilné;  
b) kolokácie ponímané nemeckými lingvistami18 v konkrétnej rovine ako hoto-
vé jazykové celky. Tieto dve základné tendencie predstavuje (ako sme to uvied-
li vyššie) britský kontextualizmus a nemecké lingvistické teórie o kolokáciách 
a frazémach, ktoré sú ďalej rozvíjané českou lingvistickou školou19, teóriami 
slovenských lingvistov20, ako aj prácami slovenských germanistov21. 

Predstavitelia britského kontextualizmu zastávajú názor, že z didaktického 
hľadiska nie je podstatné to, či ide o voľné alebo ustálené slovné spojenie, 
a teda ani presné vymedzenie ustálených slovných spojení vo vzťahu k voľným 
slovným spojeniam. Dôležité je prezentovanie všetkých jazykových jednotiek 
v kontexte (kolokačné rastery) a ich kreatívne vzájomné priraďovanie a spája-
nie do syntagiem.

Podľa nemeckej didaktickej literatúry sú kolokácie samostatné lexikálne 
jednotky (akými sú jednoslovné alebo viacslovné lexémy), a preto by sa mali 
osvojovať mnesticky ako hotové jazykové celky. Hausmann (1984) označuje 
kolokácie za „poloprodukty“, skladajúce sa z voľnejších a ustálenejších častí 
(kolokátorov). Kolokátory (ako ustálenejšie časti slovného spojenia) by sa mali 
prezentovať a osvojovať spolu s kolokačnými partnermi (mrhať časom – Zeit 

18  Hausmann (1984, 2004).
19  Pozri Čermák (1974, 1985, 2001, 2006). 
20  Pozri Jarošová (1992, 1995, 1999, 2000a, 2000b, 2000c, 2007), Kačala (1993, 1997a, 1997b, 

1997c, 2002, 2010, 2019), Ološtiak (2009), Ološtiak – Ivanová (2013).
21 Ďurčo – Vajičková et al. Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch (Ďurčo, 

Vajičková, Charfaoui, Fábová, Hromadová, Gergel, Kolečáni Lenčová, Tomášková). Ďur-
čo – Vajičková et al. Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch, ako aj lekcie 
v cvičebniciach Ďurčo – Vajičková et. al.: Kollokationen I (2019), Kollokationen III (2018), 
Vajičková – Ďurčo et. al. Kollokationen II (2018) (Ďurčo, Vajičková, Charfaoui, Fábová, Hro-
madová, Gergel, Kolečáni Lenčová, Tomášková)). 
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verschwenden), pretože ich kolokačný výskyt je nepredvídateľný a ťažko mož-
no nájsť sémantické pravidlá, ktoré by jednoznačne predurčovali ich spájateľ-
nosť.

Ďalšie témy, ktorým sa venuje pozornosť v prvej kapitole, sú možnosti kla-
sifikácie kolokácií zo štruktúrneho a sémantického hľadiska, ich vzťah k frazé-
mam a k voľným slovným spojeniam, ich polysémia a pod.

V druhej kapitole Ansätze zur Analyse der Kollokationen22 sa vysvetľu-
jú princípy delimitácie, typologizácia kolokácií, ekvivalencia, ako aj význam 
komparatívnych korpusov pri kontrastívnej analýze. Veľký význam sa prikladá 
korpusovolingvistickému výskumu kolokácií, ktorý ako jediný môže poskytnúť 
relevantné informácie o výskyte a použití kolokácií v komunikácii a v textoch.

Cieľom tretej lekcie Textlinguistische Aspekte der Kollokationen23 je pouká-
zať na textotvornú funkciu kolokácií, teda na ich funkciu v komunikácii a pri 
tvorbe textu. V tejto súvislosti sa venujeme pojmom komunikácia, text, kontext 
a diskurs. Už v prvých teóriách o spájateľnosti slov sa objavuje tvrdenie, že 
kolokácie sú v prvom rade výstavbové prvky textu a až rekurentným výskytom 
v texte sa stabilizujú a lexikalizujú. Halliday – Hassan24 zdôraznili ich textovú 
dimenziu a ich význam pri kohézii a koherencii textu. V druhej časti kapitoly 
uvádzame z pragmatického lingvodidaktického dôvodu početné príklady systé-
mových a textových kolokácií. Aj táto kapitola sa končí kontrolnými otázkami 
a úlohami.

Dialogickému textu a ústnej komunikácii sa venujeme v štvrtej kapitole 
Pragmatische Aspekte der Kollokationen25. Po úvodnom vysvetlení základ-
ných rozdielov medzi písomnou a ústnou formou komunikácie, ako aj ich spo-
ločných znakov a prienikov sa upriamuje pozornosť na typické znaky ústnej 
komunikácie najskôr z pohľadu systémovej lingvistiky a následne z textového 
pragmatického hľadiska. Pri charakteristike ústnej komunikácie zohráva dôle-
žité miesto teória o rečových aktoch a tiež kognitívny prístup. V ďalšej časti 
sa skúmajú podľa jednotlivých slovných druhov ustálené slovné spojenia a ich 
modelový charakter. Aj v tejto kapitole sa postupuje od vysvetlenia teórií a poj-
mov k ich exemplifikácii, čím sa sleduje nielen získanie teoretických vedomos-
tí, ale zároveň aj rozšírenie jazykovej zručnosti adresátov publikácie.

22 Pozri Ďurčo. In Ďurčo – Vajičková – Tomášková. 2019. Kollokationen im Sprachsystem und 
Sprachgebrauch. Ein Lehrbuch, 51–132.

23 Pozri Vajičková. In Ďurčo – Vajičková – Tomášková. 2019. Kollokationen im Sprachsystem 
und Sprachgebrauch. Ein Lehrbuch, 133–162.

24 Pozri Halliday – Hasan (1976).
25 Pozri Tomášková. In Ďurčo – Vajičková – Tomášková. 2019. Kollokationen im Sprachsystem 

und Sprachgebrauch. Ein Lehrbuch, 163–190.
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Piatu kapitolu Didaktische Aspekte der Kollokationen26 poňali jej autori ako 
premostenie medzi učebnicou a cvičebnicami o kolokáciách. Kapitola obsahu-
je typologizáciu cvičení. 

KOLOKÁCIE Z POROVNÁVACIEHO HĽADISKA

V rámci realizácie projektu sme kládli dôraz na riešenie didaktických otá-
zok. Okrem typológie cvičení vhodných pri práci s kolokáciami to bol aj po-
zitívny transfer alebo negatívna intereferncia pri osvojovaní si cudzieho jazy-
ka. Táto skutočnosť nás od začiatku riešenia projektu viedla k porovnávaniu 
kolokácií a k hľadaniu ekvivalenčných typov. Podrobnejšie sme sa tejto téme 
venovali v prvom projekte, v tomto projekte sme aplikovali lingvistitcký po-
rovnávací výskum pri tvorbe cvičení na porovnávanie kolokácií v slovenskom 
a nemeckom jazyku v cvičebniciach v konkrétnych cvičeniach v každej lekcii. 
Okrem toho sme rozšírili komparatívny a kontrastívny prístup o výskum ekvi-
valentov v rumunskom jazyku, výsledky sú spracované v práci Ako ovplyvňuje 
typologická príslušnosť tvorbu kolokácií v cudzom jazyku. Na pozadí slovenči-
ny, nemčiny a rumunčiny27. V štúdii sú predstavené výsledky výskumnej sondy 
zameranej na porovnávanie vybraných ekvivalentných ustálených slovných 
spojení v týchto troch jazykoch, teda v jazykoch patriacich do troch odlišných 
jazykových rodín. Na porovnávaných ekvivalentoch poukazujeme na to, ako 
môže vplývať odlišná jazyková typologická príslušnosť materinského jazyka 
na tvorbu ustáleného slovného spojenia v cudzom jazyku. Pri porovnávaní ko-
lokácií ide o langový výskum so zohľadnením lingvodidaktických aspektov. 
Primárne sa porovnáva štruktúra, sémantika a funkcia kolokácií v systéme a to, 
akú úlohu zohráva popri morfologickej a syntaktickej charakteristike celého 
spojenia ich komponentové zloženie a sémantické vzťahy medzi komponent-
mi. Poukazuje sa na arbitrérnosť kolokácií a na špecifickú kombinovateľnosť 
ekvivalentných lexém najskôr pri porovnávaní nemčiny so slovenčinou a ná-
sledne aj s rumunčinou a kombinovateľnosť sa exemplifikuje na preklade lexé-
my ostrý – scharf s možnými kolokátormi a semémami. Tento obraz sa dopĺňa 
o distribúciu pri rumunskom slove ascuțit. Zhody a rozdiely v porovnávaných 
jazykoch spôsobujú pozitívny transfer alebo negatívnu interferenciu. Typolo-
gické jazykové rozdiely a nepredvídateľnosť kolokátora v ustálenom slovnom  

26 Pozri Vajičková – Ďurčo. In Ďurčo – Vajičková – Tomášková. 2019. Kollokationen im Sprach-
system und Sprachgebrauch. Ein Lehrbuch, 191–204.

27 Vajičková – Luţa (2019).
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spojení spôsobujú aj u používateľov na vysokom stupni znalosti cieľového ja-
zyka interferenčné chyby.28 V štúdii sa poukazuje na niektoré zdroje takýchto 
chýb pri učení sa jedného z uvedených troch jazykov. Porovnáva sa lexikálna, 
morfologická a syntaktická rovina, pretože na týchto rovinách vznikajú najčas-
tejšie interferenčné chyby. 

V cvičebniciach, ktoré sme vydali ako tri samostatné knihy: Kollokationen I.  
Ein Übungsbuch (2019) (s lekciami k témam Wohnen, Gesundheit und ge-
sundheitliche Fürsorge, Verkehr und Reisen, Mensch und Natur, Freizeit und 
Hobbys, Ernährung, Kultur und Kunst, Arbeitswelt); Kollokationen II. Ein 
Übungsbuch (2018) (s lekciami k témam Verkehr und Reisen, Ausbildung und 
Beruf, Freizeit und Hobby, Ernährung, Kultur und Kunst, Wissenschaft und 
Technik) a Kollokationen III. Ein Übungsbuch (2019) (s lekciami k témam Fa-
milie und Gesellschaft, Ausbildung und Arbeit, Multikulturelle Gesellschaft, 
Kleidung und Mode, Geschäft und Dienstleistungen, Länder, Städte und Orte, 
Mensch und Kommunikation, Jugend und ihre Welt, Vorbilder und Ideale), sme 
vytvorili didaktickú koncepciu podľa základných troch krokov: prezenácia, 
nacvičovanie a použitie29. Kolokácie sme prezentovali pomocou autentických 
textov, výnimočne mierne didaktizovaných, pri nácviku sme použili početné 
typy cvičení a pri treťom kroku, ktorý sme nazvali použitie, sme sa zamerali na 
sémantizáciu, tvorbu zmysluplného kontextu a predovšetkým na tvorbu zmys-
luplných textov. 

Počas riešenia tohto druhého projektu sme sa okrem práce na vysokoškol-
ských učebniciach a cvičebniciach zaoberali aj riešením čiastkových teoretic-
kých úloh30, ktoré sa otvorili počas hľadania vhodných autentických textov 

28 Na interferenčné chyby vo svojej štúdii Wissenschaftssprachliche Kollokationen: Analyse fes-
ter Wortverbindungen in Abstracts von Abschlussarbeiten upozorňuje aj Tomášková v tomto 
čísle, s. 51–71.

29 Typológiu vhodných cvičení uvádzame v teoretickej učebnici Ďurčo – Vajičková – Tomášková. 
2019. Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch. Ein Lehrbuch,191–204. Podrob-
nou typologizáciou cvičení sa zaoberá Šajánková v štúdii Übungstypologie der Kollokationen, 
v tomto čísle, s. 37–49. 

30 Gergel. Kolokácie v preklade právnych textov, v tomto čísle, s. 89–102. https://www.fedu.
uniba.sk/ fileadmin/pdf/Sucasti/ Katedry/KNJL/ Projekty/Kollokationen/ Konferencia_
kolokacie_2019/ Kolokacie_program_konferencie.pdf; Tomášková. Kolokácie vo vedeckom 
jazyku: analýza ustálených slovných spojení v abstraktoch záverečných prác. https://www.
fedu.uniba.sk/ fileadmin/pdf/Sucasti/ Katedry/KNJL/ Projekty/Kollokationen/ Konferencia_
kolokacie_2019/ Kolokacie_program_konferencie.pdf; Tomášková. 2019. Extracting Vocabu-
lary for Specific Purposes: Collocations and n-grams in German Texts Related to Astrophysics 
http:// www.masarykovakonference.cz/; Tomášková. Diachrónna analýza kolokácií v nemčine 
(DiaCollo) na príklade substantíva Klima, v tomto čísle, s. 161–174.
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alebo počas práce s jazykovými korpusmi. Takto vznikli zaujímavé referáty  
a prednášky v rámci pracovných dielní alebo výstupov na konferenciách. K ot-
voreným a riešeným čiastkovým témam patrí téma Intra- und interlinguale Zu-
gänge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie, sprístupnená vo forme 
referátu na konferencii Kollokationsdidaktik und Kollokationsunterricht31, ako 
aj príspevok Deagentizácia v náučnom štýle: trpný rod vs. neživotný agens vo 
vedeckých abstraktoch, prezentovaný na konferencii Odborná komunikácia  
v zjednotenej Európe v Banskej Bystrici32. Ďalšie otvorené a čiastočne riešené 
témy boli predmetom príspevkov a diskusie na záverečnej konferencii Výskum 
kolokácií a kolokačná didaktika. Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučo-
vaní cudzieho jazyka a budú priblížené v nasledujúcich častiach tohto tematic-
kého bloku33.

ZÁVER

V predstavenom inovatívnom aplikovanom výskume boli po prvý raz vy-
užité poznatky zo základného výskumu v oblasti konfrontačnej analýzy výsku-
mu kolokácií, počítačovej a korpusovej lingvistiky. Vypracovali sme metodické 
postupy na získavanie a analýzu dát, na ich výber, triedenie a interpretáciu pros-
tredníctvom nových technológií, pri ktorých sa využívajú štatistické metódy a 
metódy modelovania prirodzených jazykových štruktúr. Zásadnou inováciou 
je rozšírenie opisu slovnej zásoby o aspekt ich lexikálnej spájateľnosti na zá-
klade empirického výskumu rozsiahlych a verifikovateľných dát. Originálnym 
výstupom je aj ucelená e-learningová platforma na osvojovanie si teoretických 
vedomostí a praktických zručností pri používaní ustálených slovných spojení  
v nemčine. Výhodou tejto formy je jej všeobecná dostupnosť, spôsobilosť prie-
bežnej aktualizácie a možnosť ďalšieho prakticky nelimitovaného výskumu 
v danej oblasti. Výstupy majú okamžité využitie pri inovácii obsahového za-
merania štandardov pre nemecký jazyk. Vypracované metodiky a aplikácie sú 
už v súčasnosti k dispozícii katedrám filologického zamerania tak v printovej  

31 Autorom referátu je Ďurčo. http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/konf/2017_03_
fraz/Abstracts.pdf.

32 Autorkou príspevku je Tomášková. https://www.ff.umb.sk/katedry/katedragermanistiky/
fotogaleriaa-vyznamne-podujatiai-udalosti-katedry/odborna-komunikaciav-zjednotenej-
europexvii-17-18-10-2019.html.

33 https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KNJL/Projekty/Kollokationen/
Konferencia_kolokacie_2019/Kolokacie_program_konferencie.pdf. 



17

PHILOLOGIA XXX/2

forme v podobe učebnice a cvičebníc, ako aj vo forme on-line platformy. Vý-
sledky projektov sú relevantné pre široké spektrum odborníkov – lingvistov, le-
xikografov, translatológov, metodikov, pedagógov, a aj študentov filologických 
odborov a tiež pre učiacich sa cudzie jazyky. Výsledky zásadným spôsobom 
skvalitňujú doterajšiu prax pri tvorbe učebníc cudzích jazykov a ostatných di-
daktických materiálov. V projekte bola vytvorená originálna ucelená didaktická 
koncepcia nácviku slovnej zásoby v intenciách novo sa etablujúcej kolokačnej 
didaktiky s dôrazom na problematiku spájateľnosti lexikálnych jednotiek a ko-
lokácií (ustálených slovných spojení).

Niektoré teoretické a aj praktické otázky zostali otvorené. Učitelia základ-
ných a stredných škôl, s ktorými sme spolupracovali, poukázali na absenciu 
vhodných cvičení na osvojovanie si kolokácií podľa jednotlivých jazykových 
úrovní, uvítali by učebnice zamerané na kolokácie aj pre nižšie jazykové úrov-
ne. To znamená, že by bolo potebné predstavený didaktický model aplikovať 
pri zostavení cvičebníc podľa jazykových úrovní. Vypracovanie ďalších učeb-
níc by si vyžadovalo veľa času a veľa ďalšieho úsilia, a teda aj takto zameraný 
nadväzujúci projekt.
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