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K ODDÍLŮM  4.1.1-4.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

typ použití počet výskytů příklad

bli av - sloveso s částicí 43

lexikalizovaný abstraktní 24 det är dags att lämna dem bakom dig, bli av med gammalt

je čas je nechat za sebou, zbavit se starého

lexikalizovaný idiomatický 19 Vi får se vad som blir av och vad som inte blir av.

Uvidíme, k čemu dojde a k čemu ne.

bli av - ambivalentní kontext 3 Vad ska det bli av mitt liv egentligen?

(lexikalizovaný-abstraktní) Co vlastně bude z mého života?

bli av - sloveso + předložka 6 Jag vet hur exalterad hon blir av att få röra sig

Vím, jak je nadšená z toho, když se může hýbat

Celkový součet 52

Tabulka p1. Typ významu – celý vzorek. Graf p1. Typ významu – celý vzorek. 

Obrázek p1. Vývoj sloves s částicí z hlediska posunu významu. 

Tabulka p2. Sloveso s částicí bli av, přehled použití. 



 

 

 

 

 

  

ut volné překlad ut vázané překlad av volné překlad av vázané překlad

klä ut sig nastrojit se uttala sig om vyjádřit se o busa av sig vyblbnout se avsäga sig vzdát se

utspela sig odehrávat se duscha av sig osprchovat se

hänga av sig odložit

höra av sig ozvat se

skriva av sig vypsat se

springa av sig vyběhat se

Reflexivní slovesa s částicí

sloveso překlad odvozeno od překlad % ze vzorku sloveso překlad odvozeno od překlad % ze vzorku

ebba ut ubývat en ebb odliv 0,20% utarma ožebračit arm chudý 0,20%

gödsla ut hnojit en gödsel hnojivo 0,10% utrota vykořenit en rot kořen 0,70%

lista ut přijít na en lista seznam 0,70%

1,00% 0,90%

Odvozování od jiných slovních druhů - UT

ut volné ut vázané

celkově % ze vzorku celkově % ze vzorku

sloveso odvozeno od % ze vzorku sloveso překlad odvozeno od překlad % ze vzorku

avgifta detoxikovat ett gift jed 0,10%

avguda zbožňovat en gud bůh 0,50%

avjulifiera odzdobit po vánocích en jul vánoce 0,10%

avliva utratit ett liv život 1,50%

avfärda odmítnout färdig hotový 0,80%

avskräcka odstrašit en skräck strach 0,60%

avslöja odhalit en slöja závoj 9,00%

12,60%

Odvozování od jiných slovních druhů - AV

av volné av vázané

žádné výskyty

celkově % ze vzorku

Tabulka p3. Reflexivní slovesa s částicí. 

Tabulka p4. Odvozování od jiných slovních druhů – ut. 

Tabulka p5. Odvozování od jiných slovních druhů – av. 



K ODDÍLU 4.1.5  

 

 

 

  

Graf p2. Ohraničenost větné 

fráze – av volné. 

Graf p3. Ohraničenost větné 

fráze – av vázané. 

Graf p4. Ohraničenost větné 

fráze – ut volné. 

Graf p5. Ohraničenost větné 

fráze – ut vázané. 



K ODDÍLU 4.1.7  

 

 

 

 

 

 

  

Graf p6. Volné ut jako částice. 

Graf p7. Volné av jako částice. 



K ODDÍLU 4.2 

 

 

 

 

  

celkový počet 1000 celkový počet 1000

k vyřazení: k vyřazení:

nejde o částici 287 participium 12

odvozené od jiných slovních druhů 0 odvozené od jiných slovních druhů 170

nedostatek kontextu na určení významu 6 nedostatek kontextu na určení významu 1

příklad není sloveso + částice 9 příklad není sloveso + částice 18

příklad není švédsky 7 příklad není švédsky 3

k analýze 691 k analýze 796

% 69,10% % 79,60%

volné av vázané av

Vyřazené případy - částice av

celkový počet 1000 celkový počet 1000

k vyřazení: k vyřazení:

nejde o částici 0 participium 21

odvozené od jiných slovních druhů 10 odvozené od jiných slovních druhů 13

nedostatek kontextu na určení významu 11 nedostatek kontextu na určení významu 1

příklad není sloveso + částice 1 příklad není sloveso + částice 7

příklad není švédsky 3 příklad není švédsky 2

částice ute 16

k analýze 975 k analýze 940

% 97,50% % 94,00%

vázané utvolné ut

Vyřazené případy - částice ut

Tabulka p6. Vyřazené případy – částice av. 

Tabulka p7. Vyřazené případy – částice ut. 

sloveso s částicí % z daného 

vzorku

konkrétní 

význam

lexikalizovaný-abstraktní 

význam

lexikalizovaný-idiomatický 

význam

převážně 

aspektuální význam

avsluta 38,57% 0 0 307 0

utveckla 18,72% 0 12 164 0

njuta av 17,51% 0 121 0 0

se ut 21,23% 1 206 0 0

Slovesa s nejvyšší frekvencí výskytu

Tabulka p8. Slovesa s nejvyšší frekvencí výskytu. 



K ODDÍLŮM 4.2.2 A 4.2.5 

 

 

 

volné částice vázané částice

počet případů ve vzorku 1666 1735

počet různých sloves 240 110

kolik % vzorku jsou různá slovesa 14,41% 6,34%

Produktivita volných a vázaných částic

Tabulka p9. Produktivita volných a vázaných částic. 

předložka adverbium

počet případů ve vzorku 1487 1914

počet různých sloves 168 201

kolik % vzorku jsou různá slovesa 11,30% 10,50%

Produktivita předložkových a adverbiálních částic

Tabulka p10. Produktivita předložkových a adverbiálních částic. 



K ODDÍLU 4.2.1 –  CELKOVÉ VÝSLEDKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky řádků Počet z typ významu

konkrétní 23

lexikalizovaný-abstraktní 463

lexikalizovaný idiomatický 1082

převážně aspektuální 167

Celkový součet 1735

Typ významu - vázané částice (1735 případů)
Popisky řádků Počet z typ významu

konkrétní 400

lexikalizovaný-abstraktní 912

lexikalizovaný-idiomatický 247

převážně aspektuální 107

Celkový součet 1666

Typ významu - volné částice (1666 případů)

Tabulka p11. Typ významu – vázané částice. 

Graf p8. Typ významu – vázané částice. 

Tabulka p12. Typ významu – volné částice. 

Graf p9. Typ významu – volné částice. 



K ODDÍLU 4.2.1 –  BEZ FREKVENTOVANÝCH SLOVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky řádků Počet z typ významu

konkrétní 23

lexikalizovaný-abstraktní 451

lexikalizovaný-idiomatický 611

převážně aspektuální 167

Celkový součet 1252

Typ významu bez frekventovaných sloves - 

vázané částice (1252 případů)
Popisky řádků Počet z typ významu

konkrétní 399

lexikalizovaný-abstraktní 585

lexikalizovaný-idiomatický 247

převážně aspektuální 107

Celkový součet 1338

Typ významu bez frekventovaných sloves - 

volné částice (1338 případů)

Tabulka p13. Typ významu bez frekventovaných 

sloves – vázané částice. 

Graf p10. Typ významu bez frekventovaných sloves – vázané částice. 

Tabulka p14. Typ významu bez frekventovaných 

sloves – volné částice. 

Graf p11. Typ významu bez frekventovaných sloves – volné částice. 



K ODDÍLU 4.2.4 –  CELKOVÉ VÝSLEDKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky řádků Počet z typ významu

konkrétní 282

lexikalizovaný-abstraktní 755

lexikalizovaný-idiomatický 683

převážně aspektuální 194

Celkový součet 1914

Typ významu - adverbiální částice (1914 případů)

Popisky řádků Počet z typ významu

konkrétní 141

lexikalizovaný-abstraktní 620

lexikalizovaný-idiomatický 646

převážně aspektuální 80

Celkový součet 1487

Typ významu - předložková částice (1487 případů)

Tabulka p15. Typ významu – adverbiální částice. 

Graf p12. Typ významu – adverbiální částice. 

Tabulka p16. Typ významu – předložkové částice. 

Graf p13. Typ významu – předložkové částice. 



K ODDÍLU 4.2.4 –  BEZ FREKVENTOVANÝCH SLOVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky řádků Počet z typ významu

konkrétní 281

lexikalizovaný-abstraktní 537

lexikalizovaný-idiomatický 519

převážně aspektuální 194

Celkový součet 1531

Typ významu bez frekventovaných sloves - 

adverbiální částice (1531 případů)
Popisky řádků Počet z typ významu

konkrétní 141

lexikalizovaný-abstraktní 499

lexikalizovaný-idiomatický 339

převážně aspektuální 80

Celkový součet 1059

Typ významu bez frekventovaných sloves - 

předložková částice (1059 případů)

Tabulka p17. Typ významu bez frekventovaných 

sloves – adverbiální částice. 

Graf p14. Typ významu bez frekventovaných sloves – adverbiální částice. 

Tabulka p18. Typ významu bez frekventovaných 

sloves – předložková částice. 

Graf p15. Typ významu bez frekventovaných sloves – předložková částice. 



K ODDÍLU 4.2.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky řádků Počet z typ významu

konkrétní 41

lexikalizovaný-abstraktní 279

lexikalizovaný-idiomatický 25

převážně aspektuální 26

Celkový součet 371

Typ významu - volné av předložkové (371 případů)
Popisky řádků Počet z typ významu

konkrétní 79

lexikalizovaný-abstraktní 112

lexikalizovaný-idiomatický 104

převážně aspektuální 24

Celkový součet 319

Typ významu - volné av adverbiální (319 případů)

Tabulka p19. Typ významu – volné av předložkové. 

Graf p16. Typ významu – volné av předložkové. 

Tabulka p20. Typ významu – volné av adverbiální. 

Graf p17. Typ významu – volné av adverbiální. 



K ODDÍLU 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

částice: volné ut volné av vázané ut vázané av

typy významu počet lemmat počet lemmat počet lemmat počet lemmat

konkrétní 37 31 1 5

lexikalizovaný-abstraktní 47 43 24 34

lexikalizovaný-idiomatický 20 15 18 15

převážně aktionsartový 21 13 8 5

konkrétní a 16 9 0 3

lexikalizovaný-abstraktní

konkrétní a 1 2 0 0

lexikalizovaný-idiomatický

konkrétní a 2 3 1 0

převážně aspektuální

lexikalizovaný-abstraktní a 5 2 1 0

převážně aspektuální

lexikalizovaný-abstraktní a 3 4 3 4

lexikalizovaný-idiomatický

lexikalizovaný-idiomatický 0 1 2 0

převážně aspektuální

konkrétní, 7 2 1 0

lexikalizovaný-abstraktní a

lexikalizovaný-idiomatický

lexikalizovaný-abstraktní 0 0 1 0

lexikalizovaný-idiomatický a

převážně aspektuální

celkem lemmat 152 123 58 66

Počet slovesných lemmat s jedním nebo s více typy významu

typ významu počet různých lemmat

konkrétní 104

lexikalizovaný-abstraktní 178

lexikalizovaný-idiomatický 77

převážně aspektuální 63

Produktivita u jednotlivých typů významu

Tabulka p21. Počet slovesných lemmat s jedním nebo s více typy významu. 

Tabulka p22. Produktivita u jednotlivých typů významu. 



K ODDÍLU 5.3 

  

 

 

 

typ částice počet výskytů

volné ut 57

vázané ut 137

volné av 50

vázané av 30

celkem výskytů 274

Převážně aspektuální použití

vázané ut překlad volné ut překlad vázané av překlad volné av překlad

utarbeta vypracovat andas ut vydechnout avmattas vymizet beta av spást, zpracovat

utbyta vyměnit arbeta ut vypracovat avskärma oddělit bita av ukousnout

utdöma rozsoudit blanda ut rozmíchat avvärja odvrátit blockera av zablokovat

utforma tvořit breda ut rozetřít avverka odpracovat borsta av očistit

utforska zkoumat brinna ut dohořet avvisitera prohledat duscha av osprchovat

utlösa spustit fixa ut zařídit hälla av vylít

utöka navýšit fundera ut vymyslet känna av ucítit

utrusta vyzbrojit hälla ut vylít knäppa av vycvaknout

utstå vystát hålla ut vydržet riva av odtrhnout

uttala vyslovit kamma ut vyčesat sopa av vymést

utvärdera ohodnotit kavla ut rozválet sova av usnout

utvisa ukázat klura ut vymyslet spela av odehrát

köra ut provést spola av spláchnout

läsa ut vyčíst städa av uklidit

löpa ut dojít svalka av ochladit se

plocka ut vybrat tenta av absolvovat zkoušku

publicera ut publikovat torka av usušit, uschnout

räkna ut spočítat trycka av stisknout

räta ut vyrovnat tvätta av umýt

rensa ut vyčistit

röra ut rozmíchat

slita ut opotřebit

tömma ut vyprázdnit

torka ut vyschnout

trötta ut unavit

vänta ut počkat do konce

växa ut vyrůst

vispa ut rozšlehat

Slovesa, která se vyskytla v převážně aspektuálním použití

Tabulka p23. Převážně 

aspektuální použití – typy částic. 

Graf p18. Převážně aspektuální použití – typy částic. 

Tabulka p24. Slovesa, která se vyskytla v převážné aspektuálním použití. 


