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Abstrakt 

Diplomová práca sa zameriava na problematiku španielskych prísloví a ich ekvivalentov 

v češtine. Teoretická časť je venovaná porovnaniu českej a španielskej lingvistickej teórie, 

frazeológie a paremiológie, vymedzeniu príslovia a popisu jeho vlastností. Cieľom praktickej 

časti je výskum frekvencie užitia španielskych prísloví, ich sémantická a syntaktická analýza, ako 

i vzťah k iným variantom či synonymickým výrazom a tiež ich porovnanie s českými 

prísloviami. Pri realizácii praktickej časti vychádzame z knihy českého autora Zdeňka Jirotky 

Saturnin, ktorá bola preložená do španielčiny. 

 

Kľúčové slová: 

frazeológia, paremiológia, frazémy, parémie, príslovia
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Abstract 

This thesis focuses on problems of Spanish proverbs and their equivalents in Czech language. 

The theoretical part is devoted to comparison between Czech and Spanish linguistic theory, 

phraseology and paremiology, definition of the proverb and description of its properties. The aim 

of the practical part is to investigate the frequency of use of Spanish proverbs, their semantic and 

syntactic analysis, as well as their relation to other variants or synonymous expressions, as well 

as their comparison with Czech proverbs. The practical part is based on the book of Czech author 

Zdeněk Jirotka Saturnin, translated into Spanish. 

 

Key words:  

phraseology, paremiology, phrasemes, proverbs  
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Zoznam skratiek 

a i. - a iné 

apod. - a podobne 

kap. - kapitola 

napr.  - napríklad 

príp. - prípadne 

t. j. - to je   

tzn. - to znamená 

vid - videnie 
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Úvod 

Veľká časť textov, ktoré v jazyku vznikajú nie sú originálne výtvory. Človek pri formulovaní 

svojej výpovede často siaha k už hotovým „prefabrikovaným štruktúram“. K takýmto vopred 

vytvoreným štruktúram patria aj príslovia, ktoré sú predmetom nášho záujmu. V tejto práci sa 

sústredíme na príslovia v súčasnej španielčine a ich ekvivalenty v češtine.  

Dnes sú príslovia študované v rámci lingvistických disciplín, stále sú však predmetom záujmu aj 

iných odborov: etnológie, folkloristiky, literárnej teórie apod., čo súvisí s rôznorodou 

terminológiou, ktorá je len veľmi ťažko porovnateľná. 

Predkladanú diplomovú prácu je možné rozdeliť na dve časti, na teoretickú a praktickú. 

Teoretická časť sa skladá z troch kapitol: Frazeológia a paremiológia, Lingvistické teórie 

a Príslovia. Na každú kapitolu je nahliadané z pohľadu českej lingvistiky, španielskej lingvistiky 

a tiež ich vzájomného porovnania.  

V prvej kapitole zadefinujeme niekoľko pojmov súvisiacich s prísloviami. Ďalej sa budeme 

venovať samotným lingvistickým disciplínam: frazeológii, idiomatike, o ktorej sa v španielskej 

lingvistike nehovorí, a paremiológii.  

Zvýšený záujem o frazeológiu sa objavil až v polovici 20. storočia, čo na jednej strane viedlo 

k jej rozmachu, na strane druhej, kvôli chýbajúcim vymedzeniam disciplíny i predmetu jej štúdia, 

prispela k nejednotnosti v terminológii i v definíciách jednotlivých frazeologických jednotiek. 

V tretej kapitole sa zameriame na frazémy a idiómy. Pozrieme sa na problémy spojené s týmito 

termínmi a predstavíme rôzne rysy a typológie frazém. Jedným z týchto problémov sú už 

spomínané typológie frazém. Jednotliví autori k nim pristupujú z rôznych hľadísk, čo je jeden 

z dôvodov, prečo si typológie obvykle nezodpovedajú. Keďže objektom nášho záujmu sú 

príslovia, tak terminologický problém do tejto oblasti zasahuje vo výrazne menšej miere. V rámci 

jednotlivých typológií narazíme tiež na javy (napr. colocaciones, locuciones), ktoré sa čiastočne 

dotýkajú našej témy, ale nie sú objektom nášho záujmu, preto sa im nebudeme podrobne 

venovať. Ponúkame však odkazy na príslušnú literatúru, ktorá v prípade záujmu poskytne bližšie 

informácie ohľadom opisovaných javov. 

V tejto práci sa budeme opierať o typológiu F. Čermáka v rámci českej lingvistickej teórie a G. 

Corpas Pastor v rámci španielskej lingvistickej teórie, ktoré sa síce v určitých bodoch 
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rozchádzajú, ale príslovia, ktorým sa prednostne venujeme, vnímajú relatívne podobne, preto sme 

zvolili frazeologické typológie týchto lingvistov. 

V tretej kapitole sa budeme venovať samotným prísloviam. Poukážeme na problematiku 

súvisiacu s definíciou príslovia a jeho vzťah k iným frazeologickým javom, ktoré sa lingvisti 

pokúšajú od seba odlíšiť. Na záver teoretickej časti  sa zameriame na konkrétne vlastnosti 

prísloví, na ich funkciu, úlohu, ktorú zohrávajú v dnešnom jazyku, i problém zastarávania. 

Praktickú časť práce môžeme rozdeliť na niekoľko častí. V prvej časti si vyberieme zopár 

španielskych prísloví a ich ekvivalenty v češtine, ktoré budeme analyzovať z hľadiska formy 

a významu. Ako zdroj prísloví, ktoré budeme v tejto časti práce analyzovať, nám poslúži literárne 

dielo českého autora Zdeňka Jirotky Saturnin, známe svojou humoristickou povahou a veľkou 

zásobou prísloví. Tento román bol preložený do niekoľkých jazykov, vrátane španielčiny, preto 

použijeme český originál a jeho španielsky preklad. Nebudeme však analyzovať všetky nájdené 

príslovia, vyberieme si niektoré, podľa nášho súdu patria medzi najznámejšie. K opisu formy 

a významu pripojíme aj synonymické vyjadrenia. Cieľom tejto časti práce je zistiť podobnosti 

a odlišnosti španielskych a českých prísloví.  

V ďalšej časti budeme pracovať s prísloviami, ktoré sme predtým analyzovali a zameriame sa na 

frekvenciu použitia daných prísloví. Tú sa pokúsime overiť pomocou paralelného jazykového 

korpusu InterCorp. Nazdávame sa, že korpusová analýza z hladiska svojej kvantity nemusí 

predstavovať vhodný prostriedok na porovnanie prísloví z španielskej a českej oblasti. 
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1. Definícia základných pojmov 

V tejto kapitole stručne vymedzíme niektoré pojmy súvisiace s oblasťou frazeológie. Ako sme už 

písali v úvode tejto práce, náš záujem je sústredený na príslovia, v španielskej terminológii 

uvádzané ako refranes. Medzi nižšie uvádzanými pojmami a prísloviami je úzky vzťah, kvôli 

ktorému často medzi nimi dochádza k vzájomným zámenám. Pre komplexnosť tejto 

problematiky uvedieme iba definície zo slovníka Diccionario de uso del español od Maríe Moliner: 

Dicho1: Frase hecha que contiene una máxima o una observación o consejo de sabiduría 

popular. 

Proverbio2: Frase con forma fija en que se expresa un pensamiento de sabiduría popular.  

Locución3: Expresión pluriverbal de forma fija que se inserta en el habla como una pieza única, 

constituida por una oración simple o compuesta o una parte de oración. Se emplea 

particularmente en las expresiones locución adverbial, locución conjuntiva, locución prepositiva 

se designan respectivamente adverbios, conjunciones, preposiciones  pluriverbales. 

Frase proverbial4: Frase hecha que encierra una sentencia; como „de sabios es mudar de 

consejo“ o „cada uno puede hacer de su capa un sayo“. A veces, son frases históricas con que se 

sugiere la semejanza entre la ocasión presente y aquella en que fueron dichas; como París bien 

vale una misa. 

Frase hecha5: Expresión preformada que se intercala corrientemente en el habla, sin introducir 

en ella ninguna variación, o, a lo más, las que impone la flexión de algún elemento de ella; como 

„estar con el agua al cuello, ahí me las den todas“ o „¡gracias a Dios!“. Se diferencia del 

modismo o giro en que éstos no constituyen una oración completa; se diferencia de la „frase 

proverbial“ en que no encierra una sentencia. Algunas frases extranjeras se intercalan en el 

lenguaje culto en su idioma original. 

  

                                                           
1 MOLINER, María. Diccionario de uso del español. 2 vol. 2ª ed. Madrid: Gredos, 2014. s. 991. 
2 MOLINER, María. Diccionario de uso del español. 2 vol. 2ª ed. Madrid: Gredos, 2014. s. 798. 
3 MOLINER, María. Diccionario de uso del español. 2 vol. 2ª ed. Madrid: Gredos, 2014. s. 211. 
4 MOLINER, María. Diccionario de uso del español. 2 vol. 2ª ed. Madrid: Gredos, 2014. s. 1338. 
5 MOLINER, María. Diccionario de uso del español. 2 vol. 2ª ed. Madrid: Gredos, 2014. s. 1338. 
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2. Frazeológia a paremiológia 

 

2.1. Česká frazeológia a paremiológia 
Frazeológia je lingvistická disciplína spadajúca pod lexikológiu, ktorá sa zaoberá štúdiom 

a popisom frazém a idiómov, a súčasne je aj súhrnom týchto ustálených slovných pomenovaní.  

Pojmy frazeológia a idiomatika sa prekrývajú rovnako, ako to uvidíme aj v prípade frazémy a 

idiómu. Javy6, ktorými sa tieto disciplíny zaoberajú, sa vyskytujú vo všetkých jazykových 

rovinách, ktoré sú spojené s kombinatorikou významových jednotiek. Frazeológia sa sústredí na 

formálne rysy študovaných javov a idiomatika na ich sémantické aspekty. 7   

Čechová8 rozlišuje dva typy frazeológie:  

• tradičnú (ľudovú)  

Sem radí úslovie (zaječí úmysly), prirovnanie (mění barvy jako chameleon), porekadlo 

(Kam vítr, tam plášť.) a pranostiku (Svatá Žofie noci upije.), dodáva tiež, že niekedy sa 

sem zvykne zaraďovať aj príslovie (Kdo jinému jamu kopá, sám do ní padá.). 

• kultúrnu  

Patria sem frazeologizmy najčastejšie antického alebo stredovekého pôvodu (Kostky jsou 

vrženy), ale tiež cudzojazyčné úslovia (in memoriam). 

Nie je možné presne vymedziť, čo patrí do frazeológie tradičnej a, čo do kultúrnej, pretože 

hranica medzi nimi nie je pevne stanovená, čím dochádza  k vzájomným prestupom (napr. 

zľudovenie niektorých biblických obratov; poslední soud). 

Čechová9 píše, že príslovia, porekadlá a pranostiky a niektoré ďalšie frazémy10 sa občas 

z frazeológie vyčleňujú ako tzv. parémie. Ich štúdiom sa zaoberá paremiológia. Paremiológia je 

teda náuka o prísloviach, ktorá sa zaoberá ich štúdiom, evidenciou a popisom. Pôvodne ich 

                                                           
6 tzn. príslovia, prirovnania, kolokácie (nevetné kombinácie slov), ale tiež bionimály 
7 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Praha: Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 80-

246-0154-0. s. 189. 
8 ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 2. přepr. vyd. Praha: ISV, 2000. s. 66 - 67. 
9 ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 2. přepr. vyd. Praha: ISV, 2000. s. 67. 
10 maximy, průpovídky, říkadla 
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študovala v rámci etnológie a antropológie, dnes sa nimi zaoberá v rámci lingvistiky (konkr. 

frazeológie a idiomatiky).11  

2.2. Španielska frazeológia a paremiológia 

Frazeológia predstavuje lingvistickú disciplínu, ktorá sa zaoberá štúdiom frazeologických 

jednotiek. Tradične sa radila pod lexikológiu, avšak po náraste záujmu o túto disciplínu, 

predovšetkým v bývalom Sovietskom zväze, a po prvých úspechoch sa mení pohľad na toto 

odvetvie, ktoré mnohí začínajú vnímať ako samostatný vedný odbor. Frazeologické jednotky je 

možné študovať z hľadiska morfológie, sémantiky, syntaxe, pragmatiky a diskurzu,12 čo 

poukazuje na úzku prepojenosť tohto odboru s inými lingvistickými disciplínami,13 a práve toto 

medziodborové skúmanie prinieslo pozitívne výsledky.14  

Samotný koncept frazeológie ani predmet štúdia nie je jednotne vyložený. Diccionario de María 

Moliner v jedno z významov popisuje frazeológiu ako „conjunto de expresiones fijas o casi fijas 

de una lengua, como frases hechas, refranes, modismos“15.  

Na štúdium tohto lingvistického odboru je možné nazerať z dvoch uhlov. V širšom rámci štúdia16 

sa venuje frazeologizmom i parémiám, tzn. paremiológia je považovaná za jedno 

z frazeologických odvetví. Zástankyňou tohto hľadiska je už Corpas Pastor, ktorej sa ešte 

budeme venovať, ale tiež M. Seco, ktorý v Diccionario fraseológico documentado del español 

actual17 píše o frazeológii nasledujúce: 

                                                           
11 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Praha: Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 80-

246-0154-0. s. 269.  

BACHMANNOVÁ, Jarmila. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 

s. 310. 
12 GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario. Introducción a la fraseología española: Estudio de las locuciones. 

Barcelona: Anthropos, 2008. s. 39. 
13 GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario. Introducción a la fraseología española: Estudio de las locuciones. 

Barcelona: Anthropos, 2008. s. 38-39. 
14 BARCIA, Pedro Luis, PAUER, Gabriela. Diccionario fraseológico del habla argentina: frases, dichos y 

locuciones. 2ª ed. Buenos Aires, Emecé, 2010. s. 13. 
15 MOLINER, María. Diccionario de uso del español. A-H. 2ª ed. Madrid: Gredos, 2014. s. 1338. 
16 Ani tu sa však lingvisti nezhodnú na tom, čo presne zahŕňa štúdium frazeológie v širšom slova zmysle, 

najčastejšie sa však vymenúvajú nasledujúce príklady: fórmulas fijas, combinaciones fijas, modo de decir, 

modismos, unidades fraseológica, grupos aglutinados, locuciones fraseológias, locuciones hechas, frases 

proverbiales, construcciones estereotipadas, frases-palabras, discurso repetido, a i. BARCIA, Pedro 

Luis, PAUER, Gabriela. Diccionario fraseológico del habla argentina: frases, dichos y locuciones. 2ª ed. 

Buenos Aires, Emecé, 2010. s. 14. 
17 SECO, M. Diccionario fraseológico documentado del español actual: locuciones y modismos 

españoles. 3ª ed. Madrid: Aguilar, 2005. s. XIII. 
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El término fraseología recubre no solo las locuciones en sentido propio, sino todas las 

combinaciones de palabras que, en su práctica del idioma, no son formadas libremente por el 

hablante, sino que se le dan ya prefabricadas, como „paquetes“ que tienen en la lengua un valor 

propio establecido por el uso tradicional. 

V užšom slova zmysle sú objektom jej záujmu iba slovné obraty (locuciones) a idiomy 

(modismos),18 teda ustálené jednotky, ktoré z funkčného hľadiska zodpovedajú gramatickej 

kategórii.19 Z čoho vyplýva, že štúdium parémií a kolokácií musí spadať pod iné vedné 

disciplíny.20 Prívržencom užšieho chápania frazeológie je García-Page Sánchez. Podľa neho sú 

slovné obraty skutočným objektom záujmu frazeológie, preto dodáva, že „[...] clásicas paremias y 

proverbios o refranes deben ser asignados a la Paremiología“21. 

Zistiť, čo je paremiológia a, čo všetko do nej spadá, nebolo vôbec jednoduché. Navzdory 

zvýšenému záujmu o ustálené slovné spojenia, v tomto prípade o príslovia (refranes), máloktoré 

dielo prináša objasnenie samotného pojmu. Väčšina slovníkov opisuje heslo paremiología ako 

„estudio de refranes“22 alebo „tratado de refranes“23. Určité ujasnenie prináša až L. Junceda, 

ktorý podobne ako sme videli v prípade frazeológie, nazerá na túto disciplínu dvoma spôsobmi. 

Paremiológia v tzv. pravom zmysle sa zaoberá štúdiom prísloví, zatiaľ čo v širšom pohľade sa jej 

záujem zameriava aj na frazémy (las frases proverbiales, los dichos), ktorých sémantická 

príbuznosť s prísloviami často vedie k vzájomnému stieraniu hraníc a k  problému s vymedzením 

skúmaných javov.24 

 

                                                           
18 GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario. Introducción a la fraseología española: Estudio de las locuciones. 

Barcelona: Anthropos, 2008. s. 16. 
19 CORPAS PASTOR, G. „Criterios generales de clasificación del universo  fraseológico de las lenguas, 

con ejemplos en español y en inglés.“ In ALVAR EZQUERRA, M.; CORPAS PASTOR, G (coord.): 

Diccionario, frases. palabras. Málaga: Universidad de Málaga, 1998. s. 162. 
20 GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario. Introducción a la fraseología española: Estudio de las locuciones. 

Barcelona: Anthropos, 2008. s. 16. 
21 GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario. Introducción a la fraseología española: Estudio de las locuciones. 

Barcelona: Anthropos, 2008. s. 8. 
22 Diccionario de uso del español de América y España. Barcelona: VOX, D. L., 2002. s. 1412. tiež 

SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Nuevo diccionario esencial. 2ª reimpresión. Madrid: Santillana, 2002. s. 

1412.  . 
23 MOLINER, María. Diccionario de uso del español. I-Z. 2ª ed. Madrid: Gredos, 2014. s. 577. 
24 JUNCEDA, Luis. Diccionario de refranes, dichos y proverbios. 4ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 2009. s. 

IX. 
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2.3. Porovnanie španielskej a českej frazeológie a paremiológie 
Ako bolo možné vidieť v predchádzajúcich kapitolách, rozdiely medzi českou a španielskou 

frazeológiou nie sú veľké. V oboch jazykoch je frazeológia považovaná za lingvistickú 

disciplínu, ktorá sa začleňuje do lexikológie. 

Keďže v tejto práci vychádzame z taxonómie frazeologických jednotiek podľa Corpas Pastor a F. 

Čermáka, chápeme frazeológiu v širšom slova zmysle, a teda ako lingvistický odbor zameraný na 

štúdium frazém, t. j. ustálených kombinácií dvoch alebo viacerých prvkov, ktoré sa vyznačujú 

určitými špecifickými vlastnosťami. Z nášho pohľadu je frazeológia disciplína, ktorá sa venuje 

štúdiu všetkých frazeologických jednotiek bez rozdielu, vrátane parémií, ako uvidíme nižšie. 

V českej lingvistike je zvykom dávať frazeológiu do vzťahu s idiomatikou, pretože v českom 

prostredí sa pod frazeológiou rozumie veda zameraná na formálne rysy frazeologických 

jednotiek, zatiaľ čo idiomatika sa sústredí na ich sémantickú stránku. 

V španielčine sa nerozlišuje medzi frazeológiou a idiomatikou. Frazeológia sa venuje ako 

formálnej, tak i sémantickej stránke frazém. Naviac, žiadny zo slovníkov nezachytáva heslo 

idiomatika, napriek tomu, že idiomatickosť (la idiomacidad) je považovaná za jednu z typických, 

aj keď potenciálnych, vlastností frazémy (vid 2.2.1. Rysy frazeologických jednotiek) 

Pojem paremiológia tiež chápeme v širšom zmysle slova, ako náuku, ktorá je súčasťou 

frazeológie, a venuje sa štúdiu parémií. Týmto slovom sa označujú niektoré typy frazém, vrátane 

príslovia, pre ktoré sú typické znaky ako referenčný význam a textová autonómia, 

tzn. nezávislosť na inej komunikačnej situácii. Jednotlivé parémie býva ťažké od seba odlíšiť, 

kvôli vágnemu ohraničeniu samotných termínov.   

Paremiológiu nevyčleňujeme ako samostatnú vednú disciplínu z toho dôvodu, že ňou študované 

javy zdieľajú znaky aj s inými frazeologickými jednotkami. 
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3. Lingvistické teórie 

 

3.1. Česká lingvistická teória  
Pri tvorbe textov a prejavov nevznikajú vždy iba úplne nové originálne výtvory. V mnohých 

z nich sa vyskytujú aj tzv. stereotypy. Obvykle sa jedná o ustálené lexikálne kombinácie (príp. 

o vetu), ktoré do textu vstupujú ako hotové, relatívne frekventované a známe jednotky. Hovorca 

ich využíva z rôznych dôvodov: na urýchlenie, uľahčenie, zautomatizovanie tvorby textu príp. 

kvôli vlastnej lenivosti.  Radia sa k nim aforizmy, prípoviedky, rôzne typy formúl (kontaktové, 

ďakovné, prísažné, svadobné, apod.), k tým najbežnejším stereotypom však patria frazémy 

(predovšetkým propozičné a polypropozičné),25 ktoré sa na rozdiel od ostatných stereotypných 

výrazov vyznačujú nejakou formou anomálie26. 

Podobne, ako uvidíme v kapitole venujúcej sa španielskym frazémam, aj v českej lingvistike 

existuje problém, ktorý sa týka určenia všeobecného pojmu. František Čermák navrhuje, aby sa 

termíny ako frazeologická jednotka či frazeologizmus (tento termín môže byť zavádzajúci 

a môže evokovať asociáciu pôvodu ako napr. anglicizmus) nepoužívali, namiesto nich 

uprednostňuje jednoslovné pomenovanie frazéma.27 My sa však pri označovaní nadradeného 

pojmu prikláňame k Márii Čechovej, ktorá pomenovania frazeologizmus, frazeologická jednotka 

či frazéma chápe ako synonymické výrazy.28 

Frazéma a idióm bývajú v jazykovede vymedzované rôzne. V tradičnom ponímaní29 bola 

frazéma, resp. idióm chápaná ako ustálené slovné spojenie, ktorého význam nie je možné 

odvodiť z významov jednotlivých komponentov. Proti tejto definícii sa stavia Čermák30, pretože 

                                                           
25 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. Praha: 

Karolinum, 2007. s. 24-25. 
26 V prípade frazém a idiómov neplatia buď čiastočne, alebo vôbec tradičné sémantické a gramatické 

pravidlá. ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. 

Praha: Karolinum, 2007. s. 8. 
27 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. Praha: 

Karolinum, 2007. s. 483. 
28 ČECHOVÁ, Marie. Řeč o řeči. Praha: Academia, 2012. s. 120. 
29 Příruční mluvnice češtiny tiež zdôrazňuje celistvosť významu frazémy, ktorý je zväčša neodvoditeľný z 

čiastkových významov jej komponentov. GREPL, Miroslav, HLADKÁ, Zdeňka, JELÍNEK, Milan, 

KARLÍK, Petr, et al. Příruční mluvnice češtiny. 2. oprav. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. s. 71. 
30 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. Praha: 

Karolinum, 2007. s. 31. 



17 
 

nevyhovuje všetkým typom frazém (napr. neplatí pre frazémy s monokolokabilným31 

komponentom). Nasledujúce vymedzenie kladie dôraz na iné vlastnosti. Idióm a frazéma sú tu 

definované ako: 

[...] jedinečné spojení minimálně dvou prvků, z nichž některý (popř. žádný) nefunguje 

stejným způsobem v jiném spojení (resp. více spojeních), popř. se vyskytuje pouze ve 

výrazu jediném (resp. několika málo).32 

Takáto definícia javu síce poukazuje na jeden z typických rysov frazém (anomálnosť), a je možné 

ju využiť na identifikáciu neznámych frazém a idiómov, avšak príliš zdôrazňuje stránku 

kolokačnú.33 

Z toho dôvodu, pre všetky druhy frazém a idiómov platí nasledujúce všeobecné vymedzenie 

prevzaté z monografie Jazyk a jazykověda34, podľa ktorého sa frazém, resp. idióm definuje ako: 

 Každá ustálená anomální kombinace dvou či více prvků (morfémů, slov, popř. kolokací), 

z nichž aspoň jeden je členem extrémně omezeného a uzavřeného paradigmatu (třídy) 

[...]. Lze ji testovat pokusem o komutaci (záměnu) komponentu frazému (idiomu) 

analogickým jiným, a tato záměna přitom nesmí umožňovat jiné (ustálené) kombinace 

s analogickou funkcí. 

Inými slovami, aspoň jeden z komponentov frazémy či idiómu sa vyskytuje iba v jedinom, 

prípadne iba v niekoľkých málo frazémach či idiómoch. Príklady ako mít z něčeho těžkou hlavu, 

*mít z něčeho těžké břicho/koleno/tělo35 dokazujú vyššie uvedené, a to nemožnosť 

paradigmatickej zámeny ktoréhokoľvek komponentu iným.  

                                                           
31 Monokolokabilita je taká kolokabilita lexikálnej formy, ktorá sa môže kombinovať iba s jednou, príp. 

malým množstvom ďalších foriem v jazyku. Príkladom je monokolokabilná forma holičkách z frazémy 

nechat někoho na holičkách. ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and 

general phraseology. Praha: Karolinum, 2007. s. 29-30. 
32 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. Praha: 

Karolinum, 2007. s. 31. 
33 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. Praha: 

Karolinum, 2007. s. 31-32. 
34 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Praha: Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 80-

246-0154-0. s. 189. 
35 Príklad je prevzatý z ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and 

general phraseology. Praha: Karolinum, 2007. s. 31. 
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Idióm a frazéma sú často chápané ako synonymá a do určitej miery sa prekrývajú, existuje však 

medzi nimi rozdiel, na ktorom sa jednotlivé monografie36 zhodujú: zatiaľ čo v prípade frazémy je 

dôraz kladený na formálnu a funkčnú stránku frazeologickej jednotky, v prípade idiómu je 

pozornosť sústredená na stránku sémantickú. 

3.1.1. Znaky frazém 

Marie Čechová v monografii Řeč o řeči upozorňuje, že názory na typické znaky frazeologických 

jednotiek sa rôznia. Najčastejšie sa však frazémam prisudzujú tieto vlastnosti: ustálenosť, 

viacslovný charakter, obraznosť, expresívnosť, nerozložiteľnosť, ich hotovosť pred rečovým 

aktom, ekvivalentnosť so slovom, anomálnosť a obmedzená kolokabilita.37 J. Filipec a F. Čermák 

pridávajú ešte reprodukovateľnosť a sémantickú nerozlučiteľnosť.38 Je nutné pripomenúť, že nie 

všetky vymenované rysy sú rovnako dôležité a, nie všetky frazémy spĺňajú všetky vymenované 

vlastnosti, napr. ekvivalentnosť so slovom alebo viacslovný charakter, ako uvidíme pri typológii 

frazém. Příruční mluvnice češtiny za typické črty frazém, aj keď nie nevyhnutné, označuje dva 

rysy: expresívnosť a metaforickosť (obraznosť).  Ďalej poukazuje na to, že u frazeologických 

jednotiek je možné sa stretnúť s archaickými formami (gramatické, lexikálne) 

a monokolokabilnými prvkami, teda prvkami, ktoré sa okrem frazémy nikde nevyskytujú (napr. 

honit bycha, mít pré). 39 

3.1.2. Typológia frazém 

Frazéma je všeobecný pojem, ktorý môžeme ďalej špecifikovať. Frazémy sa dajú členiť 

z rôznych hľadísk (sémantické, štylistické, syntaktické, semiotické, diachronické 

a etymologické). V súčasnosti je však relevantná formálne-štruktúrna klasifikácia 

frazeologických jednotiek.40 Nižšie uvádzame klasifikáciu frazém prevzatú z diela Frazeologie a 

idiomatika česká a obecná od Františka Čermáka41, ktorý ich delí na: 

 

                                                           
36 GREPL, Miroslav, HLADKÁ, Zdeňka, JELÍNEK, Milan, KARLÍK, Petr, et al. Příruční 

mluvnice češtiny. 2. oprav. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. s.71.; ČERMÁK, František. Frazeologie a 

idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. Praha: Karolinum, 2007. s. 33. 
37 ČECHOVÁ, Marie. Řeč o řeči. Praha: Academia, 2012. s. 119-120. 
38 FILIPEC, Josef, ČERMÁK, František. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985, s. 168-169. 
39 GREPL, Miroslav, HLADKÁ, Zdeňka, JELÍNEK, Milan, KARLÍK, Petr, et al. Příruční 

mluvnice češtiny. 2. oprav. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. s. 71. 
40 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. Praha: 

Karolinum, 2007. s. 44 
41 Podrobnejšie informácie k tejto typológii vid ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a 

obecná. Czech and general phraseology. Praha: Karolinum, 2007. s. 44-60. 
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• lexikálne  

Sú tvorené komponentmi z morfematickej roviny a plnia funkciu jednoslovného lexému; 

budiž, tlučhuba. 

• kolokačné  

Sú tvorené komponentmi z roviny jednoslovných lexém a plnia funkciu kolokácie, 

tzn. nevetnej lexikálnej kombinácie; pravda vítězí, přijít zkrátka. 

• propozičné a polypropozičné42  

Sú tvorené kombináciami lexikálnych alebo kolokačných komponentov (v prípade 

polypropozičných frazém propozičnými komponentmi) a plnia funkciu vety; Ani kuře 

zadarmo nehrabe. Vrána k vráné sedá, rovný rovného si hledá.   

Okrem vyššie uvedenej typológie sa členením frazém zaoberá aj Příruční mluvnice češtiny43, 

ktorá rozlišuje frazémy vetné44 (slovesné/neslovesné; jednoduché vety/súvetia), nevetné a 

ustálené prirovnania (tie sa niekedy zvyknú priraďovať k nevetným frazémam). 

Obe uvedené typológie zahŕňajú príslovia do skupiny frazém s vetnou povahou. 

3.2. Španielska lingvistická teória 
Rovnako ako v češtine aj v španielčine spadá frazeológia do poľa lexikológie. Situácia ohľadom 

frazeológie a paremiológie je však v španielskej lingvistickej teórii komplikovanejšia. Corpas 

Pastor45 poukazuje na to, že jazykovedci nedosiahli konsenzus pri hľadaní všeobecného termínu, 

ktorý by označoval javy študované frazeológiou. Rovnako problematická je i otázka klasifikácie 

frazeologických jednotiek, ktorej sa budeme venovať neskôr. 

 Pre španielsky termín, ktorý by obsiahol jednotlivé javy spadajúce do poľa frazeológie, autori 

používali pomenovania ako: expresión pluriverbal, unidad pluriverbal lexicalizada y 

habitualizada, unidad léxica pluriverbal, expresión fija, unidad fraseológica, fraseologismo, a 

                                                           
42Môžu byť monosubjektové alebo intersubjektové v závislosti na počte zúčastnených subjektov 

(hovorcov). Podrobnejšie vid ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and 

general phraseology. Praha: Karolinum, 2007. s. 52-60. 
43 Pre podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch vid GREPL, Miroslav, HLADKÁ, Zdeňka, 

JELÍNEK, Milan, KARLÍK, Petr, et al. Příruční mluvnice češtiny. 2. oprav. vyd. Praha: Lidové noviny, 

2008. s. 71-73. 
44 Do tejto skupiny sa tradične zaraďujú: príslovia, porekadlá, pranostiky, okrídlené výrazy ap. GREPL, 

Miroslav, et al. Příruční mluvnice češtiny. 2. oprav. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. s. 71-73 
45 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 16. 
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i.46 Corpas Pastor47 sa prikláňa k slovnému spojeniu frazeologická jednotka (unidad 

fraseológica), z dôvodu jeho rozšíreného používania v európskej jazykovede, predovšetkým 

v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu a v západnej Európe, kde sa štúdiu frazeológie venovala 

veľká pozornosť. Frazeologické jednotky definuje ako: „[...] unidades léxicas formadas por más 

de dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la 

oración compuesta.“48 

3.2.1. Rysy frazeologických jednotiek 

Napriek tomu, že v prípade frazeologických jendotiek nie je možné hovoriť o všeobecne 

uznávaných vlastnostiach, existujú určité markantné rysy, ktorými sa tieto jednotky vyznačujú. 

K nim Corpas Pastor započítava nasledujúce znaky:  

• la alta frecuencia de uso de esas unidades en la lengua  

Čím častejšie sa daná kombinácia slov v jazyku objavuje, tým je pravdepodobnejšie, že sa 

zafixuje ako ustálené spojenie. Táto vlastnosť má súvis s konvenčnosťou 

(la institucionalización). 

• la alta frecuencia de coaparición de sus elementos integrantes 

Komponenty tvoriace frazému sa častejšie objavujú v kombinácii dohromady než každý 

zvlášť. 

• su institucionalización (o convencionalización derivada de su reproducción reiterara) 

Časté používanie frazém vedie nakoniec ku konvenčnosti, t. j. zaužívanosti, a následnej 

reprodukovateľnosti. 

• su estabilidad, entendida en términos de fijación (interna y externa con diversos 

subgrupos) y de especialización semántica 

Táto vlastnosť v sebe zahŕňa javy spojené s konvenčnosťou a lexikalizáciou. 

Konvenčnosť sa vyznačuje ustálenosťou (vnútorná - vzťahujúca sa k pevnému postaveniu 

jednotlivých komponentov; a vonkajšia – týkajúca sa významu) a z nej vyplývajúcou 

sémantickou zmenou tiež označovanou ako lexikalizácia (existujú dva typy: lexikalizácia 

ako výsledok pripojenia nového významu a lexikalizácia ako výsledok potlačenia 

nejakého významu).  

                                                           
46 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 16-17. 
47 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997.  s. 18-19.  
48 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997.  s. 20. 
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• la idiomaticidad potencial 

Idiomatickosť je najvyšší stupeň lexikalizácie. Vzťahuje sa k sémantickej stránke frazémy 

a hovorí o tom, že celkový význam frazémy nie je možné odvodiť z významov 

jednotlivých komponentov. Nie je nutné, aby mali všetky frazeologické jednotky 

prenesený význam. 

• variación potencial 

Keďže ustálenosť frazeologických jednotiek je relatívna, môžu sa tieto jednotky 

objavovať v rôznych obmenách (lexikálnych či štrukturálnych), napr. alzarse/cargar con 

el santo y la limosna49. 

• la gradación  

Tento znak má spojitosť s vyššie vymenovanými vlastnosťami, ktoré sa vo frazeologickej 

jednotke vyskytujú v rôznej miere.50  

Proti tomu sa stavia García-Page Sánchez, podľa ktorého znaky sa ako ustálenosť, 

idiomatickosť51, konvenčnosť, viacslovný charakter neviažu výlučne na frazeologické jednotky.52 

Názor vyššie uvedeného autora nemôžeme vziať do úvahy, pretože frazeológiu chápe v užšom 

zmysle slova53, tzn. predmetom záujmu sú iba slovné obraty (locuciones). Podľa autora García-

Page Sánchez sa uvedené rysy vzťahujú aj k syntagmám ako napr. guardia civil, ktoré sám autor 

nepokladá za frazeologické jednotky, na rozdiel od Corpas Pastor, ktorá ich radí ku colocaciones, 

a tie začleňuje medzi frazeologizmy. 

3.2.2. Typológia frazeologických jednotiek 

Ako sme už spomínali, problematická je aj otázka klasifikácie frazeologických jednotiek. Jednu 

z prvých typológií, avšak stále platnú, z ktorej neskôr vychádzali ďalší autori venujúci sa 

                                                           
49 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 27. 
50Pre detailnejšie informácie o jednotlivých znakoch vid CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de 

fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 20-31. 
51 La idiomaticidad: „[...] la característica semántica prototípica de las locuciones en virtud de la cual el 

significado global de la espresión no es deducible de la suma o combinación de los dignificado 

individuales de sus partes constituyentes.“ GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario. Introducción a la 

fraseología española: Estudio de las locuciones. Barcelona: Anthropos, 2008. s. 388. 
52 GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario. Introducción a la fraseología española: Estudio de las locuciones. 

Barcelona: Anthropos, 2008. s. 11. 
53 V porovnaní s Corpas Pastor, ktorá vníma frazeológiu zo širšieho pohľadu (nielen ako disciplínu 

študujúcu las locuciones), ako uvidíme pri typológii. 
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španielskemu frazeologickému systému, predstavil v 50. rokoch Julio Casares.54 Rozlišoval 

locuciones, frases proverbiales55 a refranes.56 Venoval sa predovšetkým problematike 

vymedzenia jednotlivých javov a hraníc medzi nimi. Neurčitosť ohraničenia termínov, aspoň 

podľa jeho názoru, mnohokrát súvisela s historickým vývojom týchto výrazov. Na konkrétnych 

príkladoch poukazoval na tendenciu prestupovania frazém z jednej kategórie do inej. Naznačil, že 

mnoho frazeologizmov radiacich sa k locuciones vzišlo zo starých frases proverbiales a niektoré 

frases proverbiales sa zasa vyvinuli z refranes.57  

Trochu iné delenie, z ktorého v tejto práci vychádzame, popisuje Corpas Pastor. Autorka v diele 

Manual de fraseología española predstavuje najskôr prehľad typológií lingvistov študujúcich 

španielsky frazeologický systém (okrem už spomínaného J. Casaresa vymenúva klasifikácie od 

autorov ako E. Coseriu; H. Thun; A. Zuluaga; G. Haensch et al.; Z. V. Carenado Moré; A. M. 

Tristá Pérez). Tieto typológie však považuje za neúplné a schematické z dôvodu nejasne 

vymedzených kritérií neumožňujúcich taxonómiu frazeologických jednotiek, ktorá by bola 

opodstatnená,58 preto navrhuje vlastnú typológiu59 (obrázok 1) postavenú na kombinácii dvoch 

kritérií: výpovede (enunciado)60 a ustálenosti (fijación)61 v norme, v systéme alebo v reči, tzn. 

                                                           
54 MARTÍNEZ MONTORO, Jorge. „La fraseología en J. Casares.“ ELUA. Estudios de Lingüística 

Universidad de Alicante. [online] Nº 16. Alicante: Universidad de Alicante. Departamento de Filología 

Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, 2002. ISSN: 0212-7636. s. 5-8. [cit. 2017-6-29] 

Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6205/1/EL_16_06.pdf 
55 Niekedy tiež označovaných frases hechas, giros, expresiones, frases. CASARES, Julio. Introducción 

a la lexicografía moderna. 3ª ed. Madrid: CSIC, 1992. (354 s.)  s. 185. ISBN 84-00-07233-2. 
56 CASARES, Julio. Introducción a la lexicografía moderna. 3ª ed. Madrid: CSIC, 1992. (354 s.)  s. 167-

242. ISBN 84-00-07233-2. 
57 Podrobnejšie v CASARES, Julio. Introducción a la lexicografía moderna. 3ª ed. Madrid: CSIC, 1992. 

(354 s.)  s. 186-188. ISBN 84-00-07233-2. 
58 Typológie frazeologických jednotiek vychádzali z nasledujúcich kritérií: elemento oracional u oración 

completa; fijación en el sistema, en la norma o en el habla; fragmento de enunciado o enunciado 

compelto; restricción combinatoria limitada o total; grado de motivación. CORPAS PASTOR, Gloria. 

Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 32-50. 
59 Uvedená typológia frazeologických jednotiek i s príkladmi je prevzatá z CORPAS PASTOR, Gloria. 

Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-1829-0. s. 50-214. 
60 Enunciado charakterizuje ako „unidad de comunicación mínima, producto de un acto de habla, que 

corresponde generalmente a una oración simple o compuesta, pero que también puede constar de un 

sintagma o una palabra“. Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 51. 
61 Pod pojmom fijación rozumie „reproducción de  estas unidades en calidad de comibnaciones 

previamente hechas.“ CORPAS PASTOR, G. „Criterios generales de clasificación del universo  

fraseológico de las lenguas, con ejemplos en español y en inglés.“ In ALVAR EZQUERRA, M.; 

CORPAS PASTOR, G (coord.): Diccionario, frases. palabras. Málaga: Universidad de Málaga, 1998. s. 

172. 
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frazeologické jednotky rozlišuje podľa toho či tvoria samostatnú výpoveď, a teda aj rečový akt 

(acto de habla) alebo nie. U takto rozriedených frazém si ďalej všíma ustálenosť kombinácií 

jednotlivých komponentov frazémy, čo je spojené s reprodukovateľnosťou (opakovaným 

užívaním) takýchto kombinácií.  

Frazeologické jednotky tak člení do troch skupín na: 

• kolokácie (colocaciones) 

Pod týmto pojmom sa rozumejú frazémy, zložené z dvoch lexikálnych komponentov v 

určitom syntaktickom vzťahu, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť ako voľné syntagmy, 

ale v skutočnosti sú podmienené kombinatorickými pravidlami, ktoré sú dané 

používaním. Tento typ frazeologických jednotiek netvorí sám výpovede ani rečové akty. 

Ich bližšia špecifikácia je daná gramatickou kategóriou a syntaktickým vzťahom medzi 

prvkami frazémy. V prípade colocaciones Corpas rozlišuje nasledujúce variácie:  

o sustantivo (sujeto) + verbo (napr. correr un rumor); 

o verbo + sustantivo (objeto) (napr. empeñar un cargo); 

o adjetivo + sustantivo (napr. relación extrecha); 

o sustantivo + preposición + sustantivo (napr. una tableta de chocolate); 

o  verbo + adverbio (napr. desear fervientemente); 

o adjetivo + adverbio (napr. diametralmente opuesto).62 

• slovné obraty (locuciones) 

Týmto termínom Corpas Pastor označuje frazeologické jednotky, pre ktoré je 

charakteristická vnútorná, ako aj vonkajšia ustálenosť a ucelený význam. Tieto 

frazeologizmy nie sú samostatnými výpoveďami a zväčša fungujú ako vetné členy.63 

Obdobne ich definuje aj Julio Casares, a teda ako ustálené spojenie dvoch alebo viacerých 

komponentov vyznačujúce sa jednotným uceleným významom, ktorý sa  nerovná súčtu 

významov jednotlivých komponentov. Toto spojenie funguje ako vetný člen.64 Corpas 

                                                           
62 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 53-87.  
63 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 88. 
64 CASARES, Julio. Introducción a la lexicografía moderna. 3ª ed. Madrid: CSIC, 1992. (354 s.)  s. 170. 

ISBN 84-00-07233-2. 
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Pastor triedi slovné obraty na základe funkcie, ktorú plnia vo vete, berie však ohľad i na 

slovný druh riadiaceho člena syntagmy. Rozdeľuje ich do týchto skupín: 

o locuciones nominales (napr. lágrimas de cocodrillo); 

o locuciones adjetivas (napr. más muerto que vivo); 

o locuciones adverbiales (napr. a bordo); 

o locuciones verbales (napr. no tener ningún oficio ni beneficio); 

o locuciones prepositivas (napr. a causa de; en lugar de; de entre); 

o locuciones conjuntivas (napr. al fin y al cabo); 

o locuciones clasusales (napr. no llegarle a alguien la camisa al cuerpo).65 

• frazeologické výpovede (enunciados fraseológicos) 

Tieto frazeologické jednotky sú kompletnými výpoveďami, ktoré samy tvoria rečové 

akty.  Ich typickou vlastnosťou je vonkajšia i vnútorná ustálenosť. Corpas Pastor člení 

frazeologické výpovede na dva typy, ktoré sa od seba líšia významom: 

o  rutinné formule (fórmulas rutinarias) 

Sú rečové frazeologické jednotky, ktoré majú výpovedný charakter a diskurzívny, 

expresívny alebo spoločenský význam. Ich výskyt musí byť determinovaný 

konkrétnou situáciou či okolnosťami. Patria sem formule vyjadrujúce pozdravy, 

ospravedlnenie, súhlas, vďaku, prianie, sľuby, hrozby, prehovárania, a i. (napr. 

¿Cómo estás?; Déjame en paz; ¿Qué te trae por aquí? )66 

o  parémie (paremias) 

Sa vyznačujú referenčným významom. V porovnaní s predchádzajúcim typom, 

parémie nezávisia od iných textov či okolností, preto hovoríme o textovej 

autonómii. Napriek tomu, rozdiel medzi nimi nie je výrazný a v niektorých 

prípadoch sa od seba ťažko odlišujú.67  

                                                           
65 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 132.  
66 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 170-213. 
67 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 132-133. 
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Obrázok 1: Typológia frazeologických jednotiek68 

 

3.2.2.1. Parémie  

Ako sme videli pred chvíľou, parémie spolu s rutinnými formulami patria podľa typológie do 

tretej skupiny medzi frazeologické výpovede.  

Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu parémia, jediný z konzultovaných slovníkov, ktorý ponúka 

definíciu je Diccionario de uso, podľa ktorého je paremia:  

Frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un 

pensamiento moral, un consejo o una enseñanza; particularmente la que está estructurada en verso y 

rima en asonancia o consonancia.69  

Ostatné španielske výkladové slovníky70, do ktorých sme nahliadli, sa pri hesle parémia 

obmedzujú na výpočet synoným (napr. refrán, proverbio, sentencia). Diccionario de estudiante71 

od Španielskej kráľovskej akadémie toto heslo neeviduje, zachytáva však slovo paremiología.  

                                                           
68 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 52 
69 Diccionario de uso del español de América y España. Madrid: Vox, 2002. s. 1412. 
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Corpas Pastor vykladá tento pojem ako hyperonymum k iným pojmom z oblasti parémií (napr. 

proverbio, refrán, eslogan, adagio, máxima, aforismo, sentencia, cliché, a i.), ktoré nie je 

jednoduché od seba odlíšiť. Zároveň ho pokladá za synonymum k prísloviu (refrán), z dôvodov, 

ktoré vysvetlíme nižšie.72  

V tejto práci sa budeme držať typológie už spomínanej autorky. Ku klasifikáci paremií využíva 

päť kritérií fungujúcich ako filter, ktoré prevzala od Pierra Arnauda:  

1. lexicalización;  

2. autonomía sintáctica; 

3.  autonomía textual;  

4. valor de verdad general;  

5. carácter anónimo.73  

Prvé z uvedených kritérií (o ktorom sme už hovorili v kapitole 2.2.1. Rysy frazeologických 

jednotiek) plnia všetky frazémy, druhé kritérium sa týka významu. Frazémy vyznačujúce sa 

týmto kritériom majú vlastný význam, sú samostatné a nemusia sa spájať s inými prvkami, preto 

toto kritérium vyraďuje tie frazémy, ktoré sa musia kombinovať s inými prostriedkami. Tretie 

kritérium typickým znakom všetkých parémií. Narozdiel od  rutinných formúl, ktoré musia byť 

determinované konkrétnou situáciou, parémie môžu existovať samostatne bez kontextu, bez 

konkrétnej situácie. Ako sme už udávali v predchádzajúcej kapitole, práve toto kritérium odlišuje 

parémie od rutinných formúl. 74   

Na základe popísaných kritérií člení Corpas Pastor parémie na tri skupiny:  

1. Výpovede špecifickej hodnody (Enunciados de valor específico) 

                                                                                                                                                                                            
70Napríklad aj SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Nuevo diccionario esencial. 2ª reimpresión. Madrid: 

Santillana, 2002. alebo MOLINER, María. Diccionario de uso del español. 2 vol. 2ª ed. Madrid: Gredos, 

2014.  
71 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario del estudiante. Barcelona: Santillana, 2005. 
72 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 135. A tiež CORPAS PASTOR, G. „Criterios generales de clasificación del universo  

fraseológico de las lenguas, con ejemplos en español y en inglés.“ In ALVAR EZQUERRA, M.; 

CORPAS PASTOR, G (coord.): Diccionario, frases. palabras. Málaga: Universidad de Málaga, 1998. s. 

179-181. 
73 ARNAUD, Pierre. „Réflexions sur le proverbe.” Cahiers de lexicologie. vol. 59, 1991. s. 6-27. cit. 

podľa CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 136. 
74 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 136. 
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Tento typ nevyhovuje kritériu valor de verdad general, pretože sa viaže na konkrétnu 

situáciu. Či sa jedná o tento typ parémie, dokážeme vložením úvodnej vety „Esto es 

verdad en sí mismo.“75 V prípade, že dané tvrdenie neplatí, hovoríme o enunciado de 

valor específico, napr. Ahí le duele. Haz el amor y no la guerra. Do tejto skupiny by sa 

zaraďovala aj časť tzv. frases proverbiales z typológie Julia Casaresa76, rovnako aj časť 

citas, ale i eslóganes o consignas.77 

2. Citáty (Citas)  

V tomto prípade je porušené posledné kritérium, t. j. carácter anónimo. Ich pôvod, na 

rozdiel od refranes, ako uvidíme o chvíľu, je známy. Vychádzajú z písaných alebo 

hovorených textov vyslovených nejakou reálnou alebo fiktívnou postavou. Pôvodne 

mohli byť súčasťou národnej či medzinárodnej literatúry, zarzuely, úryvkov z Biblie, ale i 

výrokov známych osôb, napr. La vida es sueño. (P. Calderón de la Barca); La religión es 

el opio del pueblo. (K. Marx).78 Navzdory známemu pôvodu býva občas zložité 

identifikovať tento typ parémie, pretože spojiť konkrétny výrok s autorom vyžaduje 

kultúrne povedomie a široký rozhľad.79 

3. Príslovia (Refranes) 

Ako jediný typ parémií spĺňajú všetkých päť vymenovaných kritérií. V tejto súvislosti o 

nich Corpas Pastor hovorí ako o parémiách v pravom zmysle slova, preto o nich tiež 

uvažuje ako o synonymách. Medzi refranes patria frázy ako Por la boca muere el pez. De 

tal palo, tal astilla.80 

                                                           
75  - Esto es verdad en sí mismo: „Los duelos con pan son menos.“  

   - Esto es verdad en sí mismo: „Si te he visto no me acuerdo.“ 

Druhé tvrdenie nie je pravdivé, nejedná sa o všeobecnú pravdu, preto (Si te he visto no me acuerdo) patrí 

medzi enunciados de valor específico. CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. 

Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-1829-0. s. 138. 
76 CASARES, Julio. Introducción a la lexicografía moderna. 3ª ed. Madrid: CSIC, 1992. (354 s.)  s. 167. 
77 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 139. 
78Prevzaté ai s príkladmi z CORPAS PASTOR, G. „Criterios generales de clasificación del universo  

fraseológico de las lenguas, con ejemplos en español y en inglés.“ In ALVAR EZQUERRA, M.; 

CORPAS PASTOR, G (coord.): Diccionario, frases. palabras. Málaga: Universidad de Málaga, 1998. s. 

182. 
79 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 145-146. 
80 CORPAS PASTOR, G. „Criterios generales de clasificación del universo  fraseológico de las lenguas, 

con ejemplos en español y en inglés.“ In ALVAR EZQUERRA, M.; CORPAS PASTOR, G (coord.): 

Diccionario, frases. palabras. Málaga: Universidad de Málaga, 1998. s. 182. 
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Porovnanie enunciados fraseológicos a locuciones 

Niekedy býva zložité od seba odlíšiť druhú (locuciones) a tretiu skupinu (enunciados 

fraseológicos) napriek tomu, že podľa typológie frazeologických jednotiek, druhá skupina netvorí 

samostatné výpovede.  

Corpas Pastor upresňuje, že problematické bývajú hlavne slovné spojenia typu ¡Buenos días! 

¡Buena suerte!, ale tiež ustálené slovné zvraty typu ¿Quién te (le/os, etc.) ha dado vela en este 

entierro? či ich obmeny (No te han dado vela en este entierro. príp. Nadie te ha dado vela en este 

entierro.), ktoré sú v niektorých dielach považované za locuciones a v iných za fórmulas 

rutinarias. 81 

Podobná situácia, dokonca zložitejšia, sa týka aj parémií. Kvôli nejasnému vymedzeniu hraníc je 

ťažké ich odlíšiť od locuciones, predovšetkým od tých s preneseným významom. Obidva typy 

frazém zdieľajú množstvo spoločných rysov: „imagen expresiva, intensa e impactante, y 

comparten tropos y recursos fónicos de todo tipo“82. Okrem toho, veľká časť dnešných 

locuciones vzišla práve z parémií.83 Diachronické prestupy medzi jednotlivými frazémami 

popisoval už J. Casares (vid. kapitola 2.2.2. Typológia frazeologických jednotiek). 

Corpas Pastor ohľadom otázky vzájomného vzťahu spomínaných frazém, vymenúva okrem 

podobností tiež znaky, ktorými sa od seba odlišujú. Rysy, ktoré sú uvedené v manuáli84 sme pre 

prehľadnosť a možnosť vzájomného porovnania umiestnili do nasledujúcej tabuľky.85 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 
81 Uvedené vyjadrenia sú prevzaté i s príkladmi. CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología 

española. Madrid: Gredos, 1997. s. 133.  
82 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 133-134. 
83 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s.134. 
84 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. 
85 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 134-135. 
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PAREMIAS LOCUCIONES 

vysoký stupeň zovšeobecnenia vzťah ku konkrétnej situácii 

 výpoveď bez zmien  

(výnimka: zmeny v zhode) 

povolené určité zmeny, vkladanie 

prvkov do vety;  

locuciones fungujú ako vetné členy 

jednotky prehovoru;  

skôr kultúrny jav 
súčasť jazykového systému 

 

Table 1: Odlišnosti medzi paremias a locuciones 

 

3.3. Porovnanie španielskej a českej lingvistickej teórie 
Českí i španielski jazykovedci hľadali názov pre všeobecný termín, ktorý by hromadne označoval 

javy študované frazeológiou. Nakoniec sa v českej lingvistike zaužívaným pojmom stali termíny 

frazeologizmus, frazéma a frazeologická jednotka, aj keď niektorí lingvisti uprednostňujú určité 

pojmy  a iné nie.  

V španielskej lingvistike bolo rozpätie ponúkaných všeobecných pomenovaní väčšie, vid 

Španielska lingvistická teória. V rámci úsilia o zjednotenie španielskej a svetovej frazeológie sa 

Corpas Pastor, ktorá pre nás bola hlavným zdrojom informácií z oblasti španielskej frazeológie,  

priklonila k pojmu unidad fraseológica.  

Situácia nie je jednoznačná ani v obsahu samotného termínu, inými slovami, aké javy bude 

takýto termín zahrňovať, čo má dopad na vymedzenie frazeologickej jednotky. V oboch jazykoch 

sa rôznili názory na to, kedy sa už jedná o frazém a, kedy daný jav za frazém ešte považovaný nie 

je, vid kap. 2.2.1. Rysy frazeologických jednotiek. Preto dochádzalo k snahám o determináciu 

typických vlastností. Za charakteristické rysy frazeologických jednotiek je možné považovať: 

viacslovné pomenovanie zložené aspoň z dvoch prvkov, ustálenosť, reprodukovateľnosť, 

sémantická nerozlučiteľnosť a obraznosť, ktorá je považovaná za rys potenciálny, nie však 

nevyhnutný. Tu je nutné pripomenúť, že nie všetky frazémy musia spĺňať uvedené znaky, a tiež, 

že jednotlivé črty frazém závisia na tom, čo zaraďujeme medzi frazémy, napr. F. Čermák  

uvažuje aj o frazémach lexikálnych, t. j. ich komponenty patria do roviny morfém, preto 

nemožno hovoriť o viacslovnom pomenovaní ako o typickej vlastnosti pre tento typ frazémy. 

Ďalšie zo spomínaných znakov či už v českej alebo španielskej lingvistike môžeme považovať za 

pokusy o bližšie upresnenie frazém. Súčasne je možné si všimnúť, že nič také ako univerzálne 
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uznávané vlastnosti neexistuje. Dokonca ani v prípade jedného jazyka nemožno hovoriť o 

jednomyseľnom určení frazeologických rysov, pretože ich rozmanitosť, ako už bolo niekoľkokrát 

povedané, je úzko prepojená s tým, čo podľa daného autora patrí medzi frazémy.  

Nejednotný postoj badať aj v samotnej typológii frazeologických jednotiek. Lingvisti pristupovali 

k frazeologizmom odlišne i v rámci jedného jazyka a pokúšali sa ich triediť z rôznych hľadísk, čo 

viedlo k vzniku rozmanitých klasifikácií, ktoré si nezodpovedali ani názvoslovím, ani obsahom, 

tzn. nie všetci autori považovali rovnaké typy slovných spojení za frazémy (vid už spomínaný 

García-Page Sánchez). Ako je možné vidieť, problém s konsenzom existuje aj v terminológii 

jednotlivých frazeologických javov, to súvis jednak s obmenami pojmov, ku ktorým dochádzalo 

v rámci vývoja tejto lingvistickej disciplíny, ako aj z dôvodu nedostatočného určenia hraníc 

medzi samotnými termínmi. 

V našej práci sa pridržiavame typológií dvoch autorov, ktorí v súčasnej dobe výrazne ovplyvňujú 

pole frazeológie v českom a v španielskom prostredí. V určitých aspektoch sú ich typológie 

rozdielne. Avšak v oblasti, ktorá nás v tejto práci zaujíma, tzn. v prísloviach, sú rozpory medzi 

jednotlivými členeniami menej výrazné. Ako Corpas Pastor v španielskej lingvistickej teórii, tak i 

F. Čermák v českej lingvistickej teórii začleňujú príslovia medzi frazémy s vetnou povahou. 

Príslovia v oboch prípadoch tvoria samostatnú výpoveď.  
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4. Príslovia 

 

4.1. Príslovia v českej lingvistike 
Ako sme už uviedli predtým, príslovia, označované niekedy tiež parémia či proverbium, 

zaraďujeme medzi propozičné frazémy. 

Už oddávna boli príslovia považované za zdroj ľudskej múdrosti a poklad národa.86 Dnes sa 

prísloviam venuje pozornosť v rámci lingvistických disciplín, predtým sa však spracovávali 

hlavne z etnografického a folklórneho hľadiska.87  

Otázka vymedzenia samotného pojmu často narážala na jeho nejednotné vnímanie. Ukážkou 

rozličného nazerania na príslovie sú definície, na ktoré narazil J. Mukařovský, pri písaní Cestami 

poetiky a estetiky. Jednotlivé výroky sa od seba líšia natoľko, že by sa mohlo zdať, že sa nejedná 

o ten istý jav. Avšak Mukařovský poznamenáva, že všetky uvedené výroky sú správne, hoci 

neúplné: 

1. Každé přísloví (vlastně tak řečené) contracta quaedam similitudo est, to jest tajné věci k věci 

přirovnání a podobenství s sebou nese. 

2. Přísloví obsahují pravidla života neb úsudek o předmětu nějakém. 

3. Přísloví shrnuje zkušenost mnohých lidí v obecně platnou formu; je-li jeho původcem jedinec nebo 

spolupráce mnohých, je přitom lhostejné. Jeho hodnota je v obecné platnosti. 

4. Přísloví je stručné vyjádření myšlenky, vyjádření obrazně zevšeobecňující nějaké děje, vztahy a 

okolnosti praktického života. 

5. Přísloví jsou bystré propovědi, vyjadřující krátce (obyčejně jednou větou) smýšlení lidu o 

nejrozmanitějších předmětech a vztazích života. 

6. Přísloví je zásada vyjádřená co nejméně slovy a zlidovělá. 

7. Přísloví jsou krátké lidové výroky, kterých může být užito o různých jevech života, často složené 

rytmickou řečí. 

8. Přísloví je pojem toliko praktický: seskupení slov nejrůznějšího obsahu i formy, opakují-li se 

tradičně, nazýváme příslovími. Přísloví nelze odlišit od ostatních jazykových útvarů slohových 

                                                           
86 FLAJŠHANS, Václav. Česká přísloví. Sbírka přísloví a porekadel lidu českého v Čechách, na Moravě 

a v Slezku. Přísloví staročeská. 1. sv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013. s. III. s. 1288. 
87 ČERMÁK, František, et al. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4. Výrazy větné. Praha: Leda, 2009. s. 

1241. 
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nebo literárních postupem teoretických ‒ odlišujeme je jen prakticky jako seskupení výrazů 

fakticky užívaných v jisté době a v určitém společenském prostředí.88 

Dôvodom rozmanitosti jednotlivých definícií je podľa Mukařovského: 

• veľké množstvo rysov prísloví, ktoré sú navzájom rovnocenné, pričom žiadny 

z nich nie je dôležitejší než iný; ako aj 

• odlišné vnímanie príslovia (v rôznych dobách, pri rôznych užitiach a z hľadiska 

rôznych pozorovateľov), ktoré viedlo k zdôrazňovaniu vždy iných znakov.89 

Ako vyplýva z vymenovaných dôvodov, pohľad na príslovia nebol vždy rovnaký, ale sa 

v priebehu doby menil. J. Filipec spolu s F. Čermákom90 udávajú, že príslovie sa v minulosti 

chápalo v širšom slova zmysle a zahŕňalo tiež prirovnania, porekadlá, pranostiky, anekdoty, a i. 

Až postupom času došlo k zúženiu samotného termínu.  

Jedným z príkladov širšieho nazerania na príslovie je pohľad samotných zberateľov prísloví, ktorí 

ich spolu s ďalším frazémami (porekadlami, úsloviami, apod.) vydávali pod súhrnným názvom 

„moudrosloví“ alebo „přísloví“, pretože väčšina prísloví a frazém bola založená na obraze.91 

Z toho dôvodu sa zrejme nepremýšľalo o detailnejšom členení tejto sféry. Obraznosť bola 

dôležitá aj pre Komenského (17. st.), ktorý videl príslovie ako:  

[...] krátké a mrštné nějaké propovědění, v němž se jiné praví a jiné rozumí, to jest, slova znějí 

o nějaké zevnitřní, tělesné, známé věci, a namítá se jimi něčeho vnitřního, duchovního, méně 

známého. Ku příkladu, když dím: Slepý o barvách souditi nemůž, míním to, že čemu kdo nerozumí, 

o tom mluviti a soudu vynášeti nemá [...].92  

Teda útvar vyznačujúci sa metaforickosťou, tzn. frazémy bez obraznej povahy nepovažoval za 

príslovia.   

Širší pohľad na príslovie zastával aj zberateľ českých prísloví z 19. storočia Václav Flajšhans. 

Ten na príslovie pozeral ako na koncept zahrňujúci iné frazémy, ktoré sú len jedným z jeho 

                                                           
88 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. s. 291-292. 
89 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. s. 292. 
90 FILIPEC, Josef, ČERMÁK, František. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985. s. 221. 
91 ZAORÁLEK, Jaroslav. Lidová řčení. vyd. 3,.Praha: Aurora, 1996, reprint 1947. s. V (úvodní 

poznámky). 
92 KOMENSKÝ, Jan Amos. Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavena potomkům. Praha:  

Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1901. (XV, 113 s.) s. 1. 
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vývojových stupňov. Podoba príslovia mohla podľa Flajšhansa prechádzať „od pouhého nápadu 

k malé básni v próze“93.  

Dnes sa chápe príslovie užšie, najčastejšie tak, ako ho popisuje Příruční mluvnice češtiny94, t. j. 

anonymný výrok s mravným ponaučením, ktorý poukazuje na kolektívnu skúsenosť (napr. 

S poctivostí nejdál dojdeš.).  

4.1.1. Príslovie vo vzťahu k iným parémiám 

Príslovie sa vymedzuje tiež svojím vzťahom k iným parémiám. 

Zatiaľ čo, príslovie situáciu kategorizuje poukázaním na tradovanú skúsenosť, porekadlá ju 

pomenúvajú a často i hodnotia. Flajšhans hovorí, že porekadlo bolo považované za zárodok príp. 

úpadok príslovia.95 Medzi týmito dvoma frazémami je tesný vzťah a mnohokrát sa z príslovia 

stane porekadlo, a opačne, jednoduchým preformulovaním obsahu. „Často to bývá přísloví, 

u něhož forma přemohla a strávila obsah.“96 Takým príkladom môže byť príslovie: „hlavou zeď 

neprorazíš“, z ktorého sa zmenou formulácie stalo porekadlo: „hlavou zeď prorážeti“. Prechod 

od príslovia k porekadlu, ktorý zaznamenáva aj Mukařovský97, je založený na skracovaní 

prísloví, ktoré postupne splývajú s prúdom reči a menia sa na rozprávanie (napr. A tak zas jednou 

pochválil den před večerem.). Takto jednoducho sa z prísloví stávajú porekadlá, preto ich nie je 

možné od seba oddeliť.98 

Pranostiky sú v diele Frazeologie a idiomatika česká a obecná99 považované za podtyp príslovia, 

konkrétne príslovia s meteorologickou funkciou. Zovšeobecňujú skúsenosť týkajúcu sa ročnej 

doby a charakteristického počasia alebo poľnohospodárskych prác. 100 

Rčení je podľa Zaorálka obrazné spojenie slov, ktoré je možné časovať, hoci iba v niektorých 

časoch či osobách. Autor ďalej vysvetľuje, že, kvôli nedostatočnému vymedzeniu jednotlivých 

                                                           
93 FLAJŠHANS, Václav. Česká přísloví. Sbírka přísloví a porekadel lidu českého v Čechách, na Moravě 

a v Slezku. Přísloví staročeská. 1. sv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013. s.XVIII. 
94 GREPL, Miroslav, et al. Příruční mluvnice češtiny. 2. oprav. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. s. 73. 
95 FLAJŠHANS, Václav. Česká přísloví. Sbírka přísloví a porekadel lidu českého v Čechách, na Moravě 

a v Slezku. Přísloví staročeská. 1. sv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013. s. XVIII. 
96 FLAJŠHANS, Václav. Česká přísloví. Sbírka přísloví a porekadel lidu českého v Čechách, na Moravě 

a v Slezku. Přísloví staročeská. 1. sv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013. s. XVIII. 
97 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. s. 313-314. 
98 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. s. 314. 
99 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. Praha: 

Karolinum, 2007. s. 58. 
100 FILIPEC, J.; ČERMÁK, F. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985. s. 221. 
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parémií, pod súhrnný názov rčení zaraďuje tiež úslovia a porekadlá.  Nakoniec dodáva, 

že mnohokrát nie je jednoduché presne určiť, o ktorý typ parémie sa jedná.101  

M. Čechová stručne zhrnula rozdiel medzi prísloviami a inými parémiami. V prísloviach je 

kondenzovaná životná múdrosť, kým v porekadlách, pranostikách a iných frazémach je popísaná 

ľudská skúsenosť.102 

Môžeme teda dodať, že napriek existencii definícií jednotlivých typov parémií je ťažké ich od 

seba oddeliť, pretože sú vzájomne prepojené. 

4.2. Príslovie v španielskej lingvistike 
V španielskej lingvistike zodpovedá prísloviu termín refrán. Už sme písali, že refrán v sebe spája 

všetkých päť kritérií, ktoré sú typické pre parémie (vid kap. 2.2.2.1. Parémie) a je teda podľa 

Corpas Pastor parémiou v pravom zmysle slova.  

Na porovnanie uvádzame iné definície príslovia tak, ako ich zachytávajú iné diela.  

Introducción a la lexicografía moderna103:  

[...] una frase completa e independiente, que en sentido directo o alegórico, y por lo 

general en forma sentenciosa y elíptica, expresa un pensamiento —hecho de experiencia, 

enseñanza, admonición, etc.—, a manera de juicio, en el que se relacionan por los menos 

dos ideas. 

Nuevo diccionario esencial104:  

Dicho de tradición popular que contiene una enseñanza moral o un consejo. 

Diccionario de uso español (M. Moliner)105: 

 Cualquier sentencia popular repetida tradicionalmente con forma invariable. En 

particular, las que son en verso o al menos en cierto ritmo, consonancia o asonancia que 

las hace fáciles de retener y les da estabilidad de forma, y de sentido figurado. 

(Como más vale pájaro en mano que ciento volando.)  

                                                           
101 ZAORÁLEK, Jaroslav. Lidová rčení. Praha: Aurora, 1996. s. VII. 
102 ČECHOVÁ, Marie. Řeč o řeči. Praha: Academia, 2012. s. 126-127. 
103 CASARES, Julio. Introducción a la lexicografía moderna. 3ª ed. Madrid: CSIC, 1992. s. 192.  
104 SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Nuevo diccionario esencial. 2ª reimpresión. Madrid: Santillana, 2002. s. 

1028 
105 MOLINER, María. Diccionario de uso del español. 2 vol. 2ª ed. Madrid: Gredos, 2014. s. 896. 
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Diccionario de uso del español de América y España 106: 

Frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se 

expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza; particularmente la que está 

estructurada en verso y rima en asonancia o consonancia. 

Diccionario de refranes dichos y proverbios107 

[...] variante espuria del antiquísimo proverbio, modalidad capsular de la sabiduría 

sentenciosa, conocida por todos los pueblos y que en el mundo han sido – chinos, indios, 

sumerios, egipcios, griegos, romanos,... – y cultivada por hombres tan eminentes como 

Salomón, Aristóteles, Séneca, Quintiliano, Cicerón, Erasmo, etc. 

Ako je možné vidieť, jednoznačná definícia príslovia neexistuje. Definovať ho znamená zamerať 

sa na vlastnosti, ktoré sú preň charakteristické. Vo väčšine uvedených definícií sa určité rysy 

opakujú. Zdôrazňuje sa najmä ľudový charakter, že sú zdrojom múdrosti a skúsenosti, a, že 

obsahujú nejaké poučenie, radu či varovanie. Casares ďalej dodáva, že príslovie sa nevzťahuje ku 

konkrétnej situácii, ale má nadosobnú platnosť, ktorá sa dotýka každého človeka, miesta i doby, 

a nevzťahuje sa iba k jednej konkrétnej situácii.108  

Určité rysy sa prísloviam pripisujú častejšie než iné, ako však poznamenáva García-Page 

Sánchez109, vymenovať charakteristické rysy príslovia neznamená, počítať s ich prítomnosťou u 

všetkých prísloví bez výnimky. Povedať, že typickou vlastnosťou príslovia je výskyt rýmu, 

neznamená, že výrok bez rýmu nemôže byť príslovím. 

S ohľadom na formu príslovie nesie znaky prepracovanosti a vyumelkovanosti. Využíva zvukové 

prvky ako metrum, rým, aliterácia, paralelizmus, rôzne typy figúr spojené s výslovnosťou a i.110 

Jednotlivým vlastnostiam sa ešte budeme venovať. 

                                                           
106 Diccionario de uso del español de América y España. Barcelona: VOX, D. L., 2002. s. 1631 
107 JUNCEDA, Luis. Diccionario de refranes, dichos y proverbios. 4ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 2009. s. 

IX. 
108 CASARES, Julio. Introducción a la lexicografía moderna. 3ª ed. Madrid: CSIC, 1992. (354 s.)  s. 167-

242. ISBN 84-00-07233-2. 

194. 
109 GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario. Introducción a la fraseología española: Estudio de las 

locuciones. Barcelona: Anthropos, 2008. s. 35. 
110 CASARES, Julio. Introducción a la lexicografía moderna. 3ª ed. Madrid: CSIC, 1992. (354 s.)  s. 167-

242. ISBN 84-00-07233-2. s. 194. 
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4.2.1. Príslovia vo vzťahu k iným parémiám 

Corpas Pastor zaradila príslovia medzi parémie do jednej skupiny spolu s citátmi. Od citátu sa 

príslovie líši jedinou vlastnosťou, a to pôvodom. Kým príslovie je výtvorom neznámeho autora, 

citát má pôvod známy, prisudzovaný nejakej reálnej alebo fiktívnej postave. Existujú však 

i parémie, o ktorých je možné povedať, že zostali niekde „na polceste“ medzi príslovím 

a citátom. Jedným z takých príkladov je A enemigo que huye, puente de plata. Táto parémia, ako 

uvádza Corpas Pastor, býva v niektorých dielach označená ako príslovie, ale v iných ako citát, 

pretože sa pripisuje Fernándezovi de Córdoba. Ako môžeme vidieť, rozdiel medzi citátom 

a príslovím stojí na jednom ryse, ktorý sa v určitých prípadoch môže javiť ako diskutabilný, 

hlavne preto, že schopnosť rozlíšiť citát od príslovia je skôr otázkou rozhľadu hovorcu, miery 

zovšeobecnenia a abstrahovania než otázkou formálnej alebo sémantickej stránky parémie.111 

V španielskej lingvistike sa okrem termínu refrán používajú aj iné termíny pre pomenovanie 

paremiologických javov. K tým najznámejším patria: proverbio, dicho, máxima, adagio, 

aforismo, sentencia a i. Prinášame stručný prehľad defininícií zachytených parémií tak, ako ich 

zaznamenáva Diccionario del uso de español de América y España a Nuevo diccionario esencial. 

Jednotlivé vymedzenia slúžia na vykreslenie komplikovaného určenia hraníc medzi nimi.  

adagio - frase de origen culto repetida de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento 

moral, un consejo o una enseñanza.112 

aforismo - sentencia breve que resume un pensamiento, como, p. ej., pienso, luego existo.113  

dicho - palabra o conjunto de palabras con las que se expresa algo o que constituyen una máxima 

o consejo popular.114 

máxima- frase que expresa brevemente un pensamiento moral, una enseñanza, etc.115  

proverbio - frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual 

expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza.116 

sentencia - frase o dicho breve con un contenido moral o doctrinal.117  

                                                           
111 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 147-148. 
112 Diccionario de uso del español de América y España. Barcelona: VOX, D. L., 2002. s. 35. 
113 SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Nuevo diccionario esencial. 2ª reimpresión. Madrid: Santillana, 2002. s. 

32. 
114 SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Nuevo diccionario esencial. 2ª reimpresión. Madrid: Santillana, 2002. s. 

380. 
115 SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Nuevo diccionario esencial. 2ª reimpresión. Madrid: Santillana, 2002. s. 

801. 
116 Diccionario de uso del español de América y España. Barcelona: VOX, D. L., 2002. s. 1560. 
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Podľa uvedených popisov si môžeme všimnúť, že jednotlivé definície sa skutočne prekrývajú a 

hranice, ktorými by sa od seba odlišovali, sú veľmi vágne, ak sú vôbec nejaké. Aj preto Manual 

de fraseología española uvádza, že pôvodne boli isté snahy tieto pomenovania od seba odlíšiť, 

ale práve kvôli problematickému určeniu hraníc, a teda vzájomnému prekrývaniu obsahu, ich 

dnes niektorí lingvisti, vrátane Corpas Pastor, považujú za synonymá k refrán.118 Barsanti 

Vigo119 ako synonymá k prísloviu prijíma iba výrazy proverbio a paremia. 

4.3. Porovnanie španielskeho a českého príslovia 
Ako sme už spomínali, v tejto práci sa venujeme prísloviam, čo v španielskej terminológii 

zodpovedá označeniu refrán. Príslovia sú krátke metaforické alebo nemetaforické propozičné 

frazémy ustálenej povahy s obvykle didaktickou funkciou, ktoré určitú momentálnu situáciu 

katalogizujú poukázaním na tradovanú skúsenosť.120 Zároveň sa jedná o anonymné výroky 

ľudového charakteru, ktoré sú považované za nositeľa kolektívnej skúsenosti a zdroj ľudovej 

múdrosti prenášanej z pokolenia na pokolenie. 

V českej lingvistickej teórii sa príslovie, tiež označované parémia či proverbium, chápalo 

v širšom zmysle a zahŕňalo mnoho iných javov (prirovnania, porekadlá, pranostiky, anekdoty, 

a i.). Definovaním niektorých frazeologických javov  a stanovením typických vlastností prísloví, 

sa postupne tento pohľad zužoval.  

V klasifikácii frazeologických jednotiek od Corpas Pastor sa stretávame s parémiami, pre ktoré 

sú charakteristické určité znaky (vid kap. 2.2.2.1. Paremias). Autorka uvádza, že rovnaké 

vlastnosti sa prisudzujú aj prísloviam, ktoré nazýva parémiami v pravom slova zmysle. Okrem 

termínu refrán, existujú v španielskej lingvistickej teórii aj ďalšie termíny (vid kap. 3.2.1. 

Príslovia vo vzťahu k ďalším parémiám), ktoré označujú ťažko odlíšiteľné javy, pretože samotné 

definície nemajú dostatočne stanovené hranice. Niektorí autori sa pokúsili o ich rozlíšenie, ale 

                                                                                                                                                                                            
117 Diccionario de uso del español de América y España. Barcelona: VOX, D. L., 2002. s. 1738. 
118 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. ISBN 84-249-

1829-0. s. 149. 
119 BARSANTI VIGO, María Jesús. „Problemática en torno al refrán y otras categorías paremiales: 

definición y delimitación.“ In ALONSO RAMOS, Margarita (ed.) Diccionario y fraseología. A Coruña: 

Universidade a Coruña, 2006. s. 204 (197-205 s.) 
120 BACHMANNOVÁ, Jarmila. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2002. s. 604. ISBN 80-7106-484-X. s. 357. 
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v zásade sú definície stále zmätočné, preto sa dnes o nich zvykne uvažovať ako o synonymických 

výrazoch príslovia.  

V predchádzajúcich kapitolách sme tiež naznačili problematiku týkajúcu sa odlíšenia citátu od 

príslovia, kde, bez dostatočného rozhľadu a uvedenia autora, je takmer nemožné odlíšiť autorský 

výrok od anonymného, a teda citát od príslovia, preto budeme i citáty bez uvedenia zdroja 

považovať za príslovia. 

4.4. Vlastnosti príslovia 

Neexistuje jednotný názor na to, akými vlastnosťami by sa malo príslovie vyznačovať. Jan 

Mukařovský, český jazykovedec a literárny teoretik pozeral na príslovie z hľadiska literárnej 

vedy. Podľa neho malo byť príslovie súčasťou kontextu, preto vlastnosti, ktoré sa mu prisudzujú 

člení do troch skupín podľa: 

1. znakov súvisiacich so vzťahom príslovia k subjektu (predovšetkým k pôvodcovi prejavu). 

Je to vzťah príslovia k niečomu, čo je mimo jeho vnútornú výstavbu, tzn. k subjektu 

príslovia ako jazykového prejavu. Ak je príslovie užité v jazykovom prejave, je od 

hovoriaceho subjektu oddelené tým, že tento subjekt príslovie použije, ale nie je jeho 

pôvodcom. Mukařovský hovorí, že s týmto „odsubjektovaním“ príslovia súvisia vlastnosti 

ako: tradičnosť prísloví; kolektívna sankcia, ktorú príslovie nevyhnutne predpokladá; 

prítomnosť cudzieho subjektu, ktorý príslovím zasahuje do prejavu. Z týchto znakov 

vyplýva ešte štvrtý znak, a to autoritatívna platnosť121 príslovia (práve touto 

vlastnosťou sa príslovie odlišuje od  konvenčných viet). Použitím príslovia sa hovorca 

dožaduje uznania, jeho pravdivosti alebo záväznosti. 

2. znakov charakterizujúcich vnútornú významovú výstavbu príslovia (týka sa vnútornej 

výstavby príslovia samého). Patria sem: zovšeobecňujúci význam; normujúca 

a hodnotiaca povaha; obraznosť významu v častiach i v celku. Z vymenovaných troch 

znakov vychádza ešte jedna vlastnosť, ktorá sa týka významovej výstavby, a to 

mnohoznačnosť príslovia. 

3. znakov charakterizujúcich príslovie vzhľadom k okolitému svetu. V kontexte príslovie 

pôsobí ako zovšeobecňujúca veta; citát alebo klišé.122 

 

                                                           
121 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. s. 303-304. 
122 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. s. 293-359. 
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Napriek tomu, že jeho pohľad na príslovia sa líšil od tradičného chápania z lingvistickej 

perspektívy, na mnohé rysy, na ktoré Mukařovský poukázal, odkazujú aj jazykovedci. F. Čermák 

hovorí o základnej autoritatívnej povahe pravdy a skúsenosti, o ktorej sa nepochybuje, tiež 

nazývanej nadosobná platnosť.123 Encyklopedický slovník češtiny124 rovnako ako Česká 

lexikologie125 poukazujú na propozičný charakter, zväčša metaforickú povahu a didaktickú 

funkciu. 

4.4.1. Stavba príslovia 

V tejto pasáži budeme hovoriť o stavbe príslovia.  

Formálne hľadisko 

Z hľadiska formy sa španielske, ale i české príslovia vyznačujú určitou strojenosťou či 

vyumelkovanosťou.  

Ako už bolo povedané v predchádzajúcich kapitolách, príslovia majú vetnú povahu.  

Zo syntaktického hľadiska rozlišujeme príslovia vyjadrené: 

• jednoduchou vetou126  (napr. El hábito no hace al monje.) 

• súvetím127  (napr. El hombre propone y Dios dispone. Juego de manos, juego de villanos. 

Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.) 

Existujú však aj príslovia, ktoré sú vyjadrené štruktúrou, v ktorej chýba sloveso, podobne ako u 

súvetia má formu dvojzložkového (obvykle však asyndetického) spojenia, ktoré je využívané 

                                                           
123 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. 

Praha: Karolinum, 2007. s. 58. 
124 BACHMANNOVÁ, Jarmila, et al. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2002. s. 604. ISBN 80-7106-484-X. s. 357. 
125 FILIPEC, Josef, ČERMÁK, František. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985. s. 221. 
126 U Casaresa refrán unimembre, ktorý sa skladá iba z jednej zložky (z jednoduchej vety), zatiaľ čo druhá 

časť je zamlčaná. Človek, ktorý nepozná kompletné príslovie, mu pravdepodobne neporozumie. Príklad 

No se pescan truchas a bragas enjutas; stráca význam pre toho, kto nevie, že pri lovu pstruhov musí vojsť 

rybár niekoľkokrát do vody až po kolená.  Z formálneho hľadiska je preto mätúce, ak má príslovie tvar 

jednoduchej vety, pretože sa kryje s frase proverbial. CASARES, Julio. Introducción a la lexicografía 

moderna. 3ª ed. Madrid: CSIC, 1992. s.192. 
127 Podľa Casaresa sem patria refranes bimembres, čo je najcharakteristickejší tvar, ale i refranes 

plurimembres, tie sa skladajú z viacerých zložiek. Čím viac zložiek príslovie obsahuje, tým je menej 

pravdepodobné jeho pomýlenie s inými frazeologickými jednotkami (napr. Al comer de las morcillas, ríen 

las madres y las hijas: y al pagar, todas a llorar.) CASARES, Julio. Introducción a la lexicografía 

moderna. 3ª ed. Madrid: CSIC, 1992.  s. 192. 
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rovnako v španielčine, ako aj v češtine; napr. Perro ladrador, poco mordedor.128 Mladosť-

radosť.129 

Príslovie má najčastejšie formu práve dvojzložkovej výpovede (napr. Al que madruga, Dios le 

ayuda.), kde prvá časť niečo konštatuje a druhá z toho vyvodí mravné ponaučenie.130 F. 

Čermák131 v tejto súvislosti hovorí o binárnej logickej štruktúre, ktorá rozdeľuje príslovi na dve 

polovice.  

Napriek vetnej povahe príslovie nemožno podrobiť syntaktickej analýze, pretože podobne ako v 

prípade iných frazém, je nutné ho chápať ako celok. Klasifikácia štruktúry príslovia je 

uskutočniteľná iba na povrchovej rovine (z vonkajšej účasti slovných druhov).132  

Povedali sme, že príslovia sú nositeľmi ľudovej múdrosti a skúsenosti, ktorá sa vyjadruje ako 

pravda s nadosobnou platnosťou, čo sa odráža aj v syntaxi. Ak sa nejedná o príslovie bez 

prítomnosti slovesa (napr. De tal palo, tal astilla.), býva sloveso najčastejšie vyjadrené v 

prítomnom (napr. Al perro flaco, todo son pulgas.) alebo v budúcom čase (napr. Más dura será la 

caída.).133 

Z modálneho aspektu rozlišujeme príslovia so slovesom v oznamovacom, rozkazovacom alebo 

opytovacom spôsobe. 

U niektorých španielskych prísloviach sa na rovine morfologicko-syntaktickej zachovali aj rôzne 

archaické prvky. Corpas Pastor vymenúva: 

• opisné väzby na vyjadrenie nutnosti (napr. Dime con quén paces y decirte he qué haces.)  

• budúci konjunktív134 (napr. A donde fueres haz lo que vieres.) 

• zastaralé tvary slovesné (napr. Otro gallo le cantara, si buen consejo tomara.) 

• asimilácia rl>ll (napr. Peor es meneallo.) 135 

                                                           
128 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s.156. 
129 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. 

Praha: Karolinum, 2007. s. 459. 
130 ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 2. přepr. vyd. Praha: ISV, 2000. s. 66-67. 
131 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. 

Praha: Karolinum, 2007. s. 459. 
132 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. 

Praha: Karolinum, 2007. s. 465. 
133  CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 161-162. 
134 Dnes sa vyskytuje už len v textoch právnických či administratívnych. 

http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
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Strojenosť prísloví sa prejavuje aj vo využití rozličných zvukových prostriedkov (rým, aliterácia 

a i.), ktoré spolu s pevnou stavbou a rytmickou štruktúrou uľahčujú zapamätanie prísloví (napr. 

Cada maestrillo tiene su librillo.)136 

Sémantické hľadisko 

Zo sémantického hľadiska rozlišujeme príslovia s významom: 

• doslovným (napr. Más vale tarde que nunca.) 

• preneseným (napr. Quien fue a Sevilla, perdió su silla.) 

Parémie s preneseným významom využívajú rôzne typy trópov (metafora, metonymia, 

synekdocha, personifikácia, a i.). Časté je využitie obrazných pomenovaní so zvieratami, 

ktoré odkazujú na ľudské chovanie (napr. No es tan fiero el león como lo pintan.)137  

Porozumenie závisí na schopnostiach príjemcu, ale interpretácia je podmienená viacerými 

faktormi: encyklopedickými znalosťami, rozpoznaním komunikačného zámeru hovorcu, 

sústredením sa na situačný kontext a odpútaním sa od kognitívnych operácií (oprostenie sa, 

zovšeobecnenie, analogické vyvodzovanie, atď.), čo zjednodušuje porozumenie prenesených 

významov.138 To isté príslovie môže byť použité v rôznych situáciách či kontextoch, čo vedie 

k jeho významovým obmenám. Zasadenie príslovia do konkrétnej situácie či kontextu uľahčuje 

príjemcovi porozumenie. Dôvod prečo to tak je, vysvetľuje Mukařovský139 tým, že príslovie je 

samé o sebe významovo neúplné, mnohoznačné a až začlenenie do kontextu determinuje jeho 

zmysel, dokonca môže pozmeniť aj samotný významový základ príslovia. 

Na lexikálno-sémantickej rovine sa v prísloviach môžu objaviť nasledujúce javy: 

• archaizmy (napr. Allá van leyes, do quieren reyes.) 

• slová s obťažne priraditeľnými významami (napr. Ahí está el búsilis.)  

• paremiologické výpožičky z iných jazykov (napr. Alea iacta est.)  

• dialektizmy na rovine: 

                                                                                                                                                                                            
135 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 151-153. 
136 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 158.  
137 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 159.  
138 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 163.  
139 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. s. 286-287. 

http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
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o lexikálno-sémantickej (napr. Galga en la Centera, aguas en tierra aunque dios no 

quiera.) 

o foneticko-fonologickej, napr. strata intervokalického „d“ (napr. De Almojía, el que 

no la pega a la entrá, la pega a la salía. 

• lexikálne varianty (napr. El muerto, al hoyo/a a la sepultura, y el vivo, al bollo/hogaza.) 

• obmeny (napr. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No sabe el diablo por diablo, 

sino por viejo. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Más sabe el diablo por ser 

viejo que por ser diablo.) 

• vynechanie, tzv. prázdne políčka (napr. Otro gallo me (te, le, etc.) cantara.) 

• rôzne figúry (paralelizmus, anafora, izokolon, antitéza, a i.); (napr. Visteme despacio que 

tengo prisa.).140 

Príslovie sa tiež môže vyznačovať rôznymi prvkami humoru, irónie, nezdvorilosti, či dokonca 

pohŕdania.141  

Príslovia sa často dotýkajú rôznych mýtov (antická mytológia; napr. La ocasión la pintan 

calva.), ľudovej  múdrosti (často odkazujú na zdedené hodnoty, poznatky či presvedčenia; napr. 

El tiempo todo lo cura) či nejakých historických činov a anekdot (aplikujú sa na interpretovanie 

nejakej súčasnej situácii; napr. Salga el sol por Antequera.).142  

V minulosti sa triedili podľa tém na obchodné (Zadarmo ani kuře nehrabre.), medicínske (Kam 

nechodí slunce, tam chodí lékař.), vojenské (Nejlepší obranou je útok.) a pod. Dnes sa už súdi, že 

príslovia tematickú povahu nemajú.143 

Ruiz Guerrero144 popísala príslovia z hľadiska hlavných predstaviteľov, ktorí sa v nich objavujú, 

a zistila, že zväčša sa jedná o tých istých protagonistov. Dôvod ich výberu súvisí s typickými 

vlastnosťami, ktoré sú danému predstaviteľovi pripisované. V prísloviach sa vyskytujú ľudia 

                                                           
140 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 153-154. 
141 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 166-167.  a tiež 

SEVILLA MUÑOZ, Julia. „Las paremias españolas: clasificación, definición y correspondencia 

francesa.“ Paremia [online] Madrid: 1993. 2. [cit. 2017-07-28] s. 17. Dostupné z: < 

http://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/002/001_sevilla.pdf> 
142 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 160. 
143 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. 

Praha: Karolinum, 2007. s. 473. 
144 RUIZ GUERRERO, María del Carmen. „Los protagonistas en lso refranes.“ Paremia. [online]. 

Madrid: 1996, 5. [cit. 2017-07-30]. s. 188-191. Dostupné z 

<http://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/005/024_ruiz.pdf > 

http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
http://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/002/001_sevilla.pdf
http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
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(hombre en general, hombre, mujer), zvieratá (burro, gato, gallina, bestia, fierra, a i.), rastliny 

(hierba, hoja, arbusto, a i.), miesta  (Roma, de Sevilla, en Malagón, a i.), čas (diciembre, tiempo, 

San Urbano, a i.), veci (olla, pan, hijuela, a i.) a poslednú skupinu tvorí Boh, diabol a svätí. 

Štylistické hľadisko 

Corpas Pastor píše, že zo štylistického hľadiska, je používanie paremiologických výrazov spájané 

skôr s nižšími sociálnymi a kultúrnymi vrstvami, napriek tomu, že väčšina parémií je štylisticky 

neutrálna. Výnimku tvoria niektoré citáty, predovšetkým latinské, ktorým je pripisovaná vyššia 

štylistická úroveň.145  

Použitie prísloví, ale i parémií môže byť geograficky ohraničené, príp. môžu medzi nimi 

existovať odlišné  regionálne varianty.146  

4.4.2. Funkcie príslovia 

Príslovie rovnako ako ostatné frazeologické jednotky plní funkciu ekonomickú, ktorá vyplýva 

zo samotnej povahy frazém (obvykle sa jedná o ekonomické, často krátke a výstižné vyjadrenia). 

V minulosti sa dôraz kládol na ich didaktickú funkciu. Časom však príslovie túto hodnotu stratilo 

a do popredia sa postupne dostala estetická funkcia,147 slúži na spestrenie, oživenie, zvýraznenie 

jazykového prejavu. Estetickosť prísloví bola známa už v dobách Komenského, kedy sa príslovia 

používali „[...] pro ozdobu řeči [...]“ a tiež „[...] pro jadrnost rozumu, aby mysl i v pozornosti 

snáze zadržána býti i snázeji a mocněji chápati mohla“ 148 

Na základe delenia podľa funkčných tried, sa príslovie začleňuje do voluntatívnej triedy, kde 

chce rečník jeho vyslovením vyvolať u  poslucháča nejaký účinok alebo ho k niečomu primať. 

V niektorých prípadov môže byť príslovie užité aj ako faktuálne149 (napr. Hlad je nejlepší 

kuchař.).150 

                                                           
145 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 166-167. 
146 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 167.  
147 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. s 285. 
148 KOMENSKÝ, Jan Amos. Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavena potomkům. Praha:  

Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1901. s. 2. 
149 Faktuálna trieda podáva informáciu, niečo tvrdí. 
150 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. 

Praha: Karolinum, 2007. s. 56. 

http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
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Vychádzajúc z funkcií R. Jakobsona, v prípade príslovia hovoríme o funkcii konatívnej (zámer 

hovorcu ovplyvniť poslucháča, primať ho k niečomu), niekedy expresívnej (hovorca vyjadruje 

svoje pocity a postoje).151 

4.4.3. Pôvod 

V predchádzajúcich kapitolách, kde sme písali o prísloví, sme spomenuli, že pri definovaní 

príslovia sa zdôrazňuje jeho anonymný charakter. Pôvod niektorých prísloví sa zakladá na 

národných udalostiach alebo príhodách jednotlivých osôb. Každý národ má príslovia, životné 

múdrosti, ktoré sa šírili ústnym podaním z rodu na rod, z generácie na generáciu.152 Práve tento 

spôsob šírenia ovplyvňoval jeho obsah, formu i funkciu, keďže nie je možné, zabrániť tomu, aby 

dochádzalo k určitým obmenám či už vo význame, vo forme alebo vo funkcii. Príkladom môže 

byť existencia rozličných diachronických a synchronických variant jedného príslovia (napr. Dime 

con quién andas, y te diré quién eres. Dime cómo duermes, y te diré quién eres.).153  

V kapitole venujúcej sa španielskym prísloviam, sme tiež hovorili o tom, že je ťažké odhadnúť či 

sa jedná o parémie ľudové, ktorých pôvod je neznámy alebo o parémie, ktoré sú dielom nejakého 

autora. Mnohé umelo vytvorené parémie ľudia používajú v domnení, že sa jedná o anonymný 

výrok, teda bez toho, aby si uvedomili ich „umelý“ pôvod. Môže to však fungovať aj opačne. 

Anonymný výrok použitý v nejakom diele sa stane jeho súčasťou a neskôr mu bude pripisovaný 

autorský pôvod, takým príkladom môžu byť niektoré parémie, ktoré v Donovi Quijotovi použil 

Cervantes.154 

4.4.4. Úloha príslovia v dnešnom jazyku 

 Pohľady na súčasné využitie prísloví a parémií sa rôznia. Zatiaľ čo si jedni myslia, že používanie 

paremiologických útvarov je prežitkom doby a vnímajú ich ako znak kultúrnej zaostalosti, iní 

stále vidia ich potenciál aj v dnešnej dobe.155 Dnes sa však dôraz kladie na iné rysy než 

v minulosti. Tiež dochádza k aktualizácii, zmenám v sémantickej oblasti, v syntaxi i v štýlovom 

                                                           
151 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. 

Praha: Karolinum, 2007. s. 571. 
152 ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Praha: Vyšehrad, 

1949. s. 773. 
153 SEVILLA MUÑOZ, Julia. „Las paremias y su clasificación.“ Paremia [online] Madrid: 2013. 22. [cit. 

2017-07-30] s. 107. Dostupné z: < http://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/022/009_sevilla-crida.pdf > 
154 SEVILLA MUÑOZ, Julia. „Las paremias y su clasificación.“ Paremia [online] Madrid: 2013. 22. [cit. 

2017-07-30] s. 108. Dostupné z: < http://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/022/009_sevilla-crida.pdf > 
155 CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. s. 166.  

http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2
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charaktere.156 Moralizujúci charakter a didaktická funkcia ustúpili do pozadia a boli nahradené 

inými znakmi. Hlavná úloha príslovia je pobaviť. Jeho jednotnosť už nie je v obsahu (nedáva 

dohromady ucelený názor), ale v aktuálnej forme a funkcii, tzn. príslovie je hodnotiaca veta 

s určitými zvláštnosťami v zvukovej a významovej výstavbe (rým, paralelizmus, ustálené 

syntaktické vzorce, neslovesný prísudok, atď.).157  

Hovorili sme, že príslovie má formu dvojzložkovej výpovede. Môže sa však vyskytovať aj ako 

jednoduchá veta, pričom druhá časť príslobvia zostáva zamlčaná. Práve táto zamlčaná časť môže 

plniť funkciu eufemizmu, prípadne slúžiť ako prostriedok na vtiahnutie poslucháča do zmyslu, 

ktorý do kontextu vkladá hovorca.158 

Najčastejšie sa dnes s prísloviami možno stretnúť v hovorenom jazyku, publicistike, literatúre, 

ale i v ďalších oblastiach.159 Ich výskyt v daných sférach súvisí s funkciami, ktoré plnia (vid kap. 

3.4.2. Funkcie príslovia). 

4.4.5. Starnutie príslovia 

Príslovia vznikajú z malých počiatkov, dozrievajú do pevných formúl, kde sa upevňujú 

a preberajú z generácie na generáciu a nakoniec tieto dozreté príslovia buď hynú, pretože 

dozrievajú nové rovnoznačné kultúrnejšie príslovia, ktorým staršie ustupujú, prípadne ich obsah 

zastaral alebo ich jazyková forma prestala byť zrozumiteľná, a preto vymierajú.160 Vznikajú tiež 

nové alebo sa obmieňajú niektoré staršie príslovia.161 Také, ktoré majú paralely v iných jazykoch 

sa udržiavajú, príp. podliehajú iba drobným zmenám. zastarávanie frazeologizmov nie je dobre 

preštudované. Jedným z dôvodov zastarávania frazeologizmov, a teda aj prísloví, je skutočnosť, 

že význam frazologických jednotiek je spojený s konceptami, ktoré stratili platnosť. So 

zastaraním vnútornej stavby frazeologizmu, zastaral aj obraz, ktorý ich vytvoril. 

 

                                                           
156 ČECHOVÁ, Marie. Řeč o řeči. Praha: Academia, 2012. s. 127. 
157 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. s 284. 
158 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. s 285-286. 
159 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. 

Praha: Karolinum, 2007. s. 538-539. 
160 FLAJŠHANS, Václav. Česká přísloví. Sbírka přísloví a porekadel lidu českého v Čechách, na Moravě 

a v Slezku. Přísloví staročeská. 1. sv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013. s.XVII. 
161 ČECHOVÁ, Marie. Řeč a jazyk. s. 53.  
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4. Praktická časť 

4.5. Analýza prísloví z hľadiska formy a významu 
V nasledujúcich častiach sa budeme venovať podrobnejšej analýze konkrétnych vybraných 

prísloví. Pri ich rozbore sme postupovali nasledovne. Vyhľadali sme si príslovie v 

origináli románu Saturnin od Zdeňka Jirotky. Následne sme dané príslovie identifikovali 

v španielskom preklade uvedeného románu. Nižšie uvedený zoznam je výberový zoznam 

španielskych prísloví a ich českých náprotivkov, s ktorými budeme v rámci analytickej časti 

pracovať. Prvá časť spočíva v opise španielskych a českých prísloví a v ich vzájomnom 

porovnaní v snahe identifikovať spoločné, prípadne rozdielne rysy. V tejto časti  ponúkneme aj 

ďalšie varianty či synonymické vyjadrenia k uvedeným španielskym prísloviam, napríklad 

v syntaxi či v lexike.  

Synonymické vyjadrenie je vyjadrenie, ktoré nesie podobný význam ako uvedené príslovie, aj 

keď daný význam je vyjadrený inými prostriedkami. Variant je vyjadrenie toho istého príslovia 

s určitými obmenami.  Pri hľadaní jednotlivých variantov a synonymných vyjadrení príslovia 

budeme vychádzať z  knihy Slovník přísloví v devíti jazycích162 a z Refranero multilingual163, 

ktorý je dostupný online. 

Formou prehľadných tabuliek vzájomne porovnáme španielske príslovie s jeho českým 

náprotivkom, a to najprv z formálneho hľadiska a následne z významového hľadiska. 

1. 

Al que madruga Dios le ayuda. Ranní ptáče dál doskáče. 

• FORMÁLNE HĽADISKO 

o súvetie  

o prítomný čas 

o oznamovací spôsob 

o rým 

• VÝZNAMOVÉ HĽADISKO  

o prenesený 

• FORMÁLNE HĽADISKO 

o jednoduchá veta  

o budúci čas  

o oznamovací spôsob 

o rým 

• VÝZNAMOVÉ HĽADISKO  

o prenesený 

                                                           
162 ŚWIERCZYŃSKI, Andrzej, ŚWIERCZYŃSKI, Dobrosłava. Slovník přísloví v devíti jazycích. 

Praha: Universum, 2008. 304. s. 
163 SEVILLA MUÑOZ, J., ZURDO RUIZ-AYÚCAR, M. I. T. [dir.] Refranero multilingüe. [online] 

Madrid. Instituto Cervantes (Centro Virtual Cervantes), 2009.[cit. 2016-07-30] Dostupné z 

<http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/> 
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Španielske príslovie Al que madruga Dios le ayuda má formu súvetia, v porovnaní s jeho českým 

náprotivkom, ktorý je tvorený jednoduchou vetou. Slovesá španielskeho príslovia sú 

v prítomnom čase oznamovacieho spôsobu. V českom prísloví je dokonavé sloveso, ktoré sa 

práve svojím tvarom skôr vzťahuje k budúcnosti. V oboch prípadoch je prítomný rým. Rozdiel 

medzi týmito prísloviami je v lexikálno-sémantickej rovine. Rovnaký význam je vyjadrený 

rozdielnymi prostriedkami, príslovia nie sú identické. V španielskom prísloví je hlavným 

predstaviteľom Boh, zatiaľ čo české príslovie je postavené na zvierati, konkr. na vtákovi. Obe 

príslovia sa vyznačujú preneseným významom. 

Synonymické vyjadrenia: Los asuntos importantes – para mañana. 

2. 

Cada zorra elogia su cola. Každá liška chválí svůj ocas. 

• FORMÁLNE HĽADISKO 

o jednoduchá veta  

o prítomný čas 

o oznamovací spôsob 

• VÝZNAMOVÉ HĽADISKO  

o prenesený 

 

• FORMÁLNE HĽADISKO 

o jednoduchá veta 

o prítomný čas 

o oznamovací spôsob 

• VÝZNAMOVÉ HĽADISKO  

o prenesený 

 

 

Uvedené príklady sa zhodujú po stránke formálnej, význam v oboch prísloviach je prenesený. 

dokonca obe príslovia sú si podobné aj z lexikálneho hľadiska. Identické príslovia 

Synonymické vyjadrenia: Cada buhonero alaba sus agujas. 

3. 

El que esté libre de pecado arroje la 

primera piedra. 

Kdo jsi bez viny, udeř. 

• FORMÁLNE HĽADISKO 

o súvetie  

o prítomný čas 

o rozkazovací spôsob 

• VÝZNAMOVÉ HĽADISKO  

o prenesený 

 

• FORMÁLNE HĽADISKO 

o súvetie  

o prítomný čas 

o rozkazovací spôsob. 

• VÝZNAMOVÉ HĽADISKO  

o prenesený 

 

 



48 
 

Tento príklad je určitou variantou biblického príslovia. V češtine i v španielčine má formu 

súvetia. Z modálneho hľadiska obe príslovia vyjadrujú nabádanie alebo rozkaz. Význam je 

prenesený. 

Synonymické vyjadrenia: Cual más cual menos, todos por qué callar tenemos. Cállate y 

callemos, que sendas nos tenemos.  

Varianty príslovia. Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. 

4. 

No es oro todo lo que reluce. Není všechno zlato, co se třpytí. 

• FORMÁLNE HĽADISKO 

o súvetie  

o prítomný čas 

o oznamovací spôsob. 

• VÝZNAMOVÉ HĽADISKO  

o prenesený 

 

• FORMÁLNE HĽADISKO 

o súvetie  

o prítomný čas 

o oznamovací spôsob. 

• VÝZNAMOVÉ HĽADISKO  

o prenesený 

 

 

Španielske ako i české príslovie majú tvar súvetia. V oboch jazykoch sloveso v prvej časti súvetia 

vyjadruje zápor. Súvetie sa vzťahuje k prítomnosti a príslovie je z hľadiska modality 

v oznamovacom spôsobe. Význam českého i španielskeho príslovia je prenesený. V obidvoch 

prípadoch sa zhoduje vo výbere lexika. 

Synonymické vyjadrenia: No es todo el sayal alforjas. Ratones, arriba, que todo lo blanco no es 

harina. No todo el monte es orégano. 

Varianty príslovia: No es oro todo lo que reluce, ni harina todo lo que blanquea. No todo lo que 

reluce es oro. No todo lo que brilla es oro. 

5. 

Quien tarde anda poco alcanza. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. 

• FORMÁLNE HĽADISKO 

o súvetie  

o prítomný čas 

o oznamovací spôsob 

• VÝZNAMOVÉ HĽADISKO  

o doslovný 

 

• FORMÁLNE HĽADISKO 

o súvetie  

o prítomný čas 

o oznamovací spôsob 

• VÝZNAMOVÉ HĽADISKO  

o doslovný 
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Obe uvedené príslovia majú tvar súvetia so slovesami v prítomnom čase a oznamovacom 

spôsobe. Obe sa vyznačujú doslovným významom. Z lexikálneho hľadiska sa líši druhá časť 

súvetia.  Zatiaľ čo v španielskom prísloví sa zdôrazňuje fakt, že človek predsa len niečo dosiahne, 

aj keď málo. V českom prísloví sa zdôrazňuje to negatívne, čo človeka čaká neskorým 

príchodom, uškodí si, nedosiahne nič pozitívne. 

Na základe uvedených analyzovaných príkladov môžeme konštatovať, že španielske príslovie a 

jeho český náprotivok si relatívne zodpovedajú, a to jednak po stránke formálnej, ale i 

sémantickej. Z hľadiska typu viet, pokiaľ má španielske príslovie formu súvetia, je 

pravdepodobné, že české príslovie bude mať formu identickú. Môžeme povedať, že prevažujú 

súvetia, alebo, ako bolo písané v teórii, tzv. dvojzložkové výpovede, v ktorých prvá zložka niečo 

udáva a druhá na ňu reaguje.  

Väčšina analyzovaných prísloví je v prítomnom čase, čo má súvis s jedných z ich 

charakteristických znakov, ktorou je všeobecná platnosť príslovia, čo znamená, že sa neviaže 

k žiadnej konkrétnej udalosti.  Z modálneho hľadiska je najviac využívaný oznamovací spôsob. 

Zo zvukových figúr je v uvedených príkladoch najvýraznejší rým. Zo sémantického hľadiska 

hovoríme o význame doslovnom alebo prenesenom. Vo všetkých analyzovaných prísloviach je sa 

toto sémantické hľadisko v zmysle doslovného alebo preneseného významu zhoduje: prenesený 

význam v španielskom prísloví je prenesený aj v u českého príslovia. O väčšine príkladov 

môžeme povedať, že si jednotlivé príslovia v oboch jazykoch odpovedajú nielen z hľadiska 

svojej formálnej štruktúry, ale aj z hľadiska významu. 

4.6. Korpusová analýza 
Druhá časť našej analýzy je realizovaná prostredníctvom dát zozbieraných na základe 

paralelného korpusu InterCorp, kde skúmame frekvenciu užití jednotlivých prísloví. Príslovia, 

ktoré budeme do korpusu zadávať, sú tie isté, ktoré sme použili v prvej časti, kde sme ich 

analyzovali z hľadiska ich formy a významu. K vyhľadaniu počtu výskytov daného príslovia 

využívame typ dotazu: “fráza”. 

1. 

Al que madruga Dios le ayuda. Ranní ptáče dál doskáče. 

Pri hľadaní príslovia Al que madruga Dios le ayuda sa nám celkovo zobrazili tri výsledky. Dva z 

nich zodpovedali zadávanému prísloviu, jeden výsledok sa odlišoval modálnou stránkou, jednalo 
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sa o otázku. Následne sme skúsili opätovne vyhľadať dané príslovie podľa rovnakého typu 

dotazu, ale miesto celej vety, sme zadali iba časť al que madruga. Výsledkom bolo sedem 

výskytov, z toho tri mali úplný tvar hľadaného výroku, jeden mal tvar otázky ¿al que madruga 

dios le ayuda? a jeden tvar nezodpovedal forme hľadaného príslovia, ale pravdepodobne z neho 

vychádzal. ¿Sabías que al que madruga le ayudan? 

Po zadaní príslovia Ranní ptáče dál doskáče sme našli v korpuse štyridsaťjeden výskytov. 

2. 

Cada zorra elogia su cola. Každá liška chválí svůj ocas. 

Opäť sme použili typ dotazu “fráze” a zadali sme celú vetu bez bodky. Výsledkom bol len jeden 

výskyt. Následne, použitím rovnakého typu dotazu, sme zadali slovné spojenie elogia su cola, 

ktoré však prišlo s rovnakým výsledkom, a to opäť jeden výskyt.  

Zadaním českého príslovia Každá líška chválí svůj ocas sme dostali tiež iba jeden výskyt. 

3. 

El que ríe el último ríe mejor. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. 

V tomto prípade sme po zadaní typu dotazu “ fráze”  dostali iba jeden výskyt. Po zadaní prvej 

časti príslovia El que ríe sa objavilo osem výsyktov s nasledujúcimi obmenami, každá obmena sa 

objavila s jedným výskytom: El que ríe último ríe mejor, El que ríe el último ríe mejor, El que ríe 

de ultimo ríe mejor, El que ríe último, ríe mejor, El que ríe al último, ríe mejor. 

Zadaním príslovia Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe nám korpus nenašiel žiadny 

výskyt. Zadanám iba jednej časti Kdo se směje naposled sa objavilo tridsaťjeden výskytov, 

štrnásť z nich zodpovedalo hľadanému prísloviu.  

4. 

No es oro todo lo que reluce. Není všechno zlato, co se třpytí. 

V prípade No es oro todo lo que reluce, sme hneď po zadaní celého príslovia získali osem 

výskytov. Po zadaní časti No es oro sa zjavilo sedemnásť výskytov, z toho osem zodpovedalo 

nami hľadanému prísloviu. 
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Zadaním celého príslovia sa neobjaví žiadny výskyt. Zadaním iba časti príslovia Není všechno 

zlato, sme dostali jedenásť výskytov. 

5. 

Quien tarde anda poco alcanza. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. 

Výsledkom tohto hľadania boli dva  výskyty pri zadaní celej vety. Zadaním časti poco alcanza sa 

tiež zjavili  iba dva výskyty. 

 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že napriek tomu, že na analýzu využívame paralelný jazykový 

korpus InterCorp, skúmať frekvenciu použitia španielskych prísloví v súčasnej dobe pri tomto 

type dotazov, neposkytuje rlevantné výsledky. 
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Záver 

Španielske príslovia sú jednou z osobitých a mimoriadne zaujímavých oblastí súčasnej 

španielčiny. V tejto práci sme sa zameriavali na španielske príslovia v porovnaní s ich 

náprotivkami v češtine. Jedná sa o ustálené slovné spojenia, ktorými sa zaoberá paremiológia. 

Dnes sa o príslovia zaujímajú rôzne lingvistické disciplíny, v minulosti  bola však táto oblasť 

doménou etnológie a folkloristiky. 

V teoretickej časti sme najskôr definovali základné frazeologické pojmy a zoznámili sme sa 

s lingvistickými disciplínami, ktoré sa venujú štúdiu frazém. Videli sme, že na frazeólogiu sa dá 

pozerať z dvoch hľadísk: v širšom slova zmysle a v užšom slova zmysle. Frazeológia v širšom 

zmysle slova, tak ako sme ju v tejto práci chápali aj my, zahŕňala všetky frazeologické jednotky, 

vrátane prísloví. Špeciálne prísloviam, sa však venuje paremiológia, ktorá tiež býva vnímaná 

rôzne. Niektorí autori ju vyčleňujú ako samostatnú disciplínum iní ako súčasť frazeológie. Keďže 

v našej práci príslovia považujeme za podskupinu frazém, vnímame paremiológiu ako  súčasť 

frazeológie, ktorá sa špecializuje na tzv. parémie. 

V praktickej časti sme analyzovali vybrané španielske príslovia a ich české náprotivky z hľadiska 

formálneho a sémantického. Následne sme sa tieto príslovia pokúsili podrobiť korpusovej 

analýze. V paralelnom korpuse InterCorp sme sledovali výskyty jednotlivých prísloví.  

Jadrom našej práce bolo podrobné porovnanie španielskych a českých teórií, súvisiacich 

s problematikou prísloví a frazeologizmov. Korpusová analýza sa nám neosvedčila ako vhodný 

prostriedok na porovnanie vybraných prísloví.  
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Resumé  

V tejto práci sme sa zamerali na príslovia v súčasnej španielčine. Zvolená téma predstavuje 

z teoretického hľadiska rôzne úskalia predovšetkým v podobe nejednotnosti rôznych pojmov.  

Primárne sme sa opierali o dva zdroje: Manual de fraseología española od Glorie Corpas Pastor 

a Frazeologie a idiomatika česká a obecná od Františka Čermáka.  

V teoretickej časti sme poukázali na nejasnosti ohľadom definícií jednotlivých pojmov, ktoré 

plynú z toho, že rôzni autori chápu určité termíny odlišne. Na základe odbornej literatúry sme 

v prvej kapitole definovali základné termíny a v ďalších častiach sme charakterizovali hlavné 

znaky a typológie českých a španielskych autorov.  

Praktickú časť diplomovej práce sme rozdelili na dve kapitoly: Analýza prísloví z hľadiska formy 

a významu a Korpusová analýza. Na začiatku kapitoly Analýza prísloví z hľadiska formy 

a významu sme vytvorili zoznam španielskych prísloví a ich českých náprotivkov. Tento zoznam 

prísloví bol vytvorený na základe sekundárnej literatúry. Najprv sme analyzovali a porovnávali 

španielske a české príslovia z vopred stanoveného zoznamu z formálneho a sémantického 

aspektu. Následne sme zhrnuli spoločné rysy a odlišnosti plynúce z analýzy a ďalej sme sa 

venovali popisu a porovnaniu španielskych a českých prísloví. Využitím ďalších sekundárnych 

zdrojov (Slovník přísloví v devíti jazycích a z Refranero multilingual) sme doplnili synonymické 

vyjadrenia k daným španielskym prísloviam. 

Druhú časť sme založili na práci s paralelným korpusom InterCorp. Sústredili sme sa na 

skúmanie frekvencie španielskych a českých prísloví v korpuse.  Pokúsili sme v korpuse 

vyhľadať frekvencie jednotlivých prísloví, avšak ich výskyt bol príliš nízky na to, aby poskytol 

relevantnú informáciu ohľadom ich frekvencie. 

Pre realizáciu praktickej časti sme potrebovali dielo Zdeňka Jirotky Saturnin v originále 

i v španielskom preklade. Na základe uvedeného románu sme si vytvorili zoznam piatich 

španielskych prísloví a ich českých ekvivalentov. Tieto príslovia sme podrobili stručnému popisu 

z hľadiska formy a významu. Keďže sa jedná o ustálené slovné spojenia, ktoré je nutné chápať 

ako celok, nevykonávali sme podrobnú syntaktickú ši sémantickú analýzu. Naším cieľom bolo 

zistiť ako sa od seba uvedené príslovia na prvý pohľad odlišujú a, čo to vypovedá o ostatných 



54 
 

potenciálnych prísloviach. Z tohto rozboru sme zistili, že rozdiel medzi španielskymi a českými 

prísloviami nie je veľký ani po formálnej stránke, ani po stránke sémantickej. 
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Resumen 

En esta tesis nos hemos centrado en los refranes usados en el español actual. Desde el punto de 

vista teórico, el tema elegido presenta varios problemas, sobre todo, por lo que se trata de la 

terminología. De entre las fuentes bibliográficas hemos escogido los dos libros siguientes, en los 

que nos hemos basado en la parte teórica: Manual de fraseología española de Gloria Corpas 

Pastor y Frazeologie a idiomatika česká a obecná de František Čermák. 

En la parte teórica hemos comentado el hecho de que los autores entienden cada uno de los 

términos que denominan los refranes de forma distinta, lo que lleva a la necesidad de 

aclaraciones terminológicas. Basándonos en las fuentes bibliográficas escogidas, hemos definido 

los términos fundamentales para la comprensión de esta problemática y, en las partes siguientes 

hemos caracterizado los rasgos de las unidades fraseológicas y hemos mencionado la tipología de 

distintos autores checos y españoles. 

Hemos dividido la parte práctica en dos capítulos: Análisis de los refranes desde el punto de vista 

de su forma y su significado y, Análisis mediante el corpus. Al principio del primer capítulo 

denominado Análisis de los refranes desde el punto de vista de su forma y significado, hemos 

creado una lista de refranes españoles y sus respectivas expresiones checas. Esta lista la hemos 

redactado a partir de la bibliografía secundaria. Primero hemos estado analizando y comparando, 

desde el punto de vista semántico y formal, los refranes españoles y checos de la lista 

anteriormente establecida. Basándonos en el análisis, hemos continuado resumiendo los rasgos 

comunes y los rasgos en los que diferían los refranes elegidos y, asimismo hemos descrito y 

comparado los refranes en su versión española y la respectiva checa. Aprovechando otras fuentes 

bibliográficas secundarias (Slovník přísloví v devíti jazycích a z Refranero multilingual) hemos 

adicionado a nuestra  lista de refranes españoles también algunas expresiones sinonímicas. 

La segunda parte la hemos basado en el trabajo en el corpus paralelo InterCorp. Nos hemos 

centrado en las frecuencias de los refranes españoles y de los checos usando el corpus. Hemos 

intentado encontrar en el corpus frecuencias de los refranes particulares, sin embargo, el número 

total de los refranes aparecidos en el corpus ha sido demasiado bajo para poder aportar la 

información relevante sobre las frecuencias.  
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Para realizar la parte práctica hemos utilizado la obra de Zdeněk Jirotka, Saturnin, en dos 

versiones: en su versión original checa y, asimismo, en su traducción española. Basándonos en 

esta novela, hemos creado la lista de cinco refranes españoles y sus expresiones respectivas 

checas. Los refranes los hemos descrito brevemente desde el punto de vista de su forma y su 

significado. Como se trata de refranes, es necesario entenderlos siempre como un expresión fija. 

Por eso no hemos entrado en un análisis sintáctico o semántico detallado. El objetivo de nuestro 

trabajo ha sido averiguar, en qué difieren los refranes mencionados y qué aportan, eventualmente, 

estos datos al estudio de otros refranes semejantes. Gracias a nuestro análisis, hemos llegado a la 

conclusión que la diferencia entre los refranes analizados checos y los españoles no es grande ni 

desde el punto de vista formal, ni desde el punto de vista semántico. 



57 
 

Bibliografia 

BITTNEROVÁ, Dana; SCHINDLER, Franz. Česká přísloví: soudobý stav konce 20. století. 

Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003. 316 s. ISBN 80-246-0442-6. 

COMBET, Lous. „Los refranes: origen, función y futuro.“ Paremia [online]. Madrid: 1996, 

5.[cit. 2017-07-30]. 11-22 s. Dostupné z < 

http://cvc.cervantes.es/Lengua/paremia/pdf/005/002_combet.pdf> 

CORPAS PASTOR, Gloria. Criterios generales de clasificación del universo fraseológico de las 

lenguas, con ejemplos en español y en inglés. In CORPAS PASTOR, G. ALVAR EZQUERRA, 

M. Diccionario frases, palabras. 

CORPAS PASTOR, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1997. 337 s.  

ČECHOVÁ, Marie. Řeč o řeči. Praha: Academia, 2012. 311. s. 

 

ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Praha: 

Vyšehrad, 1949. 922 s. 

 

ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Praha: Karolinum, 2001. 341 s. 

ISBN 80-246-0154-0. 

 

ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. 

Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2007. 718 s. 

 

ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4, Výrazy větné. Praha: Leda, 2009. 

1267 s.  

 

 

http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe/O7085/ID36f94ed0/NT5?ACC=165&DOC=2


58 
 

ČERMÁK, P.,VAVŘÍN, M. Korpus InterCorp – španělština, verze 9 z 9. 9. 2016. Ústav Českého 

národního korpusu FF UK, Praha 2016. [cit. 2017-07-30] Dostupný z WWW: 

<http://www.korpus.cz> 

 

Diccionario de uso del español de América y España. Barcelona: VOX, D. L., 2002. 2022 s. 

  

FLAJŠHANS, Václav. Česká přísloví. Sbírka přísloví a porekadel lidu českého v Čechách, na 

Moravě a v Slezku. Přísloví staročeská. 1. a 2. sv. Olomouc: Univerzita Palackého v olomouci. 

2013. s. 2375. 

 

GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario. Introducción a la fraseología española: Estudio de las 

locuciones. Barcelona: Anthropos, 2008. 527 s 

 

JUNCEDA, Luis. Diccionario de refranes, dichos y proverbios. 4ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 

2009. X, 750 s. 

 

KOMENSKÝ, Jan Amos. Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavena potomkům. Praha:  

Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1901. XV, 113 s. 

 

MARTÍNEZ MONTORO, Jorge. „La fraseología en J. Casares.“ ELUA. Estudios de Lingüística 

Universidad de Alicante. [online] Nº 16. Alicante: Universidad de Alicante. Departamento de 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, 2002. ISSN: 0212-7636. 

Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6205/1/EL_16_06.pdf 

MOLINER, María. Diccionario de uso del español. 2 vol. 2ª ed. Madrid: Gredos, 2014. 1338 s. 

 

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971. 

365 s. 

 

RAE: Nueva gramática de la lengua  española. Madrid: Espasa Libros, 2009. 

 



59 
 

RUIZ GUERRERO, María del Carmen. „Los protagonistas en lso refranes.“ Paremia.[online]. 

Madrid: 1996, 5.[cit. 2017-07-30]. 187-192 s. Dostupné z :< 

http://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/005/024_ruiz.pdf > 

 

SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Nuevo diccionario esencial. 2ª reimpresión. Madrid: Santillana, 

2002. XV, 1414 s. 

 

SECO, M. Diccionario fraseológico documentado del español actual: locuciones y modismos 

españoles. 3ª ed. Madrid: Aguilar, 2005. XXXII, 1084 s. 

 

SEVILLA MUÑOZ, Julia. „Las paremias y su clasificación.“ Paremia. [online] Madrid: 2013. 

22. [cit. 2017-07-30] 105-114 s. Dostupné z: 

<http://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/022/009_sevilla-crida.pdf > 

 

SEVILLA MUÑOZ,  Julia. „Las paremias españolas: clasificación, definición y correspondencia 

francesa.“ Paremia.[online] Madrid: 1993. 2. [cit. 2017-07-28] 15-20. s. Dostupné z: < 

http://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/002/001_sevilla.pdf> 

 

SEVILLA MUÑOZ, J., ZURDO RUIZ-AYÚCAR, M. I. T. [dir.] Refranero multilingüe. [online] 

Madrid. Instituto Cervantes (Centro Virtual Cervantes), 2009.[cit. 2016-07-30] Dostupné z 

<http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/> 

 

ŚWIERCZYŃSKI, Andrzej, ŚWIERCZYŃSKI, Dobrosłava. Slovník přísloví v devíti jazycích. 

Praha: Universum, 2008. 304. s. 

 

ZAORÁLEK, Jaroslav. Lidová rčení. Praha: Aurora, 1996. 

 

Sekundárna literatúra 

JIROTKA, Zdeněk. Saturnin. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. 

JIROTKA, Zdenék. Saturnino. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. 

http://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/002/001_sevilla.pdf

