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odpovídá zkušenosti mladých autorů, má napf. společné fyzické a duševní rysy,
u Baczynského se však zesiluje jeho přerod v bojovníka.
M . Balowski se ve své monografii pohybuje na hranicích dvou jazyků a dvou
kultur. Výklad je přesvědčivý dik tomu, že myšlenky jsou bohatě doloženy a množství
dokladů je pečlivé prezentováno (v českých pasážích je minimum nedostatků korektumího rázu). Kniha je dik tomu inspirujíc! i pro ty, kdo se uměleckým stylem zabývají
jen okrajově.
Marie Krčmová

Heiser, F.\ Nominácia v odbornej lexike. Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši.
Fakulta zabezpečenia velenia. Liptovský Mikuláš 1999. 60 s. ISBN 80-8040-102-0
Je všeobecné známe, že jazyk ako nástroj spoločenského styku je prostriedkom na
poznávanie světa a vyjadrovanie myšlienok. V súvislosti s touto skutočnosťou a aproximatfvnou podstatou existencie a rozvoja vied je stále aktuálně skúmanie teoretických
otázok vzťahu jazyka a myslenia i odrazu tohto vzťahu a všetkých jazykových funkci!
v praxi. V procese pqznania prebieha totiž zložitý proces abstrakcie, uplatňuje sa
schopnosť myslenia poznatky zovšeobecňovať a spatné ich uplatňovat* v praxi.
Jazyk je teda specifický i univerzálny spoločenský jav, ktorý zaujímá osobitné
miesto medzi spoločenskými javmi svojím znakovým charakterom.
Problematika jazykového znaku úzko súvisl s problematikou významu. Jazykový
znak představuje slovo ako celok, v ktorom materiálny obal a význam tvoria označujúcu jednotku vo vzťahu k označovanej jednotke, čiže k mimojazykovej skutečnosti denotátu. Význam sa chápe ako lingvistická kategória reprezentujúca obsahový plán
jazyka. Slovo ako znak je teda nositel'om informácie o mimojazykovej skutočnosti a je
súčasťou jazykového systému, v ktorom má istú hodnotu, určujúcu jeho miesto v rámci
tohto systému.
Je preto skoro všeobecné známe, že riešenie uvedených problémov tvoří obsah
semaziológie ako jazykovednej disciplíny, ktorá skúma sémantický stránku jazykových
jednotiek. V rámci tohto výskumu sémantická analýza ako jedna z univerzálnych
vědeckých metod skúma sémantickú stránku jazykových jednotiek. Sémantická analýza
představuje teda metodologický postup na odhal'ovanie sémantického obsahu lexikálnych jednotiek a na určovanie vzájomných súvislosti a zákonitosti medzi rovinami
obsahového a výrazového plánu skúmaného jazyka. Konfrontácia výsledkov sémantickej analýzy vo viacerých jazykoch poukazuje na javy, spoločné týmto a iným
příbuzným jazykom a na javy, charakteristické pře každý zo skúmaných jazykov.
Uvedené skutočnosti možno zjednodušené vyjadriť konstatováním, že isté séman
tické prvky ako relevantné příznaky označovaných predmetov, javov a dejov mdžu byť
rozličné označované a zoskupované v jednotlivých jazykoch a mdžu tvoriť rozličný
obsah lexikálnych jednotiek, zhodných vo výrazových plánoch rychto jazykov a na
opak. V ddsledku osobitosti historického vývinu každého jazyka sa teda utvořila jemu
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vlastná lexikálna sústava, pozostávajúca z neopakovatelných významových Struktur
lexikálnych jednotiek, ktoré sú výsledkom fijngovania jazyka ako univerzálneho a záro
veň aj Specifického komunikačno-gnozeologického fenoména vo všetkých sférách jeho
použivania v každej 1'udskej spoločnosti, vrátane jej vojenskej sféry, so Specifickým
sociálno-profesionálnym zameranim a Specifickou sémantickou diferenciáciou.
A právě vojenskej terminologii ako relativné autonómnej, avšak vnútome struktu
rované] a s odborným Stýlom spisovného jazyka subsystémovo dialekticky spfltej, je
věnovaná v nadpise uvedená stručná knižófika PaedDr. Františka Heisera, C S c , odbor
ného asistenta Katedry jazykov Vojenskej akademie v Liptovskom Mikuláši, o ktorej
chceme povedať niekollco slov.
Je zaiste chvályhodné, že uvedená katedra i vysoká škola má vo svojich učiteFských radoch takého tvořivého filologického pracovníka, ktorý svoju publikáciu spracoval, vydal a věnuje ju predovšetkým svojim študentom, pričom zároveň opodstatněné
předpokládá, že móže byť pře nich inšpiratfvnym zdrojom informácií pre Tahšie
a hlbSie preniknutie nimi do celkovej nominácie v odbomej vojenskej lexike.
Nasvědčuje tomu nepriamo aj kompozičná Struktura publikácie, v ktorej popři
krátkom úvode do opisovanej problematiky ide celkové o páť stručných kapitoliek s ich
ďalším algoritmickým členěním, a to: o spósoby tvorenia ruskej vojenskej terminologie
(ss. 7-14) s ich Členěním na pomenovania označujúce osoby podFa příslušnosti
k zbrani, podFa činnosti a funkcie, podFa označovania vojenských hodností, podl'a
názvov zbraní a ich častí, podFa názvov prístrojov a súčiastok vojenskej techniky a
výzbroje, podFa označovania vojenskej činnosti a vlastnosti a podFa označovania
miesta vojenskej činnosti. Ďalej v knihe ide o klasifikačné schémy zdražených pomenovani a ich charakteristiku (ss. 15-23), s ich členěním na dvojčlenné zdražené pome
novania menno-menné a menno-adverbiálne, trojčlenné a štvorčlenné združené pome
novania a združené pomenovania z hradiska ich morfologicko-syntaktickej struktury.
Potom jej autorovi ide o otázky tvorenia zložených slov (ss. 24-37) so Struktúrnymi
typmi kompozit v ruskej vojenskej a vojenskotechnickej terminologii dvoj- a trojzložkových a s apozitívnymi kompozitami. Za tým následuje slovotvorná charakteristika
termínov protivzdušnej obrany (ss. 38-44) s preberaním přitom slov cudzieho póvodu,
terminologizáciou, deriváciou, kondenzačnými postupmi, kompozíciou, abreviáciou
a substantivizáciou a nakoniec aj so štruktúmou charakteristikou termínou protivzduš
nej obrany (ss. 45-54) s jednoslovnými, dvoj-, troj-, štvor-, pať- a viacslovnými termínami.
Hoci autor recenzovanej nami publikácie nezařadil jej celkovú východisková
lingvistickú teóriu do širšieho kontextu doterajšej odbomej literatury o „civilizačných
činiteFoch" jazyka v celkovej sociálne-kultúmej Struktuře spoločnosti a sfér jej jazykovej komunikácie, skúmanú a opisovánu nim cudzojazyčnú nomináciu v odbomej
vojenskej lexike kompendiálne i materiálovo komparatisticky ju zvládol.OdzrkadFuje to
už celá kompozičná Struktura vydanej ním knížky. Z nej vychodí aj to, že hoci vojenská
sociálna sféra nepatři k základným a najzávažnejšlm sférám použivania materinského,
tobóž nie cudzieho, hoci světového jazyka, predsa ju třeba pokladať za sice časovo i
priestorovo limitovánu, avšak z hradiska potřeby aj cudzojazyčnej komunikácie pri
zabezpečovaní velenia v protivzduSnej obrané a vo vojenskej technike a výzbroji je
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sama osebe veFmi dóležitou a neodmyslitelnou súčasťou budúcej profesie
vysokoškolsky vzdělaného důstojníka naSej slovenskej annády.
Okrem toho netřeba zabúdať, že aj vo vojenskom školstve platí skutočnosť, že
didaktická hodnota poznávania a osvojovania jazyka a jeho kombinatómych pravidiel
učiacimi sa jedincami nie je natoFko konkrétné praktická, nakoFko je heuristická a že
spočívá predovšetkým v tom, že skryté mechanizmy jazyka, a teda aj slovotvorby
a ostatných jazykových pochodov sa móžu stať pře učiacich sa jedincov v určitej miere
zjavnými á bližšie zoznámenie sa s nimi móže dokonca aspoň čiastočne nahradiť
chýbanie alebo proste nedostatek jazykovej intuície a stať sa tak základom aj pre
formovanie návykov slovotvornej nominácie, různého druhu fráz a konštrukcií, ščerbovovsky povedané tzv. aktívnej gramatiky osvojovaného jazyka a pod.
Pod vplyvom povedaného, ale aj podFa pozitívnych ďalších vlastností publikácie,
třeba len privítať tuto tak povediac prvú laštovičku z oblasti ruskej vojenskej termino
logie a vysloviť aj želanie, aby neostala dlho osamělá, ale aby následovali za ňou
ďalšie, pretože budu prínosom do skvalitAovania vysokoškolskej přípravy na vojen
ských vysokých školách.
Michal Mikluš

CjiaBflHCKan duuioJiorHs VIII. Me)KBy30BCKHH coopHHK. FlaMATH npodjeccopa K). C.
MacJioaa. Uoa pcnajcimeH T. H . CadjpQHOBa H I\ A . JIHUHH. HaAareJibCTBO CamcrnerepóyprcKoro vHHBepcHTera, 1 9 9 9 , 2 1 6 c r p .
IlocjieAHHii BunycK onepcnHoro cfJopHHica nocBHiueH naMHTH Buaaiomerocti cjiaBHCTa, ocHOBaTejw pyccKOfl acneicroJiorHH npod^eccopa K). C . Macjioaa ( 1 9 1 4 - 1 9 9 0 )
H oxBaTUBaeT iimpoKHň Kpyr Bonpocoa cjiaaMHCKHX JTCMKOB H jnrrepaTyp. IIOMHMO
jiHHrBHCTHwecKHx H JurrepaTypoBeAHecKHx HCcncaoBaHHň B coopHHK BKJiioMeHbi pa6oTbl no HCTOpHH CJiaBHCTHKH H FIO MCTOAHKe H AHAaKTHKe npenOABBaHIU CJiaBJIHCKHX
aaijKOB. Hx aBTopaMH (3a HCKJUoneHHeM ABVX cjrynaeB) HBJUIIOTCJI ccrrpyAHHKH CamcrIleTep6yprcKoro yHHBepcHTera.
flepBtiň pa3AeJi coopHHKa co^epmm juuKOBeAHecKHe paSoTbi. ABTopaMH nepBoit
CTaTtH «K>. C. Macnoe u xacpedpa cmenncxoú <pwoMoeuu» (c. 3 - 1 1 ) JIBSIJIJIIOTCII IL
A . ^MHTpHeB H r . H . Ca<t>poHOB. B Heft Aaercsi onucamie SiiorpadjHH, HayHHofi,
neflaroranecKoří H opraHHsaTopcKoft AejrreJibHocTH yneHoro, nojryMHBuiero MewayHapoiwoe npH3HaHHe. E. H . EaKOBa B craTbe «Teopux npencauifuú xaxMemod ucaiedoemuH iacmwt» (c. 1 1 - 1 5 ) nsynaer H X ceMaHTHHecKHfl noTemwaji. B. H. EpiMOJia
B craTbe «<t>pa3eajioBuiecme očopomta xauiyčcxoeo « N K Í J , ce/uannue c HapodnuMu
o6pndaMU u noeepu«Mu» (c. 1 3 - 2 0 ) oSpaiuaeT BHHMEHHC MHTaTejm Ha TO, xax 5ora? H
opunuiajieH
4>pa3eojiorHwecKHÍÍ (Jtonn Kainy6cKoro j n u K a . B. C. 3onoTOBa
aHann3HpyeT B craTbe «FnaeojibHo-uMeHHbie onucamejibm>ie xoHcmpyxyuu e nojibCKOM
mmepamypHOM savate XVIII eexa» (c. 2 0 - 2 8 ) d^ymcuHOHHpoBaHHe aaHHbix crpyicryp
Ha ocHOBaHHH Marepnana, Bbi6paHHoro H3 nyGjiHiiHCTmecKHx COHHHCHHH Tyro
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