


Východisko hľadania parametrov: 
 
Ján Dubnička: Čas a kauzalita 
 

vlastnosti 
  
kvantitatívne 
metrické: homogénnosť, izotropnosť  
 
kvalitatívne 
topologické: usporiadanosť, spojitosť, jednosmernosť, 
jednorozmernosť,  

nekonečnosť  



Aplikácia na jednotlivé časové stupne/aspekt/modus 



Aplikácia na vývin slovnej zásoby 



Redundantnosť vlastností pre jednotlivé časové stupne/aspekt/modus 



Relevantnosť vlastností  na jednotlivé časové stupne/aspekt/modus 



topológia deja  
aspekt – tempus – modus 
 
vlastnosti 
usporiadanosť  
spojitosť  
nekonečnosť >>>> 
temporálnu ohraničenosť  
aspektuálnu ohraničenosť  
rezultatívnosť 



tam  v minulosti aj budúcnosti  

                              ( > nie „teraz“ = typologický znak)   
   

teraz  

 
možno jazykovými prostriedkami  
morfologickými, syntaktickými aj lexikálnymi  
rozťahovať a zmršťovať  podľa komunikačného zámeru 
v dimenziách určitosti aj neurčitosti. 



Slovesný kategoriál - súhrn tvarových potencií (podľa B. Tošoviča) 





 

 
 
 



 
 

 

Eugen Pauliny o časových stupňoch (1948). 



U   S   Ot  Oa  R 

Usporiadanosť / spojitosť / temporálna ohraničenosť  
aspektuálna ohraničenosť a rezultatívnosť  pri imperfektívach tantum 



                                    U   S   Ot  Oa  R 

Usporiadanosť / spojitosť / temporálna ohraničenosť  
aspektuálna ohraničenosť a rezultatívnosť  pri perfektívach tantum 



U   S  Ot   Oa  R 

Usporiadanosť / spojitosť / temporálna ohraničenosť  
aspektuálna ohraničenosť a rezultatívnosť  pri obojvidových slovesách 



Interpretácia viet s vyjadrením podmienky 1 (F. Gahér) 



Logický konflikt vo vetách s vyjadrením podmienky pri T-vektore  
s absolútnou hodnotou = 2. 



Interpretácia viet s vyjadrením podmienky 2 (F. Gahér) 



Logický konflikt vo vetách s vyjadrením podmienky pri T-vektore  

s absolútnou hodnotou = 2. 



Interpretácia viet s vyjadrením podmienky 3 (F. Gahér) 



Logický konflikt vo vetách s vyjadrením podmienky pri T-vektore  

s absolútnou hodnotou = 2. 



Interpretácia viet s vyjadrením podmienky4 (F. Gahér) 



Logický konflikt vo vetách s vyjadrením podmienky pri  

T-vektore s absolútnou hodnotou = 2. 



Relevantné nie je to,  
čo je jazyk schopný vyjadriť, 
ale to, čo vyjadruje.  



Porovnanie východísk lingvistického a logického prístupu interpretácie. 



374 tvarov + infinitív 



Oporou komunikačných aktov nie je moment 
výpovede, ale doba komunikácie ako obsažná, 
hutná celostná a koncízna časová syntéza, 
obsahujúca minulosť a nachádzajúca sa na 
priesečníku od uskutočneného 
k uskutočňovanému.  



Pri charakteristike vzťahu tempus – 
aspekt – modus je pojem superpozície 
neprotirečivý, pretože navzájom 
korelujú nielen jednotlivé jazykové 
roviny, ale jednotlivé kategórie.  
 



aspekt – tempus – modus tam  
t. j. nie teraz = v minulosti aj budúcnosti  
 

aspekt – tempus – modus teraz  
  
rozťahovanie a zmršťovanie podľa komunikačného zámeru  
v dimenziách určitosti aj neurčitosti 



superpozícia deja:  
jeho vyjadrenie vo vete určitým 
slovesným tvarom 
 

- konkrétny stav v čase prehovoru sa skladá zo všetkých 

informácií potrebných na vyčerpávajúce informácie o deji a 
jeho okolnostiach v tomto čase      

- ide celostnú a koncíznu časovú syntézu, obsahujúcu 
minulosť a nachádzajúcu sa na priesečníku od 
uskutočneného k uskutočňovanému  

 
                                



Ďakujem za pozornosť. 


