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1. UUUUkazuje sa, že ani na začiatku 21. storočia jazykoveda a najmä 
školská jazyková výchova sa nemôže zaobísť bez kategórie vetných 
členov. Napriek dlhej histórii, v ktorej platia v jazykovede, napriek ich 
spochybňovaniu, napriek nedokonalostiam celej sústavy a napriek 
svojmu veľkému rozšíreniu vo vedomí používateľov jazyka, lebo bez 
zveličovania môžeme povedať, že so spojením vetný člen dnes narába 
takmer každý (vzdelaný) človek, niet jednoty v celkovom prístupe 
k nim ani v teoretickej rovine, ani v praktickom ohľade, t. j. pri uplat-
ňovaní teórie vetných členov v školskej jazykovej praxi. 

Vetný člen chápeme ako syntaktickú jednotku, ktorá obsadzuje istú 
pozíciu v stavbe vety ako základnej systémovej aj komunikatívnej jed-
notky. Keď vravíme, že vetný člen je syntaktická jednotka, tým záro-
veň uznávame, že vetný člen je g r a m a t i c k á jednotka, že s ňou 
prichádzame do styku pri syntaktickej analýze, alebo ináč, pri analýze 
gramatickej stavby vety. Gramatickou stavbou vety rozumieme stavbu 
na základe gramatického významu a podľa gramatickej formy: tieto 
dva navzájom neoddeliteľne zviazané činitele sa stávajú základným 
rozpoznávacím signálom vetného člena. O formálnom členení na roz-
diel od aktuálneho členenia veľmi inštruktívne hovorí aj Vilém  
M a t h e s i u s vo svojej známej stati O tak zvaném aktuálním členění 
větném, ktorá po prvý raz vyšla roku 1939 v časopise Slovo 



Ján Kačala 
 
 

41 

a slovesnost a neskôr bola uverejnená aj v známom súbore statí 
s názvom Čeština a obecný jazykozpyt (roku 1947). Autor začína túto 
svoju stať takto: „Aktuálne členenie vety treba klásť proti jej formál-
nemu členeniu. Kým formálne členenie sa týka zloženia vety z grama-
tických prvkov, týka sa aktuálne členenie vety spôsobu, akým je za-
členená do vecnej súvislosti, z ktorej vznikla. Základnými prvkami 
formálneho členenia vety sú gramatický subjekt a gramatický predikát, 
základnými prvkami aktuálneho členenia vety sú východisko výpove-
de, to jest to, čo je v danej situácii známe alebo aspoň naporúdzi a od 
čoho hovoriaci vychádza, a jadro výpovede, to jest to, čo hovoriaci 
o východisku výpovede alebo so zreteľom naň vypovedá.“ (Mathesius, 
1947, s. 234)  

V uvedenom citáte si treba všimnúť aj podoby základných vetných 
členov s atribútom gramatický, t. j. gramatický subjekt a gramatický 
predikát. Tieto atribúty okrem iného sú zreteľným signálom toho, ako 
jazykoveda v danom čase hľadala svoju vlastnú vedeckú tvár, svedčia 
teda o istej emancipácii jazykovedy ako vedy o jazyku od logiky 
a filozofie z jednej strany, lebo z hľadiska logiky sa pri vete hovorilo 
o logickom subjekte a o logickom predikáte, a na druhej strane od psy-
chológie, z ktorej hľadiska sa v súvise s členením vety zasa uvádzali 
pojmy a termíny psychologický subjekt a psychologický predikát (pri-
čom v prípade psychologického podmetu a prísudku šlo v čase konšti-
tuovania modernej teórie slovosledu skôr o označenie súčastí obsaho-
vej výstavby vety, t. j. východiska výpovede a jadra výpovede). Uvede-
né pojmy a termíny, označené atribútmi pochádzajúcimi z iných ved-
ných disciplín, sa v danom čase bohato využívali aj v jazykovede. Pri 
tomto emancipačnom procese mali významnú úlohu práve jazykoved-
ci združení v Pražskom lingvistickom krúžku a cieľavedome rozvíjajú-
ci Saussurovo učenie v rámci funkčno-štrukturálnej teoretickej a me-
todologickej orientácie. Tento poznatok potvrdzuje aj ďalší citát z inej 
Mathesiusovej práce, zo state nazvanej Několik slov o podstatě věty, 
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publikovanej po prvý raz v Časopise pro moderní filologii roku 1924 
a takisto zahrnutej do citovaného súboru Čeština a obecný jazykozpyt. 
Tu v súvise so vzťahom jazykovedy a psychológie autor píše: „Psycho-
lógia istotne môže na lingvistiku pôsobiť iniciatívne, ale rozriešenie 
lingvistických problémov môže lingvista predovšetkým očakávať od 
lingvistiky samej.“ A ďalej pripomína, že „riešenie jazykovedných 
problémov musí vychádzať nie od psychologických teórií, lež od jazy-
kovedného materiálu“ (ibid., s. 224).  

Dnes už pri vetnočlenskom nazeraní na vetu a pri vetnočlenskom 
rozbore vety nemusíme zdôrazňovať, že nám v jazykovede ide 
o gramatický podmet či gramatický subjekt alebo o gramatický prísu-
dok či gramatický predikát, a pojmy a termíny podmet (subjekt) a prí-
sudok (predikát) prirodzene rozumieme vo vzťahu k (dvojčlennej) vete 
ako gramatické. Na druhej strane treba priznať, že nie všetky základné 
definičné vymedzenia týchto elementárnych pojmov a termínov zod-
povedajú práve požiadavke, aby to boli vymedzenia vychádzajúce z ich 
gramatickej podstaty a prinášajúce práve ich gramatické znaky.  

Keď kladieme dôraz na teoretickú a metodologickú zreteľnosť alebo 
transparentnosť práve pri vymedzovaní vetných členov, vychádzame 
zo súčasného obrazu, ktorý o danej veci poskytujú gramatické 
a osobitne syntaktické práce o slovenčine. Keď si ich bližšie všimneme, 
zisťujeme, že pri definovaní vetných členov panuje až priveľká pes-
trosť a nejednotnosť. Pri našom krátkom prehľade sa sústredíme na 
definície základných členov dvojčlennej vety, t. j. podmetu a prísudku, 
a vo výklade nebudeme zachádzať do priveľmi hlbokej minulosti 
a sústredíme sa iba na práce, ktoré vyšli v druhej polovici 20. storočia, 
t. j. v čase, keď sa aj syntaktické učenie na Slovensku búrlivo rozvíjalo 
a keď vznikli aj početné syntetické práce o slovenskej syntaxi, ako aj 
čiastkové opisy jednotlivých syntaktických javov v podobe vedeckých 
monografií a štúdií. 
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2. Systematický semiologicky a štrukturálno-funkčne orientovaný 
a kompletný výklad o gramatickej stavbe slovenského jazyka po vojne 
podal Eugen P a u l i n y v rozmnožených prednáškach pre univerzit-
ných študentov s názvom Systém slovenského spisovného jazyka II. 
časť, pochádzajúcich z letného semestra 1946/47. Autor vychádza zo 
vzťahov medzi myšlienkovými obsahmi, prípadne im zodpovedajúcimi 
zjavmi skutočnosti: tie sa jazykovo vyjadrujú spojením ich pomenova-
ní. „Jazykové vyjadrenie spojenia dvoch vecnovzťahových obsahov sa 
nazýva syntagma.“ (s. 103) Autor rozoznáva tri druhy syntagiem: de-
terminatívne, vetné a zlučovacie. Vetná syntagma má formu jedno-
člennej alebo dvojčlennej vety. Dvojčlennú vetu autor vymedzuje po-
mocou predikatívnej syntagmy, ktorú utvára subjekt a predikát: „Dve 
pomenovania (resp. determinatívne alebo zlučovacie syntagmy), ktoré 
v podobe predikatívnej syntagmy utvárajú dvojčlennú vetu, sa nazýva-
jú subjekt a predikát. – Subjekt je to pomenovanie, pomocou ktorého 
sa stotožňuje istý myšlienkový obsah s istým jedinečným zjavom sku-
točnosti. – Predikát je pomenovanie toho myšlienkového obsahu, kto-
rý sa podáva ako v istom čase na subjekte existujúci a tak sa stotožňuje 
s istým zjavom skutočnosti.“ (ibid., s. 112)  

Ako vidno, E. Pauliny k vymedzeniu základných členov dvojčlen-
nej vety pristupuje komplexne cez význam pomenovania a (predi-
katívnu) syntagmu a samy definície vetných členov sú iba akýmsi od-
kazom na predchádzajúce poznatky, preto sú jednostranné a ako kom-
plex pôsobia iba v tesnom súvise s predchádzajúcim výkladom. Možno 
pripomenúť, že E. Pauliny si takýto prístup – prostredníctvom predi-
katívnej syntagmy – k vymedzeniu základných vetných členov zacho-
val aj vo svojom vrcholnom diele – Slovenskej gramatike z roku 1981. 
Tu na s. 250 píše: „Základnú dôležitosť pre štruktúru gramaticky for-
movaných, ale aj pre typy syntagmaticky neformovaných explicitných 
podôb myslenej výpovede majú schémy predikatívnych syntagiem.“ 
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Belo L e t z vo svojej Gramatike slovenského jazyka z r. 1950 
v definíciách základných vetných členov má už konštatovanie, že 
podmet, prípadne prísudok tvoria základnú alebo hlavnú časť vety, no 
v druhej, diferenčnej časti definície už tiež prechádza do obsahovej 
roviny: „Podmet je základná časť vety, ktorá označuje meno nositeľa 
vetného výroku.“ (s. 409) „Prísudok je hlavný člen vety, ktorý označu-
je, čo sa o podmete tvrdí.“ (s. 412)   

Jozef O r l o v s k ý vo svojej Slovenskej syntaxi (2. vyd. z r. 1965) 
rovnako podmet a prísudok hodnotí ako základné vetné členy, no dife-
renčná časť definície už prechádza do sémantickej úrovne: „Podmet je 
základný vetný člen, ktorý označuje buď pôvodcu činnosti, buď nosi-
teľa stavu alebo vlastnosti.“ (s. 62) „Prísudok je základný vetný člen, 
ktorým sa prisudzuje podmetu, t. j. osobe, zvieraťu alebo neživej veci, 
nejaká činnosť (dej), stav alebo vlastnosť.“ (s. 66) 

Za syntakticky najpresnejšiu definíciu podmetu pokladáme tú, čo 
ako „predbežnú pracovnú definíciu“ predložil Jozef R u ž i č k a 
v referáte o základných sporných otázkach slovenskej skladby (pozri 
Jazykovedné štúdie IV, 1959, s. 7 – 34). Tretiu časť svojej state (s. 20 – 
25) venoval práve „otázke vetných členov“ a v rámci nej na s. 22 
o podmete vraví: „Podmet je základný a nezávislý vetný člen dvoj-
člennej vety vyjadrený podstatným menom (alebo jeho zástupkou) 
v pomenovacom tvare. Podmet vyvoláva zhodu prísudku v gramatickej 
kategórii čísla, osoby, rodu a pádu.“ Nasleduje charakteristika prísudku 
(s. 22 – 23): „Prísudok dvojčlennej vety sa musí definovať vždy 
v súlade s podmetom. Ak podmet v najširšom zmysle chápeme ako 
nositeľa predikačného znaku, prísudok je v najširšom zmysle predi-
kačným znakom.“  

Ako vidno, v Ružičkovej definícii podmetu sa v duchu požiadaviek 
závislostnej syntaxe a v nadväznosti na K a r c e v s k é h o vymedzenie 
podmetu ako absolútne určeného člena po prvý raz konštatuje elemen-
tárna syntaktická črta podmetu, jeho nezávislosť od iných vetných 
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členov. Dôležitým syntaktickým znakom podmetu, ktorý sa konštatuje 
v ďalšej časti vymedzenia tohto vetného člena, je naznačenie jeho syn-
taktického vzťahu s najbližším vetným členom – prísudkom – 
a konštatovanie zhody ako formálneho prvku realizujúceho tento syn-
taktický vzťah. Súčasťou Ružičkovho vymedzenia podmetu je aj spôsob 
jeho vyjadrenia podstatným menom v pomenúvacom tvare. Charakte-
ristika prísudku nie je podaná ako klasická definícia, ale z metodolo-
gického hľadiska je dôležité poukázanie na zásadu, že „prísudok sa 
musí definovať vždy v súlade s podmetom“. Druhá časť uvedenej cha-
rakteristiky prísudku je skôr všeobecne semiotického rázu s aplikáciou 
na dvojčlennú vetu. V ďalšej časti výkladu sa autor zaoberá otázkou 
doplnku a vetného základu. Napokon zhŕňajúco píše (s. 25): „Veľkým 
nedostatkom a teoretickou chybou doterajšieho výskumu vetných 
členov je to, že sa nevychádzalo zo syntagmatiky.“ Dôkladný výskum 
syntagmatických vzťahov a na nich založených syntagiem podľa auto-
ra „pomáha riešiť aj otázku tzv. f o r m á l n y c h vetných členov, kto-
ré v rámci hlavnej vety podraďovacieho súvetia majú úlohu indikátora 
vzťahu medzi vetami“ (Ružička, s. 25).  

Na rozdiel od uvedeného teoreticky a metodologicky vyhraneného 
vymedzenia vetného člena však treba upozorniť na celkom odlišný 
spôsob definovania podmetu a prísudku, ktorý Jozef R u ž i č k a ako 
autor syntaktickej časti podal v kolektívnej Slovenskej gramatike 
(1. vyd. je z roku 1953; vychádzame z 5. vyd. z roku 1968). Východi-
skom mu je vymenovanie základných vetných členov v dvojčlennej 
a jednočlennej vete a konštatovanie, že tieto vetné členy tvoria grama-
tické jadro vety. Charakteristiky podmetu a prísudku podáva vo viace-
rých samostatných, spravidla jednoduchých vetách, pričom na prvom 
mieste uvádza sémantické črty a až potom pozíciu v gramatickej stavbe 
vety. Takto podané charakteristiky obidvoch základných členov dvoj-
člennej vety si možno vysvetliť najskôr popularizačným a pedagogic-
kým zacielením Slovenskej gramatiky a úsilím predstaviť definíciu, 



Koncept vetného člena 
 
 

46 

ktorá by nepôsobila priveľmi abstraktne a náročne: „Podmetom vyjad-
rujeme činiteľa alebo pôvodcu deja, nositeľa vlastnosti alebo stavu. 
Podmetom sa teda vyjadruje osoba alebo vec, ktorá vyvoláva činnosť, 
je majiteľom vlastnosti alebo je v istom stave. Podmet je východisko-
vým bodom pre gramatickú stavbu vety. S podmetom sa zhoduje prí-
sudok.“ (s. 365) „Prísudkom sa vyjadruje dej, činnosť, vlastnosť alebo 
stav podmetu. Prísudkom označujeme teda činnosť, ktorú vykonáva 
podmet, ďalej vlastnosť, ktorej nositeľom je podmet, a napokon stav, 
v ktorom je podmet alebo ku ktorému sa podmet dostáva.“ (s. 367)   

Teoretickú aj praktickú problematiku vetného člena sme podrobne 
preskúmali na príklade d o p l n k u v monografickej práci Doplnok 
v slovenčine, ktorá vyšla roku 1971 a ako prvá v slovenskej jazykovede 
je venovaná systematickému spracovaniu jedného vetného člena. De-
finíciu doplnku ako špecifického vetného člena sme podali na rýdzo 
syntaktickej rovine: „Doplnok je vetný člen, ktorý sa vzťahuje dvoma 
rozličnými vzťahmi na dva vetné členy zároveň, a to na podmet 
a prísudok alebo na predmet a prísudok (vetný základ). Doplnok je 
neplnohodnotný, resp. druhotný prísudok.“ (s. 54) Vlastnú syntaktickú 
úroveň doplnku sme tak striktne oddelili od jeho sémantickej stránky, 
ktorú sme charakterizovali v osobitnej kapitole (Sémantická stránka 
doplnku, s. 109 n.), ako aj od výrazovej stránky, ktorú sme rozobrali 
takisto v samostatnej kapitole s názvom Morfologicko-lexikálne pro-
striedky na vyjadrovanie doplnku (s. 118 n.). Rozlíšenie vlastnej syn-
taktickej, sémantickej a morfologicko-lexikálnej stránky vetného člena 
sa stalo naším základným teoreticko-metodologickým postulátom pri 
koncepte každého vetného člena.  

Metodologickú zásadu, že „podmet treba vymedzovať gramaticky“, 
vyslovuje Ján O r a v e c ako autor príslušnej časti vysokoškolskej 
učebnice s názvom Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax, napísa-
nej v spoluautorstve a vydanej roku 1982. Do Oravcovej definície už 
vstupuje požiadavka valenčnej teórie vetnej stavby, ktorá vyzdvihuje 
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pozíciu prísudkového slovesa aj vo vzťahu k podmetovej pozícii: 
„Podmet je gramaticky hlavný člen dvojčlennej vety, ktorý ako priamy 
záväzný konštituent prísudkovej časti vetného jadra predurčuje prí-
sudku formu zhodou a sám na základe valenčných potrieb prísudku 
má formu nominatívu. Z významovej stránky je to substantívum (sub-
stantívna fráza), čo vyjadruje nositeľa predikačného príznaku, na kto-
rého sa vzťahuje výpovedná informácia (celého) prísudku.“ (s. 78) „Prí-
sudok je hlavný člen dvojčlennej vety, ktorý ako vlastný nositeľ predi-
kácie sa syntakticky podriaďuje podmetu (zhoduje sa s podmetom). 
Vyjadruje príznak (dej, stav, vlastnosť, okolnosť) pririeknutý podmetu 
(čo podmet robí, v akom je stave, aký je, v akých okolnostiach a pod.). 
Keďže je vlastným nositeľom predikácie, je nositeľom predikačných 
kategórií (spôsobu a času) a determinačných kategórií (osoby, čísla, 
menného rodu) vyjadrujúcich zhodu s podmetom. Tieto kategórie 
vyjadruje len určitý tvar slovesa.“ (s. 81) 

V najnovšej syntaktickej príručke spisovnej slovenčiny sa jej autor-
ka Martina I v a n o v á pri definovaní vetných členov pridržiava skôr 
českej gramatickej tradície. Vlastné syntaktické vzťahy v definíciách 
základných vetných členov sú akoby skryté za predikatívnu syntag-
mu. Svoje definície koncipuje aj v súlade s úsilím o vnesenie valenčnej 
teórie do výkladu vetnej stavby slovenčiny a špeciálne do výkladu 
vetných členov ako súčastí tejto stavby. Preto aj rozbor základných 
vetných členov autorka začína definíciou prísudku a tomu venuje aj 
zvýšenú pozornosť, pričom podmet stojí až na druhom mieste. (Po-
dobné uprednostnenie prísudku – presnejšie predikátu – možno zistiť 
v Mluvnici češtiny III. Skladba z roku 1987, pravdaže, s tým podstat-
ným rozdielom, že v tomto syntaktickom opise češtiny sa predikát ani 
nepreberá medzi vetnými členmi.) Ivanovej definíciám (nielen) zá-
kladných vetných členov možno vyčítať nedostačujúcu vyváženosť 
a jednotnosť: „Pojmom prísudok označujeme ten vetný člen predi-
katívnej syntagmy, ktorým sa niečo o výraze v pozícii podmetu vypo-
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vedá, t. j. prisudzuje sa mu (a) činnosť..., (b) proces..., (c) vlastnosť..., 
(d) vzťah k inej entite..., a ktorý umožňuje tieto príznaky aktualizovať, 
t. j. časovo orientovať vzhľadom na moment prehovoru a modálne 
charakterizovať z hľadiska ich platnosti: Peter sedí. Peter sedel. Seď! 
Formy morfologickej kategórie času a spôsobu ako prostriedky realizá-
cie predikačného aktu nie sú závislé na žiadnom výraze vo vete (sú 
syntakticky nezávisle premenné), označujú sa preto ako predikačné 
alebo aktualizačné kategórie.“ (Ivanová, 2011, s. 43) „Termínom pod-
met (subjekt) označujeme vetný člen s formou nominatívu, ktorý 
v predikatívnej syntagme predstavuje nositeľa príznaku vyjadreného 
prísudkovým výrazom.“ (s. 50) Podrobný rozbor Ivanovej chápania 
vetných členov, ako aj predstavenej koncepcie slovenskej syntaxe po-
dávame v osobitnej stati – porovnaj Kačala, 2012.   

Napokon v tomto prehľade uvedieme definície základných vetných 
členov dvojčlennej vety, tak ako ich predkladáme v našej najnovšej 
syntaktickej monografii s názvom K podstate vety z roku 2012 (pozri 
Kačala, 2012 b): „Podmet dvojčlennej vety vymedzujeme ako hlavný 
nezávislý vetný člen dvojčlennej vety, ktorý sa syntakticky viaže 
s prísudkom a utvára s ním predikatívnu syntagmu, v ktorej sa realizu-
je vetotvorný akt čiže aktualizácia.“ – „Prísudok dvojčlennej vety je 
základný vetný člen, ktorý charakterizujeme ako hlavný závislý člen 
dvojčlennej vety, ktorý sa syntakticky viaže s podmetom dvojčlennej 
vety a utvára s ním predikatívnu syntagmu.“ 

3. V našich syntaktických prácach vychádzame z predpokladu, že 
vetné členy sú svojou podstatou gramatické jednotky a ako také sú 
integrálnou súčasťou gramatickej štruktúry vety. Pravdaže, keď sa usi-
lujeme dôsledne poznať a odčleniť, čo je vo vete gramatické a čo je 
sémantické, neznačí to, že pozeráme na gramatické a sémantické vo 
vete ako na izolované javy, že nevidíme synergiu týchto dvoch princí-
pov vo výstavbe vety. Spojitosť týchto princípov je bytostná, jeden bez 
druhého by nemohol jestvovať a fungovať. Dôležitým prvkom, ktorý 
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gramatické a sémantické vo vete spája, je to, že obidva obsahové prin-
cípy majú zhodné výrazové, vyjadrovacie prostriedky, ktoré sú syntak-
tickej, formálnej (zvukovej) a lexikálno-morfologickej povahy. To, čo 
gramatické a sémantické vo vete výrazne odlišuje, je ich rozdielna 
abstrakčná a zovšeobecňovacia úroveň. Z toho pre definíciu vetného 
člena vyplýva, že by vo svojom východisku mala zachovávať túto jed-
notnú, a to najvyššiu abstrakčnú a zovšeobecňovaciu úroveň a vetný 
člen vymedziť predovšetkým z hľadiska syntaktických vzťahov ako 
maximálne abstraktných a zovšeobecnených entít jazykovej stavby.  

Vymedzenie vetných členov ako jednotiek gramatickej povahy nás 
zaväzuje, aby sme presne pomenovali, čo rozumieme gramatickosťou, 
prípadne gramatickou stránkou vetného člena. V súvise s vetným čle-
nom sa pohybujeme v gramatickom systéme jazyka v rovine spájania 
sa syntaktických jednotiek do vyšších celkov, schopných nadobúdať aj 
plniť komunikatívne a iné funkcie jazyka. Vetné členy sú spojené na 
základe syntaktických vzťahov, ktoré ako obsahová stránka syntaktic-
kých konštrukcií sa vyznačujú vysokou, v systéme jazyka najvyššou 
mierou abstraktnosti a zovšeobecnenia. Gramatickosť vetného člena sa 
napĺňa práve tým, že medzi vetnými členmi sa uplatňujú syntaktické 
vzťahy a pri gramatickom pohľade na vetný člen sa žiada tomuto po-
stulátu učiniť zadosť a gramatickosť vzťahov rešpektovať ako primárnu 
a zároveň elementárnu zásadu pri definovaní každého vetného člena. 
Ako sme už naznačili, syntaktické vzťahy sú vzťahy najvyššej abstrak-
cie a zovšeobecnenia a čím sa vo vete a pri vetných členoch dostávame 
od syntaktických vzťahov „nižšie“, tým je aj miera abstrakcie 
a zovšeobecnenia danej úrovne jazyka nižšia. Nižšou mierou abstrakcie 
a zovšeobecnenia sa vyznačujú už aj sémantické vzťahy ako súčasti 
sémantickej štruktúry vety a rovnako aj jednotky sémantickej štruktú-
ry vety, medzi ktorými sa tieto vzťahy uplatňujú.  

Vidno to už z toho, že syntaktický vzťah je v podstate iba jeden – je 
to vzťah závislosti, s u b o r d i n á c i e, ktorý ako kladný pól má svoj 
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prirodzený náprotivok – vzťah nezávislosti, k o o r d i n á c i e. No 
tento najabstraktnejší a najvšeobecnejší vzťah sa na sémantickej úrovni 
vety pri každom vetnom člene konkretizuje: napríklad pri príslovko-
vom určení môže ísť o významový vzťah určenia miesta, času, spôsobu 
alebo príčiny v relácii k istému dynamickému alebo statickému prí-
znaku, obsiahnutému v slovese, prídavnom mene alebo príslovke. 
Každý z uvedených druhov príslovkového určenia má aj svoje vlastné 
špecifické vyjadrovacie prostriedky a tie stoja na ešte nižšej úrovni 
abstrakcie a zovšeobecnenia. Napríklad na vyjadrenie príslovkového 
určenia času slúžia predovšetkým príslovky času, ďalej bezpredložkové 
a predložkové pády podstatných mien s rozličnými špecifikáciami 
významu času, zo slovesných tvarov je to prechodník a napokon časo-
vá vedľajšia veta. Z tohto príkladu dobre vidno, ako jeden vetný člen 
viažuci sa so svojím nadradeným vetným členom syntaktickým vzťa-
hom závislosti, subordinácie, stojacim na najvyššej abstrakčnej úrovni, 
priberá na sémantickej úrovni vety už viaceré špecifikácie, t. j. 
v danom prípade jednotlivé druhy príslovkového určenia, a z nich 
každý druh na najnižšej, lexikálno-morfologickej úrovni má svoje cha-
rakteristické spôsoby a prostriedky na realizáciu.  

4. Z nášho výkladu vychodí, že pri každom vetnom člene môžeme 
hovoriť o troch úrovniach jeho znakov: 1. o vlastnej syntaktickej 
úrovni, 2. o sémantickej úrovni a 3. o lexikálno-morfologickej úrovni, 
a keďže najdôležitejšia stránka vetného člena ako prvku gramatickej 
štruktúry vety je vlastná syntaktická úroveň vetného člena, v definícii 
je nevyhnutné vystihnúť na prvom mieste znaky daného vetného čle-
na na vlastnej syntaktickej úrovni; nimi sa vystihuje predovšetkým 
najdôležitejší znak vetného člena – jeho syntaktický vzťah k nadrade-
nému vetnému členu, prípadne (pri podmete ako jedinom nezávislom 
vetnom člene) vzťah k syntakticky najbližšiemu vetnému členu (t. j. 
k prísudku dvojčlennej vety). Takéto vymedzenie vetného člena zod-
povedá jeho vymedzeniu na úrovni najvyššej abstrakcie a zovšeobec-
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nenia, prípadne na úrovni vety ako istej abstraktnej schémy. Až na 
druhom mieste má podľa tohto konceptu vetného člena nasledovať 
definičný opis sémantických znakov vetného člena, prípadne jeho 
úlohy v sémantickej štruktúre vety. Kým vzťah k nadradenému vet-
nému členu je iba jeden, pozície v sémantickej štruktúre vety sú už 
viaceré; napríklad pri podmete to je činiteľ alebo pôvodca prísudkové-
ho deja, paciens alebo nositeľ prísudkového stavu, nositeľ relácie alebo 
vlastnosti, vnímateľ prísudkového deja. A na treťom mieste v definícii 
vetného člena prinášame súbor výrazových prostriedkov, primárnych 
a sekundárnych, ktorými sa vetný člen v danej pozícii vyjadruje. Taká-
to členená definícia vetného člena je usporiadaná z hľadiska závažnosti 
týchto úrovní pre podstatu daného vetného člena, je prehľadná 
a zároveň komplexná, lebo podáva zhustený obraz o vetnom člene ako 
čiastkovej jednotke vetného celku.  

Podľa toho, čo sme povedali v ostatnom odseku, nepokladáme za 
primerané a vhodné také definície vetného člena, v ktorých sa bez-
prostredne po uvedení jeho názvu alebo po všeobecnom konštatovaní, 
že je to vetný člen, hneď vymenúvajú úlohy, ktoré daný vetný člen 
plní v sémantickej štruktúre vety. Napríklad pri citovanom vymedzení 
podmetu v kolektívnej Slovenskej gramatike, podľa ktorej „podmetom 
vyjadrujeme činiteľa alebo pôvodcu deja, nositeľa vlastnosti alebo sta-
vu“, sa iba mlčky predpokladá, že je reč o vetnom člene, a pri vyratú-
vaní diferenčných znakov sa hneď na začiatku zachádza do oblasti 
sémantiky. Je to hybridná definícia, ktorá navyše nevystihuje príslušné 
znaky v sémantike podmetu súhrnne, viaceré z nich (napríklad ab-
straktne poňatý dej vo forme neurčitku, rozličné obsahy realizované 
v podobe podmetovej vedľajšej vety alebo číselné údaje vyjadrené zá-
kladnými číslovkami) chýbajú. Takúto definíciu pokladáme za nevy-
hovujúcu, lebo v nej chýba najdôležitejší syntaktický údaj o vetnom 
člene – údaj o syntaktickej pozícii podmetu; ako sme už povedali, tá sa 
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síce v ďalšom výklade v uvedenej gramatike uvádza, ale nepredkladá sa 
ako syntakticky prvoradá, pre daný vetný člen najdôležitejšia.  

Vetné členy, ktorých definície sme vybrali na ilustráciu našich vý-
kladov, majú v stavbe dvojčlennej vety výsadné postavenie tým, že 
vedno utvárajú predikatívnu syntagmu, v ktorej sa realizuje vetotvor-
ný akt, predikácia. Nazdávame sa, že takúto črtu nemožno pri defino-
vaní podmetu a prísudku obísť a popri vymedzení syntaktického vzťa-
hu pri každom z týchto vetných členov treba tento (vetotvorný) fakt 
v rámci definície základných vetných členov konštatovať. S týmto 
vedomím je účasť podmetu a prísudku na vetotvornom akte zachytená 
aj v našich citovaných definíciách v práci z roku 2012.  

V súvise s kategóriou vetných členov treba osobitne upozorniť ešte 
na jednu okolnosť, totiž na to, že vetné členy sú výsostne s y n t a k-  
t i c k é jednotky a to treba rešpektovať už v ich základnom vymedze-
ní. Na úrovni syntaxe teda narábame s vetnými členmi ako so syntak-
tickými jednotkami, ktoré vstupujú do syntaktických vzťahov s inými 
syntaktickými jednotkami, a na tejto syntaktickej úrovni neberieme 
ešte do úvahy formu, ktorou sú tieto vetné členy realizované. To pri-
rodzene zodpovedá spomínanej vysokej abstrakčnej a zovšeobecňova-
cej úrovni syntaktických vzťahov. Preto nepokladáme za primerané do 
definície vetného člena na vlastnej syntaktickej úrovni vnášať kategó-
riu slovných druhov, prípadne pomenovaní, ktorými sú tieto vetné 
členy vyjadrené. Vetnému členu zodpovedá teda charakteristika syn-
taktickej jednotky, nie slovnodruhová charakteristika. Slovný druh 
slúžiaci na realizáciu daného vetného člena sa v duchu nášho konceptu 
vetného člena nezanedbáva, no uvádza sa až v rámci najmenej ab-
straktnej a najmenej všeobecnej – lexikálno-morfologickej – úrovne 
vetného člena. Pravdaže, aj z tejto zásady môže jestvovať výnimka, a to 
pri výnimočnom vetnom člene dvojčlennej vety, t. j. pri podmete: no-
minatívna forma mena, ktoré vystupuje v pozícii podmetu, je taká 
výnimočná a charakteristická a taká výrazne protikladne postavená 
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k ostatným pádovým formám, že si zaslúži, aby sa spomínala v bez-
prostrednej nadväznosti na definíciu vlastnej syntaktickej úrovne vet-
ného člena. 

S vyzdvihovaním konceptu vetného člena ako syntaktickej jednot-
ky je úzko zviazaná tá skutočnosť, že vetný člen vždy treba vidieť 
v relácii k v e t e, prípadne k vetnému celku, ktorého je vetný člen 
bytostnou súčasťou. Ako píše Pavel T r o s t vo svojej práci Subjekt 
a predikát z roku 1962 (s. 267): „Syntaktické vzťahy nepresahujú vetu. 
Slovo bez syntaktického vzťahu k predchádzajúcim alebo k nasledujú-
cim slovám sa rovná vete.“ Čiže izolované slovo, slovo mimo podmie-
nok, prípadne mimo situácie vety nemožno posudzovať ako vetný 
člen; vetný člen má zmysel svojej existencie len vo vzťahu k vete, ako 
jedna súčasť vety. Aj preto treba priamo v definícii vetného člena po-
vedať, že je to vetný člen a že ho vymedzujeme na základe jeho syn-
taktického vzťahu k inému vetnému členu, prípadne – pri vedľajších 
vetných členoch – vo vzťahu k slovnému druhu, na ktorý sa definova-
ný vetný člen syntakticky viaže.  

V našom koncepte sme v zmysle systémového syntaktického prí-
stupu kládli dôraz jednak na komplexné a v rámci neho jednak na 
vlastné syntaktické vymedzenie konceptu vetného člena. Vetný člen 
ako syntaktická jednotka je zároveň špecifická j a z y k o v á jednotka. 
O vetnom člene nie je možné uvažovať mimo jazyka. Na druhej strane 
k definícii vetného člena možno pristupovať aj z iného stanoviska; 
ukazujú to aj početné príklady, ktoré sme uviedli v predchádzajúcej 
časti našej state. Už sme spomínali, že v predštrukturalistickom období 
vo vývine jazykovedy sa bežne aj v jazykovede hovorilo o logickom 
podmete alebo prísudku, prípadne o psychologickom podmete alebo 
prísudku (hoci v tomto ostatnom prípade v inom význame). V čase, 
keď sa v jazykovede prebojúvali princípy funkčno-štrukturálnej metó-
dy, Vilém Mathesius k vete pristupoval z funkčného hľadiska a v oso-
bitnom príspevku už z prvých desaťročí 20. storočia písal špeciálne 
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o funkcii g r a m a t i c k é h o podmetu: už tu na základe porovnania 
stavu v angličtine a v češtine prišiel k záveru, že kým „podmet v českej 
vete je ešte veľmi často vyjadrením konateľa a nezhoduje sa 
s výpovednou témou“, v modernej angličtine už ide priamo o „tema-
tickú funkciu podmetu“ (Mathesius, 1947, s. 285).   

5. Z nášho rozboru kategórie vetného člena vychodí, že síce vo vet-
nom člene ako komplexnej gramaticko-sémanticko-výrazovej jednotke 
vidíme viaceré úrovne, ale za konštitutívnu úroveň v relácii k vetnému 
členu pokladáme jeho vlastnú syntaktickú alebo gramatickú úroveň. 
Vetný člen je teda výsostne syntaktická jednotka a túto jeho podstatnú 
stránku sa žiada vyzdvihnúť priamo v definícii vetného člena. Tento 
postulát opierame o to, že vetný člen sa stáva súčasťou vety na základe 
syntaktického vzťahu, že sa syntakticky viaže s nadradeným vetným 
členom na základe syntaktického vzťahu, ktorý ako obsahová stránka 
konštrukcie je vyjadrením najvyššej abstrakcie a zovšeobecnenia. Syn-
taktický vzťah je formalizovaný rýdzo j a z y k o v ý vzťah a nemožno 
ho miešať so skutočnostným, s logickým ani so psychologickým vzťa-
hom, hoci sa na skutočnostných vzťahoch zakladá a s logickými 
a psychologickými vzťahmi súvisí najmä z gnozeologického hľadiska. 
Ako jazykový vzťah nevyhnutne má aj zodpovedajúce výrazové stvár-
nenie. 

Sémantická úroveň vetného člena a lexikálno-morfologická úroveň 
vetného člena zodpovedajú nielen iným jazykovým entitám, ale aj 
nižším úrovniam abstrakcie a zovšeobecnenia. Z praktického hľadiska 
sa táto zásada opiera o požiadavku, aby všetky vetné členy boli defino-
vané na základe pevnej koncepcie a maximálne jednotnej osnovy. Len 
tak sa môžu stať vhodným východiskom na pochopenie ich podstaty aj 
v školskom jazykovom vyučovaní a v učebných textoch všetkých dru-
hov a na vecne a logicky správne podložený vetnočlenský rozbor. Dô-
ležitou podmienkou na primerané teoretické aj praktické uchopenie 
kategórie vetného člena je aj jeho ponímanie v pevnej súvzťažnosti so 
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zodpovedajúcou syntaktickou pozíciou ako súčasťou systému vety; táto 
pozícia teda vyplýva z vety ako celostného útvaru a jej súčasťou je aj 
slovosledová stránka vetného člena tvoriaca tiež pevnú zložku syntak-
tickej formy. 

Kategória vetného člena má v našej jazykovede dlhú a pevnú tradí-
ciu; s tým úzko súvisí aj široké rozpracúvanie jeho rozmanitých strá-
nok a vyčleňovanie rozličných druhov vetných členov podľa počet-
ných kritérií. Súčasťou narábania s vetnými členmi je aj spresňovanie 
kritérií na ich vyčleňovanie a presnejšie vzájomné odlišovanie. Počet 
vetných členov je v syntaxi spoľahlivo ustálený, v rámci hlbšieho syn-
taktického poznania možno hovoriť azda iba o pribúdaní typov prí-
slovkového určenia, ktoré je najväčšmi podmienené sémanticky. 
V našej stati sme sa z priestorových príčin nemohli zaoberať všetkými 
stránkami vetného člena a sústredili sme sa na jeho základnú syntak-
tickú koncepciu.   

Z hľadiska terajšieho stavu výučby slovenského jazyka v školách 
rozličných typov sa žiada konštatovať, že vetnočlenskú teóriu vetnej 
stavby a vetnočlenský rozbor nie je možné v súčasnosti vo vyučovacej 
praxi obchádzať a pri analýze vety ho ani niet čím primerane nahradiť. 
Tu zostáva iba jedna cesta: treba vetnočlenskú teóriu vetnej stavby, 
ako aj metódy vetnočlenského rozboru neprestajne rozvíjať, obohaco-
vať najmä o sémantický rozmer, ale aj o rečový a funkčný rozmer, 
treba ju na základe neprestajného odhaľovania nových javov v jazyku 
a v reči, ako aj na základe celkového nového poznania cieľavedome 
zdokonaľovať a spresňovať. 

 
Zoznam bibliografických odkazovZoznam bibliografických odkazovZoznam bibliografických odkazovZoznam bibliografických odkazov    
 
IVANOVÁ, M.: Syntax slovenského jazyka. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej 

univerzity 2011. 250 s. 



Koncept vetného člena 
 
 

56 

KAČALA, J.: Doplnok v slovenčine. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied 1971. 280 s. 

KAČALA, J.: K podstate vety. Martin: Matica slovenská 2012 b. 151 s. 
KAČALA, J.: O niektorých základných otázkach slovenskej skladby. In: Kult-

úra slova, 2012, roč. 46, č. 4, s. 199 – 213. 
LETZ, B.: Gramatika slovenského jazyka. Bratislava: Štátne nakladateľstvo 

1950. 584 s. 
MATHESIUS, V.: Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich 1947. 468 s. 
Mluvnice češtiny III. Skladba. Red. F. Daneš a kol. Praha: Academia 1987. 748 s. 
ORAVEC, J. – BAJZÍKOVÁ, E.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. 

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1982. 270 s. 
ORLOVSKÝ, J.: Slovenská syntax. 2. vyd. Bratislava: Obzor 1965. 372 s. 
PAULINY, E.: Systém slovenského spisovného jazyka. II. časť. Bratislava: 

letný semester 1946/47, s. 94 – 149 /rozmnožené ako rukopis/. 
PAULINY, Eugen: Slovenská gramatika. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo 1981. 323 s. 
PAULINY, E. – RUŽIČKA, J. – ŠTOLC, J.: Slovenská gramatika. 5. vyd. Brati-

slava 1968. 600 s. 
RUŽIČKA, J.: Základné sporné otázky slovenskej skladby. In: Jazykovedné 

štúdie IV. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied 1959, s. 7 – 34. 

TROST, P.: Subjekt a predikát. In: Acta Universitatis Carolinae – Philologica. 
Slavica Pragensia IV. Ed. V. Barnet a kol. Praha: Universita Karlova 1962, 
s. 267 – 269.  

 
Concept of the Sentence Element.Concept of the Sentence Element.Concept of the Sentence Element.Concept of the Sentence Element.    

Theoretical and Practical Dimension.Theoretical and Practical Dimension.Theoretical and Practical Dimension.Theoretical and Practical Dimension.    
 
The author provides a complex concept of the sentence element, distinguishing 
its syntactic, semantic and expressive (lexical-morphological) levels. The 
constitutive level of the sentence element equals its own syntactic or 
grammatical levels. The sentence element is considered a sole syntactic unit as 
part of the sentence and it is this feature that must be expressed in the definition 
of the sentence element. According to the given premise, the sentence element 
becomes part of the sentence because of its syntactic (syntagmatic) relation with 



Ján Kačala 
 
 

57 

the superordinate, resp. closest sentence element, and as a content aspect of 
syntactic construction it expresses the highest abstraction and generalization. The 
semantic level and the lexical-morphological level of the sentence element 
correspond to other language entities; thus, to the lower levels of abstraction and 
generalization. Practical considerations require that such concept of the sentence 
element be reflected in the definition firmly rooted in the understanding as 
unified as possible. 
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