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1. Úvod1. Úvod1. Úvod1. Úvod    

PPPPotom, čo sa v lingvistike uskutočnil presun pozornosti od jazyka 
ako abstraktného systému jestvujúceho vo vedomí jeho nositeľov 
k jazyku včlenenému do konkrétnej komunikačnej situácie, môžeme 
pozorovať ďalšie rozširovanie záujmu o okolie, v ktorom jazykový 
systém funguje. Ako je známe, kognitívnolingvistický a lingvistickoan-
tropologický (lingvokulturologický) prístup upopreďuje otázku, čo sa 
prostredníctvom štúdia jazyka môžeme dozvedieť o fungovaní ľudskej 
mysle, o kultúrnej a axiologickej orientácii nositeľov príšlušného jazy-
ka. Zmenu v rozložení akcentov pri výskume jazyka možno vidieť 
i v tom, že kým v systémovo-štruktúrnej lingvistike je cieľom pozna-
nia jazyk sám osebe ako autonómny štruktúrny útvar, v kognitivistic-
ky, antropologicky a kulturologicky orientovanej lingvistike sa jazyk 
stáva prostriedkom na poznanie niečoho iného: fungovania mysle člo-
veka, spôsobu prežívania a interpretácie sveta, kultúry istého jazyko-
vého spoločenstva. Táto zmena nesie so sebou i relativizáciu inštru-
mentálneho chápania jazyka, a to s odôvodnením, že jazyk nie je pro-
striedok na materializáciu myšlienok a na sprostredkúvanie obsahov 
vedomia, ale nástroj na ich konštruovanie. Táto idea sa stala nosnou 
témou Whorfovej a Sapirovej teórie jazykovej relativity v jej miernej-
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šej i silnejšej verzii,1 ale i východiskom teórie tzv. jazykového obrazu 
sveta, ako ju môžeme študovať v poľskej alebo českej podobe (napr. 
Bartmiński, 2000; Vaňková a kol. 2005; Vaňková 2007). V rozličných 
prístupoch relativisticky orientovaných teórií sa vychádza z idey, že 
spolu s osvojovaním si materinského jazyka si osvojujeme istú, prísluš-
ným jazykom determinovanú (alebo aspoň ovplyvnenú) interpretáciu 
sveta. Ak zoberieme do úvahy kontinuálnosť poznávacieho cyklu, ne-
možno nevidieť, že zdroje jazykového relativizmu sú rozpoznateľné 
v uvažovaní Wilhelma von Humboldta. V práci O rozmanitosti stavby 
ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu 
(2000, s. 19) jazyk vymedzuje ako myšlienkovotvorný orgán a vzťah 
jazyka a myslenia interpretuje takto: „Myslenie nezávisí jednoducho 
len od jazyka ako takého, ale do istej miery je podmienené aj každým 
jednotlivým jazykom. [...] Rozmanité jazyky – to nie sú totiž rozličné 
označenia jedného a toho istého predmetu, ale sú to jeho rôzne vide-
nia.“  

 
 

2. Predmet a2. Predmet a2. Predmet a2. Predmet a    metóda výskumumetóda výskumumetóda výskumumetóda výskumu    
Objektom výskumov patriacich do okruhu teórie jazykového obra-

zu sveta sú spravidla na komparatívnych metódach založené analýzy 
frazeologizmov, etymológií, konotácií, stereotypov a prototypov, vše-
obecne známych textov vychádzajúcich z kultúrnych a historických 
tradícií nositeľov jazyka (tzv. precedentných textov), antroponým, 
toponým. Z metodologického podložia štruktúrnej lingvistiky s kogni-
tívnymi a kulturologickými presahmi vyrastá výskumná otázka tejto 
                                                           
1 Podľa J. Dolníka (2010, s. 21) sa na základe experimentovania sformulovali dve verzie hypotézy 
jazykovej relativity:  
 a) Štruktúrne rozdiely medzi jazykovými systémami majú paralelu v nejazykových kognitív-
nych rozdieloch používateľov materinského jazyka.  
 b) Šruktúra materinského jazyka silne ovlyvňuje alebo úplne determinue nazeranie na svet 
(„svetonázor“), ktoré sa osvojuje osvojovaním si jazyka. 
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štúdie: Akú informáciu o spôsobe konceptualizácie, prežívania a hod-
notenia sveta môže poskytnúť gramatika?  

Predmetom štúdie sú spojkové výrazy zreteľa a prípustky v sloven-
čine. Ide o viacslovné ustálené spojenia, ktoré s konjunkciami spája 
rovnaká funkcia – usúvzťažňovať výpovedné obsahy. Avšak na rozdiel 
od konjunkcií ide o otvorený a dynamický subsystém, ktorého vývin 
dokumentuje vysokú mieru ekonómie v jazyku, a to v tom zmysle, že 
minimum prostriedkov sa využíva maximálnym spôsobom. Spojkové 
výrazy vznikajú ako výsledok kombinatorických procesov, v ktorých 
sa výsledky deprepozicionalizácie, depronominalizácie, departikulizá-
cie a deadverbializácie kombinujú s už jestvujúcimi konjunkciami, 
ukazovacími zámenami a relatívami (interogatívami v sekundárnej 
spájacej funkcii). Vo vzniku spojkových výrazov je badateľná kontinu-
ita so staršou vývinovovou tendenciou konjunkcií. Podlľa R. Krajčovi-
ča (1988, s. 150) „[s]taré etymológie, získané historicko-porovnávacou 
metódou, ukazujú, že väčšina spojok sa vyvinula z iných slovných 
druhov alebo gramatických tvarov. Okrem toho spojky vznikali vzá-
jomným spájaním (napr. a + i = aj, a + ni = ani) alebo pripájaním iných 
častíc (napr. a + by = aby)“.  

V tejto štúdii sa orientujeme na spojkové výrazy, ktoré vznikli 
a vznikajú ako nadstavba nad sekundárnymi prepozíciami štyroch 
štruktúrnych typov: 
a) z tvaru substantíva (voči, ohľadom/ohľadne); 
b) zo spojenia primárna predložka + substantívum (z hľadiska, zo sta-

noviska, zo stránky, z pohľadu, z pozície, z perspektívy, vo svetle, 
v rámci, cez prizmu, na pozadí, vo veci); 

c) zo spojenia substantívum + primárna predložka (vzhľadom na);  
d) zo spojenia primárna predložka + substantívum + primárna pred-

ložka (v porovnaní s, na rozdiel od, so zreteľom na, s ohľadom na, 
bez zreteľa na, bez ohľadu na, vo vzťahu k, v pomere k). 
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Lexikograficky (Krátky slovník slovenského jazyka, 2003) je dolo-
žený jediný spojkový výraz vzniknuvší zo sekundárnej predložky 
vzhľadom na -- vzhľadom na to, že. Korpusové doklady dokumentujú, 
že okrem konjunkcie že ako súčasť spojkového výrazu fungujú všetky 
typy interogatív, t. j. substantívne, adjektívne, adverbiálne i numerálne 
interogatíva v sekundárnej funkcii (vzhľadom na to, čo/ako/aký/ koľ-
ko/aby/kde/kto). Existencia sekundárnej prepozície v novej štruktúre 
so spájacou funkciou implikuje otázku, ako sa už raz jazykovo 
i kognitívne spracovaná štruktúra (do podoby sekundárnej prepozície) 
„správa“ v novej syntaktickej štruktúre so spájacou funkciou. Túto 
otázku verifikujeme na pozadí korpusovo založenej metódy. 

 
 

3. Výsledky korpusového výskumu3. Výsledky korpusového výskumu3. Výsledky korpusového výskumu3. Výsledky korpusového výskumu    
Výskum vzťahu sekundárnych prepozícií a spojkových výrazov sa 

opiera o korpusovú metodológiu a prísne dbá na doloženosť skúma-
ných výrazov v textoch, inými slovami korpusovo riadený prístup 
preferujeme pred introspekciou. Osobitným problémom korpusovej 
metodológie je výskum viacslovných pomenovaní vzhľadom na to, že 
viacslovné jednotky sú v korpuse tagované diskrétne, čo prináša oso-
bitný problém registrácie viacslovných sekundárnych prepozícií 
a príslušných spojkových výrazov. Prvým krokom je preto vymedze-
nie registra sekundárnych prepozícií zreteľa, druhým verifikácia dolo-
ženosti a pragmatických funkcií príslušných nadstavbových spojko-
vých výrazov. Z analýzy 200 náhodne vybraných spojení primárna 
prepozícia + substantívum v iniciálovej a 200 náhodne vybraných spo-
jení v neiniciálovej pozícii vo výpovedi vyplynulo, že stupeň prepozi-
cionalizácie úzko súvisí so sémantikou východiskových substantív.  
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Graf 1: Podiel sekundárnych predložiek na 200 náhodne vybratých spoje-
niach primárna prepozícia + substantívum 

Legenda: 
Rad 1: náhodný výber 200 výpovedí 
Rad 2: podiel sekundárnych predložiek v neiniciálovej pozícii 
Rad 3: podiel sekundárnych predložiek v iniciálovej pozícii 

 
Ako sekundárne prepozície zreteľa fungujú predovšetkým tie spo-

jenia pôvodných primárnych prepozícií so substantívom, v ktorých 
substantíva vykazujú významovú alebo aj morfematicky podporenú 
súvislosť s vizuálnou percepciou (cez prizmu, z perspektívy, z pohľadu, 
z hľadiska) alebo s podmienkou vizuálnej percepcie (vo svetle).  

Na základe frekvenčného výskytu v korpuse prim-5.0.public-all 
sme vymedzili jadro komunikačne najviac zaťažených sekundárnych 
prepozícií a spojkových výrazov. Komunikačná zaťaženosť skúmaných 
prostriedkov je veľmi nerovnomerná: prvých päť najviac frekventova-
ných sekundárnych predložiek voči, vzhľadom na, v porovnaní s, na 
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rozdiel od, z hľadiska predstavuje približne 80 % všetkých použití 
skúmaných zreteľových predložiek. Pri spojkových výrazoch je kon-
centrácia ešte výraznejšia: spojkové výrazy s piatimi najvyššími frek-
venciami (vzhľadom na to, že – bez ohľadu na to, či – v porovnaní 
s tým, čo – voči tomu, čo – s ohľadom na to, že – z hľadiska toho, že) 
reprezentujú 98 % všetkých použití skúmaných spojkových výrazov 
zreteľa v korpuse. Toto zistenie pokladáme za argument, že ide 
o natoľko ustálené a do systému spájacích prostriedkov zreteľa začle-
nené viacslovné prostriedky, ktoré sa netvoria aktuálne, ale produktor 
textu ich vyberá ako hotové „prefabrikáty“, že sú hodné i lexikografic-
kého spracovania. V prospech ustálenosti spojkových výrazov vzhľa-
dom na to, že; bez ohľadu na to, či; v porovnaní s tým, čo; voči tomu, 
čo; s ohľadom na to, že; z hľadiska toho, že hovoria i doklady týchto 
výrazov v korpuse hovorených textov (s-hovor-3.0), v ktorých použí-
vanie zreteľového vzťahu nie je typické natoľko ako v texte písanom. 

Z okruhu komunikačne dominantných    sekundárnych predložiek 
a spojkových výrazov zreteľa patrí prevažná väčšina k výrazom 
s funkciou zreteľovo vymedzovacieho určenia    (voči, vzhľadom na, 
z hľadiska – vzhľadom na to, že; bez ohľadu na to, či; voči tomu, čo; 
s ohľadom na to, že; z hľadiska toho, že). Zreteľovo vymedzovacie 
určenie M. Grepl a P. Karlík (1998, s. 286 – 289) definujú ako oblasť, 
vzhľadom na ktorú dej, stav, vlastnosť platí: „z hľadiska niečoho platí, 
že...“. Vzťahovaním vecí k sebe, posudzovaním jednej veci vo vzťa-
hu k druhej hovoriaci nutne musí dospieť k relativizácii. Relativizujúca 
optika je cestou k hlbšiemu porozumeniu sveta, videnie vecí cez iné 
veci nástrojom dôkladnejšieho poznania siete vzťahov a súvislostí. Sto-
pa jednej zo základných metafor „vedenie = videnie“ (Vaňková, 2007, 
s. 54) je očividným zjednocujúcim prvkom morfematickej štruktúry 
všetkých v reči najviac preferovaných predložiek a spojkových výra-
zov zreteľa tohto typu (prítomnosť morfém ----oč-, -hľad-) a odkazuje na 
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preferenciu vizuálneho vnemu ako mosta medzi externým prostredím 
človeka a jeho spracovaním v ľudskej kognícii.  

Zreteľovo autorizujúce určenie podľa M. Grepla a P. Karlíka (1998, 
s. 288 – 289) vymedzuje niekoho, kto je pôvodcom tvrdenia, názoru 
a pod.: „z hľadiska niekoho platí, že...“. Z korpusových dokladov vy-
plýva, že preferenčne sa pôvodca hodnotenia, tvrdenia alebo názoru 
pomenúva apelatívom alebo skupinovým antroponymom v spojení so 
sekundárnou predložkou z pohľadu. Dokumentujú to najčastejšie pra-
vostranné kolokáty používateľ, spotrebiteľ, sporiteľ, laik, súčasník, 
kupujúci, predávajúci, východniar, frekventant, mafián, konzument, 
cudzinec, meteorológ, etnológ, Európan a pod. Substantíva z kolokač-
nej paradigmy predložky z pohľadu sú asociované s kontrárnymi anto-
nymami (používateľ, spotrebiteľ, konzument – výrobca, sporiteľ – 
majiteľ, laik – odborník, cudzinec – našinec, porotca – súťažiaci, pre-
dávajúci – kupujúci, frekventant – lektor) a výpovede bývajú konštru-
ované tak, aby názory alebo hodnotenia protistrán vynikli postavené 
vedľa seba v rámci textu, niekedy aj v rámci jednej výpovede. Platí to 
tak pre sekundárnu prepozíciu ako aj pre spojkový výraz (1). Kým pri 
predložkách pre a podľa M. Grepl a P. Karlík (op. cit, s. 288 – 289) 
jasne odlišujú pôvodcu hodnotenia (pre) a pôvodcu tvrdenia (podľa), 
pri predložke z pohľadu sa podľa našej mienky tento rozdiel neutra-
lizuje (2). Zreteľovo autorizujúce určenie tohto typu sa využíva vtedy, 
ak hovoriaci chce zachovať odstup od názorov a hodnotení uvádza-
ných v texte, dištancuje sa od nich a polemizuje s nimi, alebo ak 
sa uvádzajú dve odlišné hodnotenia ako súčasť diskusie, polemiky, 
argumentačnej alebo explikatívnej expanzie témy v publicistickom 
a náučnom texte. 

(1a) Podvodnícky investičný fond môže zzzz pohľadu majiteľapohľadu majiteľapohľadu majiteľapohľadu majiteľa až do oka-
mihu explózie vykazovať fantastickú „ekonomiku“, horšie je to zzzz ppppo-o-o-o-
hľaduhľaduhľaduhľadu    sporiteľasporiteľasporiteľasporiteľa. 
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(2) Náboženstvo voodoo, také príznačné pre Haiti, je z pohľaduz pohľaduz pohľaduz pohľadu Euró-
pana báchorkou, čo má strašiť malé deti. (= prepreprepre Európana je to báchor-
ka, ale aj podľapodľapodľapodľa Európana je to báchorka) 

Ak nejestvuje jednoslovné apelatívum alebo je vzhľadom na kon-
text expresívne, na identifikáciu nositeľa tvrdenia nevýstižné, príp. 
z hľadiska produktora textu považované za nezdvorilé, a na druhej 
strane proprium je príliš špecifické, úzke a adresné, v zreteľovo autori-
zujúcom určení sa používajú perifrastické označenia pôvodcu uvedené 
spojkovým výrazom, preferenčne z hľadiska toho, kto (3) – z pohľadu 
toho, kto (4).  

(3) Jasle sú mimoriadne nákladná a z hľadiska toho, ktoz hľadiska toho, ktoz hľadiska toho, ktoz hľadiska toho, kto ich má v kom-
petencii, nevďačná záležitosť.  

(4) Kvalita vzdelania však (z pohľadu toho, ktoz pohľadu toho, ktoz pohľadu toho, ktoz pohľadu toho, kto využíva vlastné vzdela-
nie alebo vzdelanie iných ľudí) značne devalvuje vtedy, keď určité pa-
rametre vzdelania strácajú hodnotu pre učiaceho sa alebo spoločnosť. 

Za zreteľovo autorizujúce určenie v širšom zmysle pokladáme aj 
metonymické vymedzenie pôvodcu tvrdenia/hodnotenia na základe 
vzťahu autor – dielo, autor – vedecký smer, autor – myšlienkový prúd, 
ktorý reprezentuje. V takom prípade sa entita posudzuje z hľadiska 
niekoho, kto je reprezentantom istej myšlienkovej orientácie. Na zá-
klade dát z korpusu možno povedať, že konštrukčným prostriedkom 
vzťahu zreteľa v takomto vymedzení pôvodcu tvrdenia preferenčne 
býva sekundárna predložka vo svetle, používaná obzvlášť v nábožen-
skom a náučnom štýle. Nositeľ hodnotenia alebo tvrdenia je reprezen-
tovaný dielom, ktorého je autorom, vedeckým smerom, náboženským 
učením, myšlienkovým prúdom, a teda svoje súdy nepredkladá ako 
subjektívne výroky individuálneho produktora, ale ako idey príslušní-
ka myšlienkového smeru, ktorého je reprezentantom (napr. spiritualita 
evanjelizácie vo svetle encykliky Evangelii Nuntiandi, t. j. z hľadiska 
pápeža Pavla VI., ktorý je autorom encykliky; súkromné vlastnícvo vo 
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svetle učenia Cirkvi; návod na to, ako má muž milovať svoju ženu vo 
svetle Božieho Slova; Učenie svedkov Jehovových vo svetle svätého 
Písma; šamanizmus vo svetle Biblie – sociálna starostlivosť vo svetle 
archívnych dokumentov; kardiorespiračné vzťahy vo svetle chronofy-
ziológie a spánkovej medicíny; človek vo svetle Feuerbachovej kon-
cepcie potrieb). Zreteľovo autorizujúce určenie máva vysokú koncen-
tráciu v titulku alebo v úvode textu, kde plní z hľadiska príjemcu 
orientačnú funkciu. Predznačuje, že produktor bude o téme referovať 
nie ako indivíduum, ale z perspektívy istej teórie, ktorú reprezentuje 
[porov. (5a) a (5b)]. 

(5a) Predmetom nášho záujmu bude sociálna oblasť.  

(5b) Predmetom nášho záujmu bude sociálna oblasť vo svetlvo svetlvo svetlvo svetleeee učenia 
Cirkvi. 

V preferovaných sekundárnych predložkách a spojkových výrazoch 
zreteľovo autorizujúceho určenia je rovnako ako v prostriedkoch zre-
teľovo vymedzujúceho určenia konceptuálnym východiskom metafora 
videnia. Zdrojovou oblasťou tejto metafory je proces videnia (z pohľhľhľhľa-a-a-a-
ddddu – z pohľadhľadhľadhľadu toho, kto – z hľadhľadhľadhľadiska toho, kto) a podmienka videnia 
(vo svetlsvetlsvetlsvetle). 

Ak zreteľ vymedzujeme ako hľadisko, z ktorého sa niečo posudzuje, 
či perspektívu, z ktorej sa na niečo nazerá, potom do funkčnej blízkosti 
vzťahu zreteľa vstupuje prípustka. Hľadisko, z ktorého sa entita posu-
dzuje, má špecifickú podobu: je ním stav, ktorý sa pokladá za bežný, 
očakávaný, normálny. Kontinuum medzi zreteľovým a prípustkovým 
vzťahom dokumentuje nielen spoločný axiologický postoj (hodnotenie 
x z perspektívy y), ale i prítomnosť metafory videnia ako konceptuál-
neho východiska v konštrukcii spojkových výrazov oboch syntaktic-
kých vzťahoch. V spojkových výrazoch prípustky sa metafora videnia 
dokompletizúva o zdrojovú oblasť v podobe deficitu videnia. Spojkové 
výrazy bezbezbezbez ohľadu na to, že – nenenenehľadiac na to, že – ododododhliadnuc od to-
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ho, že dokazujú, že aj v oblasti spájacích prostriedkov má slovenčina 
vypracovanú škálu prostriedkov, ktoré zapĺňajú priestor medzi jednot-
livými syntaktickými vzťahmi. Kým paradigmatický prístup preferuje 
triedový pohľad na operátory, pri výskume spojkových výrazov 
v syntagmatických vzťahoch sa hranice medzi triedami rozostria 
a operátory vystupujú skôr na škále s viac či menej výraznými a pre-
chodnými vlastnosťami. Operátory prechodných pásem (rovnako ako 
aj iné prechodné jazykové prostriedky) by sme azda mohli pokladať za 
prejav riešenia stretu dvoch princípov: kognitívneho a lingvistického. 
Na jednej strane, „mimojazyková skutočnosť je v našom mozgu regis-
trovaná ako kontinuum, nie je súhrnom jednotlivín, ale vyznačuje sa 
nepretržitosťou, t. j.    postupnými prechodmi“ (Černý, 1996, s. 143). Na 
druhej strane, vychádzajúc zo semiotiky F. de Saussura, jazykový znak 
je diskrétny, vždy ohraničuje presný úsek mimojazykovej skutočnosti. 
Jazykové prostriedky svojimi diferencovanými vzťahmi k prostried-
kom iných tried vytvárajú postupné prechody, a tak sa spôsob organi-
zácie jazykových jednotiek približuje k spôsobu, akým sa v ľudskej 
mysli registruje mimojazyková realita.  

V spojkových výrazoch bezbezbezbez ohľadu na to, že – nenenenehľadiac na to, že – 
ododododhliadnuc od toho, že sa síce komponent „videnie“ neguje, ale 
v skutočnosti nejde o odhliadnutie od obsahu, ktorý je spojkovými 
výrazmi uvedený. Práve naopak. Zámerne sa aktualizuje závažný vý-
povedný obsah: zásadný argument, závažná okolnosť, problém, na 
ktorý sa upozorňuje. Komunikačný zámer zvýrazniť výpovedný obsah 
(nie odhliadnuť od neho) podporuje častá parcelácia – vysunutie zá-
važného faktu osamostatnením vedľajšej vety uvedenej spojkovým 
výrazom (6).  

(6) Socialistická výstavba na Kube pokračovala rýchlym tempom a do-
siahla vynikajúce výsledky vo všetkých oblastiach. Nehľadiac na to, žeNehľadiac na to, žeNehľadiac na to, žeNehľadiac na to, že 
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blokáda zo strany USA jej spôsobovala vážne sociálne a ekonomické 
problémy.2 

Dodajme, že syntakticky identické konštrukcie však nie sú funkčne 
totožné. Vo výpovedi (6) spojkový výraz nehľadiac na to, že uvádza 
neúčinnú príčinu (blokáda síce spôsobila problémy, ale neprekazila 
socialistickú výstavbu na Kube, t. j. blokáda bola neúčinnou príčinou). 
Na rozdiel od toho sa vo výpovedi (7) tým istým spojkovým výrazom 
nehľadiac na to, ženehľadiac na to, ženehľadiac na to, ženehľadiac na to, že pripája argument na podporu tézy, ktorý sa od-
stupňúva a hierarchizuje. Ako vidno, rovnaký operátor v rovnakej 
syntaktickej konštrukcii môže nadobudnúť celkom odlišné pragmatic-
ké vyznenie, teda aj v oblasti operátorov platí vzťah známy napríklad 
z oblasti pádového synkretizmu flektívneho jazyka, že totožnosť fo-
riem neznamená totožnosť funkcií.  

(7) Z biologického hľadiska nie je možné, aby sa vírus HIV množil 
v komárom tele. (téza) Evolučne si títo dvaja akosi nepadli do nôty, 
(argument 1) 

nehľadiac na to, ženehľadiac na to, ženehľadiac na to, ženehľadiac na to, že preniesť vírus HIV vo všeobecnosti nie je žiadna 
hračka. (argument 2: a navyše/a okrem toho preniesť vírus HIV nie je 
hračka) 

Sumarizujme predchádzajúce uvažovanie. Spojkové výrazy bez 
ohľadu na to, že – nehľadiac na to, že – odhliadnuc od toho, že vznikli 
ako nadstavba nad sekundárnymi prepozíciami    bez ohľadu na, nehľa-
diac na, , , , odhliadnuc od, avšak ich vývin v novej jazykovej štruktúre 
(spojkovom výraze) je divergentný. Zatiaľ čo sekundárne prepozície 
vyjadrujú vylúčenie z pozornosti a priamo nadväzujú na sémantiku 
slovies odhliadnuť, nehľadieť3 (v zmysle vylúčiť z uvažovania, nebrať 

                                                           
2 Blokáda zo strany USA je neúčinnou príčinou, spojkový výraz nehľadiac na to, ženehľadiac na to, ženehľadiac na to, ženehľadiac na to, že patrí 
k operátorom prípustky: HociHociHociHoci blokáda zo strany USA spôsobovala vážne sociálne a ekonomické 
problémy, aj takaj takaj takaj tak socialistická výstavba na Kube pokračovala rýchlym tempom. 
3 Krátky slovník slovenského jazyka (2003) vymedzuje sekundárne predložky takto: 
    odhliadnucodhliadnucodhliadnucodhliadnuc od od od od predl. s G vyj. vylučovanie: o. od niekoľkých prípadov poučka platí;  
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do úvahy, nevšímať si), spojkové výrazy majú buď funkciu prípustko-
vého operátora (6), alebo zlučujú výpovedný obsah s predchádzajúcim 
obsahom tak, že ho zároveň hierarchizujú, „núkajú“ ho do pozornosti 
adresáta, „vyzývajú na všimnutie si“ (7). V oboch prípadoch ide o ko-
munikačnú stratégiu uplatňovanú v argumentácii (8). 

(8) Počet žiadateľov o azyl z radov slovenských Rómov nedosahuje kri-
tickú úroveň. (téza) Takýchto osôb nie je viac ako tisíc, (argument 1) 

odhliadnuc od toho, žeodhliadnuc od toho, žeodhliadnuc od toho, žeodhliadnuc od toho, že azyl zatiaľ nikto nezískal (argument 2= nielen-
že žiadateľov nie je viac ako tisíc, ale azyl zatiaľ ani nikto nezískal)  

Spojkové výrazy so sémantickým komponentom „deficit videnia“ 
ponúkajú dôkaz, že kognitívne a jazykovo už raz spracované štruktúry 
do podoby sekundárnych predložiek v nových konštrukciách – spoj-
kových výrazoch – môžu prejsť divergentným vývinom a funkčne sa 
úplne pretransformovať.  

 
 

4. Záver4. Záver4. Záver4. Záver    
4.1 Jedno z konceptuálnych východísk konštituovania spojkových 

výrazov zreteľa a prípustky predstavuje metafora videnia. Zdrojovou 
oblasťou tejto metafory sú viaceré aspekty vizuálneho vnímania:  
− proces videnia (vzhľadom na, z pohľadu, z hľadiska, vzhľadom na 

to, že; z hľadiska toho, že; z pohľadu toho, kto; s ohľadom na to, že; 
z hľadiska toho, kto);  

− deficit videnia (bez ohľadu na to, či; bez ohľadu na to, že; nehľadiac 
na to, že; odhliadnuc od toho, že); 

− prostriedok videnia (voči, voči tomu, čo; so zreteľom na; so zrete-
ľom na to, že);  

                                                                                                                                   
    nehľadiacnehľadiacnehľadiacnehľadiac na na na na predl. s A vyj. vylučovanie, odhliadnuc od: n. na niektoré osobitné prípady, 
poučka platí; 
    bez ohľadu nabez ohľadu nabez ohľadu nabez ohľadu na predl. s A: bez o. na výsledok nehľadiac na. 
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− podmienka videnia (vo svetle).  
Konštituovanie spojkových výrazov potvrdzuje jeden z predpokla-

dov kognitívne a antropocentricky orientovanej lingvistiky, podľa 
ktorého „[z]drojovými oblastmi konceptuálních metafor jsou mimo-
řádne často jevy bezprostředně vnímatelné, tedy jevy, které můžeme 
vnímat svými smysly. Proto i mnoho jevů nefyzických, tj. mentálních 
a společenských, konceptualizujeme právě prostřednictvím výrazů 
smyslových. Nejde o vztahy náhodné, ale o relativně systematické 
korelace“ (Nebeská, 2002, s. 309). Výsledky tejto štúdie dokumentujú, 
že jazykové doklady nachádzame nielen v uzuálnych metaforách a vo 
frazeológii, ale aj v oblasti relačných slov (spojkových výrazov vznika-
júcich ako nadstavba nad sekundárnymi prepozíciami).  

4.2 Metaforu videnia registrujeme v sekundárnych prepozíciách 
a spojkových výrazoch zreteľa a prípustky, t. j. v myšlienkových vzťa-
hoch s vyšším stupňom abstrakcie, ktoré sú prejavom súvislostnej 
kompetencie človeka. Oboma myšlienkovými postupmi sa entita špeci-
fikuje a identifikuje tak, že sa uvádza do súvislostí s inými javmi 
a vníma sa vo vzťahu k rozličným aspektom jej jestvovania, ale aj 
k rozličným aspektom jej hodnotenia. Metafora videnia v prípade zre-
teľového a prípustkového vzťahu preto nepredstavuje len zrakovú 
percepciu ako súčasť zmyslového vnímania, ale prestupuje do oblasti 
poznávania a hodnotenia a reflektuje spätosť videnia a vedenia.     

I. Nebeská (tamtiež, s. 303) upozorňuje, že poznatky kognitívnej 
vedy o metaforickosti konceptuálneho systému vnášajú nové prvky aj 
do lingvistického skúmania metafor. Za dôležitú sa pokladá nie jazy-
ková forma metafory, ale jej motivácia a hlavne opakovanosť vzťahu 
medzi zdrojovou a cieľovou oblasťou (v našom prípade vzťah medzi 
videním a vedením). V komunikačnom jadre najviac frekventovaných 
sekundárnych prepozícií a spojkových výrazov zreteľa sú všetky prvky 
(s výnimkou tých, ktoré reprezentujú zreteľovo porovnávací vzťah) 
založené na metafore videnia. Bez nároku na úplnosť uvádzame, že 



Jana Kesselová 
 
 

115 

vzťahy medzi oblasťou videnia a vedenia majú v slovenčine pestrý 
register variácií. V slovenčine jestvuje celý synonymický rad (Pisárči-
ková a kol., 2004) verb s významom „urobiť zrozumiteľným, pochopi-
teľným“ založený na konceptuálnej metafore videnia (objasniť, osvet-
liť, vyjasniť, ujasniť, vysvetliť, ozrejmiť, vytmaviť, postaviť do nového 
svetla, priblížiť (a tak urobiť lepšie viditeľným), posvietiť si (dôkladne 
objasniť), poobjasňovať, poosvetľovať, poozrejmovať, povyjasňovať, 
povysvetľovať. Adjektíva s významom „istý, vylučujúci pochybnosť“ 
vytvárajú synonymický rad tiež motivovaný metaforou videnia (zrej-
mý, očividný, viditeľný, zjavný, jasný). Frazeologické spojenie vidieť 
na vlastné oči je v korpuse prim-6.0-public-all 19-krát frekventovanej-
šie než spojenie počuť na vlastné uši. Metaforou videnia sú motivované 
frazémy otvoriť niekomu oči (ukázať, vysvetliť správnosť niečoho, 
umožniť niekomu pochopiť niečo), oči sa mu otvorili (pochopil niečo), 
mať beľmo na očiach (nevidieť skutočnosť, pravdu), pozrieť sa pravde 
do očí (nebáť sa poznať pravdu), pravda oči kole (poznanie je neprí-
jemné), pozrieť, hľadieť, dívať sa na niečo, na niekoho okom odborníka 
a pod. Kolokačnú paradigmu substantíva pohľad tvoria adjektíva, ktoré 
transponujú sémantiku substantíva z oblasti vizuálneho vnímania do 
oblasti kognitívneho spracúvania informácií (triezvy, ucelený, celost-
ný, syntetizujúci, kaleidoskopický, skúmavý, skreslený, antropocen-
trický, demýtizujúci, nedogmatický, objektívny, globálny, jednostran-
ný, pragmatický, teoretický, čierno-biely, diachrónny a pod.). Ako 
sme ukázali, v mikrosystéme prípustkových spojkových výrazov sa 
konceptualizuje deficit videnia. Spojitosť medzi doménou zrakový 
deficit – kognitívny deficit má systematický charakter aj v oblasti fra-
zém a kolokátov výrazov slepý a slepota (dostať sa do slepej uličky, na 
slepú koľaj, slepé nasledovanie, slepé kopírovanie, slepá disciplína, 
slepá poslušnosť, slepá prispôsobivosť, slepá podriadenosť, slepý euro-
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optimizmus, slepý diktát, slepá viera; duševná, politická, ideologická, 
úmyselná4 slepota a pod.). 

Tieto doklady potvrdzujú, že vzťahy medzi zdrojovou oblasťou (vi-
denie ako jeden z ľudských zmyslov) a cieľovou oblasťou (poznanie 
a vedenie) majú v slovenčine opakovaný až systematický charakter. 

4.3 Predchádzajúca analýza empiricky doloženého jazykového ma-
teriálu implikuje otázku, prečo sa vedúcou metaforou pre vedenie stalo 
videnie (a nie počúvanie). Z vnímania zrakom, ako sa uznáva v našej 
kultúre, pochádza rozhodujúca časť informácií o okolitom svete. 
H. Arendtová (1993, s. 66) uvádza, že od čias, keď existuje filozofia ako 
disciplína, bolo myslenie predstavované ako videnie a keďže myslenie 
je najzákladnejšia a najradikálnejšia duchovná činnosť, tvrdí, že vide-
nie bolo so obľubou považované za modelový príklad vnímania vôbec, 
za meradlo všetkých ostatných zmyslov. Prednosť videnia je 
v gréčtine, a teda aj v našom5 jazyku zakotvená tak hlboko, že sa chápe 
ako samozrejmá, ako niečo, o čom sa netreba nejako zvlášť zmieňovať. 
Metaforu videnia pokladá za základnú metaforu pre poznanie podľa 
tradície gréckej filozofie, a to na rozdiel od židovskej kultúry, v ktorej 
má k poznaniu a mysleniu bližšie počúvanie, pretože umožňuje sledo-
vať odvíjanie myšlienok. „Neviditeľnosť pravdy je v židovskom nábo-
ženstve práve taká axiomatická ako jej nevysloviteľnosť v gréckej filo-
zofii, z ktorej všetky neskoršie filozofie čerpajú svoje axiómy“ (Aren-
dtová, tamtiež, s. 72 – 73).  

 

                                                           
4 Spojením úmyslená slepota sa v právnej teórii označuje zámerné vyhýbanie sa získaniu vedo-
mosti o porušovaní autorského práva.  
5 Hannah Arendtová (1906 – 1975) bola nemecko-americká politologička a filozofka. Metafory 
počúvania sú podľa nej (tamtiež, s. 67) vo filozofii veľmi vzácne, najpozoruhodnejšou výnimkou 
sú neskoré Heideggerove spisy, kde mysliace ja „načúva“ volaniu bytia.  
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This study focuses on a question: What information about means of 
conceptualization, experiencing and evaluation of the world can grammar offer? 
The study deals with connecting expressions of facet and concession in Slovak 
language, which are formed from secondary prepositions. Analyzing texts of 
Slovak national corpora the author came to a conclusion that one of the bases of 
constituting connecting expressions of facet and concession is the metaphor of 
seeing. This metaphor is comprised of various aspects of visual perception: 
seeing process (vzhľadom na, z pohľadu, z hľadiska, vzhľadom na to, že; 
z hľadiska toho, že; z pohľadu toho, kto; s ohľadom na to, že; z hľadiska toho, 
kto); seeing deficit (bez ohľadu na to, či; bez ohľadu na to, že; nehľadiac na to, 
že; odhliadnuc od toho, že), means of seeing (voči, voči tomu, čo; so zreteľom 
na; so zreteľom na to, že), conditions of seeing (vo svetle). 
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