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1. TEORETICKO-METODOLOGICKÉ 
VÝCHODISKÁ

1.1. V úvodnej kapitole Stav výskumu predložiek sme podrobili 
detailnej hodnotiacej analýze všetky materiály s problematikou predložiek 
z oblasti slovenskej a poľskej jazykovedy. V nasledujúcej kapitole Kritériá 
vymedzenia prvotných predložiek zo synchrónneho hľadiska sme aplikáciou 
funkčného kritéria vymedzili súbor prvotných predložiek. Jeho uplatnením 
sme získali v slovenčine 22 a v poľštine 28 prvotných predložiek.

1.2. V ďalšej časti práce ako základné metódy využívame opis 
a konfrontáciu. Opis a konfrontácia majú predovšetkým synchrónny 
charakter, t. j. vychádzajú zo súčasného stavu slovenčiny a poľštiny. 
Objasnenie niektorých javov si však vyžadovalo začrieť aj do histórie 
jazyka, preto dve kapitoly majú synchrónno-diachrónny rozmer (porovnaj 
Miesto predložiek v systéme slovných druhov v diachrónno-synchrónnom 
pohľade. Vokalizácia predložiek v spisovnej slovenčine a poľštine v širšom 
slovanskom kontexte.)

1.2.1. Opis jednotlivých otázok súvisiacich s predložkami v slovenčine 
a poľštine nepovažujeme za redundantný. Často je totiž prvým príspevkom 
k danej problematike (porovnaj napr. kapitolu Miesto predložiek v systéme 
slovných druhov v diachrónno-synchrónnom pohľade), inokedy tvorí 
syntézu nejednotných názorov na konkrétny problém (porovnaj napr. 
kapitolu Kontextové významy verzus invariantný význam), alebo predstavuje 
inováciu prístupu k zvolenej otázke. 

Tento nový prístup reprezentuje v práci nami navrhovaný postup od 
významu k predložke, ktorý nazývame línia synonymie. Znamená to, že za 
východiskovú jednotku opisu a následnej konfrontácie v druhej časti práce 
považujeme jednotlivé významové odtienky priestorového a časového 
významu. K   nim   uvádzame  súbor  slovenských a poľských predložiek, 
ktoré ich vyjadrujú. Ide o štruktúru  význam → predložky. Tento prístup 
nazývame línia synonymie preto, lebo medzi predložkami uvedenými 
pod jedným významovým odtienkom existuje synonymný vzťah. Prečo 
jeden význam môže vyjadriť niekoľko predložiek, výstižne interpretuje 
Oravcova myšlienka: „Istý vzťah z mimojazykovej skutočnosti vcelku 
nevládze vyjadriť jediná predložka, ale vyjadruje ho celý synonymický rad 
predložiek, do ktorého každá predložka vnáša svoj odtienok.“ (Oravec, 
1968a, s. 11). Nami uplatňovaný postup považujeme za jediný, ktorým 
možno uchopiť problematiku predložiek v dvoch jazykoch. K tomuto 
postupu je protikladný postup od predložky k jej významom, ktorý Ján 
Oravec nazýva línia polysémie (porov. Oravec, 1968a, s. 10). Tento druhý 
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postup je podľa nášho názoru vhodný len pre izolovaný opis v jednom  
jazyku a nemôže slúžiť ako východisko pre konfrontáciu. 

1.2.2. Konfrontácia ako jedna z metód konfrontačnej gramatiky nám 
umožnila poukázať nielen na rozdiely, ale aj na zhody v skúmaných 
jazykoch. Nazdávame sa, že jej uplatnením sa nám podarilo docieliť 
komplexnejší pohľad na danú problematiku a zdôrazniť fakt, že aj v rámci 
dvoch geneticky blízkych jazykov sa môže vyskytovať veľa rozdielov. 
Konfrontácia však nielenže nemusí byť aplikovaná na geneticky blízke 
jazyky, ale môže do svojho rámca pojať aj viac jazykov. O širší slovanský 
kontext sme obohatili prácu v kapitole Vokalizácia predložiek v spisovnej 
slovenčine a poľštine v širšom slovanskom kontexte. 

1.3. V kapitolách Priestorový význam prvotných predložiek a Časový 
význam prvotných predložiek charakterizujeme uvedené dva významy a 
opisujeme vplyv jednotlivých zložiek kontextu na ich vznik. Tento opis 
uskutočňujeme na základe analýzy vyjadrovania jednotlivých zložiek 
priestorového a časového významu a následného zovšeobecnenia. 

1.4. Dôležitú súčasť našej práce predstavovala aj excerpcia príkladov, 
ktoré ilustrujú vyjadrovanie jednotlivých odtienkov priestorového 
a časového významu. Príklady sme umiestnili do prehľadných tabuliek. 
Jednotlivé slovenské exemplifikácie sme vyexcerpovali z Jarošovej 
Tisícročnej včely (Bratislava, 1984) a z knihy Jána Štiavnického Farbiar 
a krásna Zuzana (Východoslovenské vydavateľstvo, 1984); poľské 
exemplifikácie sme excerpovali z kníh: Stanisław Lem: Polowanie (Kraków, 
1965), Bohdan Czeszko: Wybór opowiadań (Warszawa, 1979), Maria 
Dąbrowska: Opowiadania (Wrocław, 1972). Časť príkladov pochádza aj 
zo Slovenského národného korpusu a Národného korpusu poľského jazyka. 
V prípade Slovenského národného korpusu sme sa pridržiavali podkorpusu 
s pôvodnou slovenskou umeleckou literatúrou, v minimálnej miere sme 
využívali podkorpus, ktorý obsahuje preklady umeleckej literatúry do 
slovenčiny. Príklady z  Národného korpusu poľského jazyka sú štylisticky 
heterogénne, pretože sme používali vyhľadávač Pelcra, ktorý vyhľadáva 
vo všetkých typoch textov. Ilustrácie jednotlivých významov novými 
príkladmi boli potrebné predovšetkým v slovenčine, pretože príklady 
uvádzané pri konkrétnych predložkových významoch v jednotlivých 
vydaniach výkladových slovníkov a čiastočne aj v monografii Slovenské 
predložky v praxi (1968a) a v Morfológii slovenského jazyka (1966) 
sa opakujú. Doložené „významové bohatstvo“ predložiek má navyše 
zo súčasného hľadiska často patinu archaickosti a mnohé z príkladov 
ilustrujúcich konkrétny význam vystupujú len v individuálnom jazyku 
autora.


