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2. STAV VÝSKUMU PREDLOŽIEK
2.1. Na základe lexikálneho, syntaktického a morfologického 

kritéria možno v rámci slovných druhov predložky charakterizovať ako 
synsémantický, synsyntagmatický a neohybný (neflektívny) slovný druh 
(Morfológia slovenského jazyka, 1966, s. 27; Grzegorczykowa a kol., 
1999, s. 53 – 59). Nazdávame sa, že práve tieto vlastnosti prisudzované 
predložkám ich stavajú na perifériu slovných druhov. 

V praktickej rovine sa to prejavuje tým, že predložkám sa ani v jednom 
z analyzovaných jazykov nevenuje v literatúre toľko pozornosti ako  
plnovýznamovým slovným druhom. S tým nepochybne súvisí mnoho 
nedostatkov pri spracovaní problematiky predložiek v literatúre, ako aj 
nedostatočná pozornosť venovaná tomuto slovnému druhu v školskej praxi. 
Taktiež sa nedá prehliadnuť fakt, že problematika predložiek v slovenčine 
a poľštine zatiaľ nie je podrobnejšie spracovaná ani v konfrontačnom 
pohľade. Články E. Horáka (porov. Horák, 1978, 1991) a  E. Běličovej-
Křížkovej (porov. Běličová-Křížková, 1978, 1984) zachytávajú len 
čiastkové otázky slovanského predložkového systému. Lepší stav v oblasti 
konfrontačnej gramatiky slovenčiny a poľštiny možno konštatovať 
v rámci autosémantických slovných druhov, ale aj v rámci ostatných 
jazykových rovín (porov. práce F. Buffu, M. Pančíkovej, M. Papierz, H. 
Mieczkowskej). 

Na okraj literatúry o predložkách by sme chceli upozorniť na niekoľko 
jej nedostatkov, ktoré do značnej miery komplikujú prácu s predložkami. 
Na druhej strane chceme vyzdvihnúť práce,  ktoré sú v tejto oblasti 
prínosom.  

2.2. Primárnym zdrojom podania významov predložiek sú výkladové 
slovníky jednotlivých jazykov, ktoré spracúvajú predložky lexikografickým 
spôsobom. Z poľských slovníkov by sme chceli upozorniť na: Słownik 
języka polskiego (ďalej SJP, Mieczysław Szymczak, 1996), Słownik 
współczesnego języka polskiego (ďalej SWJP, Bogusław Dunaj, 1998), 
Inny słownik języka polskiego (ďalej ISJP, Mirosław Bańko, 2000). Pri 
práci s uvedenými slovníkmi sme sa stretli s niekoľkými nedostatkami, 
ktoré sú vzhľadom na ich normatívnosť dosť výrazné. Za nedostatok SJP 
považujeme, že pri niektorých predložkách spájajúcich sa s dvoma pádmi 
nepodáva významy  osobitne  pri  jednom  a  pri  druhom  páde,  ale  spolu, 
pri oboch pádoch naraz, čím  nerešpektuje odlišnosť významov v rámci 
jednotlivých pádov a tým aj základný významový protiklad  dynamickosť 
– statickosť  (porovnaj  napr.  predložky  o,  pod,  nad  a  mnohé  iné). 
Pri predložke na dokonca vôbec neuvádza, s ktorými pádmi sa spája. 
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Odlišným spôsobom podáva významy predložiek ISJP. Pri primárnych 
predložkách explicitne neuvádza, s koľkými pádmi sa spájajú. V slovníku 
sú vymenované významy a na okraji hesla sa uvádza, s ktorým pádom 
daný význam predložka vyjadruje. Sémantické opozície vyplývajúce 
z pádov sú zachytené v jednom bode s označením dvoch pádov na 
okraji (porov. napr. predložku pod). Osobitne podľa jednotlivých pádov 
vymenúva významy SWJP. Za neadekvátne však považujeme, že predložky 
spájajúce sa s viacerými pádmi podáva v samostatných heslách, akoby to 
boli dve samostatné lexémy – lexikálne homonymá (bližšie pozri bod 3.8). 
Z uvedených skutočností je zrejmé, že v poľskej lexikografii neexistuje
v tomto smere jednotný prístup. 

Ďalšia naša pripomienka súvisí so samotným pomenúvaním významov, 
ktoré predložky s nepriamymi pádmi podstatných mien, zámen alebo 
čísloviek vyjadrujú. V slovenských slovníkoch sú príslušné príslovkové, 
predmetové a prívlastkové významy  pomenované zreteľne ako význam 
miesta, času, príčiny... V poľských slovníkoch často nie sú významy 
pomenované dosť explicitne, a preto nie vždy je jasné, aký význam 
predložka vyjadruje. Na ilustráciu uvádzame, ako rôzne je definovaný 
jeden význam uvedený pri predložke po (L.): 
–„Jeśli dostaliśmy po kimś coś, co wcześniej do niego należało, to zaczęło 
to należeć do nas.“: Dom miał po rodzicach... (ISJP, 2000, s. 96)
–„Z nazwami osób oznacza przejęcie stanu posiadania, odziedziczenie 
cechy, kontynuowanie funkcji tych osób.“: Pierścionek po babce. (SJP, 
1996, s. 677)
–„Wskazuje na osobę, po której ktoś dziedziczy jakąś rzecz, cechę, 
funkcję.“: Dziecko ma jasną cerę po mnie. (SWJP, 1998, s. 58) 

V skutočnosti sa týmito konštrukciami vyjadruje pôvod a takto 
by mal byť tento význam definovaný. Okrem toho medzi uvedenými 
poľskými slovníkmi panuje  nejednotnosť v počte významov uvádzaných 
pri jednotlivých predložkách. Podľa nášho názoru to súvisí práve so 
spomínaným nejednoznačným pomenúvaním významov. Napríklad 
predložke dla prisudzuje ISJP osem významov, SJP päť významov a SWJP 
štyri významy. 

Na druhej strane oceňujeme  Nowy słownik poprawnej polszczyzny (ďalej 
NSPP, A. Markowski, 1999), ktorý nielenže spomínanými nedostatkami 
netrpí, ale tým, že podáva podrobné informácie o normatívnom a štýlovom 
hodnotení predložiek, poskytuje bohatý priestor na ovplyvňovanie 
jazykovej kultúry. Tradícia týchto slovníkov trvá v Poľsku už od roku 1937 
a určite by takýto druh slovníkov bol veľkým prínosom aj v slovenčine.

Aj keď počtom výkladových slovníkov sa slovenčina nemôže 
porovnávať s niektorými slovanskými jazykmi, dovolíme si tvrdiť, že 
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kvalitou spracovania predložiek ich v mnohom predstihla. Autori Slovníka 
slovenského jazyka (ďalej SSJ), ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968, 
už v tom čase videli potrebu spracovania významov predložiek osobitne 
podľa jednotlivých pádov, pretože si uvedomovali odlišnosť významov 
v spojení s dynamickými a statickými pádmi a tým aj základný významový 
protiklad dynamickosť – statickosť. Okrem podania významov osobitne 
podľa jednotlivých pádov, nájdeme v SSJ odkazy na antonymné vzťahy 
medzi predložkami, informácie o podmienkach vokalizácie jednotlivých 
predložiek, o ich normatívnom a štýlovom hodnotení, ale aj množstvo 
príkladov z umeleckej aj neumeleckej literatúry. Odvažujeme sa povedať, 
že SSJ spôsobom spracovania predložiek nielenže predstihol dobu, ale 
mohol by byť inšpiratívny aj pre ostatné slovanské jazyky.  V jeho tradícii 
pokračuje aj Krátky slovník slovenského jazyka (ďalej KSSJ), ktorý 
v slovenčine vyšiel už v niekoľkých vydaniach. 

2.3. V súvislosti s morfológiami (gramatikami) spisovnej poľštiny bol 
pre nás prekvapujúcim  zistením fakt,  že sa  v  nich  problematika  predložiek  
vynecháva  úplne,  predložky sú v nich zahrnuté len v rámci klasifikácie 
slovných druhov (porov. napr.  Grzegorczykowa a kol., 1999), alebo  sa 
týmto slovným druhom zaoberajú poľské gramatiky len informatívne, t. j. 
obmedzujú sa na krátku definíciu a niekoľko strohých informácií (porov. 
napr. Strutyński, 1997; Szober, 1963). 

S moderným prístupom k predložkám sme sa stretli v poľskej 
gramatike Z. Kaletovej (1995), kde autorka podáva predložky v rámci 
substantív, priamo pri jednotlivých pádoch, pričom rozlišuje dvojaké 
syntaktické konštrukcie: konštrukcie predložka+pád substantíva 
implikované slovesami a konštrukcie predložka+pád substantíva 
neimplikované slovesami (Kaleta, 1995, s. 61 – 198). Týmto postupom 
zdôrazňuje predovšetkým kontextovosť predložiek a ich významov. 

Pri opisovaní problematiky tohto slovného druhu v morfológiách 
spisovných jazykov by sme navrhovali zredukovať alebo vynechať 
lexikografickú časť opisu predložiek, pretože často len kopíruje výkladové 
slovníky, ktoré sú dostupné každému používateľovi. Na druhej strane by sme 
navrhovali viac rozpracovať teoretické otázky, napr. postavenie predložiek 
v systéme slovných druhov a ich slovnodruhová charakteristika, vlastný 
(invariantný) význam predložky a kontextové významy, predložkový 
systém slovenčiny, vokalizácia predložiek a iné, nepochybne zaujímavejšie 
otázky. 

2.4. Za najkomplexnejšiu prácu s problematikou predložiek možno 
v súčasnosti v poľskej jazykovede pokladať monografiu R. Przybylskej
Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej (Kraków, 
2002). Najsilnejšou stránkou tejto monografie je prepojenosť teoretickej 
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a analytickej časti. V prvej, teoretickej časti autorka rozoberá  doterajší 
stav výskumu predložiek v poľskej jazykovede, podáva prehľad metód 
sémantickej analýzy predložiek, analyzuje status predložiek ako jazykovej 
jednotky, problematiku významu predložiek, definíciu predložiek atď. 
V druhej, analytickej časti uplatňuje navrhovanú metódu pri opise 
desiatich vybraných predložiek. 

K problematike druhotných predložiek prispela monografiou Przyimki 
wtórne we współczesnej polszczyźnie (Gdańsk, 2003) Beata Milewska. 
Monografiu Przyimki wtórne w języku słowackim w konfrontacji z językiem 
polskim a niekoľko štúdií o druhotných predložkách publikovala aj 
Elżbieta Orwińska z Jagelovskej univerzity v Krakove.  

2.5. V slovenčine sa venovali predložkám najmä dvaja jazykovedci: 
Ján Oravec a Emil Horák. Oravcov prístup k predložkám je zachytený 
v akademickej morfológii slovenčiny (Morfológia slovenského jazyka, 
1966) a vo vysokoškolskej učebnici morfológie (Súčasný slovenský spisovný 
jazyk. Morfológia, 1988), v ktorých je autorom kapitol o predložkách. 
Okrem toho J. Oravec je autorom doposiaľ jedinej knižnej monografie
o tomto slovnom druhu (Slovenské predložky v praxi, 1968a), ako aj celého 
radu publikovaných štúdií. Ako vyplýva z názvu, uvedená monografia sa
sústreďuje predovšetkým na predložky v praxi. Autor v nej  opisuje, triedi, 
vymedzuje a hodnotí významy predložiek. Ako konštatuje sám autor, 
„ohľad na prax nedovoľuje tu do šírky rozvinúť teoretickú problematiku...“ 
(Oravec, 1968a, s. 6). Teoretickým otázkam, predovšetkým opisu systému 
prvotných predložiek, sa Oravec venuje v niekoľkých štúdiách (porov. 
Oravec, 1968b, 1973, 1974a/b). Opis systému prvotných predložiek na 
základe invariantných významov bol predmetom polemiky s E. Horákom. 
Okrem článkov, kde sa Horák venuje opisu systému prvotných predložiek 
(porovnaj napr. Horák, 1972), navrhol aj metódy opisu sémantiky 
slovenských a slovanských predložiek (porov. Horák, 1976, 1978).

2.6. Na základe uvedených skutočností hodnotíme stav výskumu 
prepozícií v opisnej aj konfrontačnej rovine ako neuspokojivý. O absencii 
konfrontačných prác s problematikou predložiek v slovenčine a poľštine 
sme sa už zmienili. Domnievame sa, že tento stav je priamo zapríčinený 
metodologicky alebo teoreticky nevyváženým opisom predložiek 
v jednom a druhom jazyku, prípadne nedostatkami v tomto opise. V snahe 
konfrontovať predložky sa potom často dostávame do situácie, keď 
musíme porovnať otázky rozpracované v dvoch jazykoch v rozličnej miere, 
prípadne otázky, ktorých opis v jednom z jazykov absentuje. V poľštine si 
súčasný stav vyžaduje predovšetkým zachytenie aktuálneho významového 
bohatstva predložiek správne zvolenou metodológiou. V slovenčine chýba 
kontinuita výskumu predložiek. Od Oravcových a Horákových článkov sa 
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im systematicky nikto nevenuje. Súčasný stav v slovenčine by si zároveň 
vyžadoval monografiu, ktorá by abstrahovala od praxe. Žiada sa zaujať 
definitívny postoj aj k systému prvotných predložiek, pretože polemika 
o tomto probléme ostala v podstate otvorená. 


