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6. KONTEXTOVÉ VÝZNAMY VERZUS 
INVARIANTNÝ VÝZNAM

Problematika významu predložiek nepochybne patrí nielen medzi 
najkomplikovanejšie, ale aj medzi najviac diskutabilné otázky, ktoré 
sa spájajú s predložkami. Slovenská a poľská jazykovedná literatúra sa 
zhoduje v tom, že predložky disponujú dvoma druhmi významov. Po analýze 
literatúry sme dospeli k záveru, že opis týchto významov a rozdiel medzi 
nimi je v slovenskej a poľskej jazykovede zachytený totožne. Rozdiely sú 
však v ich terminologickom pomenovaní. V slovenčine hovorí E. Horák 
o kontextových (kombinatórnych) a invariantných (paradigmatických, 
vlastných) významoch (porov. Horák, 1976, 1978). J. Oravec používa 
na označenie prvého typu významu aj názov čiastkové významy (porov. 
Oravec, 1974a, 1976, 1988). V poľskej  jazykovede nie sú termíny ustálené. 
B. Milewska hovorí o kontextových významoch (znaczenia kontekstualne) 
a všeobecných významoch (znaczenia ogólne) (porov. Milewska, 2003, s. 
40 – 43). R. Przybylska hovorí v prvom prípade o detailných významoch 
alebo o variantoch  (znaczenia szczegółowe, warianty) a v druhom 
o invariantných, nadradených alebo všeobecných významoch (znaczenia 
inwariantne, nadrzędne, ogólne) (porov. Przybylska, 2002, s. 86 – 91).  

V tejto práci sme prijali Horákove termíny, t. j. kontextové významy 
a invariantné významy, pretože ich považujeme za najvýstižnejšie. 
Charakteristiku a opozíciu uvedených dvoch druhov významov podávame 
v tejto kapitole rovnako na základe štúdií E. Horáka (porov. Horák, 1976, 
1978), pretože tento jazykovedec, podľa nášho názoru, opísal a zachytil 
rozdiel medzi uvedenými dvoma významami najpregnantnejšie. Okrajovo 
sa dotýkame aj polemiky medzi ním a J. Oravcom, ktorá sa v súvislosti 
s interpretáciou kontextových a invariantných významov rozpútala na 
stránkach slovenských jazykovedných časopisov.  

Kontextové významy patria do oblasti parole (reči). Tento typ významov 
vychádza zo skutočnosti, že predložky sú synsémantické slová, ktoré 
nadobúdajú významy až v kontexte. Významy uvádzané pri predložkách 
v slovníkoch či gramatikách nie sú teda významy samých predložiek, 
ale spojení sloveso + predložka + meno (v pádovom tvare). Kontextové 
významy teda vznikajú súčinnosťou viacerých činiteľov (predložky, mena, 
pádu, prívlastku, slovesa) a sú výrazmi vonkajších vzťahov predložiek. 
Identifikujú sa v syntagmatických vzťahoch a v závislosti od kontextu sa 
menia. Kontextových významov má každá predložka niekoľko. 

Kontextové významy považuje E. Horák za produkt tzv. klasifikačného 
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(lexikografického) opisu45 sémantiky predložiek, ktorý ich len registruje. 
V tomto type opisu podľa neho dochádza k rozporu medzi „synsémantic-
kosťou“ a „polysémickosťou“ predložiek, pretože v definíciách tohto opisu 
sa predložky pokladajú za synsémantické slová, ale ďalej sa s nimi pracuje 
ako so slovami polysémickými. Podstata tohto protirečenia spočíva podľa 
E. Horáka práve v tom, že významy sa prisudzujú priamo predložkám, 
a nie predložkovým konštrukciám. K tomuto rozporu podľa neho dochá-
dza aj v MSJ (porov. Horák, 1978, s. 9).  

S tvrdením, že uvedený typ významov treba pripisovať nie samým 
predložkám, lež predložkovým konštrukciám, sa úplne stotožňujeme. 
Horákov termín kontextové významy aj ich charakteristiku považujeme 
za veľmi výstižné. Nezhodujeme sa však s tým, že akademická MSJ 
(1966) pripisuje tieto kontextové významy priamo predložkám. Ako dôkaz 
uvádzame niekoľko citátov z MSJ, z ktorých jednoznačne vyplýva, že 
tento druh významov nevyjadrujú predložky, ale predložkové konštrukcie: 
„Predložky v spojení s pádom mena vyjadrujú tie isté významy, ktoré 
vyjadrujú príslovky samostatne...“ (MSJ, 1966, s. 621); „Predložky v spojení 
s nepriamymi pádmi podstatných mien, zámen a čísloviek vyjadrujú 
okolnostné, predmetové a prívlastkové vzťahy.“; „Predložky vyjadrujú 
syntagmatické vzťahy. Na rozdiel od spojok vyjadrujú ich nesamostatne, 
t. j. v spojení s morfologickými prostriedkami druhého člena predložkovej 
konštrukcie.“; „Význam predložky konkretizuje sa v spojení s istým 
pádom mena, modifikuje sa v závislosti od vecného významu pripojeného 
mena, mení sa v závislosti od vecného významu slovesa nadradeného celej 
predložkovej väzbe...“ (MSJ, 1966, s. 619). Ani označenie predložiek za 
synsémantický slovný druh podľa nášho názoru nevyvoláva žiaden rozpor 
s polysémickosťou. Synsémantickosť predložiek totiž neznamená, že sú 
bez významu, ale naopak, z predpony syn- vyplýva, že význam vyjadrujú 
spolu, dohromady s niečím, teda v kontexte. 

Do oblasti langue (jazyka) patrí druhý typ významu – invariantný 
význam, ktorý sa od kontextových významov kvalitatívne odlišuje. Medzi 
oboma druhmi významov však existujú isté vzťahy. Invariantný význam 
je prítomný vo všetkých správnych použitiach predložky, t. j. vo všetkých 
kontextových významoch. Tie však vyjadrujú invariantný význam skreslene, 
v nich je invariantný význam zahalený, skrytý sémantikou slovesa, mena 
a pádu. Maximálne alebo minimálne uplatnenie sa invariantného významu 
v reči nezávisí od predložky, ale od kontextu. Najzreteľnejšie sa tento 
význam prejavuje pri vzťahujúcich sa objektoch, ktoré majú výrazné 

45 Štruktúra tohto opisu je nasledujúca: 1. Definícia predložiek; 2. Triedenie predložiek, 
spravidla na primárne a sekundárne; 3. Výpočet významov, t. j. použití jednotlivých 
predložiek (bližšie porovnaj Horák, 1978, s. 9).
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priestorové dimenzie. Najslabšie sa prejavuje pri vzťahujúcich sa objektoch 
abstraktnej povahy. E. Horák ho preto definuje ako pružný.

Invariantný význam identifikujeme z kontextových významov, t. j. 
zo všetkých správnych použití predložky. Je vyťažený z reči, z textu. V 
„čistej podobe“, t. j. s invariantným významom sa však predložka v reči 
nikdy nevyskytuje. Každá predložka má len jeden invariantný význam, ale 
niekoľko kontextových významov.

Uvedený význam definuje E. Horák nasledovne: „Invariantný 
význam predložky je výrazom podstaty predložky, zákonom, ktorý jednak 
zjednocuje javové formy predložky, jednak diferencuje predložku od 
ostatných predložiek predložkového systému, je „jednotou rozmanitého“, 
organizujúcim i funkčným princípom sémantickej štruktúry predložkového 
systému.“ (Horák, 1978, s. 10).

Invariantný význam je na rozdiel od kontextových významov výrazom 
vnútorných vzťahov (vnútornej sémantickej štruktúry) medzi predložkami, 
a teda výrazom podstaty predložky. Je stály, zachováva sa v meniacich sa 
podmienkach kontextu. Možno ho priradiť len predložke, nie predložke 
aj pádu. Identifikuje sa v paradigmatických vzťahoch. E. Horák ho 
považuje za produkt tzv. štruktúrno-systémového opisu sémantiky 
predložiek, ktorého úlohou je opísať štruktúru predložkového systému, 
vnútorné vzťahy predložiek na základe rozdielov. Invariantný význam 
sa nedokladuje ani nepríkladuje. Správnosť vymedzenia invariantného 
významu sa podľa E. Horáka môže overovať, resp. korigovať iba 
sprostredkovane, a to ďalším teoretickým opisom sémantiky predložiek. 
Napríklad v štruktúrno-funkčnom opise sa skúma platnosť zákona (t. j. 
invariantného významu) v konkrétnych kontextových podmienkach, resp. 
fungovanie štruktúry predložkového systému. Overuje sa aj v štruktúrno-
kauzálnom (genetickom) opise, lebo invariantný význam je genetický 
pojem, ktorý sa mení s vývinom. 

Invariantný význam chápeme oproti kontextovým významom ako 
vyššiu úroveň abstrakcie. Názornejšie vyniká opozícia medzi oboma 
druhmi významov z tabuľky, ktorú sme pre tento účel vytvorili.
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Tabuľka 11 Opozícia kontextových významov a invariantného významu
KONTEXTOVÉ VÝZNAMY

(kombinatórne)
INVARIANTNÝ VÝZNAM

(paradigmatický, vlastný)
– produkt klasifikačného 
(lexikografického)  opisu sémantiky 
predložiek

 – produkt štruktúrno-systémového 
opisu sémantiky predložiek

– identifikácia v syntagmatických 
vzťahoch

 – identifikácia v paradigmatických 
vzťahoch

– výraz javovej roviny predložiek – 
vonkajších vzťahov (predložky v reči, 
texte) = oblasť parole

 – výraz podstaty predložky – 
vnútorných vzťahov medzi predložkami 
(sémantická štruktúra predložkového 
systému) = oblasť langue

– sú produktmi klasifikačnej 
(formálnej) abstrakcie (významy 
spojení: sloveso+predložka+meno 
v pádovom tvare)

– produkt vzťahovej abstrakcie 
(abstrahovanie od sémantiky slovesa, 
mena a pádu)

 – doklady potvrdzujú správnosť 
vymedzenia príslušného kontextového 
významu

– nedokladuje sa a nepríkladuje sa

 – menia sa v závislosti od podmienok 
(kontextu)

– je výrazom relatívnej stálosti, 
zachovania platnosti (zákona) 
v meniacich sa podmienkach (kontextu)

 – bohatšie – sú výrazom vlastného 
významu (obsahu) predložky aj jeho 
modifikácií 

– chudobnejší – je výrazom podstaty 
predložky

Invariantný význam a kontextové významy sa stali predmetom 
polemiky medzi E. Horákom a J. Oravcom. Horák tvrdil, že Oravec náležite 
nechápe rozdiel medzi týmito dvoma druhmi významov, a že invariantný 
význam stotožňuje s priestorovým významom (porov. Horák, 1976, s. 
95). J. Oravec však v jednom zo svojich článkov jednoznačne tvrdí, že 
základný priestorový význam nie je zároveň invariantný význam. Tento 
primárny význam považuje len za jeden z čiastkových významov, ktorý 
môže osvetliť iba časť invariantného významu predložky. Priestorový 
význam podľa neho nestačí na zistenie invariantného významu aj preto, že 
pri viacerých predložkách zanikol (porov. Oravec, 1974, s. 302). Rozdiel 
medzi oboma druhmi významov zachytáva Oravec totožne s Horákom. 
Vlastný význam predložky považuje za veľmi všeobecný, abstraktný. 
Zisťuje sa niekoľkými operáciami. Najskôr treba zistiť všetky možné 
použitia predložky vo všetkých významoch a so všetkými pádmi, s ktorými 
sa môže viazať. V ďalšom kroku treba takto zistený všeobecný význam 
spresniť porovnaním s inými synonymnými prostriedkami: s príslovkami, 
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s prostými pádmi... Napokon takto spresnený význam treba ešte užšie 
vymedziť na základe antonymných vzťahov k iným predložkám. Vlastný 
význam predložky sa pod vplyvom rozličných kontextov a rozličných 
pádov, v ktorých sa predložka používa, modifikuje na čiastkové významy 
(porov. Oravec a kol., 1988, s. 185).

V zhode s vymedzením kontextových významov v tejto kapitole 
sa v ďalšej časti práce koncentrujeme na opis a porovnanie dvoch 
kontextových významov: priestorového a časového. V tejto práci 
nezisťujeme invariantné významy slovenských a poľských prvotných 
predložiek, ani ich neporovnávame. Identifikovať invariantný význam 
každej prvotnej predložky je zložitý proces, ktorý si vyžaduje preskúmať 
všetky jej kontextové významy, nielen priestorový a časový. 


