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13. ZÁVER
13.1. Téma monografie Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine 

vyplýva z neuspokojivého stavu opisu predložiek v týchto jazykoch, ako 
aj ich konfrontácie. Práve uvedený stav opisu a konfrontácie predložiek 
si vyžadoval, aby sme práci prisúdili opisno-konfrontačný charakter. 
Opis a konfrontácia predstavujú v práci rovnocenné zložky. Zvolená 
problematika zapĺňa medzery v oblasti konfrontačnej gramatiky slovenčiny 
a poľštiny, ale aj v oblasti slovenskej a poľskej jazykovedy. V práci sme 
sa usilovali o vytvorenie nového príspevku k zvolenej problematike, 
o syntézu nejednotných názorov na vybrané problémy, o zaujatie postoja 
k rozporuplným či nedoriešeným otázkam, ale aj o kritickú analýzu 
neadekvátnych prístupov k predložkám. 

13.2. Materiálovú bázu našej práce sme ohraničili na jednoduché prvotné 
predložky. Za vlastný prínos do oblasti poľskej jazykovedy považujeme 
vymedzenie súboru prvotných predložiek, ktoré bolo vzhľadom na jeho 
absenciu v poľskej literatúre nevyhnutné. S ohľadom na dominantný 
synchrónny rozmer práce sme ho uskutočnili na základe funkčného kritéria. 
Podľa neho patria k prvotným predložkám slová, ktoré sa dnes v inej ako 
predložkovej funkcii nepoužívajú. Smerodajným pre zaradenie slova k 
prvotnej predložke boli pre nás najnovšie výkladové slovníky poľského 
jazyka. V súvislosti s nimi sme upozornili na niekoľko skutočností, 
na ktoré sme pri excerpovaní predložiek narazili a ktoré do značnej 
miery komplikujú prácu s predložkami. Ide predovšetkým o rozdielnu 
interpretáciu jedného slova a odlišný spôsob zachytenia predložiek a ich 
významov. 

Na základe počtu prvotných predložiek uvádzaného v slovenčine (22) 
a počtu identifikovaného v poľštine (28) možno povedať, že kvantitatívne 
sa tieto systémy príliš neodlišujú. O šesť predložiek bohatší poľský systém 
však neznamená aj rovnako bohaté využitie všetkých prepozícií. Pre systém 
prvotných predložiek v slovenčine je charakteristické, že všetky predložky 
sú v základe štylisticky bezpríznakové a z časového hľadiska sa pociťujú 
ako živé, t. j. patria do aktívnej vrstvy slovnej zásoby. Tým nechceme 
povedať, že žiadna slovenská predložka nenesie niektorý zo štylistických 
príznakov alebo príznak zastaranosti. Základným rozdielom oproti poľštine 
je to, že tieto príznaky majú jednotlivé slovenské predložky  len v niektorých 
svojich významoch. Napríklad predložka v s akuzatívom má  príznak 
poetickosti v smerovom význame dovnútra (v tvoju žilu) a archaickosti vo 
význame účelu (v obeť, v dobro), ale v časovom  a  predmetovom  význame  
sa  už  pociťuje ako živá a štylisticky bezpríznaková (v piatok, dúfať vo 



134

víťazstvo). Jedinou slovenskou predložkou zastarávajúcou vo všetkých 
svojich významoch je predložka skrz s akuzatívom.

V poľskom systéme je predložiek, ktoré sú vo všetkých svojich 
významoch príznakové, viacero a z týchto ich vlastností vyplýva aj ich 
obmedzené a menej časté využitie. Príznak knižnosti majú predložky ku, 
wbrew, prócz (jej bezpríznakovým náprotivkom je zložená predložka 
oprócz). Štylistické príznaky knižnosti a zároveň oficiálnosti nesie 
predložka podczas; oficiálnosti predložka wskutek a oproti živej predložke 
według stojí v tomto systéme zastaraná predložka podług; zastaraná je aj 
predložka śród, ktorú nahrádza zložená predložka wśród. 

Poľským špecifikom je dvojica predložiek przeciw/przeciwko, 
ktoré sú odlíšené len formálne (prítomnosťou alebo neprítomnosťou 
formantu), pričom vyjadrujú totožné významy. Formálnym rozdielom 
oproti slovenčine je aj predložka ku, ktorá sa v poľštine vyskytuje výlučne 
vo vokalizovanej podobe, kým v slovenčine sa vokalizuje len za istých 
podmienok a základný tvar je nevokalizovaný. Z hľadiska spojenia s pádom 
môže byť zavádzajúcou predložka pre/dla, ktorá sa v slovenčine viaže 
s akuzatívom a v poľštine s genitívom. Formálne ochudobnenie, ale na 
druhej strane zjednodušenie poľského pravopisu predstavuje aj predložka 
z, ktorá sa v poľštine spája s genitívom aj s inštrumentálom. V slovenčine 
sa v Pravidlách slovenského pravopisu z  roku 1953 stanovilo používanie 
predložky z v genitíve a predložky s v inštrumentáli (Kačala, 1998, s. 56). 
Významy, ktoré tieto predložky vyjadrujú s genitívom a  s  inštrumentálom, 
sú dnes v oboch jazykoch pomerne odlíšené, pričom v slovenčine je táto 
odlišnosť významov podporená aj formálne.

13.3. V kapitole Miesto predložiek v systéme slovných druhov 
v diachrónno-synchrónnom pohľade sme obohatili prácu o diachrónny 
rozmer. Jej cieľom bolo poukázať na postavenie predložiek v jazyku 
a v systéme slovných druhov vo vybraných starších gramatikách slovenčiny 
a poľštiny (Bernolák, 1790; Štúr, 1846; Cambel, 1919; Szober, 1923; Łoś 
a kol., 1923) a  v súčasnosti (MSJ, 1966; SSSJM, 1988; Grzegorczykowa 
a kol., 1999). 

13.3.1. Z analýzy uvedených starších gramatík slovenčiny a poľštiny 
nám vyplynuli nasledujúce závery. Analyzované slovenské a poľské 
gramatiky sa odlišujú kvantitatívnym aj kvalitatívnym vymedzením 
slovných druhov, predložky však v nich majú pevné miesto. Pre tieto 
gramatiky je charakteristický výrazne odlišný prístup k predložkám. 
Prejavuje sa najmä v obsahu pojmu predložky; v mieste, spôsobe a miere 
spracovania predložiek a vo vymedzení ich počtu. Spracovanie mnohých 
otázok týkajúcich sa predložiek je v uvedených gramatikách veľmi 
nedokonalé alebo okrajové, často dokonca absentuje. Na druhej strane sa 
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však stretávame s veľmi výstižnými charakteristikami niektorých otázok. 
13.3.2. Medzi súčasnými morfológiami slovenčiny a poľštiny môžeme 

pozorovať rozdiely v počte slovných druhov. Kým slovenčina v rámci 
každej z troch klasifikácií slovnej zásoby na slovné druhy (lexikálnej, 
morfologickej, syntaktickej) uvádza rovnakých desať slovných druhov, 
poľská akademická morfológia má pri každej klasifikácii uvedený 
iný počet slovných druhov (desať a viac). Táto skutočnosť vyplýva 
podľa nášho názoru z rozličného stupňa zohľadňovania lexikálnych, 
morfologických a syntaktických vlastností slovných druhov, ktoré sú 
základom spomínaných troch klasifikácií. Predložky majú v každej z troch 
klasifikácií pevné miesto, odlišnosti medzi slovenčinou a poľštinou vidíme 
v rozsahu ich lexikálnej, morfologickej a syntaktickej charakteristiky. 
Zároveň musíme podotknúť, že súčasné poľské gramatiky (morfológie), 
na rozdiel od slovenských, celkom vynechávajú opis synsémantických 
slovných druhov, alebo sa mu venujú len okrajovo. Táto skutočnosť platí 
pre akademické aj neakademické vydania poľských gramatík.   

13.3.3. Paralely vidíme aj medzi staršími a súčasnými gramatikami 
(morfológiami) slovenčiny a poľštiny. Uvedené staršie gramatiky položili 
naznačením niektorých problémov predovšetkým zárodok dnešného 
vedeckého opisu predložiek. Súčasná morfológia poľského jazyka v jej 
akademickom vydaní zachováva kontinuitu so staršími gramatikami 
v niekoľkých bodoch (napr. inklinovaním k parcializácii slovných druhov, 
zaraďovaním citosloviec k autosémantickým slovným druhom atď.), čím 
ju, oproti slovenskej, hodnotíme ako viac tradicionalistickú. 

13.4. Vzhľadom na to, že niektoré predložky zakončené na spoluhlásku 
vystupujú v dvoch variantných podobách, nevokalizovanej a vokalizovanej, 
považovali sme za nevyhnutné venovať tomuto javu osobitnú kapitolu 
(Vokalizácia predložiek v spisovnej slovenčine a poľštine v širšom 
slovanskom kontexte). Vysvetlenie príčin vokalizácie si opäť vyžadovalo, 
aby sme kapitole prisúdili diachrónno-synchrónny rozmer. Historickú 
podmienenosť tohto javu dokazujeme zároveň na širšom slovanskom 
kontexte.

13.4.1. Z výskumu nám vyplynulo, že vokalizované tvary predložiek 
v analyzovaných slovanských jazykoch (slovenčina, poľština, čeština, 
hor. luž. srbčina, ukrajinčina, ruština, bieloruština, bulharčina, srbčina) sa 
takmer vždy zhodujú s jerovými striednicami. Výnimku tvorí predložka 
ku, kde vokál -u  s jerovými striednicami nekorešponduje. V tejto podobe 
sa nachádza v slovenčine, poľštine (výlučne vo vokalizovanej podobe) 
a dolnej lužickej srbčine. Pôvod tohto vokálu objasňuje v Historickej 
gramatike poľského jazyka S. Rospond (1971, s. 75). Tvrdí, že vokál -u 
sa k uvedenej predložke dostal z datívu podstatných mien, s ktorým sa 
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predložka k vždy spájala. O prieniku tohto vokálu k predložke rozhodla 
dominancia prípony -u v datíve singuláru podstatných mien mužského 
a stredného rodu. S. Rospond hovorí v súvislosti s týmto javom o tzv. 
morfologickej atrakcii. Rovnaké vysvetlenie podáva aj F. Kopečný (porov. 
Kopečný, 1973, s. 100). Ojedinele je podoba ku prítomná aj v češtine, 
a to v ustálených spojeniach (pred slovom začínajúcim obojperným p): 
ku podivu (aj spolu: kupodivu), ku pomoci, ku prospěchu, ku Praze, ku 
příkladu a pri čítaní matematických výrazov á ku bé.

Osobitý stav je aj v spisovnej ukrajinčine, ktorá používa dvojaké 
vokalizované podoby predložiek: s -o alebo -i, napr. nad – nadi/nado. Jerovej 
striednici zodpovedajú tvary s vokálom -o. Tie sú však vo výkladových 
slovníkoch ukrajinského jazyka označované za zriedkavejšie. Domnievame 
sa, že k častejšiemu používaniu vokalizovaných tvarov s -i prispela 
v ukrajinčine veľmi častá zmena o>i v zatvorených slabikách. Preferovanie 
-i pri vokalizácii predložiek tak prispieva k väčšej eufonickosti.

V bieloruštine dochádza taktiež k špecifickej situácii. Vokál a, ktorý 
tvorí vokalizované podoby predložiek, je výsledkom bieloruského akania. 
Ide o jav, keď sa o v neprízvučnej pozícii mení na a, ktoré sa dôsledkom 
fonetického pravopisného princípu dominujúceho v bieloruštine aj 
zapisuje. Toto a je v bieloruštine pravidelné, pretože jednoslabičné 
predložky sú v tomto jazyku vždy neprízvučné a na viacslabičné predložky 
nikdy nepadá prízvuk na poslednú slabiku. Aj v tomto prípade teda možno 
povedať, že ide o regulárnu o-ovú striednicu, ktorá podľahla sekundárnej 
zmene – akaniu. 

13.4.2. Zo súčasného hľadiska sme sa zamerali na porovnanie stupňa 
vokalizácie v spisovnej slovenčine a v spisovnej poľštine. Pre tento účel 
sme vytvorili súhrnné pravidlá vokalizácie poľských predložiek, ktoré sme 
jednotlivo získali z výkladových slovníkov poľského jazyka a zároveň 
sme si ich odvodili z použitých príkladov. Podobné porovnanie súčasného 
stavu vokalizácie predložiek v spisovnej slovenčine a ukrajinčine sme 
uverejnili v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie vo Svidníku 
(pozri Vojteková, 2007).

Na základe porovnania vokalizácie v spisovnej slovenčine, poľštine 
a ukrajinčine sme dospeli k nasledujúcim záverom. Stupeň vokalizácie 
predložiek je podmienený typologickými charakteristikami jazykov. 
Pomerne vysoký stupeň vokalizácie neslabičných predložiek v slovenčine 
zodpovedá jej prechodnému postaveniu medzi krajným konsonantickým 
a krajným vokalickým typom jazykov (27 konsonantov – 15 vokálov). 
Poľština má spomedzi jazykov konsonantického typu najmenej 
konsonantov (31), čím je k slovenčine najbližšie. Aj napriek tomu sa dá 
dokázať jej konsonantická povaha. Pri predložkách sa prejavuje v dvoch 
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bodoch: 1.) v zachovávaní nevokalizovaných podôb predložiek z a w, ak 
za rovnakým alebo podobným konsonantom ďalšieho slova nasleduje 
samohláska (w Warszawie oproti vo Varšave, z żoną oproti so ženou); 2.) 
v častých variantných tvaroch (nevokalizovaného a vokalizovaného): w 
czwartek/we czwartek, w krwi/we krwi. 

Z výskumu vokalizácie v spisovnej ukrajinčine, ktorá má o jeden 
konsonant viac ako poľština (t. j. 32) nám vyplynulo, že v rámci vokalizácie 
predložiek sa v ukrajinčine prejavujú dve protichodné tendencie. Na 
jednej strane sa ukrajinčina  prejavuje ako konsonantický typ jazyka, ktorý 
akceptuje spoluhláskové skupiny a obmedzuje vokalizáciu. Na druhej strane 
sa v ukrajinčine prejavuje tendencia k odstraňovaniu spoluhláskových 
skupín. Naplno sa však realizuje len pri dvoch predložkách, čím sa 
nepopiera podstata konsonantického typu jazyka. 

13.5. V ďalšej časti práce sme uplatnili postup od významu k predložke, 
ktorý sme nazvali línia synonymie. Uplatnením tohto postupu sme stanovili 
za východiskovú jednotku nasledujúceho opisu a konfrontácie významy 
predložiek. Týmto významom sú podradené predložky, ktoré ich vyjadrujú. 
Uvedený postup sme zvolili preto, lebo ho považujeme za jediný, ktorým 
možno uchopiť problematiku predložiek v dvoch jazykoch. 

13.6. Stanovenie významu ako východiskovej jednotky nasledujúceho 
opisu a konfrontácie si najskôr vyžadovalo vymedzenie samotného pojmu 
význam. Problematika významu predložiek totiž patrí nielen medzi 
najkomplikovanejšie, ale aj medzi najviac diskutabilné otázky spojené 
s predložkami. Môžeme prijať, že predložky disponujú dvoma druhmi 
významov: kontextovými významami a invariantnými významami. 
Kontextových významov má každá predložka niekoľko, ale invariantný 
význam má každá predložka len jeden. Charakteristiku a opozíciu týchto 
dvoch druhov významov podávame v kapitole Kontextové významy verzus 
invariantný význam na základe článkov E. Horáka (1976, 1978). Tento 
jazykovedec uchopil podľa nášho názoru rozdiel medzi uvedenými dvoma 
významami najpregnantnejšie. V zhode s vymedzením kontextových 
významov v tejto kapitole sme sa v ďalšej časti práce sústredili na opis 
a porovnanie dvoch kontextových významov: priestorového a časového. 

13.7. Priestor a čas predstavujú dve najvýraznejšie zložky mimojazykovej 
(fyzickej) reality. Priestorové a časové vzťahy, ku ktorým dochádza v tejto 
realite, sa v jazyku transformujú do konkrétneho priestorového a časového 
významu (ich odtienkov), ktoré vyjadrujú najlepšie predložkové 
konštrukcie. 

Primárnosť priestorového významu dokazuje na úrovni jazyka niekoľko 
faktov: 

–vysoký počet prvotných predložiek vyjadrujúcich priestorový význam 
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(v slovenčine nevyjadruje priestorový význam len osem predložiek, 
v poľštine dvanásť predložiek); 

–vysoká miera členitosti priestorového významu (pri dynamickom 
aspekte priestorového významu sme identifikovali 18 významových 
odtienkov, pri statickom 12 odtienkov); 

–vysoký počet protikladov utvárajúcich sa v rámci priestorového 
významu;

–prioritné postavenie  v slovníkoch a prácach o predložkách. 
Časový význam sa tradične zaraďuje k sekundárnym kontextovým 

významom predložiek, nijako sa však nehodnotí jeho postavenie v rámci 
sekundárnych významov a v minimálnej miere sa zdôrazňuje aj vzťah 
časového významu a základného priestorového významu. Časový význam 
sme uznali za sekundárny kontextový význam s prioritným postavením 
v rámci sekundárnych významov a s blízkym vzťahom k priestorovému 
významu, ktorý sa prejavuje v mnohých paralelách. 

Uvedené tvrdenia sme podopreli nasledujúcimi faktmi: 
–počet predložiek vyjadrujúcich časový význam je približne rovnaký ako 

v prípade priestorového významu, v porovnaní s ostatnými sekundárnymi 
významami je tento počet neporovnateľne vyšší;   

–časový význam sa vyznačuje nižším stupňom členitosti oproti 
priestorovému významu (5 statických časových významov, 2 dynamické 
časové významy), ale vyšším stupňom členitosti oproti ostatným 
sekundárnym významom (väčšina z nich sa vôbec nečlení); 

–paralely časového a priestorového významu ilustrujú najlepšie 
predložky vyjadrujúce oba typy kontextových významov, keď k prenosu 
významu z priestorovej oblasti do časovej alebo opačne dochádza výmenou 
kontextu okolo predložky; 

Pri utváraní konkrétnych kontextových významov sa jednotlivé 
zložky kontextu uplatňujú v rozličnej miere. Po analýze vyjadrovania 
priestorového významu sme dospeli k záveru, že na jeho konštituovaní sa 
podieľa v prvom rade  pádový  význam  slov  nasledujúcich  po predložke 
a význam nadradených slov. Pri utváraní časového významu zohráva 
najväčšiu úlohu význam podradených slov a ďalšie slová tvoriace kontext 
okolo predložky. 

13.8. Konkrétnemu vyjadrovaniu priestorového významu a časového 
významu v slovenčine a poľštine sa venujeme v samostatných kapitolách. 
Vyjadrovanie týchto významov zachytávame v tabuľkách, pretože takýto 
spôsob efektne poukazuje na zhody a rozdiely vo vyjadrovaní jednotlivých 
významových odtienkov, poukazuje na synonymiu a medzijazykovú 
homonymiu. Za prínos do uvedenej problematiky považujeme príklady, 
ktoré sme excerpovali z vybranej slovenskej a poľskej umeleckej literatúry, 
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zo Slovenského národného korpusu a Národného korpusu poľského jazyka.  
Chceli sme tým oživiť predovšetkým slovenské exemplifikácie, ktoré sa 
vo výkladových slovníkoch a gramatikách neustále opakujú. 

13.9. V posledných kapitolách sme opísali systém slovenských 
a poľských priestorových a časových predložiek. Priestorové/časové 
predložky chápeme ako skupinu predložiek, ktorá je schopná v kontexte 
vyjadriť priestorový/časový význam. Systém týchto predložiek sa zakladá 
na opozíciách, do ktorých vstupujú v rámci priestorového/časového 
významu. K uvedeným protikladom sme dospeli analýzou a konfrontáciou 
vyjadrovania konkrétnych odtienkov priestorového a časového významu. 

Pri priestorových predložkách sme identifikovali dynamicko – statické 
protiklady, dynamické protiklady a statické protiklady. Protiklad kontaktnosť 
– nekontaktnosť sme uznali za protiklad s doplňujúcou funkciou, pretože 
vlastnosťou kontaktnosti/nekontaktnosti možno charakterizovať každú 
priestorovú predložku, a to v rámci všetkých troch protikladov. Ukázali 
sme, že protiklady dynamickosť – statickosť a kontaktnosť – nekontaktnosť 
vyplývajú predovšetkým z pádového významu slov nasledujúcich po 
predložke, kým protiklady utvárajúce sa osobitne v rámci dynamickej 
a statickej zložky priestorového významu nie sú od pádov závislé, ale 
bezprostredne súvisia s členením mimojazykovej reality.     

Systém slovenských a poľských časových predložiek považujeme 
na základe nášho výskumu za chudobnejší než systém priestorových 
predložiek. Slovenské a poľské časové predložky nevstupujú podľa nášho 
názoru do dynamicko – statických protikladov. Protiklad kontaktnosť 
– nekontaktnosť sa pri nich taktiež realizuje v obmedzenej miere. Nízky 
počet protikladov sa vytvára aj v rámci samotnej dynamickej a statickej 
zložky časového významu. V rámci dynamickej zložky sa proti sebe 
stavajú konštrukcie vyjadrujúce význam „časového východiska“ a význam 
„časovej hranice“; v rámci statickej zložky sú to predložkové konštrukcie 
vyjadrujúce význam „časového predchádzania“ oproti konštrukciám 
s významom „časovej následnosti“. Na vyjadrenie týchto protikladov nemá 
pádový význam podradených slov žiaden vplyv. Tieto protiklady priamo 
súvisia s časovými vzťahmi, ktoré nastávajú v mimojazykovej realite.

13.10. V tejto monografii sme nastolili len niektoré otázky spájajúce 
sa s predložkami. Jej rozsah nám nedovolil pokračovať v ďalších 
čiastkových témach. Túto prácu však vnímame ako východisko ďalšieho 
výskumu predložiek. Naším cieľom je konfrontačné spracovanie všetkých 
kontextových významov. Rovnako sa budeme usilovať o pokročenie 
k vyššiemu stupňu abstrakcie, t. j. o identifikovanie a porovnanie 
invariantných významov slovenských a poľských prvotných predložiek 
a opis systému, ktorý na základe nich utvárajú.   


