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Oponentský posudek na habilitační práci Mgr. Iriny Dulebové, PhD Precedentné 

fenomény súčasného ruského jazyka: interkultúrny a lingvodidaktický aspekt. Bratislava 

2015. 

 

Mgr. Irina Dulebová, PhD. předložila jako habilitační spis vlastní monografii vydanou 

v Bratislavě v r. 2015. Rozsahem poměrně skromná publikace (149 stran, z toho 126 stran 

vlastního textu) je uspořádaným souborem rozšířených a aktualizovaných studií, které byly již 

dříve samostatně publikovány v časopisech a konferenčních sbornících. Tato skutečnost 

nicméně nijak podstatně neovlivnila kvalitu publikace z hlediska tematické ucelenosti, 

obsahové hutnosti a metodologické soudržnosti. Text je jako celek koherentní, přehledně 

a logicky strukturovaný a v neposlední řadě neobyčejně čtivý. Hlavním důvodem této čtivosti 

je rozměr, který u prací tohoto typu, jež by měly mj. prokázat vědecko-pedagogickou 

kompetenci habilitanta, bohužel nebývá pravidlem, a který současně považuji za největší 

přednost a přínos předložené práce, a sice vlastní pedagogickou praxí verifikované 

lingvodidaktické zaměření, rovnocenně podpořené složkou vědeckovýzkumnou  a odbornou. 

Z celého textu je patrné nejen autorčino osobní zaujetí samotným tématem precedentních 

fenoménů v současné ruštině, ale především její systematické intenzivní úsilí o bezprostřední 

využití vlastních badatelských výsledků v přípravě budoucích filologů, překladatelů a učitelů. 

Tematické a metodologické zaměření jednotlivých kapitol i práce jako celku je dáno 

klíčovými koncepty, s nimiž autorka ať už explicitně či implicitně soustavně pracuje: 

lingvokulturologie – lingvodidaktika – lingvoreálie – interkulturní komunikace – diskurzivní 

analýza – precedentnost – intertextovost – interdisciplinarita. 

Jak autorka uvádí v předmluvě (s. 5-6), ústředním tématem předkládané práce je 

lingvokulturologická analýza precedentních fenoménů jako specifických jazykových a 

kulturních znaků, a to jak z hlediska jejich textotvorného, kognitivního a axiologického 

potenciálu v ruském jazykovém obrazu světa, tak také v aspektu interkulturní komunikace, 

lingvodidaktiky, diskurzivní analýzy a problematiky adekvátního vnímání jejich složitých 

konotací slovenskými recipienty. Metodologicky se přitom autorka opírá především 

o nejnovější výsledky filologických výzkumů ruské jazykovědné školy, přičemž prokazuje 

dostatečný kritický přehled i o dalších relevantních zdrojích domácích i zahraničních. 

Pro posouzení relevantnosti dílčích závěrů autorky o možnosti a potřebě aplikace poznatků 

o podstatě a funkci precedentních textových elementů v lingvodidaktické praxi je velmi 

důležitá skutečnost, že všechny v práci uváděné precedentní fenomény prošly v průběhu 

desetileté pedagogické praxe autorky lingvodidaktickou aprobací při výuce rusistů na dvou 

bratislavských univerzitách. Autorka jako vysokoškolská učitelka ve své badatelské 

i pedagogické činnosti vychází ze správného předpokladu, že bez uvědomělého a soustavného 

osvojování si lingvoreálií jiného etnokulturního prostředí není možné dosažení skutečné  

jazykové  kompetence v cizím jazyce. V případě ruštiny je nezbytnost správné sémantizace 

precedentních jazykových jednotek jako specifických transformací a aktualizací ruských 

lingvoreálií umocněna často zdůrazňovaným „literárně-centrickým“ charakterem ruské 

kultury a ruské národní identity, který v současné nepřehledné jazykové situaci a při 

nadprodukci a snadné dostupnosti textů různého zaměření a úrovně často vede k značným 
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obtížím v recepci současných ruských, zejména mediálních textů dokonce u samotných 

nositelů ruského jazyka, natožpak u nerodilých mluvčích. Přidaná hodnota práce I. Dulebové 

pak spočívá právě v tom, že autorka neustále sleduje cíl přispět nejen k výzkumu 

precedentnosti v jazyce v rovině teoretické, ale také v aplikační rovině napomoci zvyšování 

úrovně jazykové, komunikativní a překladatelské kompetence budoucích rusistů v rámci 

jejich vysokoškolské přípravy. 

Práce je strukturovaná do 7 kapitol logicky uspořádaných podle stupně obecnosti/konkrétnosti 

zkoumané problematiky, což z původního souboru samostatných studií činí skutečnou 

monografii splňující jak obsahové, tak obecně metodologické požadavky kladené na práce 

tohoto typu. 

První kapitola (s. 9-37) je uvedením do problematiky precedentnosti, kterou autorka vnímá 

a správně interpretuje jako problematiku interdisciplinárního charakteru, která v sobě spojuje 

aspekty lingvistické, historické, kulturologické, literárněvědné i sociologické. Svým 

badatelským zaměřením se tak hlásí k moderním lingvistickým směrům, které obracejí svou 

pozornost od struktury k uživatelům jazyka, a pro něž je tedy charakteristický důraz na 

antropocentrické nazírání textu a jazykové komunikace.  Ve svém vlastním výzkumu se pak 

zaměřuje na identifikaci a hodnocení funkce precedentních fenoménů jako jazykových kódů 

ruské kultury, při níž vychází jednak z lingvokognitivního přístupu, umožňujícího jejich 

komplexní analýzu ve vzájemné propojenosti a podmíněnosti lingvistických, etnokulturních 

a kognitivních aspektů jazykové komunikace, jednak z metodické koncepce jednoty jazyka 

a kultury v kontextu vzdělávacího procesu, zaměřené na výuku cizího jazyka prostřednictvím 

kulturních faktů dané země a na osvojování si poznatků o kultuře v cizím jazyce („jazyk skrze 

kulturu, kultura skrze jazyk“). Autorka uvádí definici a klasifikací typů precedentních 

fenoménů podle ruské jazykovědné školy (J. Karaulov, D. Gudkov, V. Krasnychová aj.) 

včetně kritického přehledu názorů dalších domácích i zahraničních badatelů, a správně 

upozorňuje na návaznost teorie precedentnosti na teorii intertextuality a interdiskurzivity 

a zdůrazňuje, že základním znakem intertextuality, zejména při výzkumu politického, 

mediáního či reklamního diskurzu, je dnes pro ruské badatele právě koncept precedentních 

fenoménů jako lingvokulturních jednotek, která jsou v daném etnokulturním prostředí natolik 

známé a rozšířené, že vytvářejí stabilní sociálně-komunikační modely jako hodnotová 

východiska při popisu aktuálních reálií.  

V následujících 6 kapitolách si autorka klade za cíl nejen poukázat v teoreticko-

metodologické rovině na sepětí člověka s jazykem, národní kulturou a společností, ale také na 

příkladu konkrétních precedentních fenoménů analyzovat jazyk jako kulturní obraz 

společenských entit z dílčího pohledu jednotlivých lingvodidaktických předmětů 

vyučovaných na rusistických učitelských, překladatelských a areálových oborech (s. 37). 

V jednotlivých kapitolách tak autorka teoreticky osvětluje, materiálově bohatě dokládá 

a prakticky popisuje vlastní metodiku práce s precedentními fenomény a jednotkami různého 

typu v kurzech zaměřených na výuku lingvoreálií (kap. II), interkulturní komunikace (kap. 

III.), ruských reálií (kap. IV.), jazyka ruských médií (kap. V.) a jazyka ruské politiky (kap. VI. 

a VII.). 
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Z výkladu je zřejmé, že autorka jako vysokoškolská vědecko-pedagogická pracovnice ve 

všech uvedených disciplínách uvědoměle, soustavně, systematicky a s vysokou úrovní 

odborné i didaktické kompetence sleduje stále stejný cíl: prostřednictvím promyšlené práce 

s textovými precedentními fenomény zvyšovat skutečnou jazykovou a interkulturní 

kompetenci studentů tak, aby se naučili nejen správně a plnohodnotně používat cizí jazyk, ale 

aby současně na tomto základě byli také schopni chápat a tolerovat kulturní jinakost a uměli 

adekvátně reagovat v různých komunikačních situacích ovlivněných rozdílným kulturním 

zázemím (s. 38). 

Z hlediska komplexního pojednání tématu považuji za důležité, že autorka v jednotlivých 

kapitolách (stejně jako ve výukové praxi) více či méně pracuje se všemi typy precedentních 

fenoménů podle klasifikace V. Krasnychové, tedy precedentními texty, situacemi, jmény 

a výrazy, i když vzájemný poměr teoretických tezí, metodických výkladů, založených na 

vlastní pedagogické zkušenosti a dokladového jazykového materiálu se v jednotlivých 

kapitolách různí. Z metodického (lingvodidaktického) hlediska je pak třeba ocenit pasáže, 

v nichž autorka uplatňuje hledisko komparativní, kdy srovnání některých typů precedentních 

jednotek se situací ve slovenštině pomáhá studentům, resp. čtenářům lépe si uvědomovat 

kulturně podmíněnou rozdílnost jazykového odrazu reality v obou slovanských jazycích. 

Přes celkově kladné hodnocení předložené práce spatřuji určitý její metodologický nedostatek 

i jisté obsahové ochuzení v tom, že v ní nebylo vždy dostatečně využito možnosti uvádění 

bohatší kontextové exemplifikace, tj. ilustrování některých tvrzení o používání a funkci těch 

či oněch precedentních jednotek konkrétními textovými příklady ze soudobých zejména 

mediálních textů, které by práci dodaly na zajímavosti a věrohodnosti a čtenáři umožnily 

vytvořit si plastičtější a úplnější představu o fungování precedentních fenoménů v současných 

ruských textech. 

Z celkového pohledu habilitační spis Iriny Dulebové ze všech hodnotitelných hledisek, 

tj. z hlediska původnosti, odbornosti, přínosu nových poznatků, a také z hlediska 

(meta)jazykového a formálního splňuje požadavky kladené na habilitační práce v oboru 

Slovanské jazyky a literatúry, a doporučuji proto, aby byl přijat jako základ pro habilitační 

řízení, a aby autorce byla po jeho celkově uspokojivém průběhu udělena vědecko-

pedagogická hodnost docentky. 

 

V Brně dne 15. 1. 2017 

 

Vypracoval: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. 


