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Posudzovaná práca sa zaraďuje do línie trendových etnolingvistických 

a interdisciplinárne profilovaných výskumov o kultúrnom aspekte jazyka, v tomto prípade 

najmä ruského jazyka. Autorka publikácie sústreďuje svoj záber na aspekty interkultúrnej 

komunikácie a recepcie ruských reálií slovenskými recipientmi, čo koreluje s jej odbornou 

profiláciou rusistky pôsobiacej na slovenskej univerzite. Monografia tak vychádza v ústrety 

potenciálnemu publiku záujemcov o ruské reálie, politickú lingvistiku, lingvodidaktiku či 

interkultúrnu komunikáciu a poskytuje navigáciu k správnej interpretácii autentických textov 

či ich častí najmä v ruských masmédiách a na internete. 

Prácu tvorí sedem kapitol, ktorých jednotiacim prvkom je fenomén intertextuality ako 

interpretačného kľúča na úrovni textov, ale aj situácií, mien a výrazov, pričom preferuje 

označenie podľa J. Kristevy, resp. v ruskom kontexte podľa D. Gudkova a V. Krasnychovej,  

„precedentné fenomény“ (pravda, v úvodnej teoretickej kapitole sa autorka práce vysporadúva 

s pojmoslovím, jeho ponímaním a typológiami, ale najmä interpretačnými stratégiami aj 

s ohľadom na ďalšie teórie, medzi nimi najmä teórie na báze prác G. Genetta, J. Derridu, M. 

Foucaulta, U. Eca, R. Barthesa a viacerých ďalších  osobností svetovej lingvistiky – porov. s. 

13 - 33). Okrem pozornosti venovanej interpretácii precedentných kultúrnych stimulov 

napokon I. Dulebová upozorňuje aj na textotvorný potenciál precedentných prvkov a ich 

možné funkcie (osobitne hodnotiacu) vo vzťahu k autorovi textu a jeho „skúsenostnému 

komplexu“, s ktorými musí interpret rátať rovnako ako s odkazmi na reálie mimo autora. Na 

tento aspekt vkladu autora do intertextuality upozorňuje pisateľka v súvise s myšlienkami 

z prác D. Gudkova o interkultúrnej komunikácii z roku 2003. V slovenskom 

„vnútrokultúrnom“ kontexte poznáme úvahy o podmienenosti textotvornej kompetencie 

skúsenostným komplexom autora z prác F. Mika od 70. rokov 20. storočia a hoci autorka 

explicitne na tieto slovenské zdroje neodkazuje, myšlienkovo s nimi koreluje. Práve prvá 

kapitola je teoretickým základom a oporou pre ostatné kapitoly, v ktorých sa špecifikujú 

zvolené aspekty skúmania (jednak ruskej národnej, ale širšej univerzálnej) precedentnosti – 

v lexike, textoch, menách či situáciách/udalostiach. Nasledujúce kapitoly jednak nadväzujú na 

toto ponímanie precedentnosti, ale ich hodnota sa umocňuje navyše vďaka bohatému 

empirickému ilustračnému materiálu (o precedentných výrazoch, vlastných menách, 

udalostiach či textoch v súčasných, najmä publicistických a internetových, zdrojoch z ruskej 

produkcie). Bohatá materiálová báza nielen presvedčivo dokladá autorkino správne 



porozumenie fenoménu precedentnosti, ale stáva sa aj perspektívnou oporou pre rusofilov 

v záujme efektívnej orientácie v ruskej histórii, medzi osobnosťami ruského kultúrneho, 

spoločenského či politického života, ale aj v aktuálnom dianí (k poslednému porov. najmä 

záverečnú kapitolu o precedentnej situácii a precedentnej výpovedi „Krym je náš“ na margo 

ruskej anexie Krymu v roku 2014). Nezanedbateľný je napokon aspekt adekvátneho prekladu 

ruských ustálených pomenovaní do slovenčiny s vylúčením doslovnosti. Aj takéto využitie 

ponúka monografia I. Dulebovej.  

Zaujímavé a podnetné na ďalšie zamyslenie sú naznačené interpretácie ruských 

precedentných fenoménov, kde vystupuje do popredia cenný explanačný dôvetok pisateľky: 

tá jasne komentuje a zdôvodňuje osobitosti ruských národných či kultúrnych stereotypov 

(preferencia vlády „silnej ruky“ pred slobodou a demokraciou, kolektivizmus, prevaha 

feminínnych spoločenských hodnôt a pod.) ako teritoriálnych atribútov, ktoré sú viditeľne 

odlišné od hodnotových konštánt okcidentálneho pôvodu. Metodologicky dôležité je pritom 

autorkino zdôraznenie, že pri odkrývaní odlišností medzi Východom a Západom z pozície 

interpreta nejde o hodnotenie, čo je lepšie a čo horšie. Ide o poukazovanie na odlišnosti, 

inakosti vo svete: to je aj navigácia pre čitateľa a osobitne pre študenta v zmysle výchovy 

k tolerancii a znášanlivosti inakosti.  

V prezentovanej solídnej práci nachádzam stimuly na diskusiu a využívam príležitosť 

autentickej prítomnosti autorky, aby som jej predostrela niektoré takto zrodené podnety. 

V práci sa všeobecne zdôrazňuje fenomén „literárnocentrickosti“ ruských masmédií, ale 

v kapitole o politickej lingvistike autorka konštatuje diferencované zastúpenie precedentných 

prvkov s ohľadom na adresáta, pričom sa špecifikuje, že literárnocentrické zdroje sú určené 

intelektuálne založeným čitateľom, kým bežným recipientom skôr „popkultúrne“  stimuly 

(s.97). V akom zmysle možno chápať toto „triedenie“ textov (alebo celých periodík?) – 

kopíruje toto triedenie „intelektuálnej náročnosti“ textov napríklad distribúciu masmédií na 

osi serióznosť – bulvárnosť“, alebo ide o iný „kľúč“, podľa ktorého sa dá dopredu 

diverzifikovať reprezentatívna kategória adresátov? V publikácii sa v úvodnej teoretickej 

kapitole spomína v zmysle citovaných prameňov, že frazémy nepatria k precedentným 

fenoménom, lebo nemajú známeho pôvodcu. Aký je postoj dizertantky k precedentnosti 

frazém? V kapitole o výučbe ruských lingvoreálií sa využívajú na identifikáciu precedentných 

fenoménov novinové titulky, pričom o interpretácii samotných textov, ktoré sú nadpísané 

sledovanými titulkami, nie je reč: z didaktického hľadiska treba pri takomto izolovanom 

narábaní s titulkami  rátať s efektom, že študenti sa „uspokoja“ s orientačným čítaním titulkov 

namiesto kritického čítania samotných textov, ktoré môžu  byť viac či menej vzdialené od 



sugescie prameniacej v titulku. Ide len o parciálnu stratégiu práce, ktorá vyznieva skresľujúco 

v konkrétnom kontexte, alebo tomuto zreteľu nevenuje autorka pozornosť, alebo...? 

Spomedzi ďalších postrehov spomeniem ešte podnet na zamyslenie o konštatovaní zo s. 93, 

že politický diskurz stojí v synonymickom rade s politickou komunikáciou, jazykom politiky 

a polit. rečou – stotožňuje sa I. Dulebová s týmto konštatovaním? Napokon uvítam autorkinu 

autonómnu reformuláciu myšlienky R. Barthesa, že koncept intertextuality ruší autora ako 

pôvodcu všetkých významov a že jazyk, ktorý autor užíva, má pôvod vo veľkom diskurze 

signifikácie (s. 15).  

 

Publikácia ako celok je v konečnom sumáre ukážkou dobre premyslenej koncepcie 

skúmania intertextuality v rusistickej optike. Obohatená je o množstvo materiálových 

dokladov.  Práca je tak nielen teoreticky presvedčivou, ale aj čitateľsky atraktívnou.  

 

V súlade s vyššie skoncipovaným posudkom hodnotím predloženú prácu ako 

adekvátny podklad na habilitačné konanie a odporúčam, aby po úspešnej obhajobe  

 

bol udelený Mgr. Irine Dulebovej, PhD., titul d o c e n t k a 

 

v odbore slovanské jazyka a literatúry. 
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