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N Á V R H 

habilitačnej komisie pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

Mgr. Gabriele Múcskovej, PhD.  

v odbore slovenský jazyk a literatúra  

 

 

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a „Zásad UK“ k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 

sa dňa 29. 6. 2017 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie 

na udelenie titulu „docent“ Mgr. Gabriele Múcskovej, PhD., v študijnom odbore slovenský 

jazyk a literatúra. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FiF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 

dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 

predseda: prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. /FiF UK/ 

členovia: PhDr. Ľubor Králik, CSc. /JÚĽŠ SAV/ 

    doc. Dr. phil. Markus Giger /FF UK v Prahe/ 

oponenti: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. /FF UKF/ 

doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. /FF KU/ 

doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. /ÚJČ AV ČR/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., 

za účasti členov Vedeckej rady FiF UK a ďalších hostí (pozri prezenčnú listinu). 

 

I. V habilitačnej prednáške „Historické jazykové zmeny v ich priebehu a v súvislostiach (so 

zameraním na zmeny v gramatickom vývine jazyka)“ habilitantka vysvetlila otázku jazykovej 

zmeny a s tým súvisiace kľúčové javy v historickej lingvistike – postupnosť a variantnosť.  

Zaoberala sa priebehom jazykovej zmeny, poukázala na javy sprevádzajúce túto zmenu – 

inováciu, propagáciu, selekciu. Osobitný priestor venovala rozdielom a prienikom jazykovej 

diachrónie a synchrónie. Prednášku uzavrela konštatovaním, že skúmanie procesuálnosti 

jazykovej zmeny prekračuje hranice lingvistiky a spája ju s vedeckými disciplínami 

skúmajúcimi spoločnosť. Habilitačná prednáška bola logicky členená, pútavá a zodpovedala 

štandardom odbornej univerzitnej prednášky. 

Prednášku hodnotili 5 členovia Vedeckej rady FiF UK: prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc., 

prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., prof. PhDr. Marta 

Botiková, CSc., prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD. 

 

II. Priebeh obhajoby: Habilitantka predstavila svoju prácu „Jazykové zmeny v historickom 

vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie (na príklade vývinu slovenského 

préterita)“, ktorej cieľom bolo rekonštruovať priebeh jazykovej zmeny, odhaliť motivácie 

jazykových inovácií, úlohu mimojazykových faktorov a pomenovať štádiá vo vývine 

variantnosti. Charakterizovala v nej proces gramatikalizácie a aplikovala fázy tohto procesu na 

vývin tvarov perfekta a préterita od praslovanského po súčasný stav. V širšom historickom 
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vývinovom kontexte analyzovala jazykové zmeny a v závere naznačila ďalšie možné inšpirácie 

gramatikalizácie a jej teórie. 

Po predstavení habilitačnej práce oponenti predniesli svoje posudky a vyzdvihli skutočnosť, že 

dr. G. Múcsková patrí v slovenskej lingvistike do čela historickogramatických výskumov. 

Habilitantka odpovedala na otázky oponentov týkajúce sa degramatikalizácie a jej atribútov, 

možnosti aplikovať vo výskume Dahlov dotazník či dôvodov absencie príkladov z oblasti 

sotáckeho nárečia pri vybraných nárečových ukážkach. Oponenti vyjadrili spokojnosť 

s odpoveďami. 

V následnej verejnej rozprave vystúpili členovia vedeckej rady, členovia habilitačnej komisie 

i hostia. Prof. I. Ripka ocenil, že habilitantka presvedčivo dokázala skutočnosť gramatikalizácie 

a diskutoval s ňou o kategorizácii vs. dekategorizácii. Habilitantka ďalej odpovedala na otázky 

prof. S. Ondrejoviča o zmenách v jazyku, inováciách a o dominancii spisovného jazyka 

v našom kultúrnom priestore. Prof. Ľ. Kralčák a prof. J. Bátora ml. sa zaujímali o zmeny v 

systéme jazyka vplyvom mladšej generácie používateľov jazyka či prelínaním jazykových 

tvarov v multilingválnom prostredí. Habilitantka v odpovedi objasnila, že prienik transferov je 

potvrdený i historicky a ide o prirodzený jav, kedy mladá generácia považuje nové tvary za 

atraktívne a používa ich, staršia generácia tieto tvary odmieta. K tomuto tvrdeniu sa v závere 

diskusie pripojil i predseda komisie prof. P. Žigo a označil transfery za prirodzené slovotvorné, 

interkultúrne a linterlingválne procesy. Habilitantka kompetentne reagovala na všetky podnety 

v diskusii. 

 

III. Záver: Na základe uvedeného zoznamu (životopis, prehľad pedagogickej činnosti, zoznam 

publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác, zoznam 

ďalších ohlasov, charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a charakteristiky k 

návrhu na vymenovanie uchádzačky za docentku) habilitačná komisia vypracovala návrh na 

udelenie Mgr. Gabriele Múcskovej, PhD., vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 

slovenský jazyk a literatúra a v počte hlasov 6 kladných zo 6 prítomných členov komisie 

odporúčala uchádzačku VR FiF UK. 

 

 

V Bratislave 29. 6. 2017                              

 

 

 prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. 

 predseda habilitačnej komisie                                                               


