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habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

Mgr. Márii Spišiakovej, PhD.  

v odbore všeobecná jazykoveda  

 

 

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

sa dňa 26. 10. 2017 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné 

konanie na udelenie titulu „docent“ Mgr. Márii Spišiakovej, PhD., v študijnom odbore 

všeobecná jazykoveda. 

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

dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 

predseda: prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. /FiF UK v Bratislave/ 

členky:  prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. /FAJ EU/ 

 doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD. /FF UMB/ 

oponenti: prof. Dr. Coman Lupu /FLLS UB, Bukurešť/ 

doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc. 

doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr. /FF UP/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda prof. PhDr. Miroslav Dudok, 

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

 

I. V úvode habilitačnej prednášky Pluricentrický charakter španielčiny. Európska a americká 

španielčina habilitantka charakterizovala pluricentrickú povahu španielčiny, ktorá sa vyvíjala 

divergentne s ohľadom na rozdielne areálové prostredia a externý sociálno-lingvistický vplyv. 

Poukázala na dva najväčšie varianty: americký a európsky. Konštatovala, že v súčasnosti 

jazykový vývin jednoznačne speje k jednotnej panhispánskej jazykovej politike s homogénnym 

jazykom. Americký variant španielčiny smeruje k zjednodušovaniu pod vplyvom sociálno-

politických, kultúrnych, historicko-jazykových okolností. Prednáška bola logicky štruktúrovaná 

a habilitantka v nej prezentovala znalosti z oblasti pluricentrického vývinu španielčiny v 

pôvodnom i nepôvodnom jazykovom prostredí. 

Prednášku hodnotili 5 členovia Vedeckej rady FiF UK: prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., prof. 

PhDr. Mária Kusá, CSc., prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., prof. PhDr. Darina Malová, 

PhD., prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD. 

 

II. Priebeh obhajoby: Habilitantka predstavila svoju prácu El español actual. La unidad y la 

variedad, v ktorej sa zaoberá španielčinou ako jednotným jazykom a zároveň poukazuje na 

prirodzenú rôznorodosť vyplývajúcu z jej geografického rozšírenia a používania rôznymi 

sociálnymi skupinami. Vo svojich analýzach sleduje chyby vo výslovnosti, gramatike, 

neologizmy alebo výpožičky. Mnohé z nich boli napokon španielskou Akadémiou akceptované, 

v čom habilitantka vidí smerovanie k jednotnému homogénnemu španielskemu jazyku. 

Výsledky bádania sa môžu stať východiskom pre ďalšie pozorovanie, či určité javy a fenomény 

budú akceptované Akadémiou, alebo zostanú len na úrovni reči a zaniknú. 
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Po predstavení monografie oponenti predniesli posudky. Za neprítomného prof. C. Lupu 

prečítala posudok členka habilitačnej komisie doc. Ľ. Mešková. Oponenti ocenili komplexný a 

interdisciplinárny prístup autorky. V otázkach sa zamerali na zdroje, z ktorých habilitantka 

vychádzala, na vplyv angličtiny na vývoj španielčiny, možnú súvislosť medzi častým výskytom 

odchýlok od normy a novými tendenciami jazyka. Habilitantka uviedla, že v práci analyzovala 

bežné a rozšírené chyby, ktoré tlakom používateľov Akadémia napokon akceptovala. Do práce 

zahrnula aj ďalšie, ktoré by sa v budúcnosti mohli vplyvom rozšírenia a častého výskytu dostať 

do gramatiky. V odpovedi sa ďalej vyjadrila k faktickým pripomienkam oponentov 

a zdôvodnila svoje tvrdenia. Oponenti vyjadrili spokojnosť s odpoveďami. 

Vo verejnej diskusii sa prof. I. Gerát zaujímal o stav hispanistiky v Nemecku a v USA. 

Habilitantka načrtla stav v USA, kde má španielčina silnú pozíciu aj inštitucionálne zázemie a 

vyučuje sa ako druhý jazyk po angličtine, je bežná i vo verejných prejavoch. Prof. S. 

Ondrejovič sa v súvislosti s variantmi španielčiny zaujímal o existenciu jej spisovnej formy. M. 

Spišiaková objasnila, že španielčina nemá kodifikovanú formu ako napr. slovenčina, určujúci 

v tomto smere je úzus. V odpovedi na otázku prof. L. Adamcovej, ktorý variant španielčiny sa 

vyučuje na Slovensku, uviedla, že na Slovensku sa väčšinou učí európsky variant z dôvodu 

dostupnosti učebníc vydaných v Európe. Tieto učebnice zároveň upozorňujú aj na varianty 

americkej španielčiny a naopak – americké publikácie upozorňujú na európske varianty. Prof. 

A. Heretik ďalej diskutoval o postavení katalánčtiny a prof. O. Mészáros o vzťahoch medzi 

jazykovými variantmi a o ich prípadnej rivalite. Habilitantka kvalifikovane odpovedala na 

všetky otázky 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. Márii Spišiakovej, PhD., vedecko-pedagogického titulu docentka v odbore 

všeobecná jazykoveda a v počte hlasov 5 kladných z 5 prítomných členov komisie odporúčala 

uchádzačku VR FiF UK. 

 

 

V Bratislave 26. 10. 2017                              

 

 

 prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. 

 predseda habilitačnej komisie                                                               


