
Oponentský posudok na vymenúvacie konanie doc. PhDr. Miloslava Vojtecha, PhD., za 

profesora v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 

 

Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., patrí medzi tých literárnych vedcov, ktorí svoje metódy 

vedeckej práce v oblasti literárneho dejepisectva – dominantnej sféry jeho odborných 

záujmov, vytváral v tvorivých konfrontáciách s výraznými osobnosťami z radov jeho 

učiteľov, generačných kolegov, ale aj literárnovedných odborníkov zo zahraničia (J. Zambor, 

V. Mikula, E. Brtáňová, L. Čúzy, G. Gáfriková, E. Fordinálová, M. Hamada, O. Čepan, M. 

Mikulová, P. Zajac, D. Hučková, D. Škvarna, I. Pospíšil, M. Zelenka, J. Kuzmíková, P. Káša 

a i.). K tomu treba dodať, že k jeho výskumnej orientácií mu v značnej miere pomohlo aj 

kvalitné vzdelanie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore slovenský jazyk 

a literatúra – dejepis a odborná a pedagogická orientácia na literárnohistorické disciplíny, 

predovšetkým z oblasti dejín slovenskej literatúry 19. storočia. Výsledky svojich výskumných 

aktivít uplatňuje v nadstavbových literárnohistorických kurzoch vo všetkých troch typoch 

štúdia realizovaných na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK v Bratislave , 

ale aj ako člen špičkového vedeckého tímu na spomínanom fakultnom pracovisku.  

Docent Vojtech patrí medzi vekovo strednú generáciu literárnych vedcov, napriek 

tomu svojou pracovitosťou a tvorivým prístupom k témam svojho vedeckého záujmu zaujal 

odbornú verejnosť na Slovensku aj v zahraničí. Svedčia o tom nielen štatistické ukazovatele 

jeho publikačnej činnosti a ohlasov na ňu, ale aj členstvo v redakčných radách odborných 

domácich a zahraničných časopisoch a aktivity spojené s riešením grantových úloh. V tejto 

súvislosti by som chcel vyzdvihnúť jeho aktívnu spoluúčasť na riešení medzinárodného 

projektu č. 405/95/1548 Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století ve 

středoevropských souvztažnostech, v ktorom sa zaoberal kultúrne citlivou problematikou  

češtiny ako literárneho jazyka na Slovensku v období národného obrodenia. Nazdávam sa, že 

do portfólia vysokoškolského učiteľa slovakistiky patrí aj kultúrno-osvetová činnosť súvisiaca 

s popularizáciou národnej literatúry a kultúry doma aj v zahraničí. Doc. Vojtech vykonáva 

túto činnosť s veľkým zanietením ako lektor a prednášateľ na Letnej škole slovenského 

jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca už 17 rokov. Tento popularizačný, ale zároveň aj 

vzdelávací rozmer Vojtechovej práce vysokoškolského učiteľa slovakistiky možno vidieť aj 

v jeho piatich vysokoškolských učebniciach a skriptách, v ktorých predstavil profily 

vybraných osobností slovenského literárneho života rozličných generácií, problematiku 

literárnej histórie ako literárnovednej disciplíny a korpus problémov klasicizmu a 

preromantizmu v slovenskej literatúre. Ocenil by som aj Vojtechovu spoluprácu so 



Slovenským rozhlasom na príprave vzdelávacích relácií v rámci cyklu Autor na dnes, kde 

urobil výber slovenských spisovateľov s odborným komentárom pre potreby jednotlivých 

ročníkov stredných škôl, literárnych odborníkov a milovníkov čítania. 

Odborná profilácia docenta Vojtecha sa od jeho vysokoškolských štúdií nezmenila. Je 

to oblasť literárneho dejepisectva, ktorá má dva dominantné rozmery. Prvý rozmer zahŕňa 

problematiku teóriu a metodológiu literárnohistorického výskumu, druhý rozmer je ukotvený 

v interpretačných sondách do literárno-slohových formácií a autorského zázemia slovenského 

literárneho baroka, rokoka, klasicizmu, preromantizmu a biedermeiera. Do týchto tematických 

okruhoch možno vtesnať väčšinu jeho štúdií v monografiách  Od baroka k romantizmu, s 

podtitulom Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780 – 1840   z roku 

2003 a  Literatúra, literárna história a medziliterárnosť z nasledujúceho roku, pričom aj 

ďalšie jeho štúdie z obdobia po roku 2004 ukazujú možnosti a cesty interpretácie literárnej 

histórie, osobitne histórie slovenského písomníctva v uvedených obdobiach.  

 Prvá z uvedených monografií nadväzuje na tradíciu literárnohistorického skúmania 

starších období slovenskej literatúry, ale súčasne ju kriticky prehodnocuje.  Týka sa to najmä 

revízie staršej typológie smerov, prúdov a tendencií, ktoré smerovali k monopolizácii 

dominantných literárnych smerov. Docent Vojtech prišiel s pluralitným modelom, podľa 

ktorého literárny proces vo všeobecnosti, nevynímajúc literárny proces v období od baroka po 

romantizmus, je mnohotvárny, dynamický, alebo, povedané terminológiou Petra Zajaca, 

výrazne „pulzačný“.  Z tohto pohľadu pristúpil k výkladu slovenskej literatúry obdobia rokov 

1780 – 1840. Uvedené obdobie pracovne rozdelil na tri kategórie (regresívne: baroko, rokoko; 

konštantné: klasicizmus, sentimentalizmus, folklór; progresívne: preromantizmus, 

biedermeier, romantizmus), pričom hranice medzi nimi, obrazne povedané, spriechodnil, čím 

vznikol priestor pre „... prestupovanie v rámci tvorby jednotlivých autorov a ich literárnych 

textov“ (s. 32). Deväť štúdií v tejto knižnej práci je názorným príkladom na to, ako možno 

tvorivo zužitkovať doterajšie teoretické uvažovanie o charaktere slovenskej obrodeneckej 

literatúry a podnety zo súčasnej literárnovednej metodológie na nové uchopenie genézy 

a komplikovaného vývoja slovenskej literatúry od baroka po biedermeier. Cenným výsledkom 

knihy je, okrem iného, aj znovuobjavenie žánru príležitostnej poézie od humanizmu po 

osvietenstvo, funkčné včlenenie komparatistického hľadiska pri sledovaní účasti česky 

píšucich básnikov na rozvoji slovenského básnického rokoka a preromantizmu, podrobné 

rozbory vnútrotextového synkretizmu v tvorbe Jána Hollého a tzv. prechodových básnikov – 

Augustína Doležala a Vojtecha Šimka, ale napríklad aj metodicky  priam vzorové hľadanie 

terminologických a typologických súvislosti  a odlišnosti slovenského preromantizmu a 



biedermeiera. Nemôžem nespomenúť, že problematika biedermeieru je v slovenskom 

literárnohistorickom skúmaní pomerne nová. Doc. Vojtech sa práve tejto téme začal venovať 

systematicky. Dôkazom je nielen štúdia v jeho knižnej práci, ale aj jedna kapitola 

v zahraničnej monografii, ktorá vznikla v spolupráci Sankt-Peterburskej štátnej univerzity 

(Rusko) a Univerzity v Siedlciach (Poľsko). Miloslav Vojtech sa v nej venuje problematike 

biedermeieru v slovenskej literatúre 30. a 40. rokoch 19. storočia. 

Druhá knižná práca Miloslava Vojtecha Literatúra, literárna história 

a medziliterárnosť  je pokračovaním jeho predchádzajúcej monografie. Autor v nej prehĺbil 

poznanie o epoche národného obrodenia skúmaním zaujímavých tém. Napríklad podrobne sa 

venoval málo známej literárnej tvorbe Bohuslava Tablica, Jána Hollého, Jána Kollára, 

Augustína Doležala a Vojtecha Šimka. V knihe pripomenul, okrem iného, súčasnej slovenskej 

literárnej histórii, že aj v prácach starších literárnych vedcov (napríklad Celestín Lepáček, 

poľský slovakista Władysław Bobek, či český literárny historik Albert Pražák) možno nájsť 

mnoho podnetov na to, ako skúmať nielen národno-osvetovú, ale aj estetickú a poetologickú 

povahu literatúry predrealistickej epochy. Do monografie autor zaradil aj dve kapitoly, ktoré, 

podľa mňa, otvárajú pre neho nové výskumné témy, ktorým sa môže v budúcich rokoch  

intenzívne venovať. Ide o otázky medziliterárnych vzťahov, ktoré skúmal jednak z pozície 

umeleckého prekladu (Umelecký preklad a medziliterárne vzťahy v období národného 

obrodenia), a jednak z úrovne československých medzikultúrnych kontaktov (Čeština ako 

literárny jazyk na Slovensku v období národného obrodenia). V uvedených kapitolách 

presvedčivo ukázal, že sa dobre orientuje v teórii prekladu, v téme medziliterárnych 

spoločenstiev, v otázkach obrodeneckých zápasov o podobu národného jazyka, ale aj v 

komplikovaných vzťahoch a súvislostiach slovanských a európskych literatúr. 

Obidve knižné práce docenta Vojtecha, ale aj jeho ďalšie nemenované 

literárnohistorické štúdie oslovili literárnu vedeckú obec nielen na Slovensku, ale aj 

v zahraničí, zvlášť  v slovanských krajinách, čo je signál, že sa výskumne uberá dobrým 

smerom. Na Vojtechových prácach by som vyzdvihol najmä presvedčivosť výkladov 

literárnych textov starších období, jeho dobrú znalosť historických reálií, metód 

literárnovednej práce, literárnych smerov, prúdov a tendencií, a to nielen v teórii, ale aj v 

reálnej praxi slovenského písomníctva 18. a 19. storočia.  

Docent PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. svojou všestrannou akademickou činnosťou 

preukázal, že je pripravený plniť náročné úlohy profesora v odbore slovenský jazyk 

a literatúra, výrazným spôsobom sa podieľať na formovaní literárno-kultúrneho vedomia 

mladej vysokoškolskej generácie a ďalej skúmať svoje obľúbené témy z oblasti slovenského 



literárneho dejepisectva. Z uvedeného dôvodu odporúčam, aby bol menovanému po 

úspešnom inauguračnom konaní, teda po splnení všetkých vysokoškolskou legislatívou 

predpísaných podmienok, udelený titul profesor v odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra. 

 

 

 

 

 

Košice 30. 1. 2018                                                                            prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 

 


