
Oponentský posudok vedeckej a pedagogickej činnosti k inaugurácii doc. PhDr. 

Miloslava Vojtecha, PhD. Vypracoval prof. PhDr. Peter Káša, CSc., Filozofická fakulta  

Prešovskej univerzity  v Prešove 

 Absolvent FF UK Bratislava študijného programu slovenský jazyk a literatúra  - 

história, doc. Miloslav Vojtech, sa viac ako dve desaťročia zaoberá v oblasti pedagogickej 

i vedeckej činnosti problematikou dejín slovenskej literatúry na prelome 18. a 19.  storočia 

(doznievanie baroka až začiatky romantizmu). Jeho profiláciu však celkom prirodzene a 

kontinuálne podmieňoval aj záujem o metodologické otázky literárnej vedy najmä literárnej 

histórie. V dvoch monografiách a dvoch učebných textoch, ale aj v početných štúdiách, 

recenziách a popularizačných textoch v rozličnej intenzite otváral aj špecifické a často 

diskutované a do dnešných dní aj diskutabilné otázky spojené s hľadaním optimálnych 

spôsobov vedeckej i didaktickej prezentácie literatúry. Išlo mu o hľadanie dynamických 

a nejednoznačných relácii medzi jedinečným umeleckým textom a jeho štandardizovanejším 

sociálnym štatútom, teda miery zviazanosti  medzi sférou umeleckého (literárneho) 

a spoločenského  života.  

 Pedagogickú činnosť začal doc. Vojtech  hneď po štúdiách a počas doktorandského 

štúdia. Neskôr pôsobil ako asistent,  potom odborný asistent a od roku 2005 teda už vyše 

desať rokov je docentom v odbore slovenský jazyk a literatúra. Tento pedagogický kariérny 

postup na univerzite sa formoval paralelne s jeho vedeckými aktivitami. Primeraná 

publikačná činnosť bola na začiatku podmienkou, ale tá je už dnes dostatočnou garanciou 

pedagogickej i vedeckej zrelosti inauguranta. Primárne to dokazuje a potvrdzuje v niekoľkých  

fundamentálnych a často citovaných vedeckých štúdiách zahrnutých do dvoch vedeckých 

monografií: Od baroka k romantizmu (2003) a Literatúra, literárna história 

a medziliterárnosť (2004). Najmä prvá práca má výrazne problémový, ba v niektorých 

momentoch až polemický charakter. Viaceré otázky sa tu otvárajú jednak reinterpretáciou 

kanonických učebnicových textov, ale aj (znovu)objavením menej známych či pozabudnutých 

textov. V autorskom rukopise doc. Vojtecha dochádza k citlivému a inšpiratívnemu 

prepojeniu filologickej a historickej metódy vedeckej práce, pričom metodologickým 

východiskom je stále inšpiratívny štrukturalistický koncept literárnych dejín F. Vodičku 

(Struktura vývoje, 1969).  Veľmi správne upozorňuje na to, že slovenská literárna história 

tradične prezentovala obdobie národného obrodenia dogmaticky. Zdôrazňuje, že vo svojej 

metóde dáva prednosť „empirickému postupu, ktorý vychádza z komparatívnych kritérií 

a z autonómnych vlastností literárnych diel ako nositeľov istej miery dobovej typickosti“.  

Túto tézu doc. Vojtech aplikuje aj vo svojich učebných textoch najmä tým, že v slovenskom  



kultúrnom kontexte systematicky pracuje s kategóriami preromantizmus a biedermeier, ktoré 

narúšajú a problematizujú statický vývinový model, ale rovnako otvárajú aj nové 

komparatívne možnosti výskumu slovenskej literatúry v stredoeurópskych i európskych 

súvislostiach. Práve tieto momenty sa dostávajú do popredia v ostatných rokoch aj v nových 

interpretáciách diela J. Kollára (R. Kiss-Szemán, M. C. Putna, P. Zajac ... ). Doc. Vojtech 

však o mnohých týchto otázkach podnetne a inšpiratívne písal už takmer pred dvadsiatimi 

rokmi v štúdii:  Klasicista – preromantik – romantik. K otázke slohovotypologického 

zaradenia básnickej tvorby J. Kollára v českej  a slovenskej literárnej histórii, ktorá  bola 

publikovaná v časopise SAV Slovenská literatúra (1999, 46, č. 1, s. 34 – 41). Tieto a ďalšie 

štúdie (napríklad o špecifikách česky písanej literatúry na Slovensku) tvoria jadro druhej 

monografie. Ako vysokoškolský pedagóg však doc. M. Vojtech celkom prirodzene 

nerezignuje na prísnu a hermeticky uzavretú akademickú vedu, ale aktívne vstupuje do 

priestoru, kde sa predpokladá širší čitateľský okruh. Jeho odborné texty ponúkajú budúcim 

humanitne orientovaným pedagógom, ale rovnako zahraničným slovakistom (prekladateľom, 

popularizátorom slovenskej kultúry)  plastický a vnútorne bohato štruktúrovaný obraz 

slovenskej literatúry v zlomových obdobiach. Učebnicová prezentácia „slovenskej 

klasicistickej a preromantickej literatúry“ (názov knihy, Bratislava 2017)  má aj primeraný  

didaktický potenciál s podnetmi aplikovateľnými vo vyučovacom procese najmä na stredných 

školách.  Myslím tu najmä na prehľadnú a vnútorne logicky členenú obsahovú štruktúru, ako 

aj grafickú úpravu s fotodokumentáciou. V týchto súvislostiach treba pripomenúť, že doc. 

Vojtech participoval na príprave hesiel populárneho Slovníka slovenských spisovateľov (Libri 

1999), pre sériu Knižnica slovenskej literatúry  edične pripravil dielo J. Kollára, spolu 

s podnetnou štúdiou Ján Kollár – tvorca slovanského mýtu  ( 2009),  spolupracoval s 

rozhlasom, ale jeho rukopis majú aj prednáškové cykly z oblasti literatúry a kultúrnej histórie 

v rámci letnej školy Studie Academica Slovaca, kde aktívne pôsobí počas celej svojej 

profesionálnej kariéry.    

 Typickým znakom tvorivej metódy M. Vojtecha je smerovanie k explikatívnosti , ale 

rovnako aj metodologická konzistentnosť a hodnotový konzervativizmus, ktorý je markantný 

nielen vo vedeckých štúdiách, ale  aj v dvoch ostatných publikáciách - skriptách: Úvod do 

štúdia literárnej histórie . Bratislava : STIMUL, 2012 a  Slovenská klasicistická 

a preromantická literatúra. Bratislava 2017.  Autor nepodlieha módnym trendom v súčasnej 

literárnej vede, ktoré často relativizujú práve dva základné piliere jeho literárnohistorickej 

metódy 1/ rešpektovanie historizmu v literárnom procese, keď literárne texty sa interpretujú 

len vo svojich vnútrotextových štruktúrach), 2/filologický štatút literatúry a literárnosti, keď 



sa umelecké texty interpretujú len ako znaky kultúry v sociálnej sfére. Svoju 

literárnohistorickú metódu, teda aj spôsob periodizácie vyvodzuje zo štrukturalizmu. 

Akcentuje fakt, že premeny v literatúre (literárnej produkcii) sú primárne podmienené 

filologickými princípmi.  Obhajuje aj často spochybňovanú periodizáciu literatúry, ktorá 

„zostáva nástrojom pre efektívne pochopenie dlhodobého literárneho vývinu a jeho zložitosti 

a pred ktorou stojí každý autor literárnohistorickej  syntézy(s. 19)“. V týchto intenciách doc. 

Vojtech polemizuje aj s didaktickým modelom ahistorického vyučovania literatúry ako série 

interpretácií autonómnych textov, literárnych diel, ktorý sa zaviedol v roku 2008 do 

stredoškolského literárneho vzdelávania. „Azda najzásadnejšou zmenou  bola rezignácia na 

literárnohistoricky koncipované vyučovanie literatúry na stredných školách a redukcia počtu 

vyučovacích hodín venovaných literárnemu vzdelávaniu. Kurz Úvod do štúdia literárnej 

histórie si kladie za cieľ aspoň čiastočne zaplniť deficit spôsobený nekoncepčným a 

problematickým modelom literárneho vzdelávania na stredných školách a podať sériu 

základných informácií o literárnej histórii a literárnom procese, na ktorých budú môcť 

študenti stavať pri štúdiu ďalších špecializovaných literárnohistorických seminároch“. Tento 

kritický postoj je legitímny, ale problém je otvorený, lebo diskusie o tom ako efektívne učiť 

literatúru alebo ako vychovávať budúcich čitateľov sú dnes naliehavé, ale takmer 

nedefinovateľné.  Prekvapujúce je však to, že autor vo svojich aj najnovších knižných prácach 

stále programovo operuje s tradičnými a metodologicky problematickými periodizačnými 

kategóriami: národné obrodenie a obrodenecká literatúra. Myslím si dokonca, že najmä pre 

študentov sú to zbytočne znejasňujúce elementy v systéme štandardizovaného  

celoeurópskeho periodizačného modelu: barok – osvietenstvo – romantizmus. Napriek tomu, 

že interdisciplinárny prístup v humanistike je veľmi dôležitý, otázka národných 

(nacionálnych) hnutí , ba mala byť primárne jadrom vyučovania predmetu (kultúrnej) histórie. 

Naopak, literárna história, v rámci prezentácie národnej literatúry by mala razantnejšie 

otvárať otázky, ktoré sa dotýkajú 1/ jedinečnosti, nadčasovosti a estetických kvalít slovenskej 

umeleckej literatúry, 2/ modifikácie a inovácie slovenského literárneho kánonu, 3/ 

efektívnejšej aplikácie literárnej komparatistiky, ktorá by mala presiahnuť tradičný česko-

slovenský kontext .  Tieto záverečné myšlienky sú aj podnety do diskusie pre doc. M. 

Vojtecha.       

 Na základe preštudovaných materiálov navrhujem, aby sa po úspešnej inaugurácii 

udelil doc. PhDr. Miloslavovi Vojtechovi, PhD. pedagogický titul profesor v odbore 

slovenský jazyk a literatúra. 

 

V Prešove 30. 1. 2018                                          prof. PhDr. Peter Káša, CSc. 


