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Posuzovaná  monografie   Niny   Cingerové,   předložená  jako   habilitační   spis,   představuje

pozoruhodný  autorský  počin,  jelikož  jejím  předmětem  je  poněkud  neprávem  opomíjená
problematika,  která  v slovenské  rusistice  dosud  nebyla  tákto  komplexně  zpracována.  Její
význam přitom výrazně  přesahuje  národní  rámec,  nebot' jak vlastní  předmět výzkumu,  tak
v textu prezentovaný j azykový materiál, a zejména interdisciplinámí metodologické uchopení

problematiky,   založené   na   trendových   pragmalingvistických   přístupech   a   nejnovějších
poznatcích z oblasti  kognitivní  lingvistiky,  sémiotiky  a kritické  diskurzivní  analýzy  mohou
být    inspirativní    pro    další    podobně    zaměřené    výzkumy    zejména    vtěch    zemích
středoevropského areálu, které sdílejí podobnou historickou a jazykovou zkušenost.

Autorka v práci zúročuje a účelně propojuje vlastní badatelské výsledky a zkušenosti jednak
z oblasti   metodologie   diskurzivní   analýzy,   jednak   z   výzkumu   ruských   lingvoreálií,   a

předkládá tak teoreticky velmi solidně podložený a materiálově neobyčejně zajímavý a živý
obraz geneze, fimgování a současné aktualizace specifických jazykových jevů sovětské etapy
vývoje   ruské   společnosti,   označovaných   souhmně   jako   sovětizmy.   Aktuálnost   dané

problematiky spočívá přes její zdánlivou historičnost zejména v tom, že se autorka neomezuj e
pouze na zpětný pohled na ideologicky deformovanou jazykovou praxi sovětské společnosti
20. století, ale na zcela současném jazykovém materiálu přesvědčivě dokládá využívání těchto

jazykových  jednotek   a   textových   fragmentů   a  jejich   účelových   řečových   modifikací
v diskurzivní praxi současné ruské společnosti.

Práce  je  tak  významným  příspěvkem  ke  konstituování   politické   lingvistiky  jako   nové
mezioborové  lingvistické  disciplíny,  která  se  v slovenském  akademickém  prostředí  začíná
v posledních  letech  pod  tlakem   společenské  praxe  velmi  dynamicky  rozvíjet  (viz  např.
významné  publikační  výstupy  dosud  tří  mezinárodních  konferencí  Jc!z);k  a  po/!.fz.ti.   jva

pomecíz!'    /z.Jcgv!.Jf!.b;    a   po/z.foJógz.e    J-JJÍ,    pořádaných    Fakultou    aplikovaných   jazykov
Ekonomickej univerzity v Bratislave ve spolupráci s SAV v letech 2016-2018).

Vmakrostruktuře   textu    lze    zřetelně   rozeznat   dvě    základní    obsahově    a   částečně    i
metodologicky  odlišné,  nicméně  logicky  na sebe  navazující  a vzájemně  se  doplňující  části.
První část tvoří úvodní čtyři kapitoly práce, jejichž obsahem je pojednání o sovětizmech jako
objektu lingvistického výzkumu. Autorka se zde systematicky věnuje vymezení, klasifikaci a
zevrubné charakteristice sovětizmů j ako j ednotek ideologického j azykového kódu sovětského
období   vývoje   ruské    společnosti,   přičemž   prokazuje   širokou   i   dostatečně   hlubokou
obeznámenost   s dosavadními   výsledky   podobně   orientovaných  prací  jak  domácích,   tak

především  zahraničních  badatelů,  které  dokáže  jak  kriticky  hodnotit,  tak  plodně  využívat
k vlastní interpretaci shromážděného jazykového a řečového materiálu. V rámci vyčleněných
kategorií sémantických, slovotvomých, stylistických a propriálních sovětizmů autorka věnuje
zvláštní pozomost jejich stylistické charakteristice, přičemž pro potřeby práce zavádí vlastní

pracovní temín „sovětizmy s komunikativní fimkcí", kterými rozumí útvary s větnou stavbou
mající charakter precedentních výpovědí. Na tomto místě je vhodné poznamenat, Že koncept



precedentnosti řečových jednotek se ukazuje jako metodologicky nosný zejména v druhé části
práce, o níž bude řeč později.

Ve druhé kapitole  se jako metodologicky št'astný krok ukázalo využití rozdělení  sovětského

jazyka  převzaté  od  českých  autorů  Slovníku  komunistické  totality  na  tzv.  v-jazyk  Oazyk
vládců)   a  o-jazyk   Oazyk   ovládaných),   což   autorce   v komparaci   s konceptem   „druhého
novojazu"  Benedikta  Samova  umožnilo  dostatečně  plasticky  ukázat,  že  jazyk  sovětského
období  nelze  chápat jako  homogenní  diskurz  ani jako  celek,  ale  ani  v rámci  tzv.  ,jazyka

protestu",  jenž   se  jako   kognitivní   reakce   na   oficiální  jazyk   komunistické   moci   také
nerealizoval pouze v antagonistických souřadnicích,  ale  často  pouze jinak jazykově  odrážel
defomovanou sociální realitu.

Nutnost    a    přínosnost    interdisciplinámího    přístupu    ke zkoumané    problematice    jsou
nejprůkazněji  demonstrovány  v záměmě  konfrontačně  pojmenované  kapitole  Jdeo/oge'm);,
m)/Ío/ógemz.  vs.  §oi;e'Íz.z7#);,  ve  které  se  autorka  kriticky  vypořádává  s nejen jazykovědnými
teoriemi,  které  pracují  s konceptem  ideologému  a  pojmem  ideologie  vůbec.  V  poměmě
hluboké    kritické    analýze    názorů    badatelů    různé    orientace    správně    poukazuje    na

problematičnost  a  metodologickou  omezenost  aplikovatelnosti  těchto  axiologicky  ošidných
konceptů,  kterým  se  sama (spolu s pojemem mytologému) ve  svých analýzách programově
vyhýbá.

První oddíl práce netradičně a poněkud překvapivě uzavírá přehled stěžejních prací z oblasti
výzkumu sovětizmů, který bychom očekávali spíše v úvodu spisu, nicméně z hlediska celkové
koncepce textu nepůsobí toto řazení kapitol nikterak rušivě.

Druhá část předložené  habilitační práce, jejíž jádro  tvoří  pátá kapitola, je  věnována životu
sovětizmů a jejich aktualizacím v postsovětském politickém diskurzu. Jednotlivé podkapitoly
zde  představují  jakési  volně  na  sebe  navazující  „případové"  studie,  v nichž  autorka  na

příkladech   analýzy   současného   textového   výskytu  jazykových  jednotlivin,   konkrétních
řečových  fragmentů  nebo  úzce  vymezených  typů  pojmenování  ukazuje,  jak jsou  mnohé
verbální   jednotky    sovětského    ideologického    kódu    v současném    mediálním    diskurzu
využívány jako  specifický  způsob jazykové reakce na aktuální  společenské  a politické  dění
v současném   Rusku.   Na   materiálu   především   novinových   titulků   autorka   přesvědčivě
dokumentuje, že aktualizované sovětizmy plní v současném politickém diskuzu v zásadě trojí
fiJnkci,  a  sice  slouží  jako  „nástroj  poznávání,  jako  zbraň  při  dekonstrukci  dominantních
diskuzů a jako předmět jazykové hry", přičemž ve většině případů se tyto fúnkce do značné
míry prolínaj í.

Poněkud nevyužitý zůstal z našeho hlediska potenciál poslední části páté kapitoly, věnované

procesu  deideologizace  sovětizmů,  která má  spíše  charakter marginální  poznámky  s nepříliš
bohatou  a  průkaznou  exemplifikací,  ačkoliv  lze  předpokládat,  Že  tento  typ  aktualizace  a
sémantické   transformace   sledovaných  jazykových  je\ů   představuje   v diskuzivní   praxi
současných  ruských  médií  daleko  širší  a  složitější  proces.  Tento  relativní  nedostatek  lze
nicméně  vysvětlit  a  omluvit  obtížemi  při  cíleném  vyhledávání  a  identifikaci  textových
výskytů jevů tohoto typu.



Závěrečná kapitola je věnovaná jazykové konceptualizaci  opouštění vlasti v době existence
Sovětského  svazu  a  aktualizaci  příslušných jazykových jednotek  ve  změněné  společenské
situaci  po  jeho  rozpadu.  Ačkoliv  se  zde  autorka  v zásadě  přidržuje  prověřených  postupů
struktumě-ftinkční a sémanticko-stylistické analýzy zkoumaných nominací a dynamiky jejich
fungování   v sovětském   a   postsovětském   jazykovém   prostoru   a   záměmě   se   vyhýbá
nabízejícím   se   ideologizujícím   a   zjednodušujícím   interpretačním   paralelám,  je   i   tento
komparativní pohled na dílčí, nicméně tematicky signifikantní výsek diskuzivní praxe dalším

průkazným dokladem toho, jak výrazně se společenská praxe sovětského období vývoje ruské
společnosti ve 20.  století a sovětský oficiální i neoficiální jazyk jako její odraz podepsaly na
ruské mentalitě  a nakolik  se  inerce  sovětského  vnímání  reality projevuje  v životě  současné
ruské společnosti a jeho j azykové a řečové reflexi.

Z hlediska  obecně  přijímaných  kritérií  textovosti  a  požadavků  na  obsahovou,  jazykovou
a formálně  struktumí  stránku,  včetně  množství  a  korektnosti  odkazů  na  relevantní  domácí
i zahraniční zdroje, předkládaná práce splňuje všechny parametry kvalitního odbomého textu
v dané  vědní  oblasti.  Autorka  v ní  prokazuje  vysokou  schopnost  abstrakce  a  analyticko-
syntetického  myšlení,  coŽ  se  odráží  vjejím  sofistikovaném  metajazyku  v  míře,  která  je
v některých teoretických pasážích textu až poněkud na překážku jeho čtivosti a občas i jasné
srozumitelnosti.

Při celkovém hodnocení habilitační spis Niny Cingerové ve všech hodnotitelných aspektech,
tj. z hlediska původnosti, odbomosti, přínosu nových poznatků, a také z hlediska jazykového
a  fomálně  textového  splňuje  požadavky  kladené  na  habilitační  práce  v oblasti  filologie,
a doporučuji proto, aby byl přijat jako základ pro habilitační řízení, a aby autorce byla po jeho
celkově  uspokojivém  průběhu  udělena  vědecko-pedagogická  hodnost  docentky  v  oboru
Slovanské j azyky a literatúry.

:j,Í:áá
doc. P Jiří Gazda, CSc.

Bmo,10.11. 2019


