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POSUDOK 

 

na habilitačnú prácu Štylistika súčasného slovenského jazyka  

autora Mgr. Miloša Horvátha, PhD. 
 

Autor v predhovore recenzovaného textu po signalizovaní závažnosti celej nadmieru 

rozpínavej problematiky textu a štýlu naskicoval niekoľko dôvodov na predstavenie svojej 

koncepcie štýlu, štylizovania a štylistiky (s. 5). Zámer primerane vymedziť širokospektrálnu 

problematiku a vybudovať koncepciu s patričným autorským vkladom si v čase svojho zrodu 

vyžadoval voľbu vhodného žánru. M. Horváth hľadal zodpovedajúcu platformu na území 

vymedzenom pojmami „vedecká práca/vedecká publikácia (s. 5, 8, 11) – učebný 

text/vysokoškolská učebnica (s. 8, 9) – učebný materiál (s. 10)“. Napokon sa výsledok jeho 

počinov usídlil v registri publikačnej činnosti v podobe vysokoškolskej učebnice.  

Úmyslu prezentovať koncepciu štýlu a štylistiky ako relatívne homogénnu a ucelenú 

fúziu poznatkov klasickej funkčnej štylistiky a moderných komunikatívno-pragmatických sond 

do procesu a výsledku textácie s pridaním vlastných vedeckých úvah a postrehov 

(vymedzenie na s. 9) autor podriadil skelet a rozčlenenie publikácie. Uvedomoval si pritom 

faktickú nemožnosť predostrieť komplexný obraz o vskutku náročnej problematike, ktorej 

zložitosť a šírku predznačuje titul. Usiloval sa predostrieť „rozšírenú teoretickú bázu na 

pochopenie základných pojmov, pojmových štruktúr, princípov a procesov v oblasti 

jazykovednej štylistiky“ (s. 8). Nemienil teda presunúť projekt len do podoby prakticistického 

návodu na nadobudnutie potrebných dispozícií kvalitného a originálneho štylistu (s. 8). 

Pokúsil sa vyhľadať a dosiahnuť prijateľný kompromis medzi oboma uvedenými líniami. 

Práca je okrem rámcových zložiek rozvrstvená do 6 kapitol. Celok utvára kónickú štruktúru, 

odrážajúc postup od všeobecného (teoretického, abstraktného, spoločenského) k špecifickému 

(praktickému, konkrétnemu, skupinovému/individuálnemu).  

Kniha v čase jej prípravy a dopracúvania pred publikovaním prešla štandardným 

recenzným pokračovaním a boli na ňu vypracované dva posudky. S ohľadom na odborno-

etický rámec minulostného stavu a s rešpektovaním účelu, ktorý text plní v čase posudzovania 

po piatich rokoch od svojho knižného zverejnenia, zameriavam pozornosť na vzťahovo-

kontrastívne zhodnotenie silných stránok, inovácií a prínosu a taktiež obmedzení, 

polemických či slabších miest v publikovanom diele. Poslaním je podnietiť hodnotnú, kritickú 

rozpravu o vlastnom predmete posudzovania v jeho kontexte a vo svetle vedeckých, odborno-

pedagogických a osobnostných požiadaviek, t. j. v prepojení s administratívnymi 

a procedurálnymi požiadavkami, ktoré sú kladené na protagonistu habilitačného konania. 

Koncepcia, predurčenie a kompozícia Horváthovej vysokoškolskej učebnice ťaží zo 

stretu – prieniku a/alebo súbežnosti, ale i napätia či protirečivosti niekoľkých určujúcich línií. 

Ako inšpiratívne pracovné východisko na uskutočnenie zámerov sa okrem kvalitne poznanej 

tvorby J. Mistríka preukazuje Praktická štylistika D. Slančovej (1. vyd. 1994; 2. vyd. 1996) 

a vysokoškolská učebnica Slovenský jazyk a sloh (J. Findra – G. Gotthardová – J. Jacko – E. 

Tvrdoň, 1984; 2. vyd. 1986). M. Horváth sa zreteľne hlási ku konštantám funkčnej 

lingvistickej štylistiky, ktorá sa potvrdila vo všeobecnom – vedeckom a metodickom zmysle, 

overila sa aj v plodnom a viacstranne prínosnom československom spolujestvovaní a ktorá je 

prinajmenšom v synchrónnom poňatí považovaná za nevyhnutný teoreticko-metodologický 

základ aj v koncepciách s interdisciplinárnym profilom, presahmi či ambíciami. 

Už na prvých stránkach publikácie (s. 9 a nasl.) autor signalizuje koncepčný základ 

a terminologické inštrumentárium vsadené do jeho štylistickej stavby. Ide o teoreticko-

metodologické podložie syntetickej štylistickej teórie J. Mistríka vedno s teóriami a 

aplikačnými postupmi známymi z polstoročného programového budovania štylistiky ako 

vednej a študijnej disciplíny, ktorá integruje dôkladne synchronizovaný jazykový systém 
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s jeho štruktúrovanými úrovňami a komunikačnými predispozíciami v ponímaní J. Findru 

a ktorá je interpretovaná, rozvíjaná a obohacovaná aj jeho žiakmi a nasledovníkmi z 

prostredia bystrickej sociolingvistickej školy (neoficiálne, dnes už vcelku známe pomenovanie 

uviedol do obehu na počiatku 90. rokov J. Mlacek).  

M. Horváth zvažuje, vyberá a aplikuje teorémy, výsledky a inšpirácie z diela J. Findru 

v celosti i detailoch čiastočne, občas i polemicky pri predstavovaní základných pojmov 

a kategórií v štylistike (3. kapitola). Horváthova dôkladnosť sa prejavuje najmä pri 

zužitkúvaní binárnej teórie textu s textovými modelmi hĺbkovej (obsahovej, významovej) 

a povrchovej (formálnej, výrazovej) štruktúry, pri vykladaní paradigmatiky štylém (5. 

kapitola) a pri rozpracovaní štylistiky formálnych modelových štruktúr – jazykových štýlov 

(6. kapitola). Autor sa pritom netají sklonmi začleňovať do svojho prístupu ani 

motívy, koncepcie a výzvy pragmakomunikačne orientovaných smerov a prúdov; o tom 

svedčí 4. kapitola s explikáciou konštitutívnych princípov v jazykovednej štylistike 

 navigáciou na explanačnú štylistiku. Zamýšľa pritom vyvažovať vzťahy medzi teóriou 

a praxou, medzi objektívnym a subjektívnym, racionálnym a emocionálnym v ľudskej 

komunikácii. 4. kapitolu s konštitutívnymi princípmi štylistiky považujem za zručne 

spracovanú, poskytujúcu podnety na previazanie jazykovednej štylistiky s procedurálne a 

sémanticko-pragmaticky podmienenými trendmi v modernom interdisciplinárnom priestore.      

 Habilitant do svojho občas kompendiového výkladu štýlu a štylistiky začleňuje aj 

účastníkov komunikačných udalostí a adresátov knihy, jemne zvýrazňujúc mediálnu 

komunikačnú sféru s jej jazykovo-štylistickými predispozíciami a osobitosťami. Publikácia je 

nasýtená odkazmi na vybrané poznatkové zdroje; viaceré položky zo súpisu literatúry pritom 

nie sú previazané odkazovým aparátom na hlavný text. Mienené didaktické črty a podnety sú 

v nej aktivizované v podobe ilustratívnych príkladov. Tie sú zaradené do textu bez osobitného 

návestidla a nepožadujú zaujatie metodického stanoviska, príp. sú prítomné implicitne. 

Štylistika súčasného slovenského jazyka poskytuje indície, že štruktúrno-systémovej 

paradigme prirodzeného jazyka vsadenej do komunikačného, interpretačného, 

hodnototvorného, kulturologického a prakticistického rámca 1. sa nepotrebuje vyhýbať žiadna 

moderná jazykoveda s jej odvetviami  a 2. lingvistické smery a prúdy rozvíjané a pestované 

v 21. storočí sú schopné cez prizmu jazykového systému prijímať a spracúvať ďalšie podnety 

a výzvy a vraďovať ich do nových dimenzií. V rozmedzí svojho žánru sa publikácia prejavuje 

ako zvládnutý čiastkový príspevok do lingvoštylistickej problematiky. 

Popri vcelku priaznivom prijatí knihy predkladanej ako habilitačná práca je potrebné 

neobísť ani slabšie, nedopovedané, otvorené, paradoxné či priam sporné miesta. Cieľom tohto 

postupu je diskusne poukázať na fakt, že autor mohol/mal v posudzovanom texte dosiahnuť 

viac, resp. strechovej téme a rozpracovanej problematike ostal čosi aj dlžen. Zistenia, 

poznámky a odporúčania uvádzam v hierarchickom usporiadaní podľa ich dôležitosti vo 

vzťahu k predmetu posudzovania. 

1. Kapitoly rozmernejších prác, v ktorých sa upriamuje pozornosť na faktograficky ladený 

stručný náčrt vymedzenej problematiky, podľa mojich skúseností obvykle vnášajú do 

textového celku výpovedné „biele miesta“ a/alebo podporujú riziko fragmentarizácie 

problematiky. 2. kapitola habilitačnej práce pokrývajúca 22 strán nie je výnimkou. 

a) Exkurzy do antickej a stredovekej rétoriky a do novovekých zdrojov s tzv. štylistickými 

univerzáliami sú nesporne pútavé. Sú však i všeobecne známe a ich výpočet bez 

prehĺbenejšieho argumentovania je z hľadiska poslania publikovaného textu nepríliš 

produktívny. Na naplnenie predpokladaných očakávaní postačovalo pohotovo odkázať 

na vhodné zdroje a rozvinúť pasáže, ktoré sú orientované na synchrónne stránky 

a zdroje modernej štylistiky (vo svetových, ale i domácich podmienkach prinajmenšom 

od doby „zachytenia echa paradigmatickej zmeny“ – známa konštatácia S. Ondrejoviča 

z polovice 90. rokov –, resp. komunikačno-pragmatického obratu). 
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b) Poukazy na nosné, priebojné či najvýznamnejšie interdisciplinárne žriedla a kontexty 

modernej zahraničnej a domácej štylistiky vrátane dosiahnutých výsledkov štylistiky 

československého a českého obdobia sú spracované a predstavené na postačujúcej 

výpovedno-orientačnej úrovni. Poznatok sa viaže aj na profilovanie domácich prác 

s pragmaticko-komunikačným zameraním a širšími dimenziami (J. Dolník, O. 

Orgoňová – A. Bohunická, D. Slančová a ďalší). Niet navigácie na naj/novšie 

lingvokulturologicky vybavené príspevky z nitrianskeho (J. Sokolová, Z. Kováčová, J. 

Gallo a i.), prešovského (J. Sipko a i.) a z banskobystrického prostredia.  

c) Za nedostatok kapitoly považujem neuvedenie nosných príspevkov a podnetov zo 

slavistického prostredia. Impulzy jazykovedy a štylistiky a práce poľských (S. Gajda, K. 

Michalewski, J. Bartmiński, M. Wojtak, B. Walczak, K. Ożóg a i.), ruských (V. D. 

Bondaletov, M. N. Kožina, I. P. Lysakova a i.), srbských (M. Čarkić a i.), chorvátskych 

(D. Stolac a i.) a ďalších lingvistov-slavistov predsa kontinuálne zužitkúvajú, tvorivo 

prehodnocujú a rozvíjajú aj slovenskí autori. Poukazy len na prestížne importy 

a prakticistické reflexie západných vedeckých názorov vo vzťahu k slovenskej štylistike 

sú jednostranné. 

d) Charakterizovanie štylistickej koncepcie a tvorby J. Findru (2004a, 2005) ako 

didakticky ladenej štylistiky (s. 47) je splošťujúce. Potvrdzuje to aj 2. vydanie Findrovej 

štylistiky z r. 2013 (monografia nie je uvádzaná v posudzovanom texte). Odkaz na 

publikáciu J. Findru s vročením 2013 na s. 47 sa neviaže na príspevok k funkčne 

orientovaným štylistickým teóriám. 

2. Postavenie štylistiky v systéme lingvistických vied (v rovnomennej podkapitole 1.3.), 

jej hodnotenie ako nadstavbovej vedeckej disciplíny a zároveň ako jednej z jazykových 

rovín pri akceptovaní štylistiky, ktorá prirodzene nemá samostatný inventár jazykových 

prostriedkov, ale utvára si ho výberom z jazykových rovín a vypožičiavaním 

z mimojazykových oblastí (odvolávka na s. 19 na poňatie J. Mistríka), je vhodnejšie 

charakterizovať a argumentovať ako integrujúcu pozíciu. M. Horváth totiž sám 

oprávnene poukazuje na väzby štylistiky nielen s lingvistickými vedami, ale aj s vedami 

o komunikácii. Previazanosť a súvzťažnosť jazykových rovín (nielen, ale aj) v texte 

potvrdzuje konštatovaním o texte ako priesečníku na spodku s. 19 s presahom na s. 20. 

a) Tzv. pyramidický model jazykovedy z perspektívy štylistiky (obr. 1 na s. 20) sa opiera 

o lexikológiu ako paradigmatickú zásobáreň jednotiek s najväčším štýlotvorným 

potenciálom. Podľa akého kritéria sú podľa habilitanta v jeho modeli usporiadané 

jazykové roviny? 

b) Tvrdenie rozvinuté na ploche celej podkapitoly 1.5., ale len na 24 riadkoch, že klasická 

jazykovedná štylistika (ako ju „opísali vo svojich syntetických prácach“ J. Mistrík a J. 

Findra) „v súčasnosti zápasí s istou polohou krízy či regresu v porovnaní s ostatnými 

čiastkovými jazykovednými disciplínami“ (s. 25) a že v dôsledku toho „možno 

uvažovať – a nie sú to úvahy až tak pesimistické – o kríze jazykovednej štylistiky ako 

takej“ (na tej istej strane) je protirečivé vnútorne, ale aj vo vzťahu ku koncepcii knihy a 

bez zodpovednej argumentačnej podpory neobstojí. Podobné formulácie o „silných 

rezonanciách klasického, funkčného chápania“ v slovenskej teoretickej štylistike, 

o „archaizujúcom prístupe“ sa nachádzajú aj na s. 55. M. Horváth predsa vo významnej 

miere vytvaroval svoju prácu práve na východiskách, konštantách a terminologických 

násztrojoch klasickej jazykovednej štylistiky. Je preto nevyhnutné objasniť motív 

zmienených konštatácií a uviesť ich do náležitej koncepčnej a interpretačnej polohy.     

3. Terminologické oscilácie:  

a) Horváthova charakteristika žánru ako „kombinácie istého jazykového (funkčného) štýlu 

a istého slohového postupu, resp. postupov“ (s. 63) a ďalej ako „abstraktnej, ideálnej 

formálno-obsahovej modelovej štruktúry textov“ (s. 65) zodpovedá vymedzeniu žánru 
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v zmysle koncepcie J. Findru. Dodávam, že uvedený jazykovedec nevidí dôvody na 

synonymický vzťah medzi slohovým útvarom a žánrom. Slohový útvar umiestňuje na 

nižší stupeň abstrakcie v hierarchii modelov hĺbkovej štruktúry textu, teda ho neviaže na 

model/y povrchovej štruktúry textu (v jeho koncepcii jazykové štýly). Nenáležitý 

výskyt dvojzložkového pomenovania „slohový útvar (žáner)“ je už priam chronicky 

uplatňovaný aj v školskej praxi vrátane učebníc pre stredné školy.  

b) Interpretovanie žánru podľa J. Findru (2004a, s. 210) a umiestnenia žánru „na najnižšej 

metodologickej úrovni“ (Horváth, 2016, s. 64) je nie dôsledné. J. Findra v zmienenom 

diele uvažuje o „najnižšom stupni abstrakcie“, čo je rozdiel. V Štylistike súčasnej 

slovenčiny z roku 2013 na s. 286 – 289 podstatne rozvinul vymedzenie a existenciu 

žánru na priesečníku slohových postupov a štýlov (v jeho poňatí modelov hĺbkovej 

a povrchovej štruktúry textu). Tak opätovne podporil názor o neproduktívnej 

dvojzložkovosti termínu „slohový útvar (žáner)“.   

c) Horváthova definícia textu na s. 69 – 70 je komplexná, spájajúca pilierové podmienky 

a textovo-komunikačné konštituenty a je výpovedne podnetná nielen na účely štylistiky. 

V uvedenej súvislosti habilitantovi adresujem otázku: ako by v jej definičnom poli 

obstál termín hypertext?  

d) V mediálno-komunikačných štúdiách, mediálnej teórii a praxi súčasných elektronických 

médií sú aktivizované a uprednostňované najmä inter- a multidisciplinárne, 

komunikačné, axiologické, sociopragmatické, technologické, prakticistické a ďalšie 

smery, výzvy a odnože, menej však už osvedčené jazykovo-štylistické inštrumentárium 

a potenciál. Autor publikácie pripravil svoju koncepciu štylistiky výraznejšie pre 

adresátov zviazaných s mediálnou komunikačnou sférou. Elektronickej komunikačnej 

paradigme charakteristickej pre túto sféru sa však v knihe okrem jedinej zmienky o e-

mailovej komunikácii (poznámka pod čiarou č. 14 na s. 36) nevenoval. Vynára sa preto 

trojica korešpondujúcich otázok. Ako habilitant poníma nástojčivú vedeckú, odbornú a 

praktickú požiadavku komplexne parametrizovať a vykladať podmienky i predpoklady 

tvorby a uplatňovania elektronicky podmienených komunikátov vo svetle dichotomicky 

organizovanej sústavy štýlotvorných faktorov? Ktorý štýlotvorný faktor 

v elektronickom prostredí pritom podľa neho zaujíma čelnú pozíciu v sústave? 

A napokon: aké miesto, úlohy a perspektívy v elektronickej mediálnej komunikačnej 

paradigme môže získať, resp. nadobúda jeho koncepcia štýlu, štylizovania a štylistiky?            

 

Záver. Autor predkladá na účel habilitačného konania text, ktorý popri štandardných 

parametroch a diskusných miestach v niektorých líniách prináša zaujímavé postrehy, 

rozšírené poznatky a nové impulzy. Výstup ako monotematická práca prinášajúca nové 

vedecké poznatky odráža ambície splniť zákonné požiadavky na účely habilitačného konania. 

Habilitačnú prácu Štylistika súčasného slovenského jazyka autora Mgr. Miloša Horvátha, 

PhD., preto navrhujem prijať a predložiť na obhajobu. Po jej zodpovednom zvládnutí, po 

úspešnom priebehu a zavŕšení habilitačného procesu odporúčam autorovi udeliť vedecko-

pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania slovenský 

jazyk a literatúra.   

 

 

 

V Banskej Bystrici 10. 5. 2021                                       prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 

                                                                                                             oponent  


