
Miloš Horváth: Štylistika súčasného slovenského jazyka 

  Posudok na habilitačnú prácu 

Predmetom predkladaného posudku je vysokoškolská učebnica Miloša Horvátha s názvom 

Štylistika súčasného slovenského jazyka, publikovaná v roku 2016, ktorú autor podáva ako 

habilitačnú prácu v rámci habilitačného konania na udelenie titulu docent v odbore slovenský jazyk 

a literatúra.  

Vzhľadom na to, že štylistika slovenského jazyka patrí k najprepracovanejším oblastiam slovenskej 

jazykovedy, svedectvom čoho sú najmä práce Jozefa Mistríka, Františka Miku a Jána Findru, ale aj 

mnohých ďalších slovenských lingvistov, pri posudzovaní habilitačnej práce M. Horvátha 

s podobným názvom, aký majú najmä Mistríkové knižné publikácie, vzniká otázka, čo autor v tejto 

oblasti chce ešte urobiť, resp. čo nové do výskumu slovenskej štylistiky chce priniesť.  

 Z úvodných formulácií zámerov a cieľov publikácie (Predhovor a Úvod) nie je totiž celkom 

jasné, či autor svoju prácu koncipuje ako vedeckú publikáciu (monografiu), ktorej cieľom je 

„predstaviť ... vedeckej i akademickej obci svoju koncepciu štýlu, štylizovania a štylistiky“ (s. 5), 

alebo sa orientuje na výklad jestvujúceho systematizovaného súboru poznatkov zo štylistiky 

slovenského jazyka, čo sú charakteristické znaky vysokoškolskej učebnice. Postup výkladu 

viacerých štylistických javov, pojmov a procesov, opierajúci sa o výskumy spomenutých bádateľov, 

poukazuje na učebnicový charakter textu, čo aj sám autor explicitne konštatuje na s. 7, 8-9, že totiž 

svoj výklad chápe ako „zhustený podklad na osvojenie si poznatkov a téz z geneticky staršej ... 

i mladšej ... teórie textu a štýlu“. V takto zacielenej publikácii možno však registrovať aj prítomnosť 

jej autora, a to najmä pri prezentovaní koncepcie štýlu a štylistiky ako homogénnej a ucelenej fúzie 

poznatkov klasickej, funkčne zameranej štylistiky a moderných, pragmaticky orientovaných 

štylistických bádaní, ku ktorým patria aj niektoré príspevky M. Horvátha, zakomponované do tejto 

publikácie (najmä štúdia o princípoch štylistiky). 

Poznámky, resp. pripomienky k výkladom niektorých štylistických javov:  

1. Nepresne, insitne vyznieva výklad pojmu interpretácia na s. 17, že sú to „také myšlienkové 

operácie (myšlienkové experimenty), pomocou ktorých ’povieme’ niečo, čo je v zásade to 

isté, avšak novým, netradičným, inovatívnym spôsobom“. 

2. Pri transformačnej metóde nejde o náhradu jedných lexikálnych prostriedkov (napr. 

dialektizmov, resp. expresívnych výrazov) inými lexikálnymi prostriedkami (napr. 

spisovnými, resp. nocionálnymi výrazmi), ale o syntaktickú operáciu, pri ktorej sa mení 



jeden typ vety (alebo tzv. jadrová veta ) na iný vetný typ. Príklad, ktorý uvádza autor na s. 

17, by skôr ilustroval substitučnú metódu.  

3. Osobitnú pozornosť si zasluhuje status štylistiky v lingvistike, t.j. či je to jazyková rovina, 

alebo nie. V tejto súvislosti treba jasne rozlišovať medzi pojmami jazykovedná disciplína 

a jazyková rovina. Ani schematicky znázornený „model jazykovedy“ na s. 18 nie je (vo 

vzťahu k naznačenej otázke) presvedčivý; podobne nepresvedčivo vyznieva aj prirovnanie 

štylistiky k filtračnej nádobe (s. 17-18).    

4. Je priamy súvis medzi „adekvátnym stupňom“ rozpracovanosti teoretickej i praktickej 

štylistiky v slovenčine a tým, že „súčasný slovenský jazyk je plnohodnotným moderným 

jazykom“ (s. 25)? 

5. Úvodná formulácia v kapitole 3. Základné pojmy a pojmové kategórie na s. 49, že 

„prvotným predpokladom na zvládnutie akéhokoľvek štylizačného procesu vo všetkých jeho 

fázach“ je „osvojenie si a pochopenie základných pojmov – termínov vo vzťahu 

k jazykovému štýlu“, naznačuje/implikuje, že bez cieľavedomého štúdia štylistiky 

„štylizujúci subjekt“ nebude schopný svoj jazykový prejav efektívne, resp. štylisticky 

primerane štylizovať, nenadobudne „jazykovo-štylistickú kompetenciu“. Je to naozaj tak? 

A čo napríklad dobrí svetoznámi spisovatelia (Dickens, Tolstoj, Balzac, Márquez. 

Hemingway, Coelho...)? Predtým než sa stali dobrými spisovateľmi, študovali štylistiku, 

aby si osvojili a pochopili základné štylistické pojmy? Alebo: je úspešné zavŕšenie štúdia 

teórie verša predpokladom stať sa básnikom?  

6. V akom zmysle k objektívnym štýlotvorným činiteľom patrí „samotný jazyk, jeho 

vyspelosť, štruktúrna a typologická charakteristika“ (s. 67)? 

7. Je text iba výsledkom zámernej komunikačnej činnosti (s. 67), nie aj procesom? 8.1.Patrí 

text do jazykového systému, resp. predstavuje text „najvyššiu systémovú jednotku jazyka“ 

(s. 69 -70)? Ak áno, potom v súlade s tým, čo autor konštatuje o štylémach na s. 89, by mal 

štýl patriť medzi jazykové štylémy. 8.2. Nie je celkom jasné zaradenie podkapitoly text do 

kapitoly 3 s názvom Základné pojmy a pojmové kategórie v štylistike. Ide hlavne o vzťah 

textu k jazykovému (funkčnému) štýlu (podkapitola 3. 3), porov. najmä tie prípady, ak pred 

pojmom text sú prívlastky typu publicistický, náučný, administratívny a pod. Nebolo by 

lepšie zaradiť ho na úvod 6. kapitoly, kde sa opisujú modelové štruktúry textov? Nie je text 

objektom štylistického výskumu? 

8.  Výraz „propozičná funkcia“ (s. 70 pri definovaní textu) sa mi vidí nekorektný, neadekvátny 

vzhľadom na nekompatibilnosť obsahu obidvoch lexém (porov. korektné a kompatibilné 

slovné spojenia propozičný obsah, komunikatívna funkcia).   



9. Nie je celkom jasné, prečo autor zaraďuje „princíp irónie“ (ak je to vôbec princíp) ku 

konštitutívnym princípom štylistiky a princíp linearity/lineárnosti, zabezpečujúci súdržnosť 

textu prostredníctvom radenia jeho tematicko-obsahových zložiek/jednotiek, odsúva medzi 

„ďalšie potenciálne vyčleniteľné princípy“, degraduje ho. 

10. Konkurenciu predikatívneho nominatívu a predikatívneho inštrumentálu nemožno chápať 

iba ako „zaujímavé osvieženie štylizácie“ (s. 93 – 94), porov. nemožnosť „osviežiť“ 

konštrukciu typu Môj švagor je Čech konštrukciou Môj švagor je Čechom. . Veľryba je 

cicavec : Veľryba je cicavcom. – To je (môj) pes : To je (mojím) psom.* 

11. Niektoré morfologické kategórie (napr. pád, slovesný rod, slovesný spôsob..) vzhľadom na 

prejav ich vlastností v štruktúre vety by bolo vhodnejšie preberať ako morfosyntaktické 

kategórie. 11. 1. Čo sa týka zvratného a opisného pasíva, tieto tvary nie sú iba prostriedkom 

„menného, statického vyjadrovania“ (s. 98), porov. Na našej ulici sa stavajú dva obchody. – 

Svedok je vypočúvaný na kriminálnom oddelení. Celkovo by si štylistika reflexívneho 

a opisného pasíva (ale aj ďalších gramatických javov) zaslúžila v takto zacielenej publikácii 

oveľa väčšiu pozornosť.  

12. Vnímame opytovacie a rozkazovacie vety (k modálnosti na s. 129 -130) ako expresívne aj 

v hovorovom štýle, resp. v ich transpozícii do umeleckého (prozaického) textu? 

Poznámka k jazyku: v prípadoch typu pojem – termín sa nepíše pomlčka ani spojovník; ak sa 

tieto zložky chápu ako variantné výrazy, píše sa medzi nimi lomka; zložené prídavné mená typu 

vedeckovýskumný (s. 16  a i. – „vedecko-výskumné ciele“) sa píšu spolu, pretože medzi časťami 

zloženého slova je determinatívny vzťah (porov. vedecký výskum); čiarka pred  a tak (s. 17 

a v iných podobných prípadoch) nemá byť, lebo nejde o dôsledkový vzťah medzi vetami. Ináč 

ide o dobrý, kultivovaný jazyk textu učebnice.  

Celkovo posudzovaná vysokoškolská učebnica/habilitačná práca Miloša Horvátha prezentuje 

ucelený, vecne a obsahovo dobre systematizovaný súbor a výklad poznatkov zo štylistiky 

slovenského jazyka, čím spĺňa základné kritériá kladené na tento druh publikácií. Na tomto 

základe ju odporúčam zaradiť do habilitačného konania na udelenie titulu docent v odbore 

slovenský jazyk a literatúra. 

 

V Nitre 22. apríla 2021    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.  


