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Posudok na habilitačnú prácu Mgr. Márie Stankovej, PhD. Literárna kritika 

v slovenských médiách včera, dnes a ... 

 

Východiská 

Reflexia kultúry v súčasnom mediálnom prostredí je relatívne amorfnou kategóriou, keďže 

slovenské mediálne prostredie nemá vycibrený pohľad na kultúrne dianie. Vo veľkej časti médií 

priestor kultúrneho spravodajstva a publicistiky obsadilo referovanie skôr bulvárneho a celebritného 

televízneho sveta, než skutočná reflexia toho, čo možno považovať za kultúrne a spoločensky 

formotvorné estetické hodnoty. Namiesto hudby sa stretávame s promomateriálmi k hudobným 

udalostiam, namiesto reflexie divadla vnímame hercov ako arbitrov životného štýlu, výtvarné umenie 

je výraznou Popoluškou. Do tohto prostredia patrí aj literárna tvorba a jej mediálna reflexia. 

Istá úroveň devastácie mediálneho kultúrneho prostredia viedla Mgr. Máriu Stankovú, PhD., 

k výberu témy, ktorá mapuje stav literárnej kritiky v súčasnom období (konkrétne rok 2017), pričom 

jej komparácia s obdobím roku 1967 nie je samoúčelná. Porovnanie, ktoré vzniklo, je svojim 

spôsobom reakciou na nie práve najlepšiu úroveň písania o kultúre dnes a kladie otáznik, kam sme sa 

vlastne vo verejnom mediálnom priestore s kultúrou dostali. 

Samozrejme, táto užitočná práca má aj svoje úskalia, na ktoré autorka narazila a dovolíme si 

na nich pri hodnotení upozorniť. 

 

Štatistiky 

Pri porovnávaní mediálneho prostredia spred päťdesiatych rokov so súčasnosťou sa autorka 

snažila uchopiť tému reflexie literatúry v médiách, ale aj vnímania samotnej funkcie literárnej kritiky 

v špecializovaných literárnych časopisoch, ale aj v dennej tlači. Práve tento moment „vystúpenia“ zo 

špecializovaných, úzko literárne orientovaných časopisov do sveta „všeobecných“ médií vnímam ako 

pozitívum práce, pretože ak chceme hovoriť o reflexii kultúrnych hodnôt, nemôžeme sa orientovať na 

nízko nákladové tituly, ale na diskurz daný spoločenskými médiami ako takými. 

Na druhej strane, možno by k ďalšiemu zlepšeniu práce prispela istá miera štatistických 

údajov týkajúcich sa nielen existencie dobových titulov, ale aj ich nákladov a čítanosti oproti 

súčasnosti. Mediálna situácia roku 1967 bola diametrálne odlišná od tej v roku 2017 a to nielen z 

pohľadu spoločenských a politických súvislostí. Internet dramaticky zmenil vnímanie tradičnej písanej 



žurnalistiky. Samotná autorka píše, že sa na literárnu kritiku pozerá ako súčasť masmediálnej 

komunikácie, takže v tomto smere by štatistické dáta boli zaujímavé. Nie je totiž dôležité len 

percentuálny podiel strán v nejakom médiu, ale aj to, či dané médium má náklad 200 tisíc alebo 20 

tisíc kusov.  

A keď sme už pri štatistikách, ešte jeden návrh pre budúce zlepšenie podobných prác, ktorým 

sa, pevne verím, habilitantka bude venovať: treba si dávať pozor na všeobecné tvrdenia aj o knižnom 

trhu. Združenie vydavateľov a kníhkupcov či register ISBN vedia poskytnúť údaje o množstve 

vydaných kníh, predaji a dátach z knižného trhu, ktoré by odhalili fakty („tvrdé dáta“) o súčasnom 

knižnom trhu. Práve tieto dáta by minimálne spochybnili tvrdenia ako sú slová o „klesajúcom záujme 

o literatúru“ (str. 178) Knihy totiž predstavujú relatívne zaujímavý obchodný model, obrat 

slovenského knižného trhu sa už niekoľko rokov pohybuje nad 100 miliónov eur ročne, čo nesvedčí 

o pravdivosti tvrdenia o „klesajúcom záujme“. Samozrejme, práca autorky nie je rigidne štatistická, 

len som chcel poukázať na ľahkosť, s akou niekedy podliehame všeobecným tvrdeniam, ktoré 

nemusia byť vždy pravdivé. 

 

Interpretácia literárnej kritiky 

Za podstatnú a relatívne dôslednú časť práce Mgr. Márie Stankovej, PhD. považujem jej 

interpretáciu literárno-kritického myslenia pred päťdesiatimi rokmi a dnes, kde sa snažila precízne 

pomenovať samotné vnímanie literárnej kritiky médiami. 

Rozbor stavu literárnej kritiky pred päťdesiatimi rokmi ako súčasti verejnej diskusie 

o literatúre, ktorá bola zároveň aj miestom diskusie o hodnotách a mieste kultúry v spoločnosti v 

porovnaní s literárnou kritikou dnes, ktorá je o čosi povrchnejšia, viac informatívna ako normatívna, 

patrí k najlepším častiam práce. Autorka tu prejavila znalosť materiálu, ako aj interpretačné 

predpoklady, ktoré sú dôležité pre vnímanie širších spoločenských a kultúrnych faktorov. 

Pozitívne hodnotenie mierne zatieňuje faktická drobná nepresnosť, ktorá sa objavila na 

strane 130, kde autorka tvrdí, že Magazín o knihách „v roku 2017 už nebol prílohou denníka SME,“ čo 

nie je pravda. Magazín o knihách vychádza od roku 2015 dodnes aj ako príloha denníka SME 

a zároveň ako samostatný magazín s nákladom, ktorý ho zaraďuje na štvrté miesto v počte predaných 

mesačníkov na Slovensku (abcsr.sk). Pravdepodobne by táto informácia dramaticky zmenila aj 

následné štatistické tabuľky. 

Nepochybne zaujímavé je zaradenie „internetového“ fenoménu do interpretačnej bázy 

literárnej kritiky, aj keď tu by sa skôr žiadalo hovoriť o inom vnímaní knižnej produkcie, než je klasická 

literárna kritika, keďže viaceré knižné blogy či instagramové účty sú skôr len fanúšikovské rozprávania 

o obľúbených knihách a čitateľských zážitkoch, než skutočná literárna kritika, čo však autorka v texte 

implicitne obsiahnuté má. 



 

Prieskum? Výskum? Anketa? 

Isto diskutabilnou časťou práce Mgr. Márie Stanekovej, PhD., je dotazníková anketa, ktorá 

nemá celkom relevantnú výpovednú hodnotu, keďže sa diala prakticky len medzi úzkou skupinou 

študentov humanitných vied. Opakované skúsenosti z e-mailových dotazníkov, ktoré nie sú žiadnou 

reprezentatívnou vzorkou, ale naozaj len voľnou anketou medzi dopytovanými, totiž ukazujú 

skreslené výsledky. Rozumiem potrebe spätnej väzby a snahe zistiť aspoň nejaké vnímanie literárnej 

kritiky potenciálnymi konzumentami, ale v tomto prípade by som metodologicky zvažoval minimálne 

doplnenie takejto anketky medzi študentami skôr kvalitatívnym výskumom, napríklad dvoma či 

troma focus group stretnutiami a riadenými rozhovormi. E-mailové ankety totiž bývajú skreslené 

viacerými faktormi (ochota odpovedať, úzky zásah len istej skupiny ľudí), pričom v tomto prípade 

môže byť veľmi zavádzajúce aj fakt, že skupina študentov medzi 18 – 26 rokmi nemusí mať čitateľské 

návyky spojené s periodickou tlačou tak, ako staršie publikum. Takáto anketa môže mať výpovednú 

hodnotu len vtedy, ak autorka pri záverečnom hodnotení pomenuje aj jej nedostatky ako metódy, 

nielen výsledky. 

 

Záver 

Napriek kritickým výhradám, ktoré sme pomenovali vyššie, môžeme považovať prácu Mgr. 

Márie Stankovej, PhD. za zaujímavý pokus o interpretáciu miesta literárnej kritiky v dnešnom 

mediálnom prostredí. Najlepšie pasáže, ktoré autorka v práci ukázala, sa týkali najmä interpretačnej 

časti mediálneho prostredia, ak by sa bola do dôsledkov držala takéhoto postupu, dospela by jej 

práca k zovretejšiemu tvaru. 

Oceňujem však množstvo preštudovanej literatúry, dodržiavanie formálnych štandardov čo 

sa týka členenia, citácií, grafického spracovania a ďalších prvkov, ktoré takáto práca vyžaduje. Je 

vidieť, že autorka sa s témou chcela čo najlepšie oboznámiť a ponúknuť svoj pohľad na problematiku 

reflexie literatúry v našich médiách. 

 

Predložená habilitačná práca spĺňa kritériá kladené na práce tohto typu, odporúčam ju preto 

prijať na habilitačné konanie a po úspešnom habilitačnom konaní odporúčam udeliť autorke 

vedecko-pedagogický titul docent v odbore mediálne a komunikačné štúdiá. 
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