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Recenzie  

Jazyk a Jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. S. Mislovi čo vá. 
Bratislava: Veda 2008. 572 s. ISBN 978-80-224-1026-7

Zborník Jazyk a jazykoveda v pohybe obsahuje štúdie z konferencie venovanej Slavomí-
rovi Ondrejovičovi pri príležitosti jeho okrúhleho jubilea – 60 rokov, ktorá sa konala v Kon-
gresovom centre SAV v Smoleniciach 26. – 27. apríla 2006. Svojím vedeckým zameraním, 
tematickou pestrosťou i rozsahom patrí k najpozoruhodnejším, aké v kontexte slovenskej lin-
gvistiky doposiaľ vznikli. Organizáciu konferencie zaštítil Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 
SAV v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri SAV. V zborníku prezento-
valo svoje vedecké štúdie 57 autorov, a to v 5 jazykoch – slovenčine, češtine, ruštine, anglič-
tine a nemčine. 52 štúdií je rozdelených do štyroch tematických celkov korešpondujúcich 
s vedeckou orientáciou Slavomíra Ondrejoviča – I. Sociolingvistika a etnolingvistika, II. Sú-
časný jazyk, jazyková kultúra, ortoepia, III. Gramatika, sémantika a korpusová lingvistika, IV. 
Osobnosti a vonkajšie dejiny jazyka. 

Sociolingvistika a etnolingvistika
význam jazyka pre etnickú identitu je témou štúdie Viktora K r u p u. Jeden zo spôsobov, 

ako definovať etnikum, je na základe jeho jazyka. Jazyková identita sa však nemusí vždy pre-
krývať s národnou identitou. Existujú rôzne etniká s rovnakým jazykom alebo naopak, jedno 
etnikum s rôznymi jazykmi. Významnú úlohu pri určovaní identity národa môžu zohrávať aj 
iné faktory (napr. náboženstvo, územná príslušnosť). Autor ilustruje situáciu niekoľkých etník 
vzhľadom na rozmanité podoby ich vzťahu jednak k svojmu jazyku, jednak k prebranému 
jazyku. – Peter Hans N e l d e  sa v štúdii Sprache im Spiegel der Sprachenpolitik zameriava 
z rôznych uhlov na jazykovú politiku Európskej únie. V súvislosti s multikulturálnosťou 
a viacjazyčnosťou ponúka 5 téz. Prvá je o tlaku na „novú viacjazyčnosť“, podľa druhej sú 
modely kontaktnej lingvistiky obzvlášť vhodné na znázornenie multidisciplinarity viacjazyč-
ných javov. Podľa tretej jazykové konflikty v Európe nemajú len historický charakter, ale sú 
európskymi jazykovými politikmi už predprogramované. Štvrtá téza hovorí o rozdielnom po-
diele európskych jazykov na súčasných jazykových konfliktoch, pričom nemčina ako najväčší 
jazyk EÚ tu zohráva špecifickú úlohu. V piatej autor konštatuje, že úspešná subsidiárna jazy-
ková politika v Európe sa musí s ohľadom na neutralizáciu konfliktov „europeizovať“ – stať 
sa integrálnou súčasťou jazykovej politiky EÚ.

V štúdii euroglossia and eurolingualism: Sociolinguistic diversity across National and 
Language borders sa Angel P a c h e v  pokúša uchopiť problematiku europeizácie zo socioling-
vistického hľadiska, keďže európska integrácia zďaleka nie je len ekonomickým a geografic-
kým fenoménom. Nová situácia si vyžaduje prehodnotenie niektorých zaužívaných konceptov 
a termínov. A. Pachev sa sústredil aj na multilingvizmus, situáciu malých jazykov a navrhuje 
zavedenie pojmov euroglosia a eurolingvizmus ako analogické k pojmom diglosia a bilingviz-
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mus. – Jiří N e k v a p i l  (Recent Sociolinguistic Research in the Czech Republic) podáva struč-
ný prehľad sociolingvistického výskumu v Českej republike od jej začiatkov spojených s tra-
díciou Pražskej školy cez 60. a 70. roky až po súčasnosť, ktorá je ťažiskovou témou štú-
die. Autor poukazuje na diskusie, ktoré boli a sú vedené, a tematickú orientáciu českej socio-
lingvistiky. Uvádza reprezentatívne výskumné práce niektorých autorov, ktorí prispeli k for-
movaniu súčasného sociolingvistického výskumu v ČR. – Světla Č m e j r k o v á  (Lingvista 
a jeho diskurzní komunita) sa zameriava na pojem diskurznej komunity aplikovaný na oblasť 
vedeckej komunikácie. Pozornosť sústreďuje na „aktivní výpovědní konstrukce uvádějící na 
scénu autorský subjekt, a to ve formě autorského singuláru a plurálu“ (s. 58). Pomocou mode-
lu troch výpovedných funkcií (ideačná/reprezentačná, interakčná a textová) identifikuje mož-
né prípady, v ktorých sa autorský singulár a plurál vo výpovediach využíva, a ilustruje ich na 
niekoľkých ukážkach. – Jeroen D a r q u e n n e s  a Peter H. N e l d e prezentujú úvahy o začiat-
koch ekolingvistického výskumu a jazyku menšín (Ökolinguistik und Minderheitsforschung 
– Überlegungen zu einem ökolinguistischen Forschungsansatz). Jazyková diverzita je podľa 
autorov na ústupe (50 – 80 % zo 6500 jazykov je v ohrození), a to dokonca aj v Európe. Auto-
ri približujú situáciu nemčiny v starom Belgicku a vyjadrujú presvedčenie o potrebe uplatňo-
vať hľadisko jazykovej ekológie pri výskume ďalších jazykových spoločenstiev. 

Jazyková kultúra v systéme komunikácie je témou štúdie Jána H o r e c k é h o. V slovenskej 
jazykovede sa už tradične spája s otázkami spisovného jazyka, avšak práve z dichotómie spisovný 
jazyk – jazyková kultúra vyplýva jednostranné zameranie na skúmanie spisovného jazyka. Autor 
upozorňuje na nedostatok pozornosti venovanej miestu jazyka v celkovom systéme komunikácie 
a navrhuje pracovať s istým hypersystémom, v ktorom jeden systém tvorí jazyk a druhý používanie 
jazyka. Zdôrazňuje potrebu „prejsť od poukazovania na jednotlivosti a argumentovania stavom 
v jazykových príručkách (...) k interpretačnej činnosti, k systémovému prístupu vo vlastnom zmys-
le“ (s. 82). – Vladimír P a t r á š (Echo paradigmatickej zmeny a ďalšie výskumy bežnej komuniká-
cie) nadväzuje na výrok S. Ondrejoviča z 90. rokov týkajúci sa tzv. pragmatického obratu v lingvis-
tike a interdisciplinárne orientovaných jazykovedných výskumov. Autor približuje stav a vízie 
výskumu živej bezprostrednej komunikácie v slovanskom lingvistickom kontexte a konštatuje, že 
„v prvom decéniu 21. storočia sa nachádzame v sociokultúrne, jazykovo-komunikačne a vedecky 
podstatne odlišnom rozpoložení oproti 60. či 80. a čiastočne aj 90. rokom“ (s. 84). 

Výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného na vzorke 512 stredoškolákov – prí-
slušníkov maďarskej komunity na Slovensku prezentujú István L a n s t y á k  a Gizela S z a -
b ó m i h á l y o v á (postoje k striedaniu kódov vo vybraných skupinách bilingvistov). U sledo-
vaných respondentov sa prejavuje výrazná tendencia zachovávať integritu maďarského jazyka 
a k „prepnutiu“ do slovenčiny sa uchyľujú iba vo výnimočných prípadoch (lexikálna medzera, 
tzv. lapsus, evokácia, citácia, recesia, štylistický efekt a pod.). Prepínanie kódov hodnotia 
viacerí respondenti veľmi negatívne, čo je podľa autorov štúdie dôsledkom prežívania rozlič-
ných stereotypov ovplyvňovaných tradičným purizmom. – Jana H o f f m a n n o v á (Sociolekt, 
věkový styl a komunikace na chatu) na pozadí vymedzenia vzťahu pojmov sociolekt a vekový 
štýl ponúka charakteristiku ďalších siociolingvistických pojmov súvisiacich s predmetom vý-
skumu (slang, žargón, genderlect, idiolekt, positioning, power, register a pod.). Dokladovaním 
ukážok z výskumného materiálu vymedzuje základné znaky sociálneho štýlu mládeže uplat-
ňujúce sa v četovej komunikácii (anglicizmy, miešanie rozličných kódov, vulgarizmy a tabui-
zované výrazy, akronymá, preexponované používanie tej istej grafémy s cieľom zvyšovať 
hladinu emocionality, deminutíva, tzv. discourse markers, hravosť, vtip, irónia, intertextuálne 
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odkazy a pod.). – Tému četovej komunikácie rozvíja aj Olga M ü l l e r o v á  (poznámky k mlu-
venosti a psanosti komunikace na četu), ktorá získaný výskumný materiál hodnotí z hľadiska 
uplatňovania prvkov posilňujúcich hovorenosť (asyndetické radenie viet, elipsy, prerušenie 
vetných konštrukcií, situačné prostriedky, interjekcie, expresíva, kontaktové slová, redundant-
né opakovanie, emotikony, preexponované používanie interpunkcie, hromadenie vokálov 
evokujúce predĺženú výslovnosť, univerzálne spojky že, ale, protože) a písomnosť (grafické 
prostriedky a hra s nimi, spisovné prostriedky, zdvorilostné formulky, prepracované zložené 
súvetia, spojky typu jelikož, poněvadž, i když, i kdyby, vždyť, aby, sice – ale). 

Na populárnosť jazykovej mýtotvorby upozorňuje Mira N á b ě l k o v á  v štúdii Jé, dre-
vokocúr, moje z nejoblíbenějších slov! O životnosti jedného medzijazykového mýtu. Osobitnú 
pozornosť sústreďuje na používanie špecifického slova drevokocúr v slovensko-českých jazy-
kových vzťahoch, ktoré mnohí bežní používatelia jazyka hodnotia ako jedno z odporúčaných 
„purizujúcich náhrad“ zo strany lingvistov. Autorka prezentuje výsledky miniankety realizo-
vanej medzi českými a slovenskými študentmi v českom prostredí o ich predstavách týkajú-
cich sa fungovania tejto lexémy v súčasnej jazykovej praxi. Informácie dopĺňa zisteniami zo 
surfovania po rozličných internetových stránkach. M. Nábělkovú zaujíma pôvod, dôvod 
a zmysel „spoločenského uplatnenia“ podobných jazykových javov. – Olga M a r t i n c o v á 
(K některým aspektům jazykového zákona z r. 1920) sa venuje vybraným aspektom ústavno-
právneho riešenia jazykového práva v novoutvorenom československom štáte. Najkonflikt-
nejším prvkom bolo vyhlásenie fiktívneho československého jazyka za štátny a oficiálny ja-
zyk, s čím súviselo nerovnoprávne postavenie slovenčiny a slovenského národa. Českosloven-
ský jazyk sa chápal ako štátny/oficiálny jazyk bez výraznejšej diferenciácie. Viazal sa iba na 
administratívno-právnu a školskú sféru, nebralo sa však do úvahy jeho používanie v ďalších 
sférach verejnej komunikácie. Na druhej strane však jazykový zákon v rozsiahlej miere na-
vrhoval ochranu jazykových práv menšín. – Naděžda K v í t k o v á (Náboženská komunikace 
v Česku – kooperativnost a konflikt) opisuje situáciu v rámci jednotlivých cirkví v Čechách 
pred rokom 1989 a v súčasnosti, pričom dochádza k záveru, že dnes prebiehajú konflikty čas-
tejšie vo vnútri jednotlivých cirkví, kým medzi príslušníkmi troch najvýznamnejších nábožen-
stiev (kresťanského, židovského a moslimského) sa objavuje tendencia ku kooperatívnej ko-
munikácii. Po roku 1989 sa prebudil lingvistický záujem o náboženskú komunikáciu s dôra-
zom na kazateľstvo, vymedzenie žánrov, biblické preklady, odbornú teologickú literatúru, 
ústnu komunikáciu v menších spoločenstvách a pod.

Na Hľadanie („obyčajného“) človeka v jazyku a jazykovede sa podujala Daniela S l a n -
č o v á. Ponúka prierez históriou slovenskej lingvistiky od systémového prístupu k jazyku 
k prehlbovaniu záujmu o komunikačný prístup a o fungovanie jazyka v interakcii (posun od 
globalizácie k individualizácii), pričom približuje výskumy reálnej podoby fungovania slo-
venčiny, ktoré realizovala: anketový prieskum o postojoch k jazyku u bežných používateľov 
jazyka; sociolingvistický výskum hovorených spontánnych jazykových prejavov súkromnej 
a polooficiálnej komunikácie; výskyt používania tzv. vokatívnych exponentov v oslovovaní 
(spolu s M. Sokolovou); analýza diskurzu a konverzačná analýza uplatnené vo výskume so-
ciálnej a psychologickej podmienenosti využívania jednotlivých variet v dialógu rodinného 
diskurzu (spolu s A. Červenickou); pragmatická analýza komunikačného registra učiteľky 
materskej školy. – Daniela S l a n č o v á  a Lucia P u d i š o v á (Štruktúrovanie jazykových a so-
ciálnych vzťahov v malej sociálnej skupine) sa pokúsili o aplikáciu niektorých sociometrických 
postupov na materiál pozostávajúci z audionahrávok spontánnej komunikácie členov malej so-
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ciálnej skupiny (rodiny) z obce Šelpice zo západného Slovenska s dôrazom na sledovanie jednej 
členky rodiny, ktorej rečové správanie sa výraznejšie ako u ostatných menilo s ohľadom na ad-
resáta. Na základe analýzy 9 dialógov z hľadiska zvukových, morfologických, lexikálnych 
a čiastočne syntaktických prostriedkov na osi spisovný jazyk – nárečie sa autorkám podarilo 
sociolingvometricky zachytiť vzťah medzi makrosociolingválnymi premennými (preferované 
variety národného jazyka) a mikrosociolingválnymi premennými (jazyková manifestácia jed-
notlivých sociálnych rolí) z hľadiska indivídua a vytvoriť individuálny sociolingvogram odráža-
júci sociolingvopreferenčné štruktúry v skúmanej malej sociálnej skupine. 

Procesmi rečovej konvergencie a divergencie odohrávajúcimi sa v rámci koexistencie 
niekoľkých variet národného jazyka (ale najmä spisovnej a nárečovej) sa v štúdii akomodácia 
v podmienkach bivarietnej jazykovej komunikácie zaoberá Gabriela M ú c s k o v á. Materiálo-
vým východiskom sa stali audionahrávky spontánnej oficiálnej a neoficiálnej komunikácie 
obyvateľov mesta Gelnica, u ktorých sa vyvinul tzv. individuálny bivarietizmus. Na základe 
analýzy vybraných komunikátov autorka sleduje predovšetkým motivačnú stránku akomo-
dačného procesu, ako aj jeho konkrétnu realizáciu. Pozornosť venuje aj problematike strieda-
nia kódov a interferencie v sledovanom bivarietnom prostredí. – Alexander M a x w e l l  (pre-
čo má slovenčina tri nárečia: prípadová štúdia z historickej perceptuálnej dialektológie) pou-
kazuje na skutočnosť, že delenie slovenčiny do troch podskupín tu nebolo vždy prítomné. Na 
príkladoch z prameňov ilustruje, že „v prvých desaťročiach 19. storočia niektorí autori klasi-
fikovali slovenskú zónu ako spolovice českú a spolovice poľskú. Iní predkladali klasifikácie 
slovenčiny na štyri alebo päť skupín podľa dvojetonymných nárečí (...), ďalší uplatňovali 
otvorené systémy podľa názvov žúp“ (s. 201). Trichotomické delenie prevládlo až neskôr, 
bolo podmienené skôr politicky než lingvisticky a predstavuje najtrvalejšie jazykovedné de-
dičstvo Ľ. Štúra. – Jonathan L a r s o n (The Origins of ′jazyková kultúra′) približuje význam 
Pražského lingvistického krúžku pre sociolingvistiku a lingvistickú antropológiu v USA. Štúdia, 
pôvodne určená pre americké publikum, sa sústreďuje na pojem „jazyková kultúra“. Autor túto 
problematiku rieši v spojitosti s diskurzom o rozvoji (uvádza prípad medzivojnového Českoslo-
venska) a poukazuje na súvislosti medzi politickými projektmi a tvorbou pojmov. 

Klasifikácia techník tvorby esemesiek s ohľadom na kodifikáciu sa stala predmetom 
záujmu Pavla O d a l o š a (esemesky v komunikácii). Medzi techniky narúšajúce platnú kodifi-
káciu zaraďuje najmä písanie textu bez diakritiky a interpunkcie, písanie textu len s veľkými 
alebo len s malými začiatočnými písmenami a písanie každého slova s veľkým začiatočným 
písmenom. Autor prezentuje výsledky dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom bolo zazna-
menať preferované techniky ekonomizujúce písanie esemesiek a techniky komplikujúce sle-
dovaným komunikantom percepciu esemesiek.

Súčasný jazyk, jazyková kultúra, ortoepia
Kvalitu vzťahu jednotlivca k norme spisovného jazyka so zreteľom na jeho slobodu, 

(jazykovú) prirodzenosť a autonómnosť sleduje Juraj D o l n í k (Jednotlivec a jazyková nor-
ma). Autor v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť postavenia spisovného jazyka v danej vý-
vinovej fáze od „umelosti k prirodzenosti“. Miera slobody indivídua závisí od kvality ovláda-
nia jazykovej normy a stimulačnej bázy, z ktorej norma vzišla. „Jeho senzibilita voči tejto 
báze, ktorú kontroluje svojou metajazykovou axiologickou kompetenciou, signalizuje jeho 
prirodzenosť“ (s. 232). Prejavom autonómnosti jednotlivca je jeho prirodzené jazykové seba-
vedomie. – Ján S a b o l  vo svojej štúdii odhaľuje Semiotické väzby expedienta a percipienta. 
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Vzťah účastníkov komunikácie skúma na pozadí fundamentálnej relácie symetrie a asymetrie. 
Táto relácia v jazyku nadobúda podobu rozdielnych semiotických princípov: ikonicko-sym-
bolického, resp. arbitrárneho, ktoré sa premietajú vo forme rozličných binárnych opozícií, 
napr. motivovanosť – nemotivovanosť, paradigmatickosť – syntagmatickosť, asociatívnosť – 
lineárnosť, simultánnosť – sukcesívnosť, poézia – próza, metafora – metonymia. Percipient 
a expedient predstavujú obdobné dva póly, semiotické väzby medzi nimi sú „najvlastnejším 
zmyslom tvorby a dekódovania jazykového textu, v ktorom sa zračí prepojenie intra-, para-, 
a extralingválneho a intra-, para- a extrakomunikačného“ (s. 237). 

Problematiku kodifikácie z hľadiska jej riešenia v Medzinárodnej komisii pre slovanské 
spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov predstavuje Ján B o s á k (Kodifikácie 
a reálny jazyk). Autor prináša výsledky z jednotlivých zasadnutí v Budyšíne (1977), Bratisla-
ve (1980), Drážďanoch (2000), Varne (2004) a v Prahe (2005). Tvrdí, že teoreticko-metodolo-
gické koncepcie komisie sa v jazykovej praxi uplatňujú iba čiastočne, čo podľa neho zapríčinil 
úzus, pri ktorého hodnotení sa lingvisti najviac rozchádzajú. Uvádzanie variantov heslových 
slov v kodifikačných príručkách je podľa neho jediné možné riešenie súčasnej jazykovej si-
tuácie na Slovensku, pretože v istom zmysle prekonáva statickosť kodifikácie. – Klára B u z á -
s s y o v á  sa v štúdii Jazyk a spoločnosť: krátka „kariéra“ niektorých slov a významov slov 
(Príspevok k vymedzeniu pojmu efemérne slovo) pokúsila charakterizovať pojem efemérne/
podenkové slovo. Prezentuje niekoľko tematických skupín slov (najmä z oblastí politika a odie-
vanie) obsahujúcich lexikálne jednotky, ktoré sa vzhľadom na svoje krátkodobé fungovanie 
v reči nedostali do 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka. – Ján F i n d r a  si v štú-
dii Problém polemiky (Na okraj lingvistických polemík) za prvoradý cieľ kladie vymedziť 
polemiku ako špecifický žáner. Klasifikuje jej jednotlivé druhy a diferencuje hĺbkovú, obsaho-
vo-tematickú rovinu (stupeň subjektívnosti, resp. objektívnosti), a povrchovú úroveň, t. j. úro-
veň výrazu (stupeň nocionálnosti, resp. emocionálnosti/expresívnosti). Podľa predmetu a za-
merania rozlišuje zásadný a osobný polemický spor (korektná odborná polemika sa zameriava 
na názory, nie na osobu, ktorá tieto názory zastáva). Z hľadiska korektnosti stručne analyzuje 
niektoré slovenské lingvistické polemiky od druhej polovice 20. storočia.

Enklávna a diasporálna slovenčina a jej zachovanie vo forme živého jazyka je predme-
tom záujmu Miroslava D u d k a (Diasporálna slovenčina a preventívna lingvistika). Napriek 
domnelej zakonzervovanosti je jazyk slovenskej enklávy a diaspóry dynamickou entitou, kto-
rej premeny neboli dosiaľ predmetom detailnejších výskumov. Autor podáva stručný prehľad 
stavu enklávnej a diasporálnej slovenčiny vo vybraných krajinách a uvažuje o oprávnenosti 
a formách preventívnej jazykovedy v slovakistike. – Ľubomír K r a l č á k  (k aktuálnej strati-
fikácii slovenského národného jazyka a jej dynamike) ponúka prehľad názorov súvisiacich 
s teóriou stratifikácie slovenčiny a ich vývoj od 60. rokov po súčasnosť. Aktuálnu stratifikačnú 
štruktúru slovenčiny ako národného jazyka treba podľa neho premietať v dvoch dimenziách. 
„Dimenzia vertikálnej diferencovanosti je vyjadrením nerovnakej sociálnokomunikačnej po-
vahy verbálneho správania; dimenzia horizontálnej členitosti je odrazom historicky sformova-
ných teritoriálnych jazykových odlišností“ (s. 282). Autor zároveň upozorňuje na dynamické 
procesy realizujúce sa vo všetkých formách národného jazyka. – Jozef M l a c e k  v štúdii Mé-
diá a jazyk konštatuje, že na vývin jazyka najvýraznejšie vplývajú sféry publicistických, popu-
larizačných a administratívnych textov (eurojazyk). Pozornosť sústreďuje na problematiku 
stierania hraníc medzi spravodajstvom a publicistikou a narastajúceho procesu bulvarizácie 
celej žurnalistiky. Tieto faktory (negatívne aj pozitívne) zasahujú všetky roviny súčasného ja-
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zyka. Za najvýraznejšie prejavy považuje preferenciu expresívnych slov, konštrukcií a tvarov, 
nedôslednosti v artikulácii, zvyšovanie tempa reči, oslabenie kvantity, preferovanie znakov 
hovorenosti, tendenciu k aktualizácii a inovácii vyjadrovania, ale aj tvorivý prístup k jazyku. 

Výsledky 5-ročného prieskumu jazykovej situácie v špecifickom komunikačnom pros-
tredí Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove prezentuje Juraj H l a d k ý (väzen-
ský slang či väzenský argot?). Poukazuje na nekorektné kvalifikovanie väzenskej reči ako ar-
gotu v odbornej literatúre a navrhuje hodnotiť ju ako fakultatívny slang. „Daktoré zo slov 
používaných vo väzenskej reči mohli pôvodne vzniknúť ako argotizmy, no prezradením ich 
obsahu alebo častým používaním v komunikácii stratili svoju pôvodnú utajovaciu funkciu.“ 
(s. 299). J. Hladký ďalej ponúka analýzu asi štyroch stovák zozbieraných lexikálnych jedno-
tiek zo slovotvorného a morfologického hľadiska.

O potrebe zvážiť výhody funkčného zámerného používania synonymnej internacionál-
nej lingvistickej terminológie (najmä pri tvorbe nových gramatík a slovníkov) v období globa-
lizácie sa zmieňuje Miloslava S o k o l o v á (Funkcie synonymnej internacionálnej lingvistic-
kej terminológie v súčasnosti). Autorka prezentuje výsledky výskumu zameraného na kompa-
ráciu domácej a internacionálnej lingvistickej terminológie v Slovníku slovanské lingvistické 
terminologie (1977, 1979) a v Slovenskom národnom korpuse. Medzinárodná terminológia 
má podľa nej integrujúcu funkciu, je efektívnejšia nielen v rámci slovanských jazykov, ale aj 
vo vzťahu k ďalším európskym jazykom či školskej praxi. 

Funkcia melodických/tónových prostriedkov v neoficiálnych rozhovoroch mládeže sa sta-
la predmetom výskumu Jiřího Z e m a n a (K zvukové formě mluvených projevů). Ponúka analýzu 
vybraných replík z hľadiska využitia hlasového registra a timbru, ktorá pomáha spresniť inter-
pretáciu organizácie a vedenia sociálnej interakcie. Jedným z kritérií na určovanie interakčného 
významu tónických prostriedkov spočíva v sledovaní toho, ako samotný produktor hodnotí kva-
lity svojho hlasu či hlasu komunikačného partnera. – Problematike zvukovej adaptácie cudzích 
vlastných mien v slovenčine sa venuje Martin O l o š t i a k (k ortoepickej problematike cudzích 
proprií). Autor približuje stav vedeckého výskumu cudzích proprií v slovenskej jazykovede. Pri 
formulovaní všeobecne platných pravidiel týkajúcich sa adaptácie cudzojazyčnej onymie odpo-
rúča brať ohľad na „jazykovo-funkčnú odlišnosť apelatív a proprií, ktorá sa svojsky prejavuje aj 
v adaptačných procesoch“ (s. 323). Za najdôležitejší adaptačný faktor považuje úzus, príp. nor-
mu v preberajúcom jazyku a pripomína, že vzhľadom na neschopnosť komunikantov používať 
adekvátnu výslovnostnú podobu cudzích proprií treba počítať s variantnosťou. – Radoslav P a v -
l í k (Klasifikácia spoluhlások zo sluchového hľadiska) poukazuje na niektoré nedostatky v audi-
tívnej klasifikácii konsonantov v domácej aj zahraničnej literatúre. Autor prezentuje možné rie-
šenia vybraných problémov – sprehľadňuje auditívne pojmoslovie a ponúka aktualizovanú kla-
sifikáciu slovenských konsonantov z auditívneho hľadiska. Za základné auditívne kategórie po-
važuje opozície šumovosť – nešumovosť (explozívnosť – neexplozívnosť, frikatívnosť – nefri-
katívnosť, afrikovanosť – neafrikovanosť, nazálnosť – nenazálnosť, hrčivosť – nehrčivosť), 
mäkkosť – tvrdosť, sykavosť – nesykavosť, ostrosť – tuposť, znelosť – neznelosť. 

Integračné zmeny germanizmov v slovenčine sa stali predmetom výskumu Sándora Jánosa 
T ó t h a. Autor analyzoval korpus obsahujúci 400 vyexcerpovaných lexém zo slovníka Sprach-
kontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch (Newerkla, 2004) z hľadiska ich morfologickej 
a sémantickej adaptácie v slovenčine, sufixácie, štylistického, lexikografického hodnotenia 
a frekvencie. Dochádza k nasledujúcim záverom: lexémy prevzaté zo staršej vrstvy germaniz-
mov sú súčasťou centra slovnej zásoby slovenčiny a vyznačujú sa vysokou frekvenciou; slovo-



Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 2 165

tvorne produktívne germanizmy vykazujú dobrú schopnosť prijímať gramatické prípony sloven-
ského pôvodu; sémantické posuny sú znakom integrovanosti germanizmov; zo štylistického 
hľadiska mnohé germanizmy predstavujú subštandardné slová, integrované jednotky bez slo-
venského ekvivalentu sú štylisticky neutrálne. – Alžbeta U h r i n o v á (Slovenská jazyková situ-
ácia v Maďarsku) predstavuje sociolingvisticky zameraný projekt Slovenský jazyk v Maďarsku 
realizovaný na základe spolupráce Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a Jazykovedného 
ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Jeho cieľom je zistiť stav používania slovenčiny v maďarskom ja-
zykovom prostredí v rozličných súkromných a verejných komunikačných sférach. Okrem ve-
deckej práce sa členovia projektu orientujú aj na praktickú pomoc menšinovým organizáciám 
a inštitúciám v oblasti ochrany jazyka a spomalenia jazykovej asimilácie. 

Potrebu vyššej formalizácie jazyka zákonov zdôvodňuje Eva Č u l e n o v á  v štúdii Jed-
noznačnosť významov výrazov v legislatívnych textoch. Autorka ponúka sémantickú analýzu 
vybraných výrazov použitých v zákonoch, ktoré nespĺňajú podmienku zrozumiteľnosti, pres-
nosti a jednoznačnosti a spôsobujú problémy v praxi. Vzhľadom na nemožnosť zákona riešiť 
konkrétne, ale iba prototypové situácie, dochádza k selekcii spoločných vlastností podobných 
situácií. Zákon v oblasti jazykových výrazov teda podľa nej pracuje len s ich extenziami 
(vlastnosťami), za ideálnu však považuje prácu s ich intenziami (konkrétnymi obsahmi týchto 
výrazov); upozorňuje na potrebu kooperácie odborníkov z oblasti práva pri tvorbe zákonov 
s logikmi a jazykovedcami. 

Gramatika, sémantika a korpusová lingvistika
problém uvádzania synoným vo výkladovom slovníku sa stal témou štúdie Alexandry 

J a r o š o v e j. Autorka ozrejmuje chápanie lexikálneho významu (opierajúc sa o Dolníkovo 
vymedzenie) a určovanie významovej zhody výrazov, súčasne približuje typológiu synoným 
vhodnú pre daný typ práce. Informuje o základných postupoch uvádzania synoným v 1. zväz-
ku Slovníka súčasného slovenského jazyka. Synonymum sa v heslových statiach vyskytuje 
ako (1) súčasť výkladu, ak je nadradeným pojmom heslového slova; (2) podporný výkladový 
prostriedok pri príznakových heslových slovách; (3) alternatívny jednoslovný vyjadrovací 
prostriedok, ktorý má zhodnú pragmatickú zložku významu s heslovým slovom; (4) typ vý-
kladu v prípade príznakových slov. – Na špecifickosť disjunktívnych otázok typu „Chceš, 
nebo nechceš?“ (s. 378), ktoré dlho unikali záujmu odbornej pozornosti, upozornil František 
Š t í c h a  v príspevku Sémanticko-komunikativní specifika disjunktivních otázek (Na materiálu 
ČNK). Na základe analýzy 57 disjunktívnych otázok vybraných z Českého národného korpusu 
vymedzil ich sedem sémanticko-komunikatívnych funkcií: „rušení specifického (potenciální-
ho) předpokladu; pochybování; nerozhodnost, váhavost; výzva k jasné a rozhodné odpovědi; 
expresivní výzva k činu (jednání), rétorická asertivní námitka; derematizace“ (s. 383). 

Slovesné konštrukcie s reflexívnym formantom si sa stali predmetom výskumu Juraja 
Va ň k a  v štúdii Sadnúť si, čítať si, robiť si (čo chcem)... a čo ešte (Alebo konštrukcie s re-
flexívnym formantom si). Autorovým cieľom je vymedziť motiváciu používania a sémantiku 
týchto konštrukcií na základe konfrontácie s ich nezvratnými pendantmi. Dochádza k záveru, 
že formant si sa objavuje najmä pri verbách (v obidvoch vidoch), ktorých význam vníma ko-
munikant ako prospešný pre subjekt (čítam si – prečítal som si); ale aj pri verbách (v dokona-
vom vide) s negatívnym účinkom na subjekt (poplakala si). Datívny reflexívny formant je 
podľa neho reflexom vzťahu hovoriaceho k subjektu deja, ide o jeden z prostriedkov na vyjad-
renie postojovej modálnosti. 
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Alena B o h u n i c k á  a Oľga O r g o ň o v á (druhy podobnosti v metafore) sa sústredili na 
problematiku a stav rozpracovania druhov podobnosti nachádzajúcich sa v základe metafory. 
Ťažiskom bola ich vlastná explorácia javu. Detailne diferencujú rozličné formy podobnosti: po-
dobnosť percepčných vlastností (farba, vôňa atď.), tvaru, miery, pohybu, ďalej podobnosť 
funkčných vlastností, činností a správania a podobnosť osobnostných vlastností a vzťahov.

Na isté problémy v deklinácii substantív ženského rodu zakončených v nominatíve sin-
guláru na spoluhlásku upozorňuje Matej P o v a ž a j (Niektoré dynamické tendencie slovenskej 
morfológie). Vychádzajúc z pozorovaní jazykovej praxe (Slovenský národný korpus, internet), 
nestotožňuje sa s konštatovaním o neproduktívnosti skloňovacieho vzoru kosť publikovaným 
v starších prácach. Zdôrazňuje neustály proces obohacovania vzoru kosť o mnohé nové substan-
tíva utvorené príponou -osť a vzoru dlaň o substantíva tvorené príponou -áreň (-areň/-iareň). 
Zároveň sa zmieňuje o pokračujúcom prechode substantív od vzoru kosť k vzoru dlaň v jazyko-
vej praxi. Z toho dôvodu navrhuje v prípade niektorých substantív zaradených do vzoru kosť 
uvádzať v kodifikačných príručkách dvojtvary. – Reinhard K ö h l e r  v štúdii Word length in text. 
a systematic study in the syntagmatic dimension predstavuje hypotézu, podľa ktorej sekvencie 
dĺžok slov nie sú v texte distribuované chaoticky či uniformne, ale sú organizované podľa istých 
zákonitostí. Hypotézu sa pokúša podložiť pomocou rozličných metód spracovania dát.

Problematikou objemu a narastania slovnej zásoby v textoch a textových korpusoch 
a ich zákonitosťami sa zaoberá Karl H e i n z  best (Wortschatzwachstum und -umfang in Tex-
ten und Textkorpora). Na základe analýzy rozsiahleho materiálu nemeckých a francúzskych 
literárnych textov a jedného textu v esperante dochádza k záveru, že rast slovnej zásoby pre-
bieha vo všetkých sledovaných jazykoch v súlade s tzv. Menzerathovým-Altmannovým záko-
nom, podľa ktorého možno vymedziť aj vzťah medzi dĺžkou textu a objemom slovnej zásoby. 
Autor upozorňuje na potrebu vypracovať jednotné modely pre jednotlivé jazyky z dôvodu 
rôzneho procesu tvorby lexém a odlišného spôsobu počítania objemu slovnej zásoby. – Fan 
F e n g x i a n g – Reinhard K ö h l e r  – Gabriel A l t m a n n  sa v štúdii Compounding and mea-
ning generality zameriavajú na problematiku kompozít z hľadiska všeobecnosti významu slo-
va. Špecifickosť, resp. všeobecnosť významu lexémy možno kvantifikovať napr. cez dĺžku 
„reťaze“ po sebe nasledujúcich hyperoným vzťahujúcich sa na danú lexému. Autori skúmajú 
vzťah medzi mierou špecifickosti významu slova a množstvom kompozít, ktorých súčasťou je 
dané slovo. Výsledky ukazujú, že lexémy s veľmi vysokým, resp. veľmi nízkym stupňom 
špecifickosti významu tvoria málo kompozít, zatiaľ čo lexémy so strednou mierou špecific-
kosti tvoria veľký počet kompozít.

Elektronické zpracování lexikální excerpce češtiny doby střední predstavujú František 
M a r t í n e k  a Miloslava Va j d l o v á. Prinášajú informácie o práci Ústavu pro jazyk český AV 
ČR v rámci projektu Slovní zásoba češtiny doby střední – „editio princes“ na tvorbe moderného 
slovníka zachytávajúceho (vo forme elektronickej databázy) lexiku češtiny z obdobia vymedze-
ného rokmi 1500 – 1780. Tvorcovia slovníka sa pritom opierajú predovšetkým o bohaté excerp-
tácie písomných pamiatok (viac ako 550 000 dokladov) pochádzajúce od Zdeňka Tyla, pre ktoré 
je však charakteristické neúplné, individuálne spracovanie a neprehľadné usporiadanie. – Tvore-
nie teologických termínov v slovenčine, španielčine a angličtine skúmala Edita H o r n á č k o -
v á - K l a p i c o v á. Na základe analýzy bohatého korpusu teologických termínov v rámci všet-
kých troch sledovaných jazykov zistila, že najproduktívnejšími slovotvornými postupmi sú 
kompozícia, derivácia, kombinácia kompozície a derivácie, tvorenie viacslovných pomenovaní, 
pretváranie a preberanie slov (najmä z hebrejčiny, aramejčiny, gréčtiny a latinčiny). 
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Osobnosti a vonkajšie dejiny jazyka
V roku 1835 vyšla v Trnave učebnica maďarčiny Praktycká Uherská Ğramatyka k dobré-

mu Slowenského Národu w Uherské Kragině, ktorej autormi sú Karol L. Bobok a Martin Ďurga-
la. Ľubomír Ď u r o v i č („Prostřední cesta“ slovenčiny Martina Ďurgalu) sa podujal analyzovať 
jazyk tejto knihy, ktorá je svojráznym dokumentom postbernolákovského predštúrovského de-
saťročia. Na pozadí biografie Martina Ďurgalu približuje vtedajšiu diskusiu o podobe „pravej“ 
slovenčiny. Tú chce M. Ďurgala hľadať ako „prostrednú cestu“ medzi kralickou češtinou a ber-
nolákovskou slovenčinou. Ľ. Ďurovič sa venuje dielu, jeho autorom, podobe slovenčiny, ktorou 
je táto učebnica napísaná, približuje použitú slovnú zásobu a terminológiu slovenskej školskej 
gramatiky a štúdiu uzatvára zamyslením sa nad „prostrednými cestami“, ktoré sa v kontexte 
hľadania podoby spisovnej slovenčiny objavujú. – Štefan Š v a g r o v s k ý (Jazyková situácia na 
Slovensku za bachovej éry) opisuje desaťročie pôsobenia rakúskeho ministra vnútra A. Bacha 
s ohľadom na postavenie slovenského jazyka a v stručnosti približuje niektoré postavy našich 
dejín, ktoré v tomto období zohrávali úlohu pri presadzovaní záujmov slovenského etnika a jeho 
jazyka v rámci rakúskej monarchie po porážke revolúcie z roku 1848 (napr. J. Kollár, A. Radlin-
ský, D. Lichard, J. Záborský, Š. Moyzes, J. Scitovský, F. V. Sasinek, M. Čulen, J. Kropáček). 

Obdobie medzi vydaním prvých Pravidiel slovenského pravopisu v r. 1931 a vydaním 
práce Henricha Barteka Slovenský pravopis s gramatickým a pravopisným slovníkom v r. 1956 
v Indiane v USA analyzuje Pavol Ž i g o (Henrich Bartek v dvadsaťpäťročnom konflikte kodi-
fikačných princípov). Na základe úryvkov z uvedených diel približuje stanovisko H. Barteka 
s ohľadom na konflikt medzi foneticko-fonologickým a etymologickým princípom pri kodifi-
kácii slovenského pravopisu. – Daniel Š k o v i e r a  ponúka svoje poznámky k anonymnému 
spisu de litteratura Slavorum germanissima, ktorý bol nedávno objavený v Národnej knižnici 
I. Széchényiho v Budapešti. Nejde o prvopis, ale iba o odpis. Text v latinčine ilustruje teóriu 
jazyka ako systému znakov, delí sa do dvoch kníh: prvá sa zaoberá hláskami, resp. ich znakmi, 
druhá je členená na teoretickú časť (O skladaní veršov) a exemplifikatívnu časť (Cvičenia zo 
slovenskej poetiky). D. Škoviera sa pokúša na základe niektorých indícií datovať vznik spisu, 
určiť možnú identitu a miesto pôsobenia autora a načrtáva jeho vzdelanostný profil. – Igor 
H a r a j (donatovská tradícia na Slovensku) približuje tradíciu výučby latinčiny na Slovensku 
založenej na najpoužívanejších učebniciach latinskej gramatiky – na spisoch Ars minor a Ars 
maior, ktorých autorom bol najvplyvnejší rímsky gramatik Aelius Donatus. V prvej časti štú-
die predstavuje najrozšírenejšiu učebnicu latinskej gramatiky v stredoveku Ars minor. V druhej 
časti osvetľuje výučbu gramatiky latinského jazyka na Slovensku v predobrodenskom období 
a stručne sa venuje štruktúre a členeniu škôl. Záverečná časť je venovaná adaptácii antickej 
gramatiky na Slovensku, formám prispôsobovania, dopĺňania a iných úprav Donatových 
učebníc pre potreby výučby latinčiny. – Aleksandr Dmitrijevič D u l i č e n k o  sa v štúdii Sla-
vjanskaja i slovenskaja interlingvistika i problema lingvokonstruirovanija v istorii slovensko-
go literaturnogo jazyka venuje problematike interlingvistiky a zdôrazňuje jej rolu pri objasňo-
vaní niektorých momentov vývinu slovinského spisovného jazyka. Rozoberá snahy o konštru-
ovanie spoločného jazyka u južných Slovanov v období všeslovanskej vzájomnosti a pripomí-
na významnú úlohu Slovincov pri tomto procese.

Popri vedeckých štúdiách obsahuje zborník gratulačné príhovory od Juraja Dolníka 
(spolu s priblížením jazykovedného profilu S. Ondrejoviča), Jána Findru a Dušana Kováča, 
ako aj úryvok z novely s názvom Modrý anjel od Jána Litváka a triolet Miroslava Dudka ve-
nované oslávencovi. Uzatvára ho bohatá bibliografia prác S. Ondrejoviča za roky 1973 – 2007. 
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Recenzovaný zborník sa stal plochou na prezentáciu myšlienok ľudí „tej istej krvnej 
(a teda aj lingvistickej) skupiny“, ktorých spája spoločný názor, že „jazyk nepracuje ako vy-
sokologický systém podľa pravidiel bežnej logiky, ktorý treba nútiť k ešte väčšej systematic-
kosti, ale že je to skôr fenomén systematický, no zároveň pružný, ktorý je vždy pripravený na 
tvorivé použitie“ (z príhovoru jubilanta, s. 9 – 10). 

      Stanislava zajacová 

PATRÁŠ, Vladimír: SoCioLiNgviSTiCké aSpekTy eLekTRoNiCky podMieNeNeJ 
KOMUNIKácIE / SOcIOlINgUISTIc ASPEcTS Of ElEcTrONIcAlly DETErMINED 
CoMMuNiCaTioN. Karviná: Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta 
v Karviné, 2009. 149/155 s. ISBN 978-80-7248-522-2.

Dvojjazyčná monografia Vladimíra P a t r á š a  Sociolingvistické aspekty elektronicky pod-
mienenej komunikácie (2009) vyšla v roku autorovho životného jubilea a pri jej čítaní sa chtiac 
– nechtiac dostavuje pocit, že autor pri jej editovaní decentne pracoval s kategóriou času, a to 
nielen vzhľadom na aktuálnosť tém. Ponúka v nej totiž výber zo svojich už publikovaných 
štúdií, ktoré – vzhľadom na spoločné bázové východiská, premyslenú kompozíciu, stále ak-
tuálnu problematiku a zvolený synergický prístup – záujemcov ešte vždy oslovujú. S takýmto 
názorom prichádzame napriek tomu, že autor svojím pohľadom na niektoré otázky (napr. 
pragmaticko-komunikačný obrat, diskurz a i.) a z takmer jednoznačne formulovaných konšta-
tovaní môže záujemcov i provokovať. Možno práve toto je jeho spôsob otvárania dvier a po-
zvania na diskusiu o otázkach, na ktoré si už sám niekoľko rokov hľadá uspokojivé odpovede. 
Svoje sympatie k existujúcim teoretickým koncepciám týkajúcich sa fungovania prirodzeného 
jazyka v zmenenej komunikačnej paradigme V. Patráš odôvodňuje argumentáciami, ktoré sú 
výsledkom vlastných analýz autentických výskumných materiálov. Tak je to aj v prípadoch 
nových médií, novej komunikácie, novej gramatiky, kde vlastné názory a komunikačné mode-
ly eticky a vnímavo akceptujúc pritom všadeprítomnú dynamiku vývinu konfrontuje naprí-
klad aj s tradičným (univerzálnym) shannonowsko-weaverovsko komunikačným modelom.

Vzhľadom na vlastné bohaté skúsenosti so sociolingvistickými výskumami sa v štú diách 
vyjadruje k súčasnej situácii v slovenskej jazykovede, pričom zároveň aj odporúča svoje rezul-
táty porovnávať či konfrontovať s doloženými názormi/teóriami zahraničných lingvistov. Ako 
člen banskobystrickej sociolingvistickej školy nezabúda pripomenúť, že sociolingvistika v 21. 
storočí sa dostáva na úroveň iných sociálnych vied. Tak sa opäť dotýka citlivého miesta, súc 
presvedčený o tom, že lingvistická obec už dávnejšie pociťuje neprítomnosť monograficky 
spracovanej „akademickej“ sociolingvistiky. Zároveň sa zamýšľa aj nad tým, či je to vzhľa-
dom „na viacúrovňovo vnútorne diferencovaný, nerovnorodý komplex komunikačných sfér“ 
nevyhnutné. ... „Jeho hĺbková hodnota totiž prvotne nespočíva v starostlivo vybudovanej so-
ciolingvistickej vile s pevným teoretickým fundamentom a štruktúrne overenou architektúrou, 
ale v empiricky získavanom, minuciózne analyzovanom a presvedčivo interpretovanom te-
zaure sociokomunikačných poznatkov a väzieb.“ (s. 6) V uvedených súvislostiach možno sú-
hlasiť s názorom autora, pretože vytvorenie nemenného teoretického aparátu – nehľadiac na 
meniace sa a časovo flexibilné komunikačné sféry – by pravdepodobne k hodnovernosti socio-
lingvistiky ako interdisciplinárnej vedy neprispelo. 


