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ŠTYLISTIKA  ANGLICKÉHO JAZYKA – NÁVRH BLENDED-
LEARNINGOVÉHO KURZU  
FERENČÍK MILAN 
LUKÁČ JURAJ 
 
 
Abstrakt   
Cieľom kurzu štylistiky anglického jazyka koncipovaného v blended-learningovej forme je rozvoj a 
upevnenie lingvistických a kriticko-analytických kompetencií študentov anglického jazyka, ktoré získali 
v prerekvizitných kurzoch (fonetika a fonológia, morfológia, lexikológia, lexikálna sémantika, syntax). 
Systematizáciou poznatkov o jazykovom systéme angličtiny prostredníctvom analýz vybraných typov 
diskurzov použitím adekvátnych nástrojov a metód je kurz zavŕšením lingvistického modulu 
anglistického filologického štúdia.  
Kľúčové slová: Anglická štylistika, štýl, register, e-learning, blended-learning  
 
 
Úvod  
 

Predmet Štylistika anglického jazyka tradične patrí do inventára disciplín 
(fonetika a fonológia, morfológia, lexikálna sémantika, slovotvorba, syntax), ktoré 
spolu tvoria lingvistický modul filologického štúdia na (česko-)slovenských 
anglistických pracoviskách, a ktorý je svojim syntetizujúcim charakterom v princípe 
jeho zavŕšením. Pre slovenskú anglistiku je osobitne cenné to, že v chápaní štylistiky 
stavia na systémovo-funkčnom prístupe k jazyku rozpracovanom funkčným 
štrukturalizmom Pražskej jazykovej školy, ku ktorej sa priamo hlási aj štylistika 
angličtiny pestovaná v anglofónnych krajinách. Anglická jazykoveda pestovaná 
prešovskou anglistikou bola významne formovaná týmto klasickým príspevkom do 
svetovej jazykovedy, ktorého vplyv bol zabezpečený priamou personálnou 
kontinuitou a osobným vkladom J. Vachka, A Svobodu a L. Urbanovej. Priamo 
v oblasti štylistiky bol učebný text A Reader in English Stylistics (1986) takmer na dve 
dekády jedinou vysokoškolskou učebnicou anglickej štylistiky pre prešovských 
anglistov, a to do publikovania učebného textu Stylistics (Ferenčík 2003), resp. 
A Survey of English Sylistics (Ferenčík 2004). V súčasnom modeli vyučovania 
disciplíny Štylistika anglického jazyka na IAA FF PU je tento text jej základnou 
poznatkovou bázou. Jeho prakticko-analytickú časť tvorí permanentne aktualizovaná 
databáza vzoriek vybraných anglických diskurzov. Výhodou tohto modelu vyučovania 
štylistiky je možnosť aktualizácie korpusu textov o aktuálne vzorky, čo je pre štylistiku 
žiaduce a nevyhnutné. Napriek tomu potreba ‘klasickej’ učebnice, ktorá by prepojila 
teoreticko-metodologickú a prakticko-analytickú zložku kurzu, sa ukazuje ako 
aktuálna. Dostupné texty štylistiky angličtiny, Urbanová-Oakland (2002) Úvod do 
anglické stylistiky a Urbanová (2008) Stylistika anglického jazyka, sú kvalitné, ale 
nevyhovujú plne potrebám slovenských študentov anglistiky. Klasické príručky 
lingvo-štylistiky (napr. Gaľperin 1977, Turner 1973) sú prekonané, pričom sa navyše 
v duchu donedávna prevažujúceho anglofónneho chápania štylistiky orientujú 
prevažne na texty umelecké. Štylistika angličtiny v anglofónnom svete v ostatných 
dekádach prešla významnými zmenami, ktoré je síce potrebné reflektovať, no 
nestačí ich jednoducho preberať. Ukazuje sa, že je výhodné zvažovať potreby 
študentov anglistiky v „miestnych“ podmienkach, o to viac v dobe, ktorá praje 
posilňovaniu „lokálnych praxí“ na pozadí globálnych spoločensko-ekonomických 
procesov, ktorých vehikulom je práve angličtina v rôznych doménach použitia, 
varietach a manifestáciách. 
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Anglická štylistika – súčasný stav a perspektívy  
 

Štylistika sa v (anglo-americkom) anglofónnom svete vníma v súčasnosti ako 
metóda interpretácie textu, v ktorej primárne miesto patrí jazyku (Simpson 2014). 
Napriek zložitostiam a kontroverznostiam sa v priebehu svojho vývinu etablovala 
na dynamicky sa rozvíjajúci prúd teórie a praxe, na ktorého začiatku v moderných 
časoch stojí tradícia ruského formalizmu a pražského štrukturalizmu a ktorý 
v priebehu ostatných dekád eklekticky preberá oblasti poznania a metódy, ktoré 
môžu prispieť k pochopeniu tvorby významu v komplexnom komunikačnom procese. 
Napriek nemožnosti definovať štýl ako samotný predmet štúdia štylistiky 
jednoduchým a jednoznačným spôsobom sa štylistika vyvíjala praxou štylistikov, 
ktorí ju „robili“, čím ju fakticky konštituovali. Aj keď štylistika nemá vyložene vlastné 
metódy a postupy, dokonca jej pozícia v systéme jazyka a jazykovedy je 
nejednoznačná (osobitná rovina alebo perspektíva?), je nespochybniteľne teoreticky, 
prakticky a organizačne plne „institucionalizovaná“.  

Potreba štylistiky je daná variantnosťou výrazových prostriedkov, ktorá je 
v samotnej povahe jazyka, pričom jej smerovanie viac-menej odzrkadľoval vývin 
v lingvistike (od štrukturalizmu k súčasnej parolovej lingvistike), resp. iných 
spoločenských vedách (v ostatnom čase hlavne napr. kognitívna veda). Postupné 
tvarovanie súčasnej štylistiky bolo dané viacerými faktormi, ako napr.: a) odpútavanie 
sa od výlučného zamerania na literárny jazyk, ktorý bol v centre záujmu ranej 
štylistiky, a zbližovanie umeleckých a neumeleckých štýlov stieraním tradičnej 
hranice medzi nimi (napr. princíp de-automatizácie uplatňovaný pôvodne od čias 
ruského formalizmu na umelecký štýl je použiteľný aj na neumelecké štýly, kde ide 
o odchyľovanie sa od normy); b) posilňovanie vedecko-metodologických aspektov 
(rigoróznosť, replikovateľnosť, falzifikovateľnosť) štylistických analýz v reakcii na 
spochybňovanie jej  vedeckosti (napr. výhrada voči interpretačnému pozitivizmu 
štylistiky, podľa ktorej sa význam vyvádza z textu automaticky); c) preberanie 
postupov a metód z iných oblastí v záujme objektivizácie interpretácií významov, 
ktoré sú iniciované textom; d) postupný odklon od samotného textu smerom ku 
komunikačnému procesu, ktorý popri texte spolutvoria aj ďalší účastníci (odosielateľ 
a recipient) a ktorý prebieha v istých časopriestorových súradniciach.   

Súčasná anglická štylistika má podobu voľnej „federácie“ prístupov líšiacich sa 
v predpokladoch, metódach a postupoch, no vzájomne sa doplňujúcich nástrojoch na 
uchopenie textu ako diskurzu. Novšie trans-disciplinárne orientované učebnice 
štylistiky (napr. Freeborn 1988, Thorne 1997, Renkema 2004) pokračujúce 
v zakladateľskej iniciatíve Crystala a Davyho (1974) smerom k diskurzno-analytickej 
pozícii nie sú v našej anglistickej praxi veľmi známe. Sú to však príručky práve tohto 
typu, ktoré otvárajú priestor pre analýzu širokého spektra anglických diskurzov 
a prístupov a ktoré stavajú na zložitých a bohato prevrstvených vzťahoch jazyka 
a spoločnosti, ktoré sú pre náš kurz štylistiky východiskové. Súčasná anglická 
štylistika má žiadané učebnice vychádzajúce v reedíciách, ako napr. Jeffries 
a McIntyre (2010) a Simpson (2014), ktoré sú pre nás koncepčne príťažlivé a teda 
vysoko inšpiratívne. Treba ešte spomenúť, že vzhľadom na transdiciplinaritu 
využívaných prístupov sa štylistika nepriamo pestuje aj v rámci (kritickej) diskurznej 
analýzy (napr. Renkema 2004, Jeffries 2010) a pragmalingvistiky (Black 2006). 
Anglická štylistika má popri zakladateľských (a dnes už klasických) publikáciách, 
akými je nepochybne Crystal and Davy (1974), žiadaných učebniciach (Simpson 
2014), vyústenia do aplikovanej lingvistiky (Jeffries a McIntyre, 2011) aj publikácie 
slovníkového a encyklopedického charakteru, napr.  A Dictionary of Stylistics (Wales 
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2011), a The Routledge Handbook of Stylistics (Burke 2014), čo popri množstve 
vlastných konferencií vo svete svedčí o bohatej štruktúrovanosti a plnej 
inštitucionálnej etablovanosti (pracoviská a katedry štylistiky) tejto oblasti lingvistiky 
s vlastnou organizačnou platformou (Poetics and Linguistics Association, 
http://www.pala.ac.uk/). Ďalšie smerovanie štylistiky smerom k posilňovaniu jej trans-
disciplinárnych väzieb na inšpiratívne výskumné oblasti (tento trend odhadla už 
Hoffmannová 1997) už teraz naznačujú aktuálne záujmy štylistikov. Patrí k nim 
kognitívna lingvistika (úloha mentálnych štruktúr pri recepcii textu), multimodalita 
(fungovanie jazyka v komplementarite s inými semiotickými systémami, a to 
v analógových aj digitálnych médiách), kritická analýza diskurzu (odkrývanie vrstiev 
ideologických významov v texte) a korpusová lingvistika (využitie korpusových 
databáz textov). Označenie štylistiky za eklektickú disciplínu nemusí mať nevyhnutne 
pejoratívne konotácie; pokiaľ štylistika nestratí zo zreteľa centrálne postavenie jazyka 
pri „výrobe významu“ a nerezignuje na pevné lingvistické základy (štylistik je 
predovšetkým lingvista), jej vlastnou metódou zostane lingvistická (a teda 
semiotická) analýza, čo jej zabráni v tom, aby sa utopila v záplave ‘prepožičaných’ 
prístupov a metód.  
 

 

Štruktúra predmetu 
 

Predmet Štylistika je v aktuálnom čase súčasťou študijných programov 
anglického jazyka na bakalárskom (neučiteľstvo), resp. magisterskom (učiteľstvo) 
stupni a je projektovaný na jeden semester štandardnej dĺžky 13-tich týždňov pri 
dotácii 1 prednáška/1hod. seminár. Inovovaný návrh predmetu umiestnený do 
elektronického prostredia (Moodle) a realizovaný blended-learningovou formou 
vychádza z aktuálne ponúkaného tradičného modelu a pozostáva z prednáškového 
a seminárneho modulu (Tabuľka 1). 
 
 

 Prednáška Seminár 

1 Introduction: Language, Style and 
Stylistics. 

Introduction 

2. Style and language system: 
expressive resources of English 
(Linguostylistics) 

Register 

3. Style and genre I: Informal 
Conversation (Conversation analysis) 

The language of conversation I: phatic talk 

4. Style and genre II: Narration 
(Narratology) 

The language of conversation II: storytelling 

5. Style and message I: The Speech Act 
Theory 

The language of media I: TV interview 

6. Style and message II: The Co-
operative Principle 

The language of media II: e-mail 

7. Style and message III: Argumentation The language of media III: public speaking 
8. Style and message IV: Linguistic 

politeness 
The language of media IV: TV broadcasting 

9. Style and medium I: Multimodality The language of media V: newspaper 
stories 

http://www.pala.ac.uk/
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10. Style and medium II:  ´New´ media The language of institution: the code of 
conduct  

11. Style and cognition: Schema theory, 
Cognitive metaphor theory 

The language of advertising I: printed, web-
based 

12. Style and discourse: Cohesion and 
coherence 

The language of advertising II: radio, TV 

13. Closing: Stylistics in/of/for the future  The language of the (linguistic) landscape: 
public signage 

 

Tabuľka 1. 

 
Prednáškový modul 
 

Prednášky sa uskutočňujú kontaktnou formou v (klasickej) prednáškovej 
miestnosti, pričom ide o multimediálnu projekciu obsahu príslušnej témy. Študenti 
majú prístup k tézam prednášok v prostredí Moodle, ktoré si v priebehu prednášky 
dopĺňajú. Prednášky tematicky sledujú kľúčové prístupy, ktoré sú potrebné pri 
analýze príslušných diskurzov (Tabuľka 1). Začínajú podaním teoreticko-
metodologických východísk (Language, Style and Stylistics) a pokračujú lingvo-
štylistickým prehľadom výrazových prostriedkov angličtiny (Style and language system: 

expressive resources of English) s osobitným zreteľom na ich štylistickú funkčnosť 
(foregrounding). Nasledujúce prednášky sa venujú už špecifickým prístupom 
a metódam (napr. konverzačná analýza, naratológia, teória rečových aktov, 
zdvorilostná teória a pod.) a to s ohľadom na charakter analyzovaných diskurzov. 
Ústrednou líniou prednášok je prispieť k objasneniu fungovania textu v komplexnom 
procese diskurznej činnosti. Prednášky sa končia reflexiou aktuálneho 
a perspektívneho diania v (anglofónnej) štylistike. 
 
 
Seminárny modul 

 
Jadrom seminárov je analýza diskurzov, pričom logistika ich výberu je daná, 

pre potreby seminára, ich umiestnením na škále/dichotómii "ústnosť - písomnosť". 
Druhou perspektívou spájajúcou vybrané diskurzy (z možného sveta diskurzov) je 
funkčno-semiotický prístup (hallidayovská škola), ktorý zdôrazňuje jazyk ako inventár 
prostriedkov na tvorbu významu v diskurznej praxi a ktorý je v analýzach 
permanentne prítomný v registri ako základnom analytickom nástroji. Register 
umožňuje prepojiť lingvistický fundament (študenti ho získali vo filologickom module 
doterajšieho štúdia) s ďalšími sociálno-semiotickými procesmi. Radenie diskurzov 
začína, v logike od typicky hovorených k typicky písaným, bežnou konverzáciou, na 
analýzu ktorej sa použije nástroj konverzačnej analýzy, pokračuje rozprávaním 
príbehu, ktoré je analyticky uchopené naratológiou, atď. (Tabuľka 1). Zvolené 
diskurzy reprezentujú viac (bežná konverzácia, novinová správa) alebo menej (e-
mail) prototypové príklady diskurzov z uvedenej škály, reflektujú tradičné prístupy 
(televízne spravodajstvo) ako aj nové trendy (jazyková krajina) v analýze diskurzu. 
Pri ich analýze sa študenti zoznámia, popri klasickej lingvoštylistike, s celým radom 
teoreticko-metodologických prístupov a analytických nástrojov, ako napr. funkčno-
semiotická lingvistika (hallidayovská koncepcia registra), model jazykových funkcií 
(Jakobson, Halliday, Bűhler), konverzačná analýza (Sacks, Schegloff, Jefferson), 
teória rečových aktov (Austin, Searle), kooperačný princíp (Grice), zdvorilostný 
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princíp (Leech, Brownová a Levinson), naratológia (Labov), teória argumentácie 
(Toulmin), diskurzná analýza (Halliday, Coulthard), kritická diskurzná analýza (tzv. 
news values; Galtung a Ruge, Fowler), semiotika (Peirce, Morris), textová lingvistika 
(Halliday a Hasanová), model verbálnej komunikácie (Goffman), pragmalingvistika 
(presupozícia, implikatúra), kognitívna veda (skript, schéma, kognitívna metafora),  
jazyková krajina, geosemiotika a pod. Väčšina z uvedených tém má transdiciplinárny 
charakter, ktoré eklekticky chápaná štylistika pochopiteľne preberá kladúc pritom text 
do stredu svojho výskumného poľa. 

V záujme zefektívnenie rozdelenia času venovaného štúdiu doma a počas 
seminárov sme tradičný prístup výučby formou doma vyplnených zadaní (analytický 
list ku každému diskurzu) rozšírili o e-learningové prostredie (Moodle), ktoré slúži ako 
komunikačná platforma. Preberaním klasických foriem štúdia (napr. umiestňovanie 
hotových textov a práca s nimi) a ich rozširovaním o výučbové aktivity poskytované 
elektronickým komunikačným médiom (on-line diskusie, odkazy na hypertexty 
a pod.) realizujeme výučbu použitím nástroja blended learning, ktorý sa stáva 
v súčasnosti bežnou súčasťou kurzov na všetkých úrovniach vzdelávania.  

 
 

Blended learning – progresívna forma on-line tútoringu 
 
Pod blended leraning rozumieme elektronické rozhranie, ktoré spája rôzne 

študijné prostredia a ktoré je tiež známe ako e-learning, telematics, on-line learning a 
telelearning (Littlejohn a Pegler, 2007). Toto nové študijné prostredie je výsledkom 
obdobia vývinu informačného veku, keď je zrejmý badateľný prechod od 
informačných technológií využívaných striktne na technické účely k informačno-
komunikačným prostriedkom smerujúcim k interakcii medzi používateľmi určitého 
softvéru. Všeobecne platí, že blended learning je kombinácia počítačom 
sprostredkovanej a „face-to-face“ interakcie.  

Aj keď sa využívanie informačných technológií (IT) vo vzdelávaní datuje do 
šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia  (pozri Bersin, 2004), Littlejohn a Pegler 
(2007) uvádzajú, že v školskom prostredí sa IT začalo naplno využívať až o približne 
dvadsať rokov neskôr, pričom do školského prostredia sa rozšírilo vďaka 
komercializácii osobných počítačov. Autori uvádzajú zoznam dôležitých inovácií, 
ktoré so sebou IT vo vzdelávaní priniesli; sú to: (1) personalizácia, (2) ukladanie 
nedokončenej práce (work in progress), (3) individuálne tempo študovania materiálov 
(4), výber z viacerých možností a automatická spätná väzba, (5) sledovanie pokroku 
študenta, (6) využívanie materiálov iných užívateľov a pod. Z nevýhod blended 
learningu uvádzajú najmä obavy o kvalitu, kontrolu a zmenu nového vzdelávacieho 
prostredia.  

Blended learning sa podľa Macdonaldovej (2008) koncipuje vždy so zreteľom 
na  varietu kontextov, v ktorom sa e-learning uskutočňuje. Osguthorpe a Graham 
(2003) uvádzajú nasledovné dôvody pre vytvorenie blended-learningového kurzu: (1) 
obohatenie pedagogických metód, (2) prístup k vedomostiam, (3) interakcia 
používateľov, (4) osobnostný rozvoj, (5) nízke náklady a (6) jednoduchá kontrola. 
Cimermanová (2013) tvrdí, že je niekoľko spôsobov, akými môže blended 
learningový program fungovať. Vzdelávací kurz obohatený o e-learningové nástroje 
sa koncipuje s ohľadom na jeho kontext, pričom je niekoľko prostredí, ktoré treba 
zohľadniť. Tie sa týkajú interakcie medzi študentmi, interakcie študentov a učiteľov, 
interakcie s materiálmi a predmetmi, ale aj vizuálne reprezentácie. V prostredí 
blended learningu majú učitelia možnosť prebrať osnovu predmetu účinnejším 
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spôsobom, hlavne ak máme dočinenia s väčšími skupinami študentov. 
Predpokladom pre účinné využitie e-learningových programov je vytvorenie tzv. 
Interaction Design tak, aby sa v ňom učitelia a študenti mohli ľahko orientovať.  

Postupný vývoj digitálnych technológií sa zameral na poskytovanie softvéru 
pre on-line doučovanie vytváraním e-learningových aktivít, čím sa začali iniciovať 
sociálne priestory na webe (viď Littlejohn, Pegler, 2007; Macdonaldová, 2008). 
Cimermanová (2013) poukazuje na to, že on-line interakcie sa medzi sebou líšia. 
Niektoré kurzy sa orientujú viac na text ako ostatné, čo môže viesť napríklad k 
nedostatočnému rozvoju komunikačných zručností, nedostatku podpory spolupráce a 
kritického myslenia, a teda k zníženej efektívnosti programu. V súvislosti 
s interakciou on-line learningových kurzov Watts (2010) definoval tri hlavné typy 
interakcií: (1) interakcia zameraná na prácu s textom (learner-to-content), (2) 
interakcia medzi študentmi (learner-to-learner interaction), (3) interakcia medzi 
študentom a učiteľom (learner-to-instructor interaction). Dôležitou je aj úloha lektora, 
resp. e-moderátora, pretože ovplyvňuje výsledky vzdelávania blended-learningových  
kurzov najvýraznejšie. Prítomnosť tútora zabezpečí hladký priebeh on-line kurzu. 
Tútor dáva študentom rady súvisiace s  typom aktivít, ktoré sú súčasťou blended 
learningového kurzu. Ďalej je nutné zdôrazniť aj ďalšie funkcie e-tútora; tútor je 
poskytovateľ zdrojov, sprievodca, moderátor, poskytovateľ spätnej väzby. 

On-line kurzy sú navrhnuté tak, aby fungovali ako sieťová sociálna platforma. 
Salmon (2003) predstavil „Model vyučovania s podporou on-line prostredníctvom on-
line networking“, ktorý je platformou s piatimi fázami z hľadiska vyučujúceho; (1) 
prístup a motivácia, (2) socializácia (3) výmena informácií, (4) budovanie vedomostí, 
(5) rozvoj. Lange (In: Schon 2007) navrhol podobný model z pohľadu študenta/žiaka, 
v ktorom predstavil štyri úrovne intrakcie v e-learningovom prostredí:  (1) pasívna 
úroveň, (2) obmedzená interakcia, (3) úroveň komplexných inštrukcií, (4) interakcia 
v reálnom čase, kde je študent postavený pred autentickú situáciu; úloha sa rieši 
v spolupráci s ďalšími členmi rozhrania konkrétneho e-learningového kurzu a môže 
byť synchrónna i asynchrónna. Je zrejmé, že obaja autori si kládli za cieľ poukázať 
na sociálne priestory vytvorené na webe a na varietu interakcií medzi používateľmi. 
Tieto modely ukazujú, ako sa môžu Osguthorpove a Grahamove (2003) dôvody pre 
zavedenie blended learningového kurzu využiť na zlepšenie tak kognitívnych ako 
aj sociálnych spôsobilostí študentov, konkrétne komunikačných zručností, schopnosti 
vzájomného porozumenia a spolupráce. 
 
 
Záver  
 

Aj keď slovenská anglistika má vlastné lingvoštylistické príručky (napr. 
Miššíková 1999, 2006, Ferenčík 2003), v súčasnosti neexistuje plnohodnotná 
domáca vysokoškolská učebnica štylistiky angličtiny, ktorá by prekročila tradičnú 
slabosť štylistiky praktizovanej v anglofónnych krajinách pre umelecké texty, ako aj 
úzke hranice lingvistiky, ktorá by bola koncipovaná na pozíciách širšie chápanej 
diskurznej analýzy a ktorá by zhodnotila poznatky prameniace z interdisciplinárnych 
vzťahov jazyka (komunikačná teória, sociolingvistika, psycholingvistika, 
pragmalingvistika, kognitívna lingvistika a pod.), pričom by ich prepojila cez spoločnú 
perspektivu (funkčno-semiotický prístup, ktorý predkladateľ návrhu kurzu naplno 
uplatnil v koncepcii vyučovania anglickej morfológie; Ferenčík 2013a, 2013b). 
Predkladaný projekt predmetu štylistiky ukotvený v funkčnej semiotike a poňatý inter-
/transdisciplinárne sa snaží túto absenciu kompenzovať. Predpokladaný prínos 
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inovovaného kurzu bude spočívať, popri obsahovo-tematicky inovovanej koncepcii aj 
svojim umiestnením do progresívneho prostredia digitálnych  technológií, ktoré 
komplementárnym spôsobom prepojí výhody tradičného a e-learningového 
vyučovania. 
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ENGLISH STYLISTICS – A BLENDED-LEARNING COURSE (PROPOSAL) 
 
Abstract  
The major objective of the course of English stylistics conceived of within the blended-learning 
environment is further development of linguistic competencies of students of English language which 
they acquired in their previous linguistic studies (English phonetics and phonology, morphology, 
lexicology, semantics, syntax). Next, the course systemizes students' knowledge of the system of 
English and, through the analyses of selected types of discourse and using appropriate analytical 
instruments and methods, it is meant to enrich students' cognitive and critical-analytical capacities.  
Key words: English stylistics, style, register, e-learning, blended-learning 
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