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1. Ciele1. Ciele1. Ciele1. Ciele    

SSSS ohľadom na motiváciu, tému a zameranie príspevku je na jeho 
začiatku vhodné položiť si prinajmenšom tri hierarchicky usporiadané, 
navzájom korešpondujúce otázky a po primeraných vzťahovo- 
-výkladových pristaveniach sa pokúsiť k nim diskusne zaujať postoj.  
a) Stáva sa kolokvializácia aj vcelku ustálených komunikačných sfér – 

textov, pripravených na písomné interakcie, vedeckú a odbornú 
komunikáciu nevynímajúc – v dnešnej jazykovej situácii poznače-

nej informatizáciou, glokalizáciou1 a teletechnológiami2 všeobec-
nejším trendom, módnym úzom, či priam vyžadovanou, hoci ne-
ustálenou sociálno-komunikačnou normou? 

b) Sú nosné stratifikačné koncepcie a modely teoreticko-metodo-
logicky schopné naďalej inšpirovať vedcov aj vo funkčno-procedu-
rálnych trajektóriách textovo, konverzačno-analyticky, kognitivis-
ticky, korpusovo, etnometodologicky, antropolingvisticky a pod. 
vymedzovanej a tvárnenej (všeobecnej) jazykovedy? 

c) V akom rozpoložení a s akým poslaním sa pri zrode, ustaľovaní 
a uplatňovaní zapísaných textov3 (pomenovanie a pojem bez úvo-

                                                           
1 Pomenovanie okrem iných úspešne používa U. Beck (Beck, 2003).  
2 Termín-pojem predstavuje a uplatňuje N. S. Baron/ová (Baron,1999). 
3 V príspevku v súlade s autorkinými náhľadmi máme na mysli najmä kódovo integrované texty 
so zreteľnými znakmi svojej príslušnosti k ústnej komunikačnej sfére, ale s prípravou, expedova-
ním, príjmom a využívaním v prostredí písanej/tlačenej (grafickej, vizuálnej či vizualizovanej) 
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dzoviek Labocha, 2004) nachádzajú (mas)médiá? Je ich jazykovo- 
-komunikačné podložie, pôsobenie, účinky a spoločenské poverenie 
vskutku také výrazné, ako sa im priraďuje v niektorých odborných 
náhľadoch4? 
 
 

2. Východiská a2. Východiská a2. Východiská a2. Východiská a    teoretickoteoretickoteoretickoteoreticko----metodologický kontext úvahmetodologický kontext úvahmetodologický kontext úvahmetodologický kontext úvah    
V súvislosti s programovo rozvíjanou koncepciou teórie spisovného 

jazyka v 60. rokoch minulého storočia v slovenských podmienkach 
popri otázkach jazykovej kultúry, rešpektujúcich povedomie národné-
ho jazyka (pozri Ružička, 1967a), v dobových publikovaných náhľa-
doch rezonovali aj výsledky výskumov hovorenej podoby spisovnej 
slovenčiny. Ako je známe, teoreticko-metodologické východiská, me-
todické postupy a praktické zámery sa v celoslovenskom rozsahu počas 
štyroch rokov 6. desaťročia napĺňali pod vedením E. Paulinyho. Záve-
ry boli predstavené na smolenickej konferencii v októbri 1965 (pozri 
reedíciu zborníka Hovorená podoba spisovnej slovenčiny, 2007). Ve-
decký záujem o ústnu formu (podobu, útvar, neskôr aj varietu) doro-
zumievania pritom nadväzoval na zodpovedne pripravované a syste-
maticky uskutočňované dialektologické výskumy vo vtedajšom Česko-
slovensku. Je osobitne dôležité, že úspešne reflektoval paradigmatickú 
zmenu – pragmatický obrat, teda posun výskumnej pozornosti od lan-
gue k parole, odklon od výskumu izolovaného kódu k jeho úlohám 
                                                                                                                                   
komunikácie. Ide jednak o ústne produkované prejavy, prepísané z hovorenej podoby osobitnou 
znakovou sústavou, ale aj o prejavy, ktoré sú už v písomnej podobe pripravované na ústnu apliká-
ciu vo vymedzenej, napr. rétorickej komunikačnej sfére. Do súboru „zapísaných textov” zaraďu-
jeme aj elektronicky podmienené komunikáty, napr. produkty e-žurnalistiky, weblogy, četové 
fragmenty, ale aj vývinovo staršie, známejšie a frekventované prejavy s príbuznou typologickou 
textúrou a komunikačnými vektormi – inkohézne lístkové odkazy, pracovné poznámky, steno-
grafické zápisky, náčrtky, pomocné skice, návodné texty k hračkárskym výrobkom, vizuálne 
manuály na skladanie balíkových, demontovaných artiklov a pod. Na združené pomenovanie od 
J. Labochovej preto navrstvujeme úvodzovky ako signál rozšírenia jeho pojmu. 
4 Porov. napr. zborník Hovorená podoba jazyka v médiách, 2008. 
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v texte a kontexte, v komunikačných sférach a situáciách, a podporo-
val rozvoj parolovej lingvistiky v širších – európskych a svetových – 
podmienkach a súvislostiach. 

Objektívne treba poznamenať, že domácej jazykovede nikdy ne-
chýbalo koncepčné ponímanie slovenčiny ako zloženého útvaru, pes-
trejšie členeného národného jazyka, s podobami odlišnými z hľadiska 
základných vlastností jazyka. Svedčia o tom aj Tézy o slovenčine, uve-
rejnené o. i. aj v treťom čísle Slovenskej reči z r. 1967. V 2. a 3. téze 
nachádzame vymedzenie slovenčiny ako diferencovaného národného 
jazyka Slovákov s jej podobami, ktoré sa vo svojom vnútornom živote 
spravujú vlastnými zákonitosťami a zároveň sa vzájomne ovplyvňujú 
(pozri Ružička, 1967b, s. 129–130). Opis „podôb“ sa opieral o štruktúr-
no-systémový potenciál samotného jazyka – kódu s jeho uplatňovaním 
v dorozumievaní jeho používateľov, príslušníkov vymedzeného jazy-
kového spoločenstva. Podľa tohto prístupu používatelia jazyka tvorili 
implicitnú, ale predsa len okrajovejšiu, druhotnú súčasť komunikačné-
ho reťazca. 

Overenie teoreticko-metodologických východísk a nadobudnuté 
skúsenosti sa v širšom meradle aj v slovenskej jazykovede prejavili na 
rozhraní 80. a 90. rokov minulého storočia. Dialo sa tak najmä 
v súvislosti s vymedzením štandardnej formy slovenčiny v priestore 
národného jazyka v interpretácii J. Horeckého (Horecký, 1979) a so 
zdôrazňovaním potreby skúmať slovenčinu ako sociálno-komunikačný 
systém (Bosák, 1990, 1993). Bosákov priezračný prístup popri nevy-
hnutnom akcentovaní informačného podložia zdôrazňoval potrebu 
brať do úvahy interakcie medzi účastníkmi dorozumievacích aktov 
v rámci vymedzených komunikačných sfér. Požiadavka pritom neod-
súvala do úzadia jazykovo-systémové kritériá (Bosák, 1990, s. 76).  

Vyústením sociálno-komunikačných úsilí, podmienených komuni-
kačno-pragmatickým obratom a rozvojom interdisciplinarity, sa popri 
výpovednej hodnote štruktúrno-systémových dimenzií stali stratifi-
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kačné koncepcie a modely slovenčiny, pripravované v zmysle idey 
národného jazyka (okrem Horeckého stratifikácie Slančová – Sokolo-
vá, 1994, reminiscencie 2011; Ripka, 1996; Kralčák, 2008; 2010). Utvá-
ranie, presadzovanie, porovnávanie, obmieňanie a rozvíjanie stratifi-
kačných koncepcií a modelov sa stalo priamym prejavom a potvrde-
ním sémantizácie a pragmatizácie teórií s odrazom v jazykovedných 
bádaniach. Text (komunikát) sa predstavuje nielen ako „výskumný 
materiál“, ale javí sa ako energeia, výsledok procesu reči, aktuálneho 
selektívno-produktívneho správania sa hovoriacich vedno s priebehom 
recepcie. Lingvistika takto získava sociopsychologizujúci, komunika-
tívny a interaktívny rámec (k vymedzeniu bližšie pozri Kořenský, 
1998, s. 110). Pritom nerezignuje na stav a výsledky štrukturalistic-
kých prístupov. Vhodnou a žiaducou oporou pri procedurálnom poňatí 
sa totiž stávajú overené a platné teorémy klasickej štruktúrnej lingvis-
tiky, ale aj poznatky zo všeobecnej teórie systémov, kybernetiky, lo-
gicko-matematických aparátov a filozofie (odporúčania v jubilejnom 
zborníku z Českých Budějovíc predostiera Kořenský, 2008). Na prie-
sečníku uvedených názorov sa uprednostňuje reč, parole s jej indivi-
duálnymi osobitosťami a zároveň spoločenskými predpokladmi. Vy-
medzovanie jazyka a reči ako protikladových kategórií teda oprávnene 
nie je prítomné. 

 
 

3. Spoločné a3. Spoločné a3. Spoločné a3. Spoločné a    odlišné črty slovenských stratifikačných konceodlišné črty slovenských stratifikačných konceodlišné črty slovenských stratifikačných konceodlišné črty slovenských stratifikačných konceppppcií cií cií cií 
z nadhľadu z nadhľadu z nadhľadu z nadhľadu     
Stratifikačné teórie slovenčiny spočívajú prinajmenšom na štyroch 

spoločných pilieroch. Prvým je skryté či viditeľné, ešte donedávna 
v dorozumievaní zreteľne prítomné, rozhraničujúce, konkurenčne, nie 
však konfrontačne vymedzené napätie medzi ústnosťou a písanosťou/ 
tlačenosťou. Ako druhý pilier sa preukazuje vyargumentovaný pozna-
tok o vertikálnej a/alebo horizontálnej viacúrovňovosti, viacvrstvovos-



„Zapísané texty“ a stratifikačné koncepcie slovenčiny 
 
 

180 

ti dorozumievacej entity (jazyka – reči, jazykového prejavu, prehovo-
ru, textu, komunikátu, diskurzu a pod.). Tento architektonický kom-
ponent stratifikačných modelov by sme teda mohli ponímať ako pro-
dukt kontrastívneho vzťahu medzi kategóriami ústnosť – písanosť. Ako 
tretí pilier sa predstavuje identifikácia a profilovanie nosného termínu-
pojmu „(jazykový, rečový, komunikačný) štandard“ a reálne doloženie 
jeho rastúcej prestížnosti v príslušnom národnom jazyku ako zdatného 
súbežca k spisovnému jazyku. Naposledy tento názor s ohľadom na 
zmeny postojov používateľov češtiny od začiatku 90. rokov prezento-
vala v apríli 2010 J. Svobodová na banskobystrickej medzinárodnej 
konferencii Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného 
jazyka (Svobodová, 2012; v tlači). Prierezovo naň poukazuje aj P. Oda-
loš v tom istom pokonferenčnom zborníku (Odaloš, 2012; v tlači). Na-
pokon štvrtým spoločným stĺpom stratifikačných koncepcií je vyspo-
radúvanie sa s normatívnymi stránkami podoby, útvaru, foriem či va-
riet per partes, príp. v službách celku. Na nejednoduché vymedzovanie 
normatívneho pozadia stratifikačných modelov fundovane poukázal 
už v 90. rokoch J. Bosák. V zmysle úvah V. Barneta (Barnet, 1977) 
pritom popri systémových normách zdôrazňoval aj aktivizovanie ko-
munikačných (situačných) noriem, ktoré počítajú s neverbálnymi 
zložkami (Bosák, 1990, s. 81; 1993). 

Popri stupni podobnosti až zhodnosti sa ako diferenciačný príznak 
skorších stratifikačných modelov prejavuje stupeň taxatívnosti a ohra-
ničenosti jednotlivých úrovní. Ako uvoľnenie ich štruktúrnej zviaza-
nosti sa ukazuje „nehotové“, dynamické uchopenie a predstavenie, 
počítajúce s priepustnosťou (variet) smerom nahor i nadol, teda prelí-
nanie úrovní v sociálnom – spoločenskom, resp. mikroskupinovom – 
poňatí (dynamický prístup pozri Slančová – Sokolová, 19945). Pravda, 

                                                           
5 Neskromne si dovoľujem poznamenať, že som svojho času spolutvaroval tento dynamický 
koncept pri budovaní konglomerátneho modelu, ktorý som potreboval pri spracúvaní stavu 
a predstavovaní obrazu hovorenej podoby slovenčiny v meste (HPSM; Patráš, 1990). 
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pri takomto poňatí sa ako možná metodická ťažkosť ukazuje pribúda-
nie ďalších rovín v modeli a vznik viacerých prechodových pásem – 
semivariet, resp. medzivariet (k termínom pozri Slančová – Sokolová, 
1994; Kralčák, 2008, s. 279). Interferujúce pásma zmenšenými, oslabe-
nými kontrastmi medzi sebou totiž znáročňujú štruktúrne objasňova-
nie ich podstaty, miesta a poslania. 

 
 

4. Stratifikačné 4. Stratifikačné 4. Stratifikačné 4. Stratifikačné modely a koncepcie vo svetlemodely a koncepcie vo svetlemodely a koncepcie vo svetlemodely a koncepcie vo svetle    ich dnešnej výpich dnešnej výpich dnešnej výpich dnešnej výpo-o-o-o-
vednej hodnotyvednej hodnotyvednej hodnotyvednej hodnoty    
Stratifikačné modely slovenčiny a predovšetkým riešenie D. Slan-

čovej – M. Sokolovej, t. j. štruktúrna a sociokomunikačná otvorenosť 
ich konceptu s uplatnením aj mimo jazykovej situácie 90. rokov, sa aj 
cez dnešný priezor ukazujú ako priechodné, a to z niekoľkých hľadísk. 
Poskytujú primeranú porovnávaciu platformu na zisťovanie stavu 
v dorozumievaní v nedávnej minulosti a dnes, poslúžia na poodhalenie 
zloženia, početnosti a usporiadania vrstiev (podôb, útvarov, variet) 
v príslušnom komunikačnom prostredí, na odkrývanie vzťahu medzi 
nimi a zovšeobecňovanie poznatkov s aplikovaním na dnešnú jazyko-
vú situáciu. Isteže, pri ich aktualizovanom uchopení treba brať do 
úvahy inú jazykovú a sociokomunikačnú paradigmu v dorozumievaní 
v porovnateľných komunikačných sférach a situáciách.  

Oproti stavu spred dvoch až troch desaťročí sa deliaca čiara medzi 
dvojicou ústnosť – písanosť vytráca priam pred našimi očami. Súbežne 
s analýzami meniaceho sa vzťahu uvedených členov ako dôsledku ak-
tivít pôvodcu a pôsobenia média na kód (Müllerová, 1989) na prvé 
zreteľné prejavy stierania hraníc o. i. s rešpektovaním príjemcu sa po-
ukazovalo už v 90. rokoch (Čmejrková, 1993; zborník Writing vs spea-
king: language, text, discourse, communication, 1994, a i.).V poľštine 
na nevýrazné limity pri vyčleňovaní hovorenosti a písanosti upozor-
ňuje K. Bakuła (2008). Najnovšie náhľady oprávnene zvýrazňujú po-
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znatok, že rozdiel medzi písaným a hovoreným textom (napr. 
v spisovnej češtine) nemá ráz binárnej opozície; rozmedzie medzi ho-
voreným a písaným textom, ak nejaké vôbec jestvuje, je priepustné, 
príslušnosť komunikátu k prejavom (skôr) hovoreným, alebo (skôr) 
písaným nie je definitívna (zátvorky a tvary v nich podľa predchádza-
júcej konštatácie používa I. Bogoczová; pozri Bogoczová, 2012, s. 29)6. 

Na širšie osvetlenie všeobecnejšieho dejinno-spoločenského podlo-
žia, ktoré ovplyvňuje komunikáciu a vzťah ústnosť – písanosť v 2. de-
saťročí 21. storočia, niet na ploche tejto štúdie väčšieho priestoru. Ok-
rem už uvedených podnetov (zvlášť K. Bakuła, I. Bogoczová, J. Svobo-
dová a i.) preto treba odporúčajúco pripomenúť teoreticko-meto-
dologicky nosné syntetizujúce diela jazykovedcov (Gajda, 1997; v na-
šom prostredí nepríliš citovaná publikácia Daneš a kol., 1997) a vedec-
kú produkciu interdisciplinárne orientovaných bádateľov-nelingvistov 
(predovšetkým Fairclough, 1992, 2003). 

V prieniku trojice otázkových podnetov, uvedených v čele príspev-
ku, spočíva aj predstavenie avizovaného stanoviska. 

Konštelácia ústnosti a písomnosti je v ostatnom štvrťstoročí aj 
v našich podmienkach a viacerých komunikačných sférach charakte-
ristická svojím priam masívnym tendovaním k ústnosti (hovorenosti). 
Pritom je pozoruhodné, že trend sa neupína len na oblasti, ktoré počí-
tajú s bežnou hovorenou rečou/jazykom, hovoreným/hovorovým jazy-
kom, hovorenou/hovorovou slovenčinou a pod., a nielen na žánre, 
ktoré sa aktivujú posilňovaním spontánnosti, okamihovosti, neoficiál-
nosti, neformálnosti, fragmentárnosti a nehotovosti komunikačných 
aktov. V tomto prípade sa jednoznačná, reálna ústnosť s jej paramet-
rami – efemérnosťou, viackódovosťou, bezprostrednosťou, preexpono-
vaným dialogizovaním a situačne podmieňovanou úspornosťou zabez-

                                                           
6 Vcelku zhodný postoj som diskusne zaujal v r. 2011 na krakovskej medzinárodnej konferencii 
v rámci Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Patráš, 2012; 
v tlači). 



Vladimír Patráš 
 
 

183 

pečuje overenými, priamymi komunikačnými interakciami prostred-
níctvom médiovaného, resp. nemédiovaného artikulačno-akustického 
komunikačného kanála. Osvedčený spôsob dorozumievania sa pod 
tlakom zneoficiálňovania, rozširovania kolokviálnych komunikačných 
úzov a stereotypov známych (aj) v anglosaskom prostredí, ako násle-
dok zmenšovania medziosobných rozostupov presadzuje aj v komuni-
kačných sférach s konvenčným (očakávaným) umiestnením v písanej/ 
tlačenej komunikačnej sfére. Takto, s miernym vyzdvihovaním adres-
ného komunikačného partnera napr. vedecká prednáška publikovaná 
v pokonferenčnom zborníku si zachováva podstatné „zhovorňujúce“ 
znaky svojho prvého, autentického, značne kontaktového zverejnenia. 
Takýto sociopragmatický, individualizujúco-expresivizujúci posun sa 
v našich (stredoeurópskych) podmienkach stále prijíma s rozpakmi či 
nevôľou ako priestupok proti zaužívanému, tzv. teutónskemu spôsobu 
vedeckého komunikovania. (Na rozporné ponímania kolokvializácie 
vedeckého diskurzu a odbornej komunikácie v septembri 2012 upo-
zornila aj J. Hoffmannová na 8. medzinárodnej konferencii o komuni-
kácii v Banskej Bystrici; Hoffmannová, 2013; v tlači).  

Dôsledok z/rušenia hraníc a preskupovanie podmienok na osi úst-
nosť – písomnosť sa spríznačňuje na dvoch protibežných líniách. 
V písomných prejavoch sa exponuje predovšetkým hovorový úzus, 
oscilujú synchrónne ustálené normy písanej komunikácie a znižuje sa 
ich spoločenská záväznosť a skupinové rešpektovanie. Pravdaže, jest-
vujú aj kontrastívne výnimky, ktoré potvrdzujú synergické správanie 
sa prirodzeného jazyka. Napr. reakciou na potrebu komunikovať ústne 
v právnom prostredí, ktoré je dominantne budované na zásadách pí-
somnosti, je vcelku panelový spôsob komunikácie, ktorý vôbec nie 
paradoxne imituje či priam kopíruje písané texty. Ako doklad na sklo-
ny vyvažovať ústnosť a písomnosť možno uviesť vystúpenie zamest-
nanca tlačového odboru, policajnej hovorkyne, meteorológa, poslanca 
samosprávy či príslušníka ozbrojených síl v elektronickom médiu 
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a pod. Z hľadiska jazykového systému náročné poverenie uvoľnene, 
nie však svojvoľne migrovať medzi ústnosťou a písomnosťou nesie 
predovšetkým syntax. Je nepochybné, že normy písomnej a ústnej 
komunikácie sa ocitajú v prieniku či priam v protipohybe z hľadiska 
svojej účinnosti a poslania. Za protipôsobenie nemôže ani tak masové 
médium; skôr sa pohodlne uplatňuje dostupná technológia, využívajú-
ca simuláciu ústnosti, a tendenčne uvoľňované, menej záväzné (a ne-
zriedka menej kultivované) rečové správanie účastníkov komunikač-
ných aktov. 

Dnes sa už všeobecne akceptuje umiestnenie elektronicky podmie-
nenej počítačovej komunikácie – technologického spôsobu dorozu-
mievania prostredníctvom informačno-komunikačných technológií 
vrátane internetových sietí – do písomného či tlačeného, v širšom 
zmysle vizuálne (graficky) prispôsobeného prostredia. Súbežne je nále-
žité rešpektovať fakt, že texty „na skle“ (počítačovej obrazovke) sú 
značne kontaminované prvkami, prostriedkami a postupmi s domov-
skou príslušnosťou v ústnych komunikačných sférach. V tomto prípa-
de si hovorovú uvoľnenosť, žoviálnosť a nárast uzuálnosti „odnášajú“ 
pravopisné normy a príslušná kodifikácia. Nezriedka vedomé, manifes-
tačné až ostentatívne popieranie či aspoň obchádzanie ortografických 
zásad, primeraného výberu slov, gramatických pravidiel a vetnej stav-
by sa však už stáva súčasťou mimojazykových faktorov – faktického či 
fiktívneho nedostatku času, potreby bezprostredne reagovať na komu-
nikačné podnety, menšieho sústredenia sa na komunikačný akt, napĺ-
ňania len fatickej funkcie v interakciách a pod. Potvrdzuje sa tak pos-
treh o zameriavaní pozornosti a úsilí komunikantov prvotne nie na 
text, kód/y, ale na dosiahnutie kontaktu, „dotýkanie sa „teba, vás, mňa, 
nás, ich“, t. j. účastníkov komunikačných interakcií, a na spoznávanie 
našich/ich motívov, správania, počínania, zámerov a cieľov (k virtuál-
nej haptike pozri aj Rusnák, 2013). 
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5. Záverečné pohľady5. Záverečné pohľady5. Záverečné pohľady5. Záverečné pohľady    
Požadované vyústenie úvah, argumentačných postupov a konštatá-

cií utvárajú dve rozšírené poznámky.  
5.1 Stratifikačné koncepcie slovenčiny a príslušné modely sú teore-

ticko-metodologicky vcelku schopné postrehnúť, hodnoverne predsta-
viť aj aktuálnu sociálno-komunikačnú paradigmu a zabezpečiť potreb-
nú argumentačnú plochu na sledovanie jazykovej situácie v dneš-
nej spoločnosti a období. Náhľad sa viaže na modely, ktoré popri integ-
rovaní ústnosti (hovorenosti) aj písomnosti (tlačenosti) počítajú 
s výraznejším vertikálnym, teda sociálno-funkčným aplikovaním svoj-
ho výstavbového inštrumentária. Ako most na ráznejší vstup či priam 
vpád ústnosti/hovorenosti do modelu pritom slúži štandardná varieta 
(úroveň, vrstva) národného jazyka. Jej sociokomunikačné vyťaženie 
pričinením rozširujúceho sa pásma ústnosti evidentne vzrastá.  

Upevňovanie „štandardnej slovenčiny“ aj s dosahom na písomné ko-
munikačné sféry umožňuje rozširovať – nemienim hovoriť, že súbežne 
oslabovať – precízne vymedzené, jazykovo-systémovo overené a socio-
kultúrne rešpektované kontúry prestížnosti ≡ spisovnosti. S ohľadom na 
prirodzenú ochotu jazykovedy spolupracovať s vhodnými podnetmi, 
smermi a prúdmi a pri rozvinutých interdisciplinárnych prístupoch sa 
však dopĺňanie, varírovanie či utváranie ďalších stratifikačných mode-
lov v oblasti výskumu „zapísaných textov" preukazuje ako metodologic-
ky menej významný proces. Minuciózne vymedzovanie a pomenúvanie 
vrstiev v tom-ktorom modeli s predstavením ich usporiadania a ne/spolu-
práce pôsobí nepríliš inšpiratívne. Možnú výzvu predstavuje komplexné 
uchopenie hĺbkových, nosných neverbálnych podmienok, zdrojov a tren-
dov a ich procedurálne usúvzťažňovanie do antropokultúrnej, kognitív-
no-lingvistickej a sociokomunikačnej vzťahovej siete s reflexiami v po-
vrchovej, verbálnej rovine. Perspektívne výskumné pole, ktoré doteraz, 
dlhodobo a nezriedka úspešne obhospodarujú stratifikačné koncepcie a 
patričné modely, sa v oblasti „zapísaných textov“ skôr odkrýva pre socio- 
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a pragmaštylistické pozorovania a interpretácie. To aj napriek spontánnos-
ti, nehotovosti, neformálnosti vymedzených komunikačných sfér a situá-
cií. 

 
5.2 Uplatňovanie a vitálnosť štandardnej variety v (mas)mediálnom 

prostredí je nie príčinou, ale dôsledkom rozširovania (aj) bezprostred-
nosti, uvoľnenosti, odľahčenosti, žoviálnosti, štylizovanej spontánnos-
ti, verbálnej gestačnosti, preexponovanej emotívnosti atď. v spoločnos-
ti a komunikovaní. Ak mienime v úvahách kráčať po tejto ceste, sledo-
vať a interpretovať naznačené extralingválne okolnosti, nevyhneme sa 
vstupu na etické krajnice, mediologickým aspektom a zvažovaniu 
hodnotových aspektov dnešnej spoločenskej komunikácie. Štúdia si 
nenárokuje na takéto trasovanie. 
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In the study, the author is pointing out the connection between stratification 
concepts and models known in Slovakia since 1970´s, which have been arising 
or readjusted to this day, and the hybrid texts which have become clearly 
abundant in public discourse, including media discourse, in the past two or three 
decades. In the paper, the phrase “written- down texts“ (it is used in a more 
narrow sense and without inverted commas by the Polish linguist J. Labocha; 
2004) is being applied as a non-terminological denomination for code-integrated 
texts with obvious signs of their appertaining to the oral communication sphere, 
but with preparation, expedition, perception and usage in (printed, graphic, visual 
or visualised) written communication. The study contours the location, 
limitations, and possible theoretical and methodological inspirations of 
stratification concepts and models for communication research in the 
environment with mixed (phonic and visual) characteristics. 
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