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JJJJubilujúci profesor I. Ripka v jednej zo svojich štúdií explicitne 
označil moju pred rokmi uverejnenú štúdiu o štandardnej komunikácii 
za užitočný vedeckovýskumný počin ako avízo na ďalšie analýzy takto 
vymedzenej formy komunikácie. Rovnako profesor J. Horecký, 
a znova to bolo (vtedy pri jeho) životnom jubileu, ma upozornil na to, 
že prezentované výklady o štandardnej komunikácii boli správne, no 
podľa neho chýbal im silnejší argumentačno-presvedčovací rozmer 
smerujúci k jednoznačnejšiemu potvrdeniu jej reálnej, nie iba teoretic-
ky proklamovanej existencii; s odstupom niekoľkých rokov teda kon-
štatujem, že vtedajšia úvaha o existencii štandardnej komunikácii azda 
nebola zbytočná a rovnako aj dnes nie je samoúčelná, pretože tak, ako 
ju celostne vnímam a interpretujem, som jej významy zachytil 
v neoficiálnych postojoch a interpretáciách iných filológov neslovakis-
tov, rovnako aj filozofov, teológov, ekonómov, o čom som sa presved-
čil na príkladoch uverejnených na stránkach internetových portálov, 
v textoch inštitucionálnych dokumentov – škôl, firiem, úradov, vo 
výpovediach hovorcov jednotlivých rezortov, čo na ilustráciu možno 
potvrdiť aj nasledujúcimi citátmi:  

„Štandardná komunikácia aj krízová komunikácia firmy by mali stáť na 
rozdielnych nohách.“  

„Naša komunikácia s vládou je dnes už bežná, nevybočuje z rámca 
štandardnej komunikácie.“  
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„Pri podporovaní zmlúv s klientom uplatňujeme taký postup, ako je to 
v prípade štandardnej komunikácie.  

Je to dnes pre klienta lepšie ako predtým“. „Človek sa cíti voľne, akoby 
v jednej miestnosti s niekým a pritom komunikuje. Je to vlastne štan-
dardná komunikácia, v ktorej si rozumieme.“  

Znova sa teda vraciam k avizovanej téme ako k mentálno-sociálno-
komunikačnej entite, ktorá má ontologickú a gnozeologickú oporu 
v početných konkrétnych a aktuálnych komunikátoch a, pravdaže, 
v slovenských jazykovedných teóriách (ide najmä o práce J. Horecké-
ho, 1979, 1995; J. Kačalu, 1994; D. Slančovej, 2004, 2006, 2007); na 
neposlednom mieste sa nám do našich reflexií vhodne a podporne po-
núkajú štúdie českých lingvistov, najmä J. Svobodovej a kol. (2011). 

Vedecká práca je hľadaním pravdy. Toto, na pohľad priam apote-
ózne vyznievajúce konštatovanie, nepokladám za frázu, ba dopĺňam ho 
v zmysle, že veda je nielen hľadaním, ale aj obhajovaním pravdy. Na-
sledujúcimi stručnými výkladmi sa pokúsime potvrdiť tézu, že štan-
dardná komunikácia sa v komunikačnom bytí spoločnosti a jednotlivca 
v nej ukazuje ako teoreticko-metodologicky zdôvodniteľná a odborne 
akceptovateľná pravda o jej existencii a zároveň oprávnená z viacerých 
dôvodov, no najmä z pohľadu priam notoricky známeho faktu – a tým 
je horizontálno-vertikálne narastanie pohybov v národnom jazyku 
a z toho vyplývajúcej potreby pohotovej verbálnej reakcie na rovnako 
rozmáhajúce sa komunikačné situácie. Ich intenzita a extenzita evi-
dentne pribúda, je tu teda možnosť najmä pre adeptov jazykovedy 
znova urobiť (pretože parciálne zistenia boli) výskum s cieľom zistiť, 
kde a aké komunikačné situácie sú, typologicky ich vymedziť, určiť ich 
znaky a vlastnosti súvisiace jednak s pribúdaním sociálne a komuni-
kačne diferencovaných žánrov a ich textovej či rečovej realizácie (ide 
o horizontálny nárast pohybu v národnom jazyku), a jednak s rozširo-
vaním ich výrazovo-konštrukčných paradigiem (narastanie vertikál-
neho pohybu). Postulovanie termínu a pojmu štandardná komunikácia 
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úzko súvisí aj s ustavičným nárastom podielu hovorenosti; v súvislosti 
s tým (exkurzne) poznamenávam: v ostatnom čase pribúda nepríjemná 
skúsenosť, ktorá akoby vzdialene súvisí s našou témou, no nie je to tak. 
Ide o to, že psychológovia zaoberajúci sa komunikáciou okrem iného aj 
v manažérskom prostredí upozorňujú, že ľudia čoraz častejšie si pre-
stávajú rozumieť; hovoria, že na vine zaiste nie je jazyk a jeho pohyby, 
lež nedostatok istoty vo vyjadrovaní, ktorá má viacero príčin: vo vše-
obecnom vzdelávaní sú zvyčajne orientovaní na plnenie príkazov 
a pokynov, teda tak, aby postupovali podľa istého algoritmu. Tak sa im 
zužuje priestor na voľnosť a tvorivosť. Aj internet, esemeskovanie, 
meilovanie či četovanie a pod. mení spôsob komunikácie; psychológo-
via rovnako konštatujú, že časté „algoritmické“ zostručňovanie textov 
v podobe priam extrémnych znakových štruktúr a nesystémovej akro-
nymizácie túto tendenciu podporuje. Jej ďalším znakom je, a to je zau-
jímavý postreh, že veľa ľudí „...je nastavených tak, že keď viem, kto 
rozpráva, tak nemusím ani počúvať, lebo už mám nejaký predsudok“ 
(J. Masaryk, jadrový fyzik, vedec roka 2009). Na pozadí takto vníma-
ného kontextu sa ukazuje, že štandardná komunikácia a jej paradigma-
tické možnosti je vo verbálnej interakcii ľudí vektorom, ktorý takéto 
tendencie môže pribrzdiť, či, jednoducho povedané – má zmysel, pre-
tože ponúka ľuďom výrazové prostriedky, ktoré vo vlastnej axiologic-
kej kompetencii vrátane jazykovej a komunikačnej zvládli, a tak budú 
hovoriť o tom, čomu rozumejú a zároveň sú presvedčení, že ich komu-
nikační partneri ich budú (aj) počúvať.  

Na podporu našich reflexií o štandardnej komunikácii chceme 
uviesť niekoľko závažných teoreticko-metodologických argumentov, 
ktoré jednoznačne platia tak vo všeobecných otázkach jazyka, reči 
a jazykovej komunikácie, ako aj v jeho či jej čiastkových, teda aj 
v otázkach štandardu a štandardnej komunikácie. Na pomoc si „poži-
čiame“ poznatky z rovnako exaktnej vedy ako jazykoveda, z vedy, 
ktorá sa zaoberá procesmi samoorganizácie sústav a štruktúr – synerge-
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tiky. V rámci synergetického prístupu sa môžu skúmať rovnako príro-
dovedné (napr. biologické), ako aj sociálne javy, medzi ktoré zaraďu-
jeme jazyk a jeho komunikačné (textové a rečové) realizácie. Na Slo-
vensku i v zahraničí známy vedec, teoretický fyzik M. Salák v súvislos-
ti so synergetikou a synergiou povedal: „V poslednom období sme 
svedkami toho, že poznávací a pretvárajúci proces, ktorý vyplynul zo 
subjektívno-objektívnej konštelácie človek – príroda – spoločnosť –, 
vedie k neriešiteľným spoločenským protirečeniam a krízam, čo je 
svedectvom toho, že na dvere 21. storočia klope nová synergeticko – 
informačná (komunikačná; F. R.) paradigma“ (Birčák – Salák, 2000, 
s. 39); na doplnenie poznamenávame, že termín paradigma sa v uvede-
nom texte a širšie vo fyzikálnom kontexte chápe ako obraz sveta, ktorý 
modifikovane funguje od antiky po súčasnosť a pre daný časový úsek 
jestvuje v podobe „...prevládajúcich predstáv a teoretických modelov 
reality – paradigiem“ (Birčák – Salák, tamže, s. 39). Teda synergetika 
ako veda o samoorganizácii sústav a ich štruktúr (makroštruktúr 
i mikroštruktúr) hovorí, že v takýchto sústavách v istých časových 
obdobiach dochádza k narušeniu symetrie, to zn. aj systémovosti 
a s ňou spojenej normovanosti niečoho niekým či niečím, v dôsledku 
čoho dochádza k fázovému prechodu od jednej, pôvodne staršej, 
k novej samoorganizovanej štruktúre, a tak sa vytvára nová alebo mo-
difikovaná forma a všetko, čo je s ňou spojené. Fázové prechody v tej 
ktorej sústave tak vyúsťujú do nových, resp. modifikovaných štruktúr 
a foriem, ktoré sa vyznačujú aktivitou, kreativitou a formotvorbou. 
V tomto pohybe – samoorganizovanom procese sústavy, teda aj sociál-
nej sústavy a v rámci nej jazykovokomunikačného systému či systé-
mov – (spisovného, štandardného, nárečového, nespisovného v rámci 
stratifikácie národného jazyka či štýlovej a štylistickej diferenciácie 
z hľadiska štylistickej paradigmy) vznikajú tzv. ostrovy stability – ter-
mínom fyziky označované atraktory alebo aj ako prijateľné ale-
bo diskrétne, teda taktne oddelené stavy niečoho. Aplikácia týchto 
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teoreticko-metodologicky závažných fyzikálnych argumentov nie je 
v priestore jazyka a jazykovej komunikácie až taká náročná, ako by sa 
to na prvý pohľad zdalo; je to predovšetkým preto, lebo na človeka ako 
psycho-bio-sociálnu bytosť a jeho komunikačné súcno sa toto konšta-
tovanie všetkými prírodnými a sociálnymi väzbami vzťahuje. Človek 
a jeho reč je toho súčasťou in natura. Skrátene: doposiaľ fyzikou pod-
porené vývinové zákonitosti synergetickej povahy v plnom rozsahu 
platia aj pre jazyk a jazykovú komunikáciu. 

Materiálovo-znakovou bázou štandardnej komunikácie nie je bina-
rita spisovnosť – nespisovnosť, ale spisovnosť – štandardnosť, ktorá 
presahuje spisovnou normou ustálené jazykové prostriedky a vyberá aj 
iné, štandardom motivované, pričom ich použitie je stimulované ko-
munikačnou normou, ktorá je usmerňovaná (limitovaná) komunikač-
ným prostredím a komunikačnou situáciou. Znova opakujeme tézu 
z našej predchádzajúcej štúdie, že štandardná komunikácia sa riadi 
princípmi komunikačnej akceptovateľnosti a všeobecnej prijateľnosti 
jazykových (zvukových, gramaticko-tvarových, gramatických a lexi-
kálnych) jednotiek, čo zároveň implikuje kultúrnosť prejavu ako jednu 
z jej nosných hodnotových dimenzií. Systém takto vnímanej komuni-
kácie vychádza z koexistencie jej najmenej troch axiologických texto-
tvorných a rečotvorných činiteľov: variantnosti, potenciálnej suple-
mentárnosti a rovnako aj komplementárnosti znakov, ktoré sa v trina-
rite človek – jazyk (systém) – sociálno-komunikačná realizácia jazyka 
(jednotlivcom – spoločenstvom) využívajú či správajú, a to podčiarku-
jeme, asimilačno-akomodačne. Tu nechceme hovoriť o vzájomnom 
tlaku jednotlivých zložiek v rámci uvedenej trinarity tak, že systém 
tlačí na sociálne diferencované okolie a naopak, ale uvažujeme 
o vzájomnej potrebe zložiek v zmysle ich kooperatívnej korešponden-
cie. Pravda, toto je metajazyková konštatácia, otázkou ostáva jej kon-
kretizácia v podobe príkladov. Ukazuje sa tu potreba odpovedať na 
otázku, či v tomto prípade máme uvažovať o, pracovne to označme, 



František Ruščák 
 
 

195 

štandardnej norme; aj keď v jazyku nateraz stačí spisovná, komunikač-
ná a štýlová, štandardná komunikácia sa logicky viaže aj na štandardnú 
normu vychádzajúcu z hodnotovo-sociálnej kategórie štandardu. 

Na podporu našich výkladov konštatujeme, že termínom štandard, 
štandardný prisudzujeme sémantické obsadenie v zmysle ustálený 
a zároveň bežný stupeň kvality niečoho, to znamená v našom prípade 
komunikačne akceptovateľného, prijateľného a použiteľného v komu-
nikácii vylučujúcej krajné – pólové antinómie – vulgarizmy, tzv. níz-
ky, na vulgarizovanie vytvorený slang, rovnako koncipované argotiz-
my a iné expresíva s hanlivou a urážlivo konotujúcou tendenciou. Na 
úvahu sa okrem toho núkajú otázky, či štandard môže prijať lexémy, 
ktoré nie sú v súlade s tým, čo sám prezentuje, teda s ustálenosťou, 
bežnosťou a najmä komunikačno-akceptačnou kvalitou; máme na 
mysli také (alebo podobné) prípady ako novytvorené verbum pabovať 
(„... ideme si zapabovať“; od názvu miestnej pivárne a kaviarne Irish 
pub), ktoré som zachytil v reči návštevníka takéhoto zariadenia.  

Aj keď medzi termíny spisovnosť (spisovná norma) – štandardnosť 
(štandardná norma; označenie pokladáme za pracovné) nekladieme znak 
rovnocennosti, na kvalitu štandardnej komunikácie nepopierateľne 
vplýva spisovná norma, no dodávame, že je voči nej tolerantná najmä vo 
výslovnosti, v lexikálnych paradigmách a gramaticko-konštrukčných 
javoch. Ukazuje sa, že medzi kľúčové javy štandardnej komunikácie 
patrí vymedzenie tzv. filtra štandardu, filtrovej „hraničnej“ priepustnos-
ti, cez ktorú sa dostanú tie-ktoré jednotky jednotlivých paradigiem do 
jej priestoru. Túto otázku treba, prirodzene, skúmať dlhšie práve cez 
prizmu kultivovaných pohybov v národnom jazyku a ich psycho-bio-
sociopohybov v komunikačnom bytí. Užitočným teoreticko-metodolo-
gickým východiskom sú či mali by byť také koncepcie vnímania komu-
nikácie, ako prezentovala vo svojich prácach D. Slančová (2004, 2006, 
2007) v súvislosti s jej interdisciplinárnym a interaktívnym chápaním 
otázok štýlu, štylistiky, textu, prejavu a v neposlednom rade aj chápaniu 
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štylémy, rovnako máme na mysli aj ponuky psycholingvistiky, socio-
lingvistiky a socioštylistiky; v týchto súvedných priestoroch možno 
nájsť okrem našich úvahových reflexií či výkladov aj ďalšie argumenty 
na prospech existencie štandardnej komunikácie ako reáštandardnej komunikácie ako reáštandardnej komunikácie ako reáštandardnej komunikácie ako reállllnej formy nej formy nej formy nej formy 
súčasných ksúčasných ksúčasných ksúčasných koooomunikačných pohybov.munikačných pohybov.munikačných pohybov.munikačných pohybov.        

Štandardná komunikáciaŠtandardná komunikáciaŠtandardná komunikáciaŠtandardná komunikácia nie je konkurenciou spisovnej formy ná-
rodného jazyka, naopak, nazdávame sa, že rozširuje jej potenciál so-
ciálnovývojovou ambíciou tých výrazových prostriedkov, ktoré nado-
búdajú – nadobudnú novú kvalitu okrem iného zužovaním či oslabo-
vaním expresívnej exponovanosti alebo príznakovosti. Platí tu priamo-
úmerná rovnica medzi dvoma veličinami, ktorá je potvrdená individu-
álnou i spoločenskou empíriou a má svoje hodnotové ratio: čo z jednej 
strany strácame, z druhej strany získavame. Svedčia o tom postupné 
prechody zo subštandardnej variety do štandardnej, napríklad tirák, 
kumpán, langoš (osúch) a iné podobné prípady; na ilustráciu: dnes 
sledujeme komunikačný pohyb slovies vadiť, nevadiť (niekomu niečo) 
– prekážať, neprekážať (niekomu niečo) smerom v neprospech pravej 
strany (dokazuje to ich vysoká frekvenčná používateľnosť v masmé-
diách i v inštitucionálnych komunikačných zónach, teda nielen v bež-
nom styku); otázka znie: majú slovesá vadiť (mi), nevadiť (mi) tenden-
ciu dostať sa do priestoru štandardnej komunikácie? Poniektorí záu-
jemcovia o podobné otázky tvrdia, že už sú v nej. Ako sa budú správať 
smerom k spisovnosti neskôr, zaiste sa v budúcnosti ukáže. 

Nakoniec sa treba zmieniť o vzťahu hovorového štýlu a štandardnej 
komunikácie. Robíme tak preto, lebo paralela hovorový štýl – štan-
dardná komunikácia je síce teoreticky možná, no prakticky ich totož-
nosť nejestvuje. Na prvom mieste je to preto, lebo štandardnú komuni-
káciu neviažeme na kategóriu štýlu ako na istú, zvyčajne na vyššej 
úrovni abstrahovanú entitu, a na druhom i ďalších miestach sú ne-
sporné argumenty potvrdzujúce skutočnosť, že obsahové a formálne 
štruktúry hovorového štýlu, povedané J. Findrom (2004), dovoľujú do 
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jeho systému prijímať viac, než si to môže dovoliť štandard. V hovoro-
vom štýle, živenom aj krajnými, expresívno-príznakovými pozíciami 
vo výraze, tvare a sémantike, sa môže uplatniť aj to, čo štandard cez 
svoje filtračné sito nepripúšťa. Pravda, dôležitá je tu hustota sita; tá by 
mala byť, podľa našej mienky, nastavená podľa kooperačnej vzájomnej 
väzby medzi systémom a jeho okolím, pričom toto nastavenie má byť 
regulované a usmerňované princípmi a zásadami efektívnej komuniká-
cie so zreteľom na asimilačné a akomodačné procesy.  

Opodstatnenie vymedzenia štandardnej komunikácie vidíme (aj) na 
pozadí dvoch závažných okolností; prvé sú extrakomunikačné, zahrňu-
júce navonok síce vonkajšie javy, a to sú sociálne determinované proce-
sy, v ktorých je človek ako aktívne pôsobiaci funktor; tieto procesy sa 
v istých časových úsekoch synergicky správajú, a tak vytvárajú nové 
sústavy, nové formy – v našom prípade je to teda synergiou vyvolaná 
forma štandardnej komunikácie; druhé sú intrakomunikačne motivova-
né, teda sú reflexiou vnútorných a aktuálnych komunikačných potrieb 
konkrétnych používateľov jazyka – individuálnych i kolektívnych. 

Štandardná komunikácia je dynamický a plastický fenomén dneš-
ného sociálneho jazykovokomunikačného mechanizmu, ktorý pre ňu 
vytvoril vhodné realizačné podmienky. 

 
Ukážka textu štandardnej komunikácieUkážka textu štandardnej komunikácieUkážka textu štandardnej komunikácieUkážka textu štandardnej komunikácie    
A: čaute! 
B: čau! 
A: sori že meškám 
B: nevaďí/ aj tag zme ešťe ňič neurobiľi 
A: neprekáža! 
B: vaďia sa tetki na trhu/ ňie ňevadí ale ňeprekáža 
A: aha, fajn 
B: tag/ čo bi sťe chceľi robiť nabudúce/ sťe hovoriľi že ňiečo 
o maturitách 
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A: tag potom bizme mohli ako minule/ rozoberaď básňe 
B: misliž interpretácja a analíza ďjela atag / umelecké prostrietky  
v poéziji 
A: počkať počkať / si buďem pisať/ krucinal/ pero 
A: ďíg / to je fasa pero / to mažotkjaľ? 
B: ňepitaj sa/ dajme si na začjatok kafčo/ čo ti na to? 
A: super! zakafčujmesi. 
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Cognitive aspects of stylisticsCognitive aspects of stylisticsCognitive aspects of stylisticsCognitive aspects of stylistics    

 
In our study we state that contemporary stylistics should fix more to utterances 
stimulated by cognitive-empirical incentives than to prevailing system-oriented 
research programmes.  
Our work goes beyond the competence of system-oriented stylistics, showing 
a chance for co-operation of three starting and basic aspects: 1. cognitive aspect, 
2. integrative–co-operative aspect, 3. axiological aspect. We work on the point 
that the level of communicative behaviour of a human being is also influenced 
by his/her knowledge disposition acquired by cognition (including genetic 
predispositions). Complex disposition of a human being comprises his/her 
language and communication dispositions as categorial entities creating his 
language and communication status. We claim that there exists a complex quality 
of human consciousness including a language one. We call this quality axiological 
competence as a result of individually and socially determined cognition. 
In the specific area of the system of human axiological competence we define 
a language component and a value one. The language component has 1. 
conceptual (value) subsystem, 2. semiotic subsystem (the process of semiosis, 
nomination), 3. interaction subsystem. These subsystems correlate between 
language and thinking. This way oriented theoretical-methodological starting 
point of the subject of stylistics is connected with the utterance act(s). In the 
value component as a part of axiological competence we inquire into types and 
ways of evaluation of speech and text units from the point of view of 1. 
efficiency (pragmatic aspect), 2. correctness (language norm), 3. style and 
stylistic adequacy (style and communication norm), 4. emotionality 
(subjectivisation), 5. notionality (objectivisation of the utterance). 
The given concept of stylistics goes beyond the boundary of current system 
stylistics and is based on D. Slančová’s theory of stylistics whereas system 
stylistics (J. Mistrík, J, Findra) is often used as a co-operating discipline. 
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