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Registre jazyka a jazykovedy 
vo vedeckovýskumnej práci jubilantky 

 

Jana KESSELOVÁ 
 
 

Register vedeckých záujmov Daniely Slančovej sa kontinuálne rozvíja v súrad-

niciach štylistiky a rétoriky, reči orientovanej na dieťa i reči dieťaťa, v symbióze 
teoretického prístupu k registru a stratifikácii národného jazyka a empiricky pod-
ložených výskumov fungovania jazyka v komunikácii. Lingvistické myslenie jubi-
lantky sa utváralo už počas vysokoškolského štúdia a hneď po jeho skončení vo 
vedeckej komunite lingvistov a literárnych vedcov vtedajšej Katedry slovenského 
jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach. Po prvých člán-
koch publikovaných v Prešovských novinách a recenziách v Kultúre slova Daniela 
Slančová vstupuje v roku 1981 do lingvistického výskumu a predstavuje sa lingvis-
tickej obci štúdiou Príspevok k lexikálnej charakteristike eseje1, avizujúcou prvú 
oblasť svojho vedeckého záujmu – esej ako žáner, esejistický štýl. Už o tri roky ne-
skôr predkladá (nepublikovanú) kandidátsku dizertačnú prácu Jazykovo-štylistická 
charakteristika eseje a esejistického štýlu (1984). V uvažovaní o eseji ako výsostne 
individualizovanom žánri sa utvára, ale i naplno odkrýva a predznamenáva indivi-
duálny vedecký štýl a myšlienkový profil jubilantky – presnosť pri vymedzení ob-
jektu výskumu, mnohostrannosť v dialógu s predchodcami, rešpekt k výskumné-
mu materiálu a precíznosť pri jeho spracovaní, tvrdenia opreté o dôkazy, jazyk a 
text videný cez prizmu človeka a jeho textotvornú aktivitu. A ešte jedna výrazná 
črta vedeckej metódy jubilantky: návraty k téme, viacspektovosť v bádaní, overo-
vanie, korigovanie, precizovanie vlastných úsudkov a to všetko v mene vedeckej 
pravdy, presvedčivosti, ale predovšetkým hodnoty a osobne prežívaného zmyslu 
lingvistickej práce. Esejistický štýl, podľa jubilantky typický medzištýl, a esej ako 
žáner, v ktorom štýlová norma esejistického štýlu nachádza svoje plné, „totálne“ 
uplatnenie, neprestáva byť objektom výskumného záujmu ani po obhajobe dizer-
tácie. V druhej polovici 80. rokov sa D. Slančová zacieľuje na široké rozpätie štylis-
tickej príznakovosti, obraznosti a figuratívnosti v esejach Vladimíra Mináča, Albína 
Bagina, Jána Števčeka, aby sa zhruba po decéniu k eseji vrátila v podobe samo-
statnej kapitoly Hispánska esejistika v slovenskom kontexte, tvoriacej doslov 
k Martínezovej Teórii eseje (Esej ako literárny žáner, štúdium jej vlastností, 1996).  

V „esejistickom období“ možno vidieť expozíciu, po ktorej nasleduje perma-
nentná prítomnosť D. Slančovej v slovenskej štylistike a rétorike. Prekračovanie 
medzí systémovej lingvistiky a gravitácia ku komunikačno-pragmatickej orientácii 

                                                           
1  Úplné bibliografické údaje sú uvedené v bibliografii, ktorá je súčasťou tohto zborníka.  



Registre jazyka a jazykovedy 

 
11 

sa vystužuje najprv spoluautorstvom vysokoškolskej učebnice Kultúra hovoreného 
slova (1990) a kontinuálne prechádza do súbežného teoreticky i aplikačne orien-
tovaného výskumu v oblasti štylistiky aj rétoriky. Výsledkom oboch výskumných 
smerovaní sú vysokoškolské učebnice: Praktická štylistika. (Štylistická príručka, 
1994) a Základy praktickej rétoriky (2011). Obe sa stali nielen obľúbenými učebni-
cami študentov, ale oceňovanými a často citovanými prácami v slovenskej i českej 
jazykovede. Ján Horecký v recenzii Skutočne praktická štylistika (1995) vyzdvihuje 
autorkino „pozoruhodné úsilie o zaradenie praktických poznatkov do širších teore-
tických súvislostí a o zachytenie súčasného stavu náuky o štýle v slovenskej jazy-
kovede. Svedčia o tom nielen už spomínané javy, ale aj zaradenie štylistickej prob-
lematiky do širšieho rámca verbálnej komunikácie a upozornenia na diferencova-
nosť národného jazyka, na rozličné komunikačné sféry.“ Okrem toho Daniela Slan-
čová – v polovici 90. rokov u nás ako jedna z prvých – Praktickou štylistikou vniesla 
do slovenskej lingvistiky výklad Leechových princípov a zásad efektívnej verbálnej 
komunikácie vychádzajúci zo systému Griceových konverzačných maxím. Otvore-
ný systém pravidiel týkajúcich sa intepersonálnych vzťahov i zákonitostí textovej 
výstavby voľne interpretovala a aplikovala na textotvornú prax v slovenskom kul-
túrnom prostredí a v domácej jazykovej situácii.  

D. Slančová, teoretička jazyka a štýlu, má zároveň vynikajúce didaktické schop-
nosti. Z praxe vyučovania vychádzajúce a do praxe určené Základy praktickej réto-
riky (2001) sú ukážkou, ako písať príťažlivý a čítavý text pre vysokoškolských štu-
dentov, ktorý nezľavuje ani z komplexnosti výkladu, ani z presnosti jazyka. J. Kraus 
v recenzii Slovenská rétorika z pohledu nauky o jazyce a stylu (2002) vyzdvihuje, že 
učebnicový charakter textu nebráni zaraďovaniu náročnejších, ale rozhodne uži-
točných výkladov z okruhu rétorickej teórie, jazykovedy, teórie komunikácie 
a psychológie. Podľa recenzenta, ktorý je sám autorom Rétoriky v evropské kultuře 
(1998), súbor praktických príručiek o rétorike, ktoré má český i slovenský čitateľ 
k dispozícii, sa prácou D. Slančovej obohatil o ďalšiu potrebnú knihu mimoriadne 
dobrej úrovne. 

K teoretickým doménam D. Slančovej v štylistike, socio- a pragmalingvistike 
rozhodne patrí uvedenie a výskumné potvrdenie opodstatnenosti termínu regis-
ter, o ktorého potrebe prvý raz konferenčne uvažovala v príspevku Potrebuje ref-
lexia súčasnej slovenskej jazykovej situácie pojem register? v roku 1997. Uvedením 
tohto termínu zásadným spôsobom prispela do diskusie motivovanej napätím 
„v miere abstrakcie medzi singulárnym štýlom konkrétneho textu (jazykového pre-
javu) a funkčným (interindividuálnym) štýlom“ (ibid, s. 94). S odstupom viac ako 
15 rokov už možno jednoznačne hovoriť nielen o výraznej metodologickej inšpirá-
cii výskumu slovenskej jazykovej situácie, ale aj o verifikácii autorkinho tvrdenia, 
že register sa vyznačuje istým stupňom štruktúrovanosti a nejde len o číry súbor 
(lexikálnych) prostriedkov. Dôkazy prinášajú jednak vlastné výskumy jubilantky 
v oblasti registra učiteliek materských škôl a trénerského registra, výskumy štu-
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dentov pod vedením jubilantky (napr. letecký komunikačný register), ale aj vý-
skumy týmto termínom inšpirované (v oblasti komunikačného registra v rolových 
hrách detí, v medicínskom prostredí, v oblasti registrovej motivácie lexikálnych 
jednotiek, v onomastike i v didaktike). Keďže register sa vymedzuje vzhľadom na 
spoločnú aktivitu ľudí, charakter prostredia a vzájomné vzťahy medzi komunikant-
mi, niet pochýb, že uvedením tohto termínu sa prehlbuje jubilantkino antropo-
centrické nazeranie na jazyk i verbálnu komunikáciu.  

Druhou stránkou metodologickej inšpirácie je chápanie registra vo vzťahu 
k fungovaniu národného jazyka, t. j. registra prestupujúceho variety a semivariety 
národného jazyka. Individuálne a tandemové bádania jubilantky spolu s Milosla-
vou Sokolovou sú zacielené na výskum postojov k jazyku, špecifických funkcií 
a podôb vokatívu, ale hlavne variet hovorenej podoby slovenčiny na východnom 
Slovensku. Návrat k varietám po pätnástich rokoch potvrdzuje, že stratifikačné 
videnie slovenčiny oboch autoriek z konca 90. rokov bolo nanajvýš adekvátne 
a presné. Aj s časovým odstupom „možno pozorovať také zvukové, gramatické 
a lexikálne javy, ktoré sú charakteristickými znakmi východoslovenskej subštan-
dardnej variety, východoslovenského variantu štandardnej variety, celoslovenskej 
štandardnej variety a spisovnej variety“ (Slančová – Sokolová, 2011). 

V poslednej dekáde minulého storočia, možno i pod vplyvom lektorského pô-
sobenia na Univerzite Johna Carolla v Clevelande (1994 – 1995), si Daniela Slančo-
vá výrazne uvedomuje pestrosť, pluralitu, ba až, ako sama hovorí, eklekticizmus 
výskumných postojov, názorových línií a myšlienkových prístupov k jazyku 
a verbálnej komunikácii. Konzekvenciou sa však pre jubilantku nestala konštatač-
ná enumeratívnosť či statická deskriptívnosť. D. Slančová zvolila „akčnejšiu“ alter-
natívu. Cítiť ju už medzi riadkami rozsiahlej rozhľadovej a informačne nasýtenej 
recenzie Quo vadis, štylistika?2 (1999). Zanedlho po nej jubilantka predstavuje slo-
venskej a prostredníctvom časopisu Style (Beograd-Banja Luka, 2003) aj zahranič-
nej lingvistickej komunite vlastnú „varietu“ štylistiky, a to v podobe dnes už dobre 
známej interaktívnej štylistiky. Hlasy o potrebe novej štylistiky, ktorá by zmenenú 
a diferencovanú sociálnu, jazykovú i metodologickú situáciu reflektovala plastic-
kejšie, sú i vnútornými hlasmi jubilantky. Nová koncepcia štylistiky sa rodí ako vý-
sledok svojských, z kombinácie transdisciplinarity a interakcie vyrastajúcich inter-
pretačných pozícií autorky, sformovaných neprestajným a húževnatým štúdiom 
a vlastným bádaním. Nanovo sa ohláša Slančovej prístup k jazyku cez prizmu člo-
veka, keď sa v jednom z argumentov pre chápanie štylistiky ako transdisciplíny 
prikláňa k názoru S. Gajdu, že štylistika sa zaoberá ľudskou textovou aktivitou, 
a preto má zahŕňať všetky aspekty tejto aktivity. Svoje výskumné smerovanie 
D. Slančová hodnotí ako humanistickú lingvistiku. V dialógu s výsledkami sloven-
skej, českej a zahraničnej štylistiky sa posúva od chápania štylistiky ako vedy 

                                                           
2 Ide o recenziu knihy J. Hoffmannovej Stylistika a... (1997). 
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o variablite jazyka k širšiemu chápaniu štylistiky ako vedy o variabilite verbálnej 
interakcie, a to s konzekvenciami pre všetky kardinálne problémy štylistiky, po-
čnúc vymedzením predmetu, cez vnútornú diferenciáciu štylistiky, kategórie štýl, 
štyléma, komunikačný akt až po výskumné postoje k nim.   

Koniec 90. rokov predstavuje vo vedeckom živote jubilantky ešte jeden medz-
ník. V roku 1999 vychádza monografia, ktorá je prvou výskumnou aplikáciou ter-
mínu/pojmu register, prvou aplikáciou teórie výpovedných aktov Jána Horeckého 
a prvou prácou v slovenskou kontexte, ktorej objektom výskumu je reč orientova-
ná na dieťa – Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na die-
ťa – opis registra. V recenzii sa Ján Horecký o. i. stotožňuje s požiadavkou autorky 
adresovanou ďalším bádateľom, že „je potrebné zhromaždiť čo najreprezentatív-
nejší materiálový korpus z komunikácie s deťmi a podať čo najdetailnejší opis vnú-
torne variabilného registra reči orientovanej na dieťa“ (1999, s. 47). Vtedy, prav-
depodobne, ani sama autorka netušila, že ide o výzvu ďalším bádateľom, pre kto-
rých sa sama stane líderkou, a navyše, že výskum prekročí hranice reči orientova-
nej na dieťa a zameria sa na reč dieťaťa samotnú. A azda je to i symbolické, že prí-
spevkom Priemerná dĺžka výpovede ako ukazovateľ ontogenézy reči na konferencii 
Slovenčina na začiatku 21. storočia, publikovaným v spoluautorstve so S. Kapalko-
vou, M. Mikulajovou a I. Bónovou (2004), sa pre jubilantku otvára nové bádateľské 
smerovanie, ktoré v podobe základného aj aplikovaného výskumu ranej ontoge-
nézy reči dieťaťa výraznou mierou vypĺňa výskumný priestor jubilantky v novom 
tisícročí. Ani nie za decénium výskumu sa jubilantka stala rešpektovanou autoritou 
aj v oblasti výskumu ranej ontogenézy reči. Jan Průcha v prehľadovej práci Dětská 
řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky (2011, s. 14) tvrdí, že „[n]a 
rozdíl od současné situace v České republice je na Slovensku prováděn systema-
tický výzkum dětské řeči, a to na vynikajícií vědecké úrovni. Děje se tak v rámci 
virtuální laboratoře dětské řeči, která působí od konce 90. let na Filozofické fakul-
tě Prešovské univerzity, pod vedením prof. Daniely Slančové“. Systematickým 
a kontinuálne prebiehajúcim výskumom fonologického vývinu reči, komunikačné-
ho registra ako prostriedku verbálnej socializácie dieťaťa, pragmatických funkcií vo 
vývine rečovej činnosti, vzťahu syntaxe a pragmatiky, pragmatiky a sémantických 
kategórií, vývinu narácie, vývinu kategórie kvantifikácie, metodologických otázok 
tvorby skríningového nástroja na diagnostiku rečového vývinu, bilingvizmu, vývinu 
lexiky atď. sa jubilantka vypracovala na medzinárodne akceptovanú lingvistku, 
ktorá svoje výsledky prezentovala minimálne v dvadsiatke miest Európy, Ameriky 
a Kanady, vo viacerých aj opakovane.  

K tomuto mimoriadne bohatému registru vedeckých a publikačných výstupov 
sa radia ďalšie, ktoré sú výsledkom individuálneho i tímového úsilia. Spomeňme 
aspoň porovnávacie slovensko-české a slovensko-maďarské štúdie, spoluautor-
stvo na príprave Tezauru estetických výrazových kvalít (2011), umelecké preklady, 
heslá v terminologických slovníkoch, recenzie, prehľadové práce, redakčné 
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a zostavovateľské práce, spomedzi ktorých osobitne vyzdvihujem kontinuálnu 16- 
-ročnú bibliografickú prácu na Linguistic bibliography, vydávanú Stálym medziná-
rodným výborom lingvistov pod záštitou Medzinárodnej rady pre filozofiu 
a humanistické štúdiá v Leidene a Bostone. Je autorkou odborných a popularizač-
ných článkov, predslovov, doslovov a záložiek, rozhlasových relácií a rozhovorov, 
jazykových okienok. Je posudzovateľkou viac ako štyroch desiatok knižných prác 
a približne takého istého počtu kvalifikačných prác. A to všetko popri práci vo ve-
deckých grémiách na Prešovskej univerzite i mimo nej a popri vedení grantových 
tímov a štyroch katedier Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií 
FF PU.  

Všetko toto sa deje v symbióze so záujmom, starostlivosťou a pozornosťou ve-
novanou rodine, kolegom a priateľom, s ustavične sa aktualizujúcim prehľadom 
v literatúre, filme, divadle, športe či spoločenskom dianí. Životný modus pani jubi-
lantky vyvoláva obdiv i rešpekt. Spolupracovať s Danielou Slančovou je pre nás 
všetkých, ktorí sme mali a máme takú príležitosť, školou, ako sa veci dajú robiť 
s rozhľadom, profesionalitou a pritom s eleganciou a noblesou.  

Do ďalších dní pani profesorke Daniele Slančovej želáme zdravie a životnú silu, 
aby aj naďalej mohla prežívať šťastné chvíle s rodinou, pokračovať v dialógu s na-
mi, pracovať na témach, ktoré má rozpracované, a púšťať sa do plánov, ktoré zrejú 
v jej mysli a o ktorých zatiaľ uvažuje len ona sama. 




