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NA CESTE K ODKRÝVANIU SÚVISLOSTÍ 
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Mozaika uvažovania každého človeka sa vytvára a pretvára, ako naznačujú  

aj podoby použitých slovies, v procese, pomaly a postupne s nadobúdaním poznatkov 

a skúseností. Moje viac ako dvadsaťročné pedagogické pôsobenie na vysokej škole  

sa spája s vedením prednášok a seminárov najmä z oblasti fonetiky, fonológie a ortoepie. 

Zvuková kultúra jazyka je teda, predovšetkým vo vzťahu k poslucháčom masmediálnych 

štúdií, podložím môjho záujmu. Z lesného, machom a trávnatým porastom vystlaného 

chodníka sa v čase a v priestore dostávam vedľajšou asfaltkou druhej triedy  

na dvojprúdovú cestu, ktorá ústi na začiatok novozrekonštruovanej diaľnice. A tak relatívne 

úzko špecializované objekty výskumu uvedených disciplín, ktorým sa venujem, začínam 

vďaka svojim učiteľom a našim študentom („masmediálnikom“) vnímať a rozvíjať v širšom 

zábere. 

 Mojím každodenným ranným a niekedy aj víkendovým spoločníkom je rozhlasové 

a televízne vysielanie, v ktorom okrem toho, že s radosťou identifikujem svojich bývalých 

študentov, teraz už v rolách moderátorov a redaktorov, nachádzam inšpirácie a podnety 

na uvažovanie o jazyku a jeho zvukovej realizácii. Uvedomujem si dynamizujúce tendencie, 

ktoré sa prejavujú na všetkých úrovniach tohto jedinečného ľudského univerza systémovej, 

semiotickej a sociálnej povahy, akým je jazyk. Snažím sa byť (v intenciách lingvistických 

úvah najmä J. Dolníka, J. Sabola a J. Horeckého a v korešpondencii so zavedením pojmov 

pragmatická a reflexívna logika) jeho pozorovateľom zvnútra aj zvonka. Ako sa už niekoľko 

desaťročí ukazuje, pri sledovaní a bádaní jazyka systémový prístup, t. j. spôsob riešenia 

problému a nazerania naň v komplexnosti s prepájaním a usúvzťažnením prvkov 

jednotlivých jazykových rovín, sa často nahrádza hľadiskom systémovosti, ktoré sa vníma 

ako zhoda či podobnosť (analógia) s iným ustáleným prípadom (Horecký 2000). Takéto 

hľadisko však pri analýze a interpretácii pružne stabilného jazyka nestačí, pretože vo svojej 

relatívnej uzavretosti nevystihuje podstatu toho, čo sa s ním pod vplyvom vonkajších 

okolností, vnútorných súvislostí systému a jazykového správania používateľov deje.  

 Sebareflexiou prichádzam na to, že aj ja som mala v začiatkoch svojho pôsobenia 

na nevychodenej lesnej cestičke v domnienke, že ide o systémový prístup, tendencie 

k takto chápanej systémovosti.  Až neskôr prišlo uvedomenie, že pozorovanie jazyka, najmä 

jeho spisovnej podoby (vo vzťahu k poslucháčom masmediálnych štúdií), má zmysel vtedy, 

keď sa jazyk nesleduje len ako abstraktný systém, ale ako funkčný nástroj v komunikácii, 

ktorý je s ohľadom na konkrétnu situáciu pretavený do rečovej činnosti jednotlivca. 

V komunikačnom procese ide totiž o verbalizačnú aktivitu založenú na mentálnych, 

komunikačných a jazykových schopnostiach hovoriaceho (Horecký 2008). Od rečových 

variantov sa tak postupuje k jazykovému invariantu ako ideálu, ku ktorému sa máme 

ambíciu vo verejnej (najmä mediálnej a vzdelávacej) sfére priblížiť. V tomto smere sa snažím 

na viacprúdovej ceste ukázať aj študentom, potenciálnym adeptom pôsobiacim  

v médiách, bezpečný prejazd minimálne v dvoch pruhoch.  

Mediálny pracovník s vlastným jazykovým vedomím, s istým intelektuálnym 

potenciálom a s istou kognitívnou výbavou poznania spoločenských, komunikačných 

a jazykových noriem, je tak pri transformácii myšlienkových obsahov do konkrétneho 

jazykového komunikátu v porovnaní s bežnými používateľmi jazyka vystavený väčšiemu 

riziku. Pri uchopovaní reality a diania okolo si okrem iného v závislosti od lingválnych  

aj nelingválnych parametrov (často s nemalou dávkou obozretnosti a predvídavosti) volí 

(neutrálny či vnútorne zainteresovaný) uhol pohľadu, optiku videnia s (aspoň sčasti) 

vyhranenou axiologickou hodnotou. Tieto predpoklady a viaceré okolnosti vo svojej 

komplexnosti determinujú  náročnú selekciu a kompozíciu výrazových prostriedkov  
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pri generovaní tak písaných, ako aj ústne realizovaných komunikátov v mediálnom 

priestore. Na tejto nadúrovňovej križovatke, ktorú musím spolu so študentmi masmediálnych 

štúdií neraz zvládať, je implicitne prítomné aj poznanie o potrebe ich permanentného 

jazykového vzdelávania. Kým v jazykovom povedomí väčšiny bežných používateľov jazyka 

sú „neuvedomované jazykové znalosti, ktoré sú v základe inštinktoidného jazykového 

správania, umožňujúceho venovať sa účelu jazykovej komunikácie...“, tak u používateľov 

s poučeným jazykovým vedomím normovanie spisovného jazyka upriamuje ich pozornosť 

aj na kvalitu využívaných výrazových prostriedkov so zreteľom na stanovené normy, pričom 

sa zvyšuje ich „metajazyková axiologická kompetencia“ (Dolník 2012, s. 181).  

Pri brázdení chodníkov a ciest sa tak v previazanosti primárne na ortoepickú normu 

a jej kodifikáciu snažím u poslucháčov rozvíjať schopnosť selektovať a posudzovať intra-, 

para- a extralingválne prvky v komunikácii aj mimo nej, čo si však s ohľadom na jazykové 

správanie používateľov a celkový celospoločenský význam vyžaduje neľahké 

terminologické vymedzenie triády pojmov kodifikácia – norma – úzus. Ak norma spisovného 

jazyka predstavuje kolektívne správanie, tak je opodstatnená otázka, do akej miery  

si hovoriaci zachováva svoju identitu (Dolník 2008). Na tomto výjazde z vedľajšej cesty  

na hlavnú vysvetľujem študentom, že pri stanovovaní normy, resp. pri uskutočnení jej zmeny, 

rozhodujú dva vzájomne nevylučujúce sa prístupy: normatívny a sociolingvistický.  

Ako to ukázala aj jazyková prax v súvislosti s redukciou výnimiek zo zákona o rytmickom 

krátení (realizované zmeny na zvukovej úrovni spôsobili nemalé problémy na úrovni 

morfologickej a slovotvornej), vyváženie uplatňovaných dvoch spomínaných princípov 

(normatívneho a sociolingvistického) eliminuje možný zárodok problémových miest.  

Čo však v prípade, keď aj jazykovo kompetentní jednotlivci porušujú jazykovú normu a tým 

sa namiesto stabilizácie pri realizácii rečových prejavov od nej odkláňajú? To sú dôsledky 

dynamizácie jazyka prejavujúce sa v úze (v bežnej jazykovej praxi), ktoré ešte nie sú 

zachytené v norme. Po príklady tohto typu netreba chodiť ďaleko. S. Ondrejovič takmer 

pred 20 rokmi v príspevku K niektorým problémom pripravovaného Ortoepického slovníka 

slovenského jazyka (2004) explicitne spolu s relevantnými argumentmi uvádza niektoré 

nedostatky vo vzťahu k doteraz platnej ortoepickej norme. Okrem iného pripomína,  

že výslovnosť palatálneho ľ v slovenčine predstavuje osobitný problém slovenskej ortoepie, 

pričom pri jeho výklade v Pravidlách slovenskej výslovnosti absentuje zmienka o špecifickom 

postavení ľ pred e, i-ovými diftongmi. V uvedených prípadoch aj fonologické zdôvodnenie 

(postavenie minimálnej fonologickej difereciácie vzhľadom na protiklad difúznosť – 

nedifúznosť, Sabol 1989), ako aj širší sociolingvistický výskum by podporovali dvojakú 

zvukovú realizáciu pri výslovnosti ľ vo fonologicky slabých pozíciách. Ako vidno, v tomto 

prípade jazyková prax už niekoľko desaťročí vyvíja silný tlak na normu, len čas na jej zmenu 

asi ešte nedozrel... 

Na dvojprúdových cestách pri odhaľovaní a odkrývaní širších jazykových súvislostí 

diskutujeme spolu so študentmi nielen o prekračovaných rýchlostiach a neprispôsobenej 

jazde motorových vozidiel, ale aj (či predovšetkým) o zvukových javoch používaných 

v rečovej praxi vo vzťahu k norme. Podotýkam, vždy v korešpondencii  s  fonologickou 

explikáciou a bežným využívaním javov vo verejných prejavoch ľudí s prirodzeným 

jazykovým cítením, uplatňujúc tak normatívny aj sociolingvistický prístup.  
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On the Way to the Uncovering of Connections 
 

The simultaneous application of the normative and the sociolinguistic approaches on the 

way to cognition when viewing language seem to be an optimal solution that uncovers the 

external and the internal connections. Norm in relation to usage, respecting the inner 

interconnection of the elements from the individual language levels, is not invariable. It 

should (and not only marginally) take into account the speech behaviour of language 

users. 
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Som človek z mäsa a kostí, ktorému už viac ako 

dvadsaťpäť rokov pôsobenia na akademickej pôde 

dobíjajú baterky nielen slnečné lúče, ale aj študenti. 

Osobitný vzťah mám najmä k poslucháčom 

masmediálnych štúdií, ktorí ma (vo väčšine prípadov) 

svojím extrovertným správaním a sklonmi k exhibicionizmu 

vždy vedeli (v dobrom zmysle slova) vyprovokovať  

a naštartovať. Cvičenia z takých disciplín, akými sú fonetika, 

fonológia, ortoepia či jazyková kultúra a rétorika, sa tak pre mňa   

ako „facilitátora“ stali dobrou živnou pôdou na otvorenú, takmer partnerskú diskusiu, 

v ktorej sa fakty zdôvodňujú a prepájajú s mediálnou praxou. V centre môjho vedeckého 

záujmu je jeden zo zázrakov prírody a ľudskej existencie, fonologický vývin detskej reči, ako 

aj zvuková realizácia hovorených prejavov. Rada popularizujem vedu a sprístupňujem ju 

širokej verejnosti a v inej forme aj komunite učiteľov slovenského jazyka na základných 

a stredných školách.  

 

  


