


MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE 

November 2015 (číslo 2) 
Ročník tretí 
ISSN 1339-3189 
Kontakt: info@mladaveda.sk, tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk 
Fotografia na obálke: Budapešť 2014. © Branislav A. Švorc, foto.branisko.at 

REDAKČNÁ RADA 
doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.(Katedra environmentálneho manažmentu, Prešovská univerzita, Prešov) 
doc. Dr. Pavel Chromý, PhD. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Univerzita Karlova, Praha) 
doc. PaedDr. Peter Čuka, PhD. (Katedra cestovního ruchu, Slezská univerzita v Opavě) 
prof. Dr. Paul Robert Magocsi (Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto; Royal Society of Canada) 
Ing. Lucia Mikušová, PhD. (Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Slovenská technická univerzita, Bratislava) 
doc. Ing. Peter Skok, CSc. (Ekomos s. r. o., Prešov)  
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. (Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Prešovská univerzita, Prešov) 
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.,predseda (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov) 
doc. Ing. PetrTománek, CSc. (Katedra veřejné ekonomiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava) 

REDAKCIA 
PhDr. Magdaléna Barányiová (Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra) 
Mgr. Richard Nikischer, Ph.D. (Sociologický ústav Akademievěd ČR, Praha) 
Mgr. Branislav A. Švorc, PhD., šéfredaktor (Vydavateľstvo UNIVERSUM, Prešov) 
PhDr. Veronika Trstianska, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF, Nitra) 
Mgr. Veronika Zuskáčová (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno) 

VYDAVATEĽ 
Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 
www.universum-eu.sk 
Javorinská 26, 080 01 Prešov 
Slovenská republika 

 

 

 

© Mladá veda / Young Science. Akékoľvek šírenie a rozmnožovanie textu, fotografií,  
údajov a iných informácií je možné len s písomným povolením redakcie. 

mailto:info@mladaveda.sk
http://www.mladaveda.sk/
http://foto.branisko.at/
http://www.universum-eu.sk/


Vol. 3 (2), pp. 119-120 
 

 
 

 
DUDOVÁ, Katarína, 2013. Kognitívna schéma prameň - cesta - cieľ v jazyku dramatického 
textu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. 112 s. ISBN 978-80-558-0497-2. 
 
Východiskom knižnej publikácie Kataríny Dudovej s 
názvom Kognitívna schéma prameň - cesta - cieľ v jazyku 
dramatického textu,  ktorú vydala v rámci projektu 
Vzdelávanie divadlom Filozofická fakulta Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2013,je jeden z 
výdobytkov kognitívnej gramatiky - myšlienková schéma 
premiestňovania (obsahujúca elementy prameň - cesta - 
cieľ). Ako uvádza autorka (s. 7), daná kognitívna schéma, 
tvoriaca metodologickú bázu monografie, podlieha 
rozmanitým modifikáciám, ktoré odrážajú naše poznávanie, 
spôsob, akým konkrétnej udalosti rozumieme.  
 Ústredným cieľom tejto rozsahom útlej, ale 
myšlienkovo nesmierne bohatej knihy je výskum 
modifikácie poznávacej schémy prameň - cesta - cieľ v 
podobe interpretačných sond do troch slovenských dramatických textov: drámy Valin od 
predstaviteľa katolíckej moderny Rudolfa Dilonga, inscenácie Najväčšie cigánstvo od 
Ondreja Spišáka a hry Kliatba čierneho anjela od Petra Glocka. 
 Primárnym zámerom autorky bolo nájsť a pomenovať momenty, v ktorých sa naša 
reflexia o konkrétnom dramatickom diele dotýka jednotlivých prvkov kognitívnej schémy 
premiestňovania. Zároveň sleduje, ako je uvažovanie o dramatickom texte determinované 
myslením v slovenskom jazyku. Odborná publikácia odhaľuje spôsob, akým človek - hominis 
prenáša komplex preferovaných hodnôt do dramatického textu a jeho následnej reflexie. 
 Úvodná kapitola umožňuje čitateľovi preniknúť do hĺbky poznania kognitívnej 
schémy premiestňovania a jej prvkov. Poukazuje pritom na myšlienkový prameň daných 
dramatických textov, ktorým sú individuálne či kultúrne hodnoty čerpajúce z kresťanského 
náhľadu na svet, z ľudových rozprávok a zo slovenskej literárnej tradície. Cesta a cieľ reflexie  
o dramatických dielach sú v monografii osvetlené v súvislosti s autorskou stratégiou a 
intertextuálnym nadväzovaním.  
 Interpretačnú časť publikácie otvára analýza a interpretácia hry Valin od Rudolfa 
Dilonga. Do popredia sa dostáva prameň uvažovania zameraný na autorov životný pocit a 
postoj ku kresťanským hodnotám, ktoré sa integrujú v tej najvyššej. Je ňou Boh. 
Prostredníctvom analýzy diela sa autorka pokúsila získať odpoveď na otázku, s čím musel 
umelec v sebe bojovať, aby v slovenskej literatúre s kresťanskými základmi vytvoril 
nadčasové dielo. 
 Nemenej pútavou a hodnotnou časťou práce je kapitola koncentrovaná na modifikáciu 
konceptuálnej schémy, ktorej bázou je cesta. Autorka poukazuje na jej dominantné postavenie 
v rozprávke a inscenácii Najväčšie cigánstvo. V interpretačnej sonde sa opiera o komparáciu 
autorskej stratégie dvoch autorov - Sama Czambela v písomnom zázname ľudovej rozprávky 
a Ondreja Spišáka v inscenačne realizovanom dramatickom texte. Katarína Dudová poukazuje 
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na posun medzi rozprávkou a jej dramatizáciou, ktorý nastal v rozvíjaní deja. Vychádza 
pritom z analýzy tematicko-rematického členenia výpovede a textu, ako aj reflektovania 
diferencií medzi ústnou a písomnou komunikačnou situáciou. 
 Súhlasíme s posudzovateľkou knihy profesorkou Žilkovou, ktorá považuje poslednú 
interpretáciu s názvom Cesta k intertextuálnemu nadväzovaniu v hre Kliatba čierneho anjela 
alebo Neskutočne pravdivý príbeh o večnom hľadaní diabla a anjela, ukrytých v každom z nás 
za vyvrcholenie monografie (uvedené na obálke knihy).  Autorka v nej poukazuje na ďalšiu 
modifikáciu kognitívnej schémy, v ktorej má dominantné postavenie cesta k cieľu. 
Predmetom jej skúmania je román Kliatba od Terézie Vansovej a hra Petra Glocka Kliatba 
čierneho anjela. Napriek tomu, že sa dané diela v mnohých aspektoch odlišujú, Katarína 
Dudová medzi nimi eviduje významné paralely, čo ju vedie k intertextuálnej interpretácii 
oboch diel.  
 V publikácii nájdeme uspokojivú a odborne podloženú odpoveď aj na otázku, ako 
determinuje cieľavedomé textové nadväzovanie čitateľský zážitok recipienta. Analýzou 
intertextuálnych posunov v šiestich determinantách  nám monografia ponúka komplexnú a 
kompaktnú interpretáciu. Poslednú časť interpretačných sond dopĺňa a uzatvára  rozhovor 
autorky s Petrom Glockom, ktorý implicitne naznačuje ekvivalentnú kognitívnu schému 
premiestňovania (s dôrazom na cestu k cieľu), a to z pozície autora. 
 Katarína Dudová sa neuspokojuje s povrchovou analýzou dramatického textu. Jej 
primárnym zámerom je preniknúť do hĺbky poznania daných diel, do bázy ich 
životaschopnosti. Kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa je kognitívna schéma premiestňovania. 
Jednotlivé interpretačné sondy na seba myšlienkovo nadväzujú. Krok za krokom odhaľujú 
rôzne modifikácie prototypovej kognitívnej schémy, ktorá nám umožňuje preniknúť do útrob 
jazyka dramatických diel. 
 Úroveň odborného spracovania kompaktnej práce Kataríny Dudovej potvrdzuje jej 
výbornú orientáciu v poznatkoch kognitívnej gramatiky koncentrovanej na sémantické 
štruktúry jazykových jednotiek, textovej lingvistiky či literárnej vedy. Spôsob, akým autorka 
pristupuje k interpretácii jednotlivých textov, prekračuje hranice teatrologického alebo 
filologického uvažovania. Skúmaním dramatických diel odkrýva nielen materiálový stavebný 
kameň tvarujúci vybrané texty, ale najmä prameň hodnôt, ktorý formuje ich dramatickú cestu 
a vedie k prehlbovaniu poznania.  
 Odborná publikácia Kognitívna schéma prameň - cesta - cieľ v jazyku dramatického 
textu poskytuje inšpiračný zdroj pre hĺbkové poznávanie fenoménu, akým je jazyk 
dramatických textov. Výberom jazykových prostriedkov a spôsobom myšlienkového 
spracovania je monografia prínosná nielen pre akademickú obec, ale pre každého čitateľa, v 
ktorom sa ukrýva neutíchajúca túžba poznávať hodnoty implicitné v jazyku dramatických 
textov. 
 
 

Mgr. Mária Matiová 
Autorka pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej práci sa koncentruje na kognitívnolingvistický 
výskum obrazných prostriedkov v masmédiách. 
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