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ÚVOD 

 

Vážení čitatelia, 

V rámci úvodu predchádzajúceho čísla časopisu sme analyzovali v ňom počet publikova-

ných príspevkov za roky 2012 až 2020. Spolu ich bolo 254, v súčasnosti spolu aj s dvoma číslami 

z roku 2021 280. V rámci tohoto úvodu by sme radi priniesli informácie o skladbe príspevkov 

z rubriky jazyk, kultúra, komunikácia za rovnaké obdobie existencie časopisu. Z pohľadu tema-

tického zamerania časopisu ide o najrozsiahlešiu rubriku, ktorá najviac korešponduje so skladbou 

študijného programu našej fakulty a jej vedeckovýskumnou profiláciou.  

Na základe uverejnených príspevkov v rubrike jazyk, kukltúra, komunikácia v časopisoch 

2012 až 2021 (spolu 20 čísel) (pozri tabuľku č. 1) sme príspevky rozdelili do troch veľkých sku-

pín: 1) príspevky, v ktorých sa opisuje samotný jazykový systém podľa jazykových rovín;                     

2) príspevky, v ktorých sa jazyk ako znakový systém opisuje v kontexte preskupujúcich sa disci-

plín, teda keď sa znakový systém jazyka stáva nástrojom na opis a vysvetlenie javov v iných, 

nelingvistických disciplínach; 3) príspevky z literárnej vedy. Prvú skupinu kategorizovaných prí-

spevkov tvoria príspevky metalingvistické, v nich sa opisuje pomocou jazyka samotný jazykový 

systém, jeho povaha a štruktúra z pohľadu existujúcich jazykových rovín (pozri tabuľku 1 a graf 

1).  

 

 
Tabuľka 1 Štatistika publikovaných metalingvistických príspevkov 

 

Kategória príspevkov o jazyku, tzv. 

metalingvistických príspevkov, 

predstavuje spolu 79 príspevkov. Ide 

o kategóriu dominantnú v porovnaní 

s druhou a treťou kategóriou. Z lin-

gvistických rovín sa najatraktívnej-

šou stala lexikálna rovina, ktorá po-

skytuje prispievateľom pomerne ši-

roké pole možností výskumu, najviac 

však z oblasti korpusovej lingvistiky, 

lexikológie a lexikografie. 

 
 

 

 

 

Druhou najpočetnejšou kategóriou príspevkov je kategória z oblasti aplikovanej lingvistiky. Za 

sledované obdobie 10 rokov sa v tejto kategórii publikovalo spolu 41 príspevkov. V rámci nej sa 

sa prispievatelia zameriavali najviac na politickú lingvistiku (8 príspevkov) a interkultúrnu ko-

munikáciu (21 príspevkov) (pozri tabuľku 2 a graf 2). 

 

Graf 1 k tabuľke 1 Štatistika publikovaných metalingvistických 

príspevkov 
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Tabuľka 2 Štatistika publikovaných príspevkov z aplikovanej lingvistiky 

 

Príspevky z oblasti interkultúrnej 

komunikácie opäť potvrdzujú 

silnú tendenciu prispievateľov 

uberať sa týmto trendom, čo ko-

rešponduje aj so skladbou študij-

ného odboru našej fakulty a záro-

veň sa stávajú aktuálnym a kon-

textovým študijným materiálom  

pre našich študentov. Okrem tejto 

oblasti sa populárnymi stávajú aj 

príspevky, ktoré potvrdzujú aktu-

álnosť výskumu aj medziodboro-

vých disciplín, napr. politická lin-

gvistika, marketingová komuni-

kácia, obchodné rokovania a diplomacia.  

 

 
Tabuľka 3 Štatistika publikovaných príspevkov z literárnej vedy 

 

Treťou kategóriou, v ktorej sa pu-

blikujú príspevky v našom časo-

pise, je oblasť literárnej vedy.          

I keď ide o úzko špecializovanú 

kategóriu a venuje sa jej len malý 

okruh vedeckých pracovníkov, 

spolu za desať rokov sa v nej pu-

blikovalo 30 príspevkov, najviac 

v oblasti literárnej kritiky.  

 

 

Graf 3 Štatistika publikovaných príspevkov z literárnej vedy 

 

Dvadsiatym číslom teda uzatvárame desaťročnú existenciu časopisu Lingua et vita, ktorý si našiel 

svojich priaznivcov aj v radoch stálych zahraničných prispievateľov, a veríme, že má otvorené 

dvere do existencie ďalšej desaťročnej dekády. Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým, 

ktorí sa rozhodli publikovať svoje výstupy práve v ňom. 

 

PhDr. Roman Kvapil, PhD. 

šéfredaktor 

Graf 2 Štatistika publikovaných príspevkov z aplikovanej 

lingvistiky 


