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Prof. PhDr. František Miko, DrSc. 
(1920 – 2010)
popredný slovenský lingvista a literárny vedec, 
teoretik textu. autor jedinečného štylistického 
(funkčného, výrazového) modelu textu, objasňu-
júceho najmä estetiku literárneho textu. tento 
model je známy ako Mikova výrazová sústava. 

v rokoch 1967 – 1968 založil na pedago gic kej fa-
kulte v nitre spolu s antonom popovičom, Jánom 
kopálom a  pavlom plutkom ojedinelé vedecké 
pracovisko – kabinet literárnej komunikácie. Jeho 
úlohou bolo vytvárať koncepčné a materiálno- 
-technické zázemie bádateľom, ktorí sa zoskupili 
s cieľom vypracovať efektívnu metódu interpretá-
cie literárneho diela a ktorí dosiahnutie tohto cie-
ľa spojili s výskumom základných vlastností textu. 
programovo pritom dbali na komunikačný aspekt 
textu, tzn. na väzby textu s  jeho  autorom, ale aj 
s jeho čitateľom.

ohľad na čitateľa sa pritom vo výskume textu 
prejavil dvojako: jednak ako Mikova požiadavka 
skúmať literárne dielo zásadne z  úrovne čítania, 
t. j. v súlade s poznaním, ako dielo na nás pôsobí 
v akte jeho recepcie, jednak ako popovičov pozna-
tok, že čitateľ, podobne ako napríklad preklada-
teľ, reaguje na čítaný text tvorbou ďalšieho textu,  
t. j. metatextu. 

v polovici 80. rokov 20. storočia literárnovedná 
verejnosť priznala nitrianskej výskumnej skupine 
štatút vedeckej školy. táto škola je dnes známa ako 
nitrianska  škola. 
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