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ANGLIČTINA V MIESTNEJ JAZYKOVEJ KRAJINE 

 
Milan FERENČÍK 

 

 

Úvod 

Celoplanetárne rozšírenie angličtiny, a to geograficky počtom používateľov na 

rôznom stupni zvládnutia ako aj rozsahom oblastí resp. domén, v ktorých sa angličtina 

používa ako komunikačné médium, je sociolingvistická realita súčasného globalizovaného 

sveta. Je pochopiteľné, že sa takéto bezprecedentné rozšírenie jazyka neprijíma jednoznačne, 

o čom svedčia intenzívne odborné aj laické diskusie na škále rámcovanej na jednej strane 

pozíciou odmietania angličtiny ako nástroja neokoloniálnej politiky natívnych štátov (napr. 

Phillipson 1999) a na pozíciou pragmatického zmierenia sa s faktom jej prijatia ako 

nevyhnutného prostriedku získavania prístupu ku globálnym zdrojom poznatkov a sociálneho 

kapitálu ako zásadnej podmienky účasti na transkultúrnej výmene na strane druhej. V oblasti 

sociolingvistiky sa bezprecedentnosť rozšírenia angličtiny pretavuje do diskusií o jej 

charaktere v špecifických podmienkach používania, ktoré sú často etnokultúrne vzájomne 

veľmi vzdialené, no ktoré sú prepojené rovnako bezprecedentnými možnosťami priamej aj 

sprostredkovanej komunikácie. Vo výskume tejto ´svetovej angličtiny´ sa vyčleňujú viaceré 

výskumné prúdy a paradigmy, ktoré trvajú na tom, aby sa nielen odstránila stigma 

deficitnosti potenciálnych nových variet angličtiny vo vzťahu k natívnym varietam, ale aby 

sa súčasne táto variantnosť aj legitimizovala. Najvýraznejší prúd tzv. World Englishes 

iniciovaný  a ďalej rozpracovaný najmä B. B. Kachruom (napr. 1985, 1992, 2009) žiada, aby 

sa im na základe toho, že sa tieto variety používajú v disparátnych ekono-/socio-

/etnokultúrnych podmienkach, v ktorých sa nativizujú (indigenizujú), priznalo právo na 

kodifikáciu vlastných noriem a na ich legitimizáciu za svojbytné variety s prestížou 

porovnateľnou s ´tradičnými´ angličtinami tzv. ´vnútorného´ okruhu (inner circle Englishes). 

Iné výskumné iniciatívy skúmajú používanie angličtiny ako kontaktný jazyk, tzv. ´lingua 

franca´ (napr. Jenkins 2000, Seidlhofer 2011) vo fluidných  komunitách používateľov 

z rôznymi prvými jazykmi, v ktorých efemérnosť situácií neumožňuje vznik nových noriem, 

no kde sa úsilie sústreďuje na efektívnosť a vzájomnú zrozumiteľnosť, a to nezriedka na 

´úkor´ natívnych (výslovnostných a lexikogramatických) štandardov. Prienik angličtiny do 

danej sociokultúry hierarchizuje jej aktuálny sociolingvistický profil, keďže angličtina 

vstupuje do kontaktu s jazykmi a varietami, funkciami a doménami, funguje popri nich 

a spolu s nimi, ovplyvňuje ich a sama je nimi ovplyvňovaná. Je preto zrejmé, že ´globálna´ 

angličtina funguje v ´lokálnych´ podmienkach vždy špecifickým spôsobom.  

Táto štúdia sa pokúša, a to na pozadí modelov globálneho rozšírenia angličtiny, 

načrtnúť aktuálny sociolingvistický profil miestnej ´jazykovej krajiny´ (linguistic landscape). 

Pri  posudzovaní povahy tejto angličtiny z hľadiska jej noriem navrhuje 

´pluriparadigmatický´ prístup, ktorý adekvátnejšie zohľadňuje jej ´glokálne´ fungovanie, t.j. 

také, ktoré je iniciované lokálnymi komunikačnými potrebami konkrétnych používateľov 

a komunít ale ktoré sa súčasne napája na globalizačné procesy. Vychádzajúc aj z pozícií 

´jazyka ako lokálnej praxe´ (Pennycook 2007, 2010) ide tu teda o vnímanie angličtiny ako 

miestne ukotvenú praktickú činnosť, ktorou sa produkuje sociálna realita miestnych ´komunít 

praxe´. Tento prístup teda abstrahuje od angličtiny ako ´hotového´ produktu (jazyk ako 

objekt) a nástroja komunikácie a podčiarkuje jeho procesuálny (jazyk ako činnosť) charakter 

v komplexe iných činností človeka ukotvených v danom časopriestore. 
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Globálne modely angličtiny – stručný náčrt 

V globálnom modelovaní angličtiny má Kachruov model (1985, 1992) ústredné 

postavenie (Obr. 1). Hoci je vo viacerých smeroch príliš všeobecný, a teda nevyhnutne 

nepresný, vďaka svojej výpovednej ´robustnosti´ má schopnosť, napriek svojmu ´veku´, 

naďalej fungovať ako referenčný bod modelovania v oblasti World Englishes.  

 

 
Obr. 1: Tri okruhy angličtiny (podľa Kachrua 1992) 

 

V princípe ide o centrifugálny model zachytávajúci jednak dynamiku globálneho 

šírenia angličtiny ako aj jej aktuálny stav v podobe troch vzájomne sa prelínajúcich kruhov: 

tzv. ´vnútorný okruh´ (inner circle) tvoria krajiny, kde angličtina je rodný/natívny jazyk 

(ENL, English as a Native Language),  vonkajší okruh (outer circle) tvoria krajiny, v ktorých 

je angličtina tzv. druhý jazyk (ESL, English as a Second Language), a ´expandujúci okruh´ 

(expanding circle) zahŕňa krajiny, v ktorých má angličtina status cudzieho jazyka (EFL, 

English as a Foreign Language). Model implikuje ďalšie súvisiace skutočnosti, z ktorých 

najpodstatnejšia je otázka štandardov: predpokladaná sa inherentná superiorita a prestíž  

natívnych variet (predovšetkým britskej a americkej angličtiny), ktoré sú tak zdrojom 

jazykových štandardov pre ostatné krajiny, predovšetkým pre krajiny ´expandujúceho 

okruhu´ (napr. Čína, Rusko, Brazília a mnoho ďalších krajín, vrátane Slovenska). Krajiny, v 

ktorých angličtina ako druhý jazyk (India, Pakistan) plní inštitucionálne funkcie, sa však v 

otázke štandardov snažia emancipovať a vytvárajú si vlastné štandardy, ktoré sa snažoa 

legitimizovať dovnútra, pre vlastných používateľov, ako aj navonok, pre ´svet angličtín´. 

 Slabiny Kachruovho modelu pramenia z jeho obmedzenej schopnosti zachytiť 

dynamiku prechodových ´šedivých zón´ medzi kruhmi, ktoré reflektujú meniacu sa jazykovú 

situáciu vo viacerých krajinách (napr. Belgicko, Švajčiarsko, Dánsko a pod.; por. Graddol 

1997) vplyvom globalizácie smerom k anglicky-hovoriacemu bi-/plurilingvizmu a ich 

následnej rekategorizácii na krajiny s angličtinou ako druhý jazyk (pozri Obr. 2). Ďalším 

problémom modelu je skutočnosť, že za nositeľa angličtiny sa tu považuje ´modelový´ 

hovoriaci, teda ´hotový´ používateľ jazyka, ktorý ovláda jazyk na príslušnej úrovni; je však 

zrejmé, že používatelia angličtiny sa úrovňou zvládnutia jazyka vzájomne líšia, pričom je 

ťažké, ak nie nemožné, odlíšiť používateľa jazyka (language user) od učiaceho sa (language 

learner).  

 

 
 

Obr. 2: Dynamika troch okruhov angličtiny (podľa Kachrua 1992) 
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V snahe vyhnúť sa spomenutým ako aj iným problémom Kachruovho modelovania 

vznikli viaceré ďalšie pokusy; spomenieme napr. centripetálne modely Modiana (1999a, 

1999b) a Graddola (2006), v centre ktorých už nefigurujú natívne variety angličtiny ale 

hovoriaci s vysokým stupňom znalosti jazyka bez ohľadu na ich pôvod. 

Aktuálnu vnútornú dynamiku troch okruhov angličtiny možno vnímať aj ako postupné 

obsadzovanie komunikačných domén angličtinou na úkor rodného jazyka (L1) s tým, že v 

prípade ´vonkajšieho´ okruhu ide aj o nativizáciu angličtiny, t.j. jej rekategorizáciu na ENL, 

kedy do angličtiny prenikajú fonologické, lexikogramatické a diskurzné charakteristiky 

prvého jazyka. V prípade expandujúceho okruhu ide o rozširovanie domén 

inštitucionalizovanej angličtiny ako ´druhého´ jazyka (ESL), ale samozrejme aj o zachovanie 

jej funkcií ako cudzieho jazyka (EFL) pre komunikáciu s natívnymi lingvokultúrami a ich 

príslušníkmi, resp. jej používanie pre komunikáciu s nenatívnymi lingvokultúrami a ich 

príslušníkmi (ELF), ktorá sa postupne stáva svojbytnou výskumnou oblasťou (pozri Obr. 3). 
 

 
Komunikačné domény Okruhy angličtiny 

vnútorný vonkajší expandujúci 

súkromné angličtina L1→ angličtina (= ENL) L1 

intrakultúrne angličtina angličtina L1→ angličtina (= ESL) 

interkultúrne angličtina angličtina angličtina (= EFL/ELF) 

 

Obr. 3: Tri okruhy angličtiny a jej komunikačné domény 

 
 

Je zrejmé, že uvedené modely globálneho šírenia angličtiny, ako aj viaceré sprievodné 

označenia (napr. English as an International Language, English as a Global Language, 

English as a Lingua Franca, English as a World Laguage, World English  pod.) v príncípe 

nepredstavujú neutrálne oblasti skúmania, ale hodnotovo vyhranené prístupy, výskumné 

oblasti, ideologické perspektívy a príslušné diskurzy. Zo šiestich takto vyhranených prístupov 

ktoré uvádzajú Melchers a Shaw (2011) volíme za účelom analýzy našich dát tri paradigmy, a 

to ´ideológia štandardného jazyka´ (Standard Language Ideology, SLI), ´svetové angličtiny´ 

(World Englishes, WE), a ´angličtina ako lingua franca´  (English as a Lingua Franca, ELF) 

a stručne ich charakterizujeme. 

Prístup ´ideológia štandardného jazyka´ (SLI) predpokladá v rámci danej 

lingvokultúry existenciu prestížnej spisovnej resp, štandardnej variety národného jazyka 

vzhľadom na ktorú sú posudzované iné (subštandardné) variety ako deficitné (ktoré ale môžu 

mať ´skrytú´ prestíž) a stigmatizované. V priestore kachruovského modelovania tvorí SLI 

podložie, od ktorého sa odvodzuje inherentná superiorita štandardov natívnych variet, a to aj 

napriek objektívnym ťažkostiam definovať jazykový štandard v anglofónnom prostredí (por. 

Jenkins 2009). V reálnej cudzojazyčnej vyučovacej praxi sa SLI manifestuje ako export 

natívnych štandardov (v našom prostredí takmer bezkonkurenčne úzu britskej angličtiny) 

do kurikúl angličtiny centralizovaných školských systémov v expandujúcom okruhu krajín, 

predpokladom superiority natívneho anglicky-hovoriaceho učiteľa ako aj (prevažne laickým) 

pocitom inherentne vyššej hodnoty natívnych variet.  

SLI bola podrobená kritike Kachruom (1985) pri koncipovaní pozície ´svetových 

angličtín´ (World Englishes, WE), podľa ktorého angličtina v lokálnych podmienkach plní 

funkcie špecifické pre konkrétne lingvokultúry, ktorými je nevyhnutne poznačená, 

nativizovaná. Z toho dôvodu nielen že je nerealistické stanovovať natívne štandardy ako 

cieľové normy pre jej používateľov, ale príslušné krajiny by mali byť uznané za 

´endonormatívne´, t.j. mali by im byť priznané práva určovať vlastné štandardy pre 

komunikáciu v svojich prostrediach. Znamená to, že jazykové odchýlky od natívnych variet 
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by už neboli pokladané za deviácie alebo chyby, ale by sa legitimizovali ako charakteristické 

črty danej variety angličtiny. V súčasnosti sa WE vykryštalizoval do mohutného a vplyvného 

výskumného prúdu usilujúceho sa o emancipáciu ´nových angličtín´, ktorý má vlastné 

akademické zázemie a publikačné platformy (napr. Kachru et al. 2009). 

Výskumná paradigma ´angličtina ako lingua franca´ (ELF) sa objavila ako reakcia na 

skutočnosť, že predovšetkým v ´expandujúcom okruhu´ krajín sa angličtina používa 

predovšetkým ako kontaktný jazyk medzi používateľmi s rôznymi rodnými jazykmi. Je 

predmetom debát, či vo vzťahu k ostatným okruhom angličtín je ELF len iný názov pre 

angličtinu ako cudzí jazyk (Obr. 4a), ďalšia (regionálna) varieta angličtiny Obr. 4b), alebo 

funkčná varieta (register) angličtiny  (Obr. 4c).  

 

 

 
 

Obr. 4: ELF ako a) iný názov pre EFL, b) nová regionálna varieta angličtiny, c) funkčná 

varieta (register) angličtiny (Ferenčík 2012) 
 

V našej štúdii sa prikláňame k chápaniu ELF ako osobitného registra, ktorý je k 

dispozícii všetkým používateľom angličtiny pri transkultúrnej komunikácii, a to bez ohľadu 

na ich pôvod (Obr. 4c). Vzhľadom na fluiditu a efemérnosť komunikačných situácií, v 

ktorých sa ELF používa, nie je možné poskytnúť jej kompletný štruktúrny opis; doterajší 

výskum sa sústreďuje hlavne na schopnosť používateľov ELF úspešne, t.j. efektívne 

komunikovať. Nateraz najvýraznejšie iniciatívy sa sústreďujú na opis fonologických (Jenkins 

2000) a lexikálno-gramatických čŕt (Seidlhofer 2004) ELF, ako aj na jej pragmatické aspekty 

(napr. Ferenčík 2012). Významné korpusové iniciatívy nenatívnych angličtín predstavujú 

VOICE (Vienna-Oxford International Corpus of English) a ELFA (English as a Lingua 

Franca in Academic Settings). ELF patrí v súčasnosti k dynamicky sa rozvíjajúcim 

výskumným paradigmám v oblasti aplikovanej lingvistiky. 

   

Angličtina na Slovensku – sociolingvistický profil 

Pri zbežnom pohľade sa javí, že v Kachruovom modelovaní Slovensko patrí 

jednoznačne do ´expandujúceho okruhu´ krajín, v ktorých angličtina primárne plní úlohu 

cudzieho jazyka. Tento status angličtiny je výsledkom geopolitického postavenia krajiny a jej 

štátnej jazykovej politiky, ktorá je ´exonormatívna´, čo znamená preberanie natívnych 

jazykových štandardov, a to predovšetkým britskej angličtiny. V ostatných dvoch dekádach 

sa však postavenie angličtiny zhodnotilo vstupom Slovenska do EÚ, kde je angličtina 

primárny pracovný jazyk (por. Gibová 2010), ako aj legislatívnou úpravou, ktorou sa 

angličtina stala prvým povinným cudzím jazykom (por. Lojová a Straková 2012). V kontexte 

zvyšujúceho sa počtu oblastí, v ktorých sa angličtina štandardne používa pre účely 

medzinárodnej komunikácie aj v sférach oficiálneho styku (napr. dvojjazyčné webstránky 

štátnych, miestnych a súkromných inštitúcií, podnikov obchodu a služieb, bilingválne 

vzdelávacie zariadenia a programy atď.) sa ponúka otázka, akým spôsobom sa bude vyvíjať 
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postavenie krajiny v kontexte globálneho fungovania angličtiny. Zdá sa, že pri postupujúcom 

trende vytvárania priestoru pre oficiálne používanie angličtiny môže Slovensko nasledovať 

cestu krajín Škandinávie a západnej Európy (napr. Holandsko, Švajčiarsko, Dánsko), v 

ktorých angličtina (aspoň v svojej akrolektálnej podobe) plní funkciu tzv. ´druhého´ jazyka, 

a v ktorých sa prelieva aj do neoficiálnych komunikačných sfér (v bazilektálnej variete 

preniká s varietami prvých jazykov a rezultuje do zmiešaných variet, ako napr. Franglais, 

Czenglish, Spanglish). Tak ako sa bude perspektívne otvárať priestor pre fungovanie 

angličtiny vo verejných komunikačných sférach, tak sa bude Slovensko posúvať od ´okraja´ 

(EFL) smerom k ´stredu´ do okruhu  ESL krajín Kachruovho modelu. Domnievame sa však, 

že statickosť Kachruovho modelu predpokladajúceho monolitné angličtiny fixované na 

národno-štátne útvary nedokáže zohľadniť dynamiku fungovania fragmentovaných a 

fluidných ´komunít praxe´ (Wenger 1998), ktoré sú cez angličtinu prepojené s globálnymi 

procesmi a ktoré sú v princípe decentralizované, pluricentrické a translokálne. Kým teda 

angličtina oficiálneho školského vzdelávania je angličtina ´expandujúceho´ okruhu (EFL), 

angličtina napr. zamestnancov nadnárodnej obchodnej spoločnosti, hip-hoperov, autorov 

graffiti, je angličtina translokálna, je to jazyk „virtuálnych komunít a menlivých identít“ 

(Pennycook 2007: 5-6), ktorý Kachruov ´plochý´ model nedokáže plnohodnotne zachytiť. 

Táto štúdia je príspevkom do diskusie o potrebe uplatniť pluriparadigmatický prístup pri 

skúmaní sociolingvistického profilu krajiny s tým, že fungovanie angličtiny v ňom je možné 

posudzovať z perspektívy troch paradigiem, a to SLI, WE a ELF. 

 

Miestna jazyková krajina: dáta a metodológia 

Výskumným cieľom štúdie je zmapovanie a charakteristika prítomnosti angličtiny 

v ´miestnej jazykovej krajine´ (MJK), ktorú chápeme ako špecifickú konfiguráciu 

semiotických prostriedkov vrátane jazykových, ktoré ju identifikujú ako jedinečnú a 

neopakovateľnú. Pri identifikácií kategórií výskytu angličtiny sa opierame o dva aktuálne 

interdisciplinárne prístupy, ´geosemiotiku´ (Scollon a Scollonová 2003) a ´jazykovú krajinu´ 

(napr. Landry a Bourhis 1997), a pri ich posudzovaní o modelovanie globálneho šírenia 

angličtiny, ktoré sme predstavili v predchádzajúcej časti. Uvedená kombinácia prístupov je 

opodstatnená tým, že kým cieľom geosemiotiky (geosemiotics) je „skúmanie sociálnych 

významov konkrétneho umiestnenia znakov a diskurzov a ľudského konania v materiálnom 

svete“ (Scollon a Scollonová 2003: 211, preklad autor príspevku), t.j. tvorba sociálneho 

významu pri použití jazyka v komplementarite s inými znakovými systémami v konkrétnom 

umiestnení v materiálnom svete, ´jazyková krajina´ (linguistic landscape) katalogizuje a 

charakterizuje použitia jazyka na rôznych semiotických objektoch (značky, plagáty, 

bilboardy a pod.) tvoriacich jazykovú krajinu, z ktorých odvodzuje “sociálne rozvrstvenie 

komunity, vzájomný status sociálnych segmentov a kľúčové kultúrne ideály komunity” (Reh 

2004: 38; preklad autor príspevku). Obidva prístupy nám ponúkajú nástroj na interpretáciu 

ich spolupôsobenia v štandardizovaných situáciách, t.j. vzorcoch interakčného poriadku, 

diskurzoch a priestoroch, pričom výsledkom ich vzájomného prelínania je semiotika daného 

miesta, tzv. ´semiotický agregát´ (napr. ulica, námestie, priečelie budovy a pod.). Za jeden z 

typov semiotických agregátov možno pokladať aj MJK, ktorý sa napája z viacerých typov 

diskurzov súbežne (t.j. dostredivo), pričom rovnaké diskurzy sa podieľajú na tvarovaní iných 

podôb daného miesta (t.j. odstredivo). V našom prípade oným segmentom je práve angličtina, 

pričom naším cieľom je preskúmať použitia, hodnoty a významy, ktoré naznačujú mieru jej 

vitality v MJK. 

 Štúdia predkladá výsledky pilotnej sondy do MJK, pričom jej cieľom je detekovať 

výskyty angličtiny v nej a charakterizovať ju z hľadiska a) celkovej semiotickej funkcie, b) 

typu semiotického priestoru, c) typu diskurzu ktorý spoluvytvára a d) účastníkov 

komunikačných situácií, v ktorých figuruje. Analyzujeme korpus dát, ktorým je súbor 
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fotografických záznamov cca 50 semiotických objektov - jednotiek analýzy, ktorými sú 

anglické nápisy umiestnené na fyzickom nosiči, typicky multimodálnom semiotickom 

objekte. Zber dát prebehol v júli až novembri 2012 na prešovskej Hlavnej ulici – centrálnej 

komerčnej zóne mesta a v jej priľahlých priestoroch. Dáta boli kategorizované podľa štyroch 

uvedených kritérií s cieľom zistiť, ako tieto dimenzie korelujú s variabilitou použití 

angličtiny z hľadiska rôznosti štandardov. Naším vstupným predpokladom je, že možná 

variabilita použitých štandardov závisí od funkcií a autorstva anglických nápisov v MJK, 

pričom na posúdenie tejto variability je možné uplatniť popri paradigme SLI aj alternatívne 

paradigmy WE a ELF. Ďalej predpokladáme, že všetky použitia angličtiny sú motivované 

dvomi globálnymi funkciami, a to orientáciou správy na obsah alebo na identitu odosielateľa. 

Kým v prípade primárne obsahovo-orientovaných správ je základným predpokladom 

efektívnosti komunikácie zrozumiteľnosť komunikátu, ktorú garantuje použitie štandardnej 

(akrolektálnej) variety jazyka, v prípade správ orientovaných primárne na autora a jeho 

identitu je predpokladom úspešnosti komunikácie orientácia na neštandardné (bazilektálne) 

variety jazyka. Predpokladáme teda, že tieto dve protichodné, no vzájomne sa nevylučujúce 

motivácie (tzv. ´kontinuum správ orientovaných na obsah alebo na identitu´; pozri tiež 

Kirkpatrick 2007) sú podložím variantnosti na škále akrolekt – mezolekt – bazilekt, pričom 

navrhujeme, že 

a) akrolektálna variantnosť zodpovedá vnímaniu statusu angličtiny ako ´cudzieho 

jazyka´ v rámci paradigmy SLI,  

b) mezolektálna variantnosť zodpovedá vnímaniu statusu angličtiny ako ´lingua 

franca´ v rámci paradigmy ELF,  

c) bazilektálna variantnosť zodpovedá vnímaniu statusu angličtiny ako ´ne-cudzieho´ 

jazyka v rámci paradigmy WE,  

 

Analýza  

Indexikálna vs. symbolická funkcia 

Pred vlastnou katalogizáciou výskytov angličtiny v MJK je potrebné spraviť prvý 

metodologický krok na metakomunikačnej úrovni, a to oddeliť tie použitia, ktoré majú 

primárne dorozumievaciu (indexikálnu) funkciu  a tie, ktoré majú primárne identifikačnú 

(symbolickú) funkciu ako jazyka, ktorý konotuje hodnoty anglofónnych lingvokultúr, resp. 

hodnoty asociované so západnou civilizáciou všeobecne, modernosťou, trendovosťou 

a svetovosťou. Práve táto ´pridaná hodnota´ angličtiny spôsobuje jej signifikantnú prítomnosť 

v doménach a priestoroch, kde sa ona pokladá za významnú; uveďme napr. subkultúry 

mládeže, komerčné priestory urbánnych sídel, špecializované profesijné komunity a pod. 

Podstatná časť symbolických použití angličtiny je z oblasti reklamno-komerčného pôsobenia, 

kde je zakomponovaná do obchodných názvov a značiek (napr. CAR WASH, Obr.5.1.1), 

sloganov (SPORT TO THE PEOPLE, Obr. 5.1.2.), ďalej je prítomná v diskurze populárnej 

zábavy (napr. názov hudobnej skupiny THE YOUNG GODS; Obr. 5.1.3) a v neoficiálnej 

semiotike (graffiti  I LOVE YOU; Obr. 5.1.4). Na druhej strane indexikálna funkcia primárne 

vyčleňuje komunitu používateľov angličtiny ako dorozumievacieho kódu, ktorí ju používajú 

ako komunikačný prostriedok na adekvátnej úrovni zvládnutia. Väčšina dát nášho korpusu 

obsahuje anglické texty práve indexikálneho charakteru, ktoré patria do viacerých typov 

diskurzov, predovšetkým do diskurzov obchodu a služieb. 

V tejto súvislosti pokladáme za potrebné podotknúť dve súvislosti. Po prvé, pri tejto 

úvodnej kategorizácii ako aj pri každej ďalšej pracujeme so škálami a nie dichotómiami, čo 

znamená, že uvedené funkcie sú hraničné polohy škál, pričom je opodstatnené sa domnievať, 

že väčšina dát sa nachádza na kontinuu medzi nimi. Napokon obe funkcie sa navzájom 

nevylučujú, a tak je problematické s určitosťou identifikovať ich ´čisté´ prípady. Napr. aj keď 
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sa autor nápisu FOR SALE (Obr. 5.1.5) jasne orientuje na obsah komunikátu (predaj 

nehnuteľnosti), použijúc angličtinu demonštruje nielen snahu napojiť sa na medzinárodný trh 

s nehnuteľnosťami ale aj vedomie jej symbolickej hodnoty ako prostriedku ´napojenosti na 

medzinárodný/translokálny tok hodnôt´, ktoré mu zvyšuje nádej na komerčný úspech. Po 

druhé, je oprávnené sa domnievať, že so všeobecne sa zvyšujúcou úrovňou slovensko-

anglického bilingvizmu (t.j. gramotnosti v angličtine ako ´druhom´ jazyku) sa aj primárne 

´symbolické´ použitia jazyka stávajú čoraz viac ´indexikálnymi´, teda interpertovanými 

nielen na metakomunikačnej symbolickej úrovni ale aj na úrovni obsahu komunikátu. Sem 

patria rôzne druhy nápisov sprostredkujúcimi hodnoty anglosaskej kultúry a reálií, ktoré sa 

k nám dostávajú s importom anglosaského tovaru, služieb a kapitálu napr. nápis na tričkách 

CUTE IS MY MIDDLE NAME; Obr. 5.1.6).  

Pokiaľ ide o vzťah kontinua ´indexikálnosť-symbolickosť´ a (ne)štandardnosti 

jazykových noriem, predpokladáme, že kým použitia angličtiny smerujúce k indexikálnemu 

pólu kontinua primárne predpokladajú efektívnosť resp. zrozumiteľnosť, ktorá sa zabezpečí 

použitím štandardnej/akrolektálnej variety jazyka, použitia smerujúce k symbolickému pólu 

kontinua rátajú s efektívnosťou/zrozumiteľnosťou až v druhom pláne, čím vytvárajú priestor 

pre neštandardné postupy, napr. pre slovnú hru v slogane v reklame na bowlingové centrum 

UŽ SI U NÁS BOWL? profitujúcu z homofónie slov ´bol´ a ´bowl´, Obr. 5.1.7). V tejto 

súvislosti je treba zohľadniť to, že symbolické použitia angličtiny často ´recyklujú´ 

prefabrikované texty, a to v neoficiálnych (ako napr. I LOVE YOU; Obr. 5.1.4, RENT IS 

THEFT, Obr. 5.1.8), ako aj v oficiálnych diskurzoch (nadnárodný komerčný diskurz SPORT 

TO THE PEOPLE, Obr. 5.1.2). Je vecou ďalšieho výskumu preukázať, či potenciálne 

odchýlky od akrolektálnej variácie sú výsledkom deficitu pri jeho zvládaní (chyba) alebo 

prejavom lokálnej bazilektálnej variácie (napr. neštandardná forma plurálu v graffiti CAN´T 

RUN AWAY FROM YOUR PROBLEM´S, Obr. 5.1.9). 

V rámci indexikálnej resp. dorozumievacej funkcie je ďalej potrebné vyčleniť ďalšiu 

škálu použití jazyka podľa toho, či je v centre komunikačnej situácie obsah komunikátu alebo 

identita odosielateľa, jeho etnokultúrne prostredie. Túto funkčnú škálu ´obsah-identita´ 

budeme v ďalšej analýze používať ako podklad pre posudzovanie variantnosti štandardov 

angličtiny na škále akrolekt-mezolekt-bazilekt, v ktorej akrolektálna varieta zodpovedá 

najvyššiemu, mezolektálna strednému a bazilektálna najnižšiemu stupňu štandardizácie 

(a oficiálnej sociálnej prestíži) variety (por. Richards et al. 1985). 

 

Angličtina v semiotickom priestore 

Ďalšou škálou vzhľadom na ktorú môžeme hodnotiť výskyty angličtiny v MJK je 

škála typov semiotického priestoru, ktorý chápeme ako priestorovo ohraničený objekt 

primárne určený na zobrazenie znakov. V nadväznosti na Scollona and Scollonovú (2003) 

rozlišujeme dve kategórie semiotického priestoru, a to ´oficiálny´ (frontstage) a ´neoficiálny´ 

(backstage), v rámci ktorých ďalej vyčleňujeme ´výstavný´ (exhibit/display), ´prechodový´ 

(passage), špecializovaný´ (special use) a ´zabezpečený´ (secure) priestor. V princípe platí, 

že kým zdroj znakov v oficiálnom semiotickom priestore je typicky oficiálny (štátna resp. 

municipálna inštitúcia, ide aj o znaky ´zhora nadol´), zdroj znakov v neoficiálnom priestore je 

privátna (napr. komerčná) autorita (tzv. znaky ´zdola nahor´). Naša pilotná analýza typov 

znakov s použitím angličtiny v MJK naznačuje, že väčšina z nich sa nachádza v privátnych 

zónach, pričom za ich autorstvom stoja komerčné, bankové, reklamné a pod. entity (napr. 

nápis na reklamnom banneri ako špecializovanom priestore Don´t worry be HOPI, Obr. 

5.2.1), alebo súkromné osoby (napr. výstavný priestor pre graffiti RENT IS THEFT, Obr. 

5.1.8). Príklady oficiálneho použitia angličtiny v prechodovom priestore sú bilingválne texty 

označujúce významnejšie historické budovy (napr. BOSÁK´S BANK, Obr. 5.2.2). 

Predpokladáme koreláciu medzi (ne)oficiálnosťou textu a jeho (ne)štandardnosťou: 
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oficiálne/verejné texty budú mať bližšie k akro/mezolektu a neoficiálne/privátne použitia 

k bazilektu. Na ilustráciu uvádzame nápis na toalete ŽENY/WOMANS, MUŽI/MAN  (Obr. 

5.2.3a,b) v privátnej zóne turistického zariadenia poskytujúceho ubytovacie služby, ktorý 

nesie znaky bazilektálnej variácie (neštandardný plurál). 

 

Angličtina a typ diskurzu 

Výskyty angličtiny ďalej posudzujeme z hľadiska typov diskurzu, t.j. použití jazyka 

štandardizovaných pre plnenie špecifických komunikatívnych funkcií, pričom využívame 

štyri kategórie (podľa Scollona and Scollonovej 2003): ´regulatívny´ diskurz (regulatory), 

ktrorý usmerňuje správanie adresátov želaným smerom a zabezpečuje plynulý komunikačný 

tok (napr. nápisy, oznámenia), ´infraštruktúrny´ (infrastructural) diskurz, ktorý orientuje 

adresátov v komunikačnom priestore, ´komerčný´ (commercial) diskurz, ktorý ponúka 

informácie komerčného charakteru, t.j. zameraného na podporu predaja tovaru 

a poskytovania služieb, a ´transgresívny´ (transgressive) diskurz, ktorý narúša semiotiku 

miesta, v ktorom je umiestnený. Podobne ako v prípade typoch semiotického priestoru aj za 

autorstvom typov diskurzov stoja oficiálne alebo neoficiálne entity. Naša sonda do MJK 

poukazuje na jednej strane na systematickú prítomnosť anglického oficiálneho 

infraštruktúrneho diskurzu prejavujúcu sa v sieti bilingválnych nápisov, ktorú možno tiež 

označiť ako ´turistický´ diskurz, keďže označuje objekty významné z hľadiska turistického 

ruchu, no na strane druhej na absenciu ekvivalentného bilingválneho oficiálneho 

regulatívneho diskurzu. Túto nevyváženosť, ktorú možno na úrovni municipality pokladať za 

deficit, čiastočne supluje neoficiálny regulatívny diskurz (napr. banka VYHRADENÉ PRE 

KLIENTOV BANKY/RESERVED FOR BRANCH CLIENTS; Obr. 5.3.1, dopravný podnik  

Obr. 5.3.2).  

Kontinuum ´akrolekt-mezolekt-bazilekt´ sa prelína aj s typológiou diskurzov do takej 

miery, do akej sú tieto produktom (ne)oficiálnych účastníkov komunikácie. Predpokladáme, 

že oficiálny infraštruktúrny diskurz predstavuje príklad akro/mezolektálnej variácie jazyka, 

neoficiálny regulatívny diskurz príklad bazilektálnej variácie. Na podporu tohto tvrdenia 

uvádzame príklad neoficiálneho regulatívneho diskurzu, do ktorého je lexikálno-gramaticky 

presakuje substrát prvého jazyka (ATTENTION FALL DOWN ROCKS/POZOR PADAJÚ 

KAMENE (Obr. 5.3.3), čím toto použitie má výrazný bazilektálny charakter. 

 

Diskusia 

V štúdii riešime problematiku prítomnosti angličtiny v MJK a to na podklade 

aktuálnych modelov rozšírenia angličtiny vo svete. Pri posudzovaní jej manifestácií staviame 

na tvrdení, že je možné použiť pluriparadigmatický prístup, ktorý adekvátnejšie zohľadňuje 

´pluricentrický´ charakter jej globálneho fungovania. Okrem toho je cieľom našej výskumnej 

sondy poukázať na jej prítomnosť ako indikátor ´etnolingvistickej vitality´ (Landry a Bourhis 

1997). Tab. 1 podáva prehľad výskytov angličtiny v MJK vzhľadom na typy diskurzov, 

hlavné funkcie a zdroje. 

 

 
zdroj typ diskurzu žánre angličtina funkcie 

indexikálna symbolická 

oficiálny 

(top-down) 

municipálny regulatívny nápisy a oznámenia - - - 

infraštruktúrny názvy inštitúcií, oznamy  + + (+) 

 

 
neoficiálny 

(bottom-up) 

 

komerčný 

infraštruktúrny názvy obchodov, podnikov + (-) + 

regulatívny nápisy a oznámenia  + (-) + 

reklamný ponuky, výzvy, žiadosti, pozvania + (-) + 

privátny regulatívny nápisy a oznámenia + (-) + 

transgresívny  graffiti + (-) + 

Tab.1: Angličtina v miestnej jazykovej krajine 
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Javí sa, že z hľadiska prítomnosti angličtiny možno skúmaný výsek MJK, ktorým je 

hlavná obchodná, historicko-kultúrna a turistická zóna prešovského mestského centra 

charakterizovať ako taký, v ktorom dominuje angličtina v symbolickej metafunkcii 

v neoficiálnych diskurzoch, a to predovšetkým v komerčnom infraštruktúrnom, regulatívnom 

a reklamnom diskurze. Ako symbolický kód konotujúci hodnoty svetovosti, prosperity, 

progresu a pod. angličtina napája semiotiku lokálneho semiotického agregátu na globálny 

kultúrny tok (por. ´transnational cultural flow´; Pennycook 2007), čo zaručuje jej 

´etnolingvistickú vitalitu´ porovnateľnú s ekvivalentnými lokalitami v globalizovanom svete. 

V primárne indexikálnej funkcii angličtina je prítomná v oficiálnom (municipálnom) 

infraštruktúrnom diskurze, a to v systéme bilingválnych textov orientovaných na 

návštevníkov zóny, ktoré predstavujú architektonické pamiatky s významnou historicko-

kultúrnou hodnotou (napr. Obr. 5.2.2). Táto vrstva semiotiky MJK však kontrastuje s 

absenciou ekvivalentného oficiálneho bilingválneho regulatívneho diskurzu, ktorý by 

indexoval iné kategórie návštevníkov než turistov.  

Pokiaľ ide o posudzovaní variability štandardov ´globalizovanej´ angličtiny v MJK, 

navrhujeme použiť viaceré prístupy/ paradigmy, a to po zohľadnení, aké funkcie angličtina 

plní v danom komunikačnom prostredí. Pri opieraní sa o kontinnum na škále funkcií ´obsah-

identita´ (Tab. 2) vychádzame z predpokladu, že v prípade orientácie na obsah komunikátu 

primárnu úlohu hrá jeho zrozumiteľnosť, ktorú zaisťuje štandardizovaná/akrolektálna varieta 

angličtiny. V takom prípade je vhodné posudzovať variantnosť angličtiny na pozadí 

paradigmy SLI, teda očakávať jej príklon k  prestížnym varietam. Na druhej strane v prípade 

orientácie na identitu odosielateľa primárnu úlohu hrajú jeho etnokultúrne identifikátory, 

vrátane bazilektálnej jazykovej variety, ktorá nesie z hľadiska prístupu WE prvky 

´nativizácie´ (t.j. znaky prvého jazyka používateľa). Predpokladáme, že obe krajné polohy 

predstavujú ideálne situácie, pričom v bežnej realite obe funkcie fungujú komplementárne. 

Stredová mezolektálna pozícia je rezervovaná pre angličtinu fungujúcu v interkultúrnom 

kontexte ako kontaktný jazyk nenatívnych používateľov, ktorého variantnosť možno 

posudzovať z hľadiska paradigmy ELF.   

 

    

 
Tab.2: Pluriparadigmatický prístup k angličtine v MJK      

 

Záver 

Aj keď štúdia predstavuje analýzu relatívne malého korpusu dát pochádzajúceho z pilotného 

výskumu zameraného na  prítomnosť angličtiny v MJK, ponúka závery, ktoré zohľadňujú jej 

fungovanie v globalizovanom svete ako pluricentrického jazyka, teda jazyka, ktorý funguje 

nezávisle na natívnych krajinách a lingvokultúrach. Je teda opodstatnené predpokladať, že  

tento pluricentrizmus vyžaduje pluriparadigmatický prístup pri posudzovaní jej variantnosti v 

kontextoch, v ktorých funguje. Je nepochybné, že výskum procesov, ktorými pluricentrická 

globalizovaná angličtina tvaruje sociolingvistické profily lokalít, pričom sama je nimi spätne 

pretváraná, je aktuálny a perspektívny. 
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Skratky 

EFL  English as a Foreign Language/anglčtina ako cudzí jazyk 

ENL  English as a native language/angličtina ako natívny/rodný jazyk 

ELF  English as a Lingua Franca/angličtina ako ´lingua franca´ 

ESL  English as a Second Language /angličtina ako druhý jazyk 

MJK  miestna jazyková krajina 

SLI  Standard Language Ideology/Ideológia štandardného resp. spisovného jazyka 

WE  World Englishes/svetové angličtiny 

 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Summary 

English language as a facilitator as well as a consequence of globalization is manifested in 

the world´s ´linguistic landscapes´ in different forms which are global and local at the same 

time, hence ´glocal´. Even though this fact is not interpreted unilaterally positively, for 

sociolinguists the projection of the global into the local is a reality. Drawing on the 

approaches of geosemiotics and linguistic landscape the paper discusses the functioning of 

English within local contexts which result it its ´glocal´ manifestations. On the basis of the 

analysis of empirical data, viz. the uses and functioning of English inscriptions in a local 

linguistic landscape, the paper argues for the adequacy of the adoption of a pluriparadigmatic 

stance which combines the approaches of Standard Language Ideology, English as a Lingua 

Franca, and World Englishes. 
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