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JAZYK V MESTE 
Angličtina vo vizuálnej semiotike mestskej jazykovej 

krajiny 
 

Milan Ferenčík 
 
Abstrakt 

Výrazná prítomnosť angličtiny v semiosférach svetových urbánnych sídel poukazuje nie-
len na permanentnú výmenu transkultúrnych hodnôt asociovaných s týmto znakovým 
kódom, ale aj na skutočnosť, že diskurzy na báze angličtiny sú vždy integrované do 
miestnej jazykovej praxe. V príspevku skúmame manifestácie angličtiny v jazykovej praxi 
mestského prostredia umiestneného v známej slovenskej turistickej oblasti a poukazu-
jeme na to, že angličtina nie je „iba“ lingua franca medzinárodného turizmu. Tvrdíme, 
že prítomnosť „angličtiny“ vo vizuálnej semiotike mesta a miesta je daná viacerými dô-
vodmi, pričom jej tradične vnímaná „importovanosť“ z krajín jej pôvodu tvorí len okra-
jovú časť jej pôsobenia v urbánnych semiosférach sveta. Využívajúc metódy a postupy 
transdisciplinárnych prístupov geosemiotiky, jazykovej krajiny a odkazujúc na koncepciu 
„jazyka ako miestnej praxe“ konštatujeme, že angličtina je do významnej miery aj 
„miestna“ tým, že sa tvorí praxou jej používateľov v konkrétnych kontextoch jej „použi-
tia“ kdekoľvek na svete. V tomto zmysle je angličtina súčasne „globálna“ aj „lokálna“, 
keďže ňou spoločenstvá nielen preberajú globálne kultúrne vzorce a hodnoty, ale ich aj 
jedinečným spôsobom spolutvoria, re-kreujú. Takýmto spôsobom sa miestna jazyková 
krajina zapája do globálneho „transkultúrneho toku“, pričom v oblastiach vnímaných 
ako turistické destinácie navyše uspokojuje aj „semiotické potreby“ globalizovanej turis-
tickej klientely a svojím podielom tak prispieva aj k dojmu, ktoré si z nich odnáša. 
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ÚVOD 

rítomnosť angličtiny (AJ) v jazykových krajinách svetových urbánnych 
sídel sa všeobecne považuje za manifestáciu transglobálneho prenosu 

hodnôt anglofónneho sveta a ako súčasť globalizačných procesov prispieva 
v špecifických doménach použitia vlastnou semiotickou vrstvou do vytvára-
nia bi-/multilingválnej jazykovej situácie v mnohých, predovšetkým urbán-
nych lokalitách sveta. V medzinárodnom cestovnom ruchu je AJ súčasťou 
turistickej semiosféry a ako zložka skúsenostného komplexu jeho účastníkov 
významným spôsobom prispieva k uspokojovaniu ich semiotických potrieb. 
Ako súčasť bežného „vizuálneho smogu“ v krajinnom prostredí býva AJ často 
nereflektovaná: v procese tvorby významu totiž dominuje pragmatická snaha 

P 
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o pochopenie obsahov použití, pričom prípadné odchýlky od očakávaní dodr-
žiavania istých štandardov, pokiaľ nie sú prekážkou porozumenia, sa v lep-
šom prípade ponúkajú ako špecifická „jazyková príchuť“ turistickej destinácie. 

 
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Problém pochopenia a vysvetlenia variability globalizovanej AJ postindus-
triálneho sveta je jednou z najväčších výziev anglofónnej sociolingvistiky 
ostatných dekád (prehľad množstva prístupov ku konceptualizácií názvov 
„angličtín“ predkladá napr. Erling, 2005). Charakter paradigmatického obratu 
vo výskume variantnosti AJ má napr. koncept „svetových angličtín“ (World 
Englishes) iniciovaný B. J. Kachruom, ktorý je snahou poukázať na radikálne 
nové miesto AJ v postkoloniálnych krajinách, kde plní funkciu tzv. „druhé-
ho“ jazyka (napr. Kachru, 1985). Viaceré ďalšie prístupy riešia špecifiká fun-
govania AJ v doménach medzinárodnej politickej, ekonomickej, akademickej 
a kultúrnej výmeny. V oblasti medzinárodného cestovného ruchu, v ktorom 
prevládajú používatelia rôznych „prvých“ jazykov, sa angličtina bežne kon-
ceptualizuje ako lingua francalingua francalingua francalingua franca, t. j. kontaktný jazyk (English as a lingua fran-
ca, ELF).1 Poukazom na variantnosť AJ ako jej prirodzeného stavu dynamická 
výskumná paradigma ELF prispieva k narušeniu vnímania AJ ako jazykového 
„monolitu“ a otvára nové produktívne cesty jej empirického výskumu. Pred-
kladaná štúdia vo významnej miere ťaží z ELF ako alternatívneho spôsobu 
uvažovania o variantnosti AJ v oblasti turizmu, ktorá je variantnosti otvorená 
programovo. Skôr než o meranie ekonomického vplyvu AJ na obrat podnika-
teľských subjektov v oblasti cestovného ruchu nám však ide o sociolingvistic-
kú sondu do „jazykovej krajiny“ (JK) mesta Poprad ležiaceho v podhorí Vyso-
kých Tatier ako strediska celoročného domáceho a zahraničného cestovného 
ruchu.2 Prostredníctvom analýzy súboru fotografií, zhotoveného počas hypo-
tetickej prechádzky mestom, sa pokúšame narysovať profil variantnosti AJ, 
zameriavajúc sa na spôsoby jej prejavu a fungovania v mestskej semiosfére. Na 
tento účel využívame konceptuálno-analytické nástroje transdisciplinárnych 

                                                      
1 Ustanovenie ELF ako osobitnej výskumnej oblasti (napr. Jenkins, 2000; Seidlhofer, 2001, 2003, 2004) je 

jednou z najvplyvnejších, ale súčasne aj najkontroverznejších iniciatív aktuálnej anglofónnej sociolin-
gvistiky a aplikovanej lingvistiky. ELF sa vníma ako „performančná varieta“, ktorá vzniká a zaniká 
v akte komunikácie a do ktorej vstupujú primárne „nerodení hovoriaci“ po anglicky. 

2 Poprad ako „brána do Tatier“ sa dlhodobo konštruuje ako tradičný slovenský geograficko-kultúrny 
fenomén, ktorý sa objavuje aj na oficiálnej webstránke mesta http://www.poprad.sk/ a ktorý preberajú 
viaceré portály turistického ruchu. Z toho dôvodu sa očakáva významnejšia prítomnosť turistického 
diskurzu v mestskej jazykovej krajine, zameraného osobitne na turistickú klientelu ako na adresátov. 
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prístupov geosemiotiky a JK, no namiesto viac-menej tradičnej konceptuali-
zácie AJ v turizme (t. j. ako ELF) sa v záujme adekvátnejšieho pochopenia jej 
fungovania v špecifickej doméne „turistickej komunikácie“ pokúšame vnímať 
ju ako miestnu „diskurzívnu prax“. Táto je umiestnená v princípe vždy do 
multilingválneho prostredia, v ktorom komunikácia prebieha translingválnetranslingválnetranslingválnetranslingválne, 
t. j. tak, že jej účastníci využívajú prostriedky z inventárov všetkých „jazy-
kov“, ktoré majú k dispozícii vo svojich repertoároch. Nejde pritom o jedno-
duché „striedanie kódov“, ale o diskurzívnu činnosť používateľa,3 ktorú je 
ťažké „prideliť“ konkrétnemu jazyku a ktorá mobilizuje celý jeho repertoáro-
vý potenciál. Kým komunikácia v turistickej oblasti je totiž definovateľná 
svojím cieľom viac-menej zreteľne, jej uchopenie cez účastníkov je zložitej-
šie: vstupujú do nej jednotlivci, resp. kvázikomunity, ktorých efemérnosť ne-
umožňuje vznik a vývin osobitnej variety AJ. Prikláňame sa teda ku koncep-
tualizácii AJ v turistických destináciách tzv. „rozširujúceho sa okruhu“ sveto-
vých angličtín (expanding circle of Englishes) ako k osobitnej „jazykovej pra-
xi“, ktorou sa konštruuje lokalita ako „turistická destinácia“. Angličtina chá-
paná ako jazyková prax predstavuje „neustále rekonštruovaný sociálny proces 
citlivo reagujúci na podnety prostredia“ (Canagarajah, 2007, s. 94, cit. v Pen-
nycook, 2010, s. 9; preklad M. F.).4 V tomto chápaní sa tradičné jazykové 
„chyby“ považujú nielen za prejavy všeobecných jazykových procesov (napr. 
simplifikácia, regularizácia), ale aj za manifestácie jej prispôsobovania sa pro-
strediu (domestikácie, nativizácie), t. j. miestnej jazykovej a sociokultúrnej 
praxi. Pennycook (2010) hovorí nie o distribúcii, resp. importe angličtiny 
z „centra“ na perifériu, ale skôr o jej „relokalizácii“, ktorou je v istom zmysle 
angličtina vždy „lokálna“. 

Ďalšie prístupy využité v príspevku sú „geosemiotika“ (geosemiotics) a „ja-
zyková krajina“ (linguistic landscape), ktoré ako teoreticko-metodologické 
nástroje sú nielen disponované na zachytenie, spracovanie a analýzu multi-
modálnych empirických dát (digitálne fotografie semiotických objektov) zís-
kaných z verejného priestoru, ale sú aj vzájomne komplementárne. Kým 

                                                      
3 Na tomto mieste je použiteľný angl. termín translanguaging, navrhnutý na označenie komunikačných 

procesov v prostredí bilingvizmu, ktoré súčasná sociolingvistika konceptualizuje ako striedanie, resp. 
prepínanie kódov. Termín využíva morfologické charakteristiky angličtiny a používa substantívum 
language ako sloveso to language na označenie diskurzívnej praxe bilingvistu, ktorý mobilizuje všetky 
výrazové prostriedky bez ohľadu na jazyk, ku ktorému „patria“. Tento prístup sústreďujúci sa nie na 
„čistý“ kód/jazyk, ale na hovoriaceho a jeho činnosť, sa dynamicky ujíma v sociolingvistike a bilin-
gválnom vzdelávaní (napr. García – Wei, 2014). 

4 Pennycook (2010) hovorí o tzv. lingua franca English (LFE), ktorá má, podľa nás, blízko k AJ chápanej 
ako translingválna diskurzívna prax. 
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„geosemiotika“ (predložená v publikácii Scollon – Scollon, 2003) predstavuje 
prepracovaný nástroj na skúmanie synergického efektu pri tvorbe významu 
v tzv. semiotickom agregáte (v našom prípade ide napr. o výklad obchodu, 
ulicu, reklamnú plochu a pod.), výskum v oblasti „jazykovej krajiny“ (rozpra-
covaný napr. v publikáciách Landry – Bourhis, 1997; Gorter, 2006; Shohamy 
– Gorter, 2008; Shohamy – Ben-Rafael – Barni, 2010) sa sústreďuje na sociál-
ne procesy prebiehajúce v podloží používania jazykov v multilingválnych 
spoločenstvách. V našom príspevku terminológiu a postupy oboch prístupov 
nielen využívame, ale aj aktualizujeme vzhľadom na dáta pochádzajúce zo 
špecifického sociokultúrneho prostredia. 

 
DÁTA A METODOLÓGIA 

V príspevku prezentujeme výsledky výskumu JK mesta Poprad, v ktorom 
sa zameriavame na výskyt AJ, jej semiotické funkcie, druhy semiotického 
priestoru a diskurzy, ktoré AJ konštruuje. Analytický korpus dát rozsahu 71 
jednotiek bol zostavený v auguste 2013 počas prechádzky centrom mesta si-
mulujúcej možný pohyb návštevníka/turistu v mestskom prostredí. Hypote-
tická trajektória jeho pešieho pohybu sledovala trasu železničná stanica – 
centrum mesta a späť. Na účely nášho výskumu za jednotku analýzy pokla-
dáme (multimodálny) semiotický objekt JKsemiotický objekt JKsemiotický objekt JKsemiotický objekt JK, ktorý je zreteľne odčlenený od 
iných semiotických objektov, ktorý je umiestnený na materiálnom nosiči 
(napr. tabuľa, plagát, výklad), ktorý je viditeľný z ulice a ktorý obsahuje nápis 
v AJ. Fotografické záznamy objektov (pozri obrázky v prílohe) sme klasifiko-
vali podľa ich použitia (oficiálny a neoficiálny diskurz), autorstva (mesto, 
komerčné subjekty), typu znaku (napr. podľa ilokúcie), typu diskurzu (infra-
štruktúrny, regulatívny a komerčný) a typu semiotického priestoru (precho-
dový, výstavný a špecializovaný). Sumárny prehľad výskytov angličtiny pod-
ľa uvedených kritérií je prezentovaný v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka č. 1: Angličtina v JK mesta Poprad – sumárny prehľad 

diskurz 

použitie autorstvo 
typy  

znakov infraštruk-
túrny 

regulatívny komerčný 

semiotický 
priestor 

nápis 3 2 - prechodový 

- - - - výstavný oficiálne mesto 

- - - - 
špecializo-

vaný 

nápis 7 3 - prechodový 

oznam 2 3 - výstavný 

ŽS
R

 

pokyn 1 2 - 
špecializo-

vaný 

značka 1 - - prechodový 

- - - - výstavný 

ba
nk

y 

pokyn - 3 - 
špecializo-

vaný 

slogan - - 1 prechodový 

- - - - výstavný 

ko
rp

o
rá

tn
e 

st
ra

vo
va

ci
e 

za
ri

ad
en

ia
 

pokyn - 2 - 
špecializo-

vaný 

ponuka 
pozvanie 

8 4 - prechodový 

menu - 1 27 výstavný 

neoficiálne 

ko
m

er
čn

é 
su

bj
ek

ty
 

m
ie

st
n

e 

značka 1 - - 
špecializo-

vaný 

spolu 23 20 28 71 

 
Z metodologického hľadiska je dôležité detailnejšie identifikovať účastní-

kov „turistickej komunikácie“. Na tento účel použijeme klasifikáciu produkč-
ných a recepčných účastníckych rolí (participation footings; Haugh, 2013), 
ponúkajúcu jemnejšiu škálu účastníkov, ktorých konfigurácia sa môže líšiť 
podľa podielu na tvorbe formy a obsahu „správy“ a zodpovednosti za ňu. 
Napr. v prípade komerčného diskurzu iniciovaného miestnym komerčnými 
subjektmi, ktorý predstavuje najvýznamnejší „anglický diskurz“ v skúmanej 
JK, je majiteľ komerčného subjektu (napr. reštaurácie) súčasne jeho „prodprodprodprodu-u-u-u-
centomcentomcentomcentom“ (správu napíše a umiestni ju vo výstavnom semiotickom priestore), 



Milan Ferenčík 

 
53535353    

„autoromautoromautoromautorom“ (správu skomponuje), ale aj jeho „zodpovednýmzodpovednýmzodpovednýmzodpovedným“ (nesie zodpoved-
nosť za jej obsah). Paralelne k produkčným rolám tejto triády vystupujú „rrrre-e-e-e-
cipienticipienticipienticipienti“ komerčnej správy (čitatelia) naraz aj ako „interpretiinterpretiinterpretiinterpreti“ (interpretujú 
jej obsah), aj ako tí, ktorí „zodpovedných“ berú na zodpovednosť za jej obsah 
a kvalitu. V prípade korporátnych komerčných subjektov býva „autorom“ 
napr. osobitný podnikateľský subjekt (reklamná a jazyková agentúra) a „zod-
povedným“ nadnárodná korporácia (napr. vlastník banky), ktorá vnáša do 
komunikácie transkultúrne komunikačné vzorce, vrátane zdvorilostných. 
Predpokladáme, že takto vnímané autorstvo správy má priamy vzťah ku „kva-
lite“ AJ, t. j. miere odchýlky od jazykových noriem: kým v prvom prípade 
predpokladáme vyššiu mieru odchýlky spôsobenú stupňom ovládania kódu, 
ako aj vplyvom domáceho sociokultúrneho prostredia (pričom „odchýlkou“ 
nerozumieme „chybu“, ale variantnosť na pozadí noriem ELF), v druhom prí-
pade predpokladáme použitie vyššej miery štandardizácie a orientácie na me-
dzinárodne prestížne štandardy AJ. 

Pomerne zložitý je aj komunikačný status zahraničných návštevní-
kov/turistov skúmanej JK z hľadiska ich účasti na diskurznej činnosti, v ktorej 
sú buď „adresátmi“, alebo „načúvajúcimi“ (overhearers). Ako „adresátiadresátiadresátiadresáti“ sa ka-
tegorizujú v pozícii „turistickej klientely“, a to v prípade oficiálneho mono-
/bilingválneho anglického infraštruktúrneho/regulatívneho diskurzu inicio-
vaného „zhora“ (t. j. zo strany mestských, resp. štátnych organizácií s kompe-
tenciami v turistickom ruchu, napr. obrázok č. 1), a v pozícii „klientovklientovklientovklientov“ ko-
merčných (lokálnych a korporátnych) zariadení, a to v prípade diskurzov ini-
ciovaných „zdola“ (t. j. zo strany lokálnych a transnárodných/korporátnych 
komerčných subjektov; napr. obrázok č. 2). V prípade symbolických použití 
angličtiny sú, spolu s členmi miestnej komunity, zahraniční návštevníci ich 
„spoluadresátmispoluadresátmispoluadresátmispoluadresátmi“. Napokon, v prípade ostatných (neanglických) diskurzov sú 
zahraniční návštevníci kategorizovateľní ako „načúvajúcinačúvajúcinačúvajúcinačúvajúci“, ktorí využívajú 
bežné inferenčné postupy na pochopenie ich významu. 

 
ANALÝZA A DISKUSIA 

Distribúcia AJ v skúmanej JK poukazuje na veľkú preprepreprevahu jej prítomnosti vahu jej prítomnosti vahu jej prítomnosti vahu jej prítomnosti 
v neoficiálnych diskurzochv neoficiálnych diskurzochv neoficiálnych diskurzochv neoficiálnych diskurzoch (66/93 %) iniciovaných komerčnými entitami nad 
oficiálnymi diskurzmi (5/7 %). AJ tak slúži primárne na priame a nepriame 
komunikovanie komerčných obsahov adresátom – potenciálnym (zahranič-
ným) klientom komerčných zariadení. V rámci tejto prevažujúcej komerčne 
orientovanej komunikácie výrazne dominujú miestne podnikateľské subjekty 
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(41/57,7 %), ktoré sú tak hlavným zdrojom anglickej jazykovej vrstvy semio-
sféry miestnej JK. Pokiaľ ide o typ diskurzov realizovaných na báze AJ, väčši-
nou ide o infraštruktúrny a regulatívny diskurz (23+20/60,5 %), ktoré sú 
umiestnené do prechodového priestoru, pričom výrazne dominuje diskurz 
komerčnýkomerčnýkomerčnýkomerčný (28/39,5 %), obsadzujúci výstavné semiotické priestory (tabuľka 
č. 2). 

 
Tabuľka č. 2: Angličtina v JK mesta Poprad podľa typu semiotického priestoru 

a diskurzu 

priestor 
diskurz 

prechodový výstavný špecializovaný 
spolu 

infraštruktúrny 19 2 2 23 

regulatívny 9 4 7 20 

komerčný 1 27 - 28 

spolu 29 33 9 71 

 
Symbolická a referenčná funkcia angličtiny v JK 

Pri bližšom skúmaní čŕt AJ v JK je užitočné oddeliť najprv tie použitia, 
ktoré sa nabaľujú na jej prestížnu funkciuprestížnu funkciuprestížnu funkciuprestížnu funkciu ako kódu konotujúceho isté symbo-
lické hodnoty, a tie, ktoré sú primárne referenčnéreferenčnéreferenčnéreferenčné, a to napriek tomu, že obe 
globálne funkcie sa prelínajú a nemožno ich od seba oddeliť „čistým rezom“. 
Napokon, samotný výber AJ ako kódu je aktom exploatácie jeho „inherent-
nej“ prestíže a hodnôt uznávaných translokálne, ako napr. „in-akosť“, moder-
nosť, technologicko-civilizačný progres, svetovosť, západnosť a pod. Pochopi-
teľne, tieto hodnoty nie sú inherentné jazyku, ale viažu sa na prestížne socio-
kultúry, ktoré sú jeho nositeľmi (angloamerický svet, resp. západná civilizá-
cia). T. Bhatia a W. Ritchie (2006) hovoria o „faktore mystiky“, ktorý naplno 
zúročuje reklamný priemysel a ktorý sa pretavuje do podprahového pôsobe-
nia obchodných značiek, reklamných sloganov a log. V našom (akokoľvek 
rozsahovo malom) korpuse je tento aspekt AJ zastúpený naplno práve v ko-
merčnom diskurze. Ide o názvy podnikov (DARNE Travel AgencyTravel AgencyTravel AgencyTravel Agency, SPIRITSPIRITSPIRITSPIRIT 
REALITNÁ KANCELÁRIA; obrázok č. 3), značiek výrobkov (Angel Drink – 
Coffee and Coctail Bar), slogany (Just Luck Fashion). Dominancia symbolic-
kosti kódu „oslobodzuje“ slová od svojich konvenčných väzieb na denotáty 
a pozýva na tvorbu bezobsažných použití, simulakier (napr. Už aj tu si môže-
te kúpiť bagety smilefoodsmilefoodsmilefoodsmilefood; obrázok č. 4). Napojenosť skúmanej JK na globali-
zované prestížne diskurzy sa manifestuje aj prítomnosťou šablónových kon-
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štrukcií, ktoré ako echá transkultúrnych diskurzov (LAST MINUTE; SALE; 
obrázok č. 5) pôsobia ako jazykové implantáty (PUSH, ENJOY, OPEN; obrá-
zok č. 6). 

Referenčná funkcia angličtiny primárne komunikuje propozičný obsah 
a implikuje isté ilokúcie. Ide o jej použitia v (bilingválnom slovensko-anglic-
kom) municipálnom infraštruktúrnom a regulatívnom diskurze, ktorými sa 
reguluje pohyb recipientov v JK, či už „adresátov“, alebo „načúvajúcich“ 
(napr. TOURIST INFORMATION CENTRE; obrázok č. 1; LUGGAGE DEPO-
SIT, obrázok č. 2). Toto symbolickosymbolickosymbolickosymbolicko----referenčné metafunkreferenčné metafunkreferenčné metafunkreferenčné metafunkčné kontinuumčné kontinuumčné kontinuumčné kontinuum AJ 
má dosah aj na jej jazykovú stránku: kým symbolický pól kontinua zhodno-
cuje prestížne normy AJ príklonom k ich uznávaným štandardom, a to aj vy-
užívaním hotových sloganov a ustálených spojení (napr. ZATVORE-
NÉ/CLOSED; SALE/VÝPREDAJ; LAST MINUTE; EXCHANGE), referenčne 
orientované použitia otvárajú väčší priestor na jazykové „inovácie“, keďže sú 
v princípe ukotvené v miestnej diskurznej praxi. Príkladom tlaku „lokálneho“ 
prostredia na „globálny“ kód je „glokálny“ idióm TU NEZAMESTNANÝM 
VSTUP ZAKÁZANÝ!!! / STAFF ONLYSTAFF ONLYSTAFF ONLYSTAFF ONLY!!!!!!!!!!!!; obrázok č. 7), do ktorého sa pro-
stredníctvom prozódie (trojnásobný výkričník) pretláča lokálna (vernakulár-
na) zdvorilostná norma, t. j. direktnosť. Navrhujeme, že ide o manifestáciu 
celkového spoločenského zdvorilostného étosu postaveného na dominujúcej 
zákazovo-príkazovej ilokučnej paradigme (Ferenčík, 2014). 

 
Variantnosť angličtiny v JK 

Popri symbolicko-referenčnej metafunkčnej škále AJ je možné uvažovať aj 
o ďalších zdrojoch jej variantnosti v JK globalizovaného sveta. Produktívnou 
sa javí aj „transakčnotransakčnotransakčnotransakčno----interakčnáinterakčnáinterakčnáinterakčná“, resp. „komunikačnokomunikačnokomunikačnokomunikačno----identifikačnáidentifikačnáidentifikačnáidentifikačná“ škála, 
podľa ktorej sa transakčne/komunikačne orientované použitia prikláňajú 
k využívaniu medzinárodne akceptovaných prestížnych (akrolektálnych) 
štandardov (najčastejšie britská a/alebo americká norma), kým interakč-
ne/identifikačne orientované použitia sú pod tlakom miestnych sociokultúr 
(a jazykov) otvorené inovatívnym využitiam AJ, čo vedie k nativizácii AJ 
a v istých podmienkach aj k vzniku jej bázilektálnych variet (schéma 1). 
V globalizovanej angličtine je možné pozorovať prvky jej nativizácie (reloka-
lizácie; Pennycook, 2010) v každom prostredí, pričom nejde o javy náhodné, 
ale o procesy, ktoré vychádzajú z logiky vzájomného ovplyvňovania jazykov. 
V nasledujúcej časti poukážeme na niektoré črty „domestikácie“ angličtiny 
v lokálnej praxi skúmanej JK. 
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Schéma č. 1: Škály a variantnosť angličtiny (podľa Kirkpatrick, 2007) 

transakcia/komunikácia interakcia/identita 

 

štandardizácia lokalizácia 

akrolekt bázilekt 

štandardizované variety AJ ako prax diskurzívna prax* 

* Pozri pozn. č. 4. 

Ak vnímame AJ ako „translingválnu diskurzívnu prax“, berieme ju ako je-
den z viacerých (jazykových a nejazykových) semiotických prostriedkov 
a nástrojov na „výrobu významu“ (making meaning), ktoré majú používatelia 
k dispozícii vo svojich výrazových repertoároch. Je len prirodzené, že v pluri-
lingválnom prostredí dochádza k vzájomnému mnohosmernému ovplyvňo-
vaniu jazykov na všetkých úrovniach ich organizácie. Dokladáme to viace-
rými údajmi z nášho korpusu dát, napr. „nativizovaný“ slovosled nápisu CITY 
POLICE POPRAD, zjednodušovanie pravopisu (mormormormor sugar) a gramatiky 
(„podužívanie“ členov; použitie jednoduchého namiesto progresívneho as-
pektu: Do You Look For a Property in High Tatras Area?; obrázok č. 8), po-
suny v gramatickej kategorizácii pojmov (počítateľnosť Real Estates; obrázok 
č. 9; fresh vegetable) a idiomatické inovácie podľa slovenčiny (coffee tea cho-
colate take withtake withtake withtake with    / káva čaj čokoláda so sebouso sebouso sebouso sebou; obrázok č. 10). 

K extrémnejším prípadom translingválnej praxe (pozri pozn. č. 3) patria 
napr. informačné tabule pri vchodoch do reštaurácií (obrázok č. 11) alebo 
reštauračné menu (obrázok č. 12), v ktorých je otázka jazyka, v ktorom sú 
komponované, druhoradá. Práve „reštauračný register“ ktoréhokoľvek jazyka 
je flagrantným prípadom využívania translingválnych významovotvorných 
prostriedkov, ktoré spolu s prostriedkami z iných semiotických inventárov 
(gustatorických, olfaktorických, auditívnych) tvoria synestetické multimo-
dálne semiotické agregáty atakujúce zmysly potenciálneho klienta. 

 
ZÁVER 

Mesto Poprad tradične odvodzuje podstatnú časť svojej identity ako „brány 
do Tatier“ od svojej výhodnej geografickej polohy na priesečníku významnej 
(medzi-)národnej dopravnej artérie a lokálnej komunikačnej siete primárne-
ho centra slovenského turistického priemyslu. Dôležitou súčasťou infraštruk-
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túry mesta zabezpečujúcej akomodáciu (domácej a) zahraničnej turistickej 
klientely, ktorej medzinárodným komunikačným kódom sa v ostatných de-
kádach stala AJ (ako lingua franca), je nepochybne aj anglická semiosféra 
miestnej JK. Výsledky nášho prieskumu naznačujú, že mesto je síce svojím 
jedinečným lokálne determinovaným spôsobom napojené na globálny „trans-
kultúrny tok“ vzorcov a hodnôt, no „semiotické potreby“ turistickej„semiotické potreby“ turistickej„semiotické potreby“ turistickej„semiotické potreby“ turistickej klientely  klientely  klientely  klientely 
sú saturované v rozhodujúcej miere len v konzumnosú saturované v rozhodujúcej miere len v konzumnosú saturované v rozhodujúcej miere len v konzumnosú saturované v rozhodujúcej miere len v konzumno----komerčnej oblasti ich komerčnej oblasti ich komerčnej oblasti ich komerčnej oblasti ich 
pobytupobytupobytupobytu, a to „neoficiálne“, t. j. pôsobením lokálnych komerčných entít (reš-
taurácie, bary, stánky rýchleho občerstvenia), ktoré ju oslovujú ako poten-
ciálnych klientov. Znamená to, že potenciál mesta obrátiť sa na návštepotenciál mesta obrátiť sa na návštepotenciál mesta obrátiť sa na návštepotenciál mesta obrátiť sa na návštevvvvníkov níkov níkov níkov 
ako na adresátov nekomerčných monoako na adresátov nekomerčných monoako na adresátov nekomerčných monoako na adresátov nekomerčných mono----/bilingválnych diskurzov sa javí ako /bilingválnych diskurzov sa javí ako /bilingválnych diskurzov sa javí ako /bilingválnych diskurzov sa javí ako 
nevyužitý, keďže oficiálny infraštruktúrny a regulatívny anglinevyužitý, keďže oficiálny infraštruktúrny a regulatívny anglinevyužitý, keďže oficiálny infraštruktúrny a regulatívny anglinevyužitý, keďže oficiálny infraštruktúrny a regulatívny angliccccký diskurz je ký diskurz je ký diskurz je ký diskurz je 
marginálnymarginálnymarginálnymarginálny. Návštevníci tak majú minimum príležitostí minimum príležitostí minimum príležitostí minimum príležitostí byť adresátmi špecibyť adresátmi špecibyť adresátmi špecibyť adresátmi špecia-a-a-a-
lizovaného komplexu „turistického diskurzu“lizovaného komplexu „turistického diskurzu“lizovaného komplexu „turistického diskurzu“lizovaného komplexu „turistického diskurzu“ (napr. kultúrne, historické, ar-
chitektonické pamiatky) iniciovaného zo strany subjektov miestnej/štátnej 
správy. Podstatná časť autentickej „turistickej skúsenosti“ zahraničných náv-
števníkov/turistov pochádza z dominantne monolingválnych (slovenských) 
diskurzov vedených v prostredí miestnej komunity, na ktorých môžu partici-
povať „iba“ ako „načúvajúci“. Uvedomenie si toho, že zdrojom jedinečného 
„zážitku z miesta“ (taste of the local), ktorého hľadanie je motorom turizmu, 
je aj špecifická konfigurácia multimodálnych semiotík výrazových prostried-
kov, pretavujúca sa do jedinečnej vizuálne polyfonickej (kakofonickej?) praxe 
jazykovej krajiny, je naďalej výzvou pre všetkých aktérov v cestovnom ru-
chu. 

 
POUŽITÉ SKRATKY 

JK – jazyková krajina 
AJ – anglický jazyk/angličtina 
ELF – angličtina ako kontaktný jazyk (English as a lingua franca) 
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English in the Visual Semiotics of Urban Linguistic Landscape 

Abstract 

A noticeable presence of English in the world„s urban semiospheres points not only to 
a permanent exchange of transcultural values associated with it but also to the fact that 
English discourses are always integrated in local social practices. The paper examines 
manifestations of English in the linguistics landscape of a familiar Slovak centre of year-
round tourism and argues that it is not “only” the lingua franca of the world’s 
contemporary tourism. We examine the presence of English as not primarily a result of 
its being “imported” from its native lands. By using methods and procedures of 
“geosemiotics” and “linguistic landscape” and drawing on its conceptualisation as 
“discursive practice” we point to the fact that English is to a significant degree already 
“local” – it is being produced locally by polylingual languaging in the local contexts of its 
deployment. In this sense, English is both “global” and “local”, since the world’s 
communities not only take over the values and patterns carried through it but also re-
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create them in the given circumstances. In this way linguistic landscapes of the world 
participate in the “global cultural flow”, while also attending, in places construed as 
tourist destinations, to the semiotic needs of global tourist clientele and contributing to 
their experience of the local. 
 

Keywords 

urban semiosphere – geosemiotics – linguistic landscape – English as a lingua franca – 
English as a local practice – polylingual languaging – global tourism 
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Obrázky č. 1 – 12: Fotografie analyzovaných objektov 

 


