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POUŽITIE INDIKÁTOROV OSOBNÝCH ZÁMEN V DISKURZNEJ 

ANALÝZE 

 

Katarína BAČOVÁ 

 

1.ÚVOD 

Pojem diskurz sa v súčasnej dobe v jazykovede vyskytuje pomerne často, hlavne ak sa 

vzťahuje na verbálnu aktivitu. Týmto príspevkom ponúkame stručný pohľad na vývoj 

diskurzu a jeho žánrov vo Francúzsku. Cez diskurznú analýzu sa zameriavame na použitie 

deiktík osobných zámen, ktoré sa vyskytujú na internetových stránkach francúzskych 

univerzít, ktoré zobrazujú rozličné ponuky svojim študentom. Touto stručnou analýzou 

chceme poukázať na fakt, že univerzity v tejto dobe sú postavené do pozície inštitúcie, ktorá 

sa musí správať komerčne, aby sa zviditeľnila, čím využíva na svoju propagáciu aj prvky 

reklamného štýlu. 

 

2. DISKURZ 

Slovo diskurz bolo používané už v klasickej filozofii, v súvislosti s jazykom sa 

objavilo koncom 19. storočia. Rozdielom medzi diskurzom a jazykom sa zaoberal Ferdinand 

de Saussure a po ňom ďalší významní lingvisti ako Guillaume, Benveniste, Foucault, 

Gardiner a iní. Keďže samotný pojem diskurz je využívaný v mnohých disciplínach, je ťažké 

definovať tento pojem.  

Diskurz v jazykovede sa vyvinul v dvoch subdisciplínach a to v konverzačnej analýze 

a v analýze písomného textu. Môžeme ho chápať ako jazyk nad úrovňou vety a ako jazyk v 

konkrétnom použití. A.H. Gardiner sa pokúsil o nasledovnú definíciu diskurzu: „Diskurz je 

používanie artikulovaných akustických znakov medzi ľuďmi, aby vyjadrili svoje túžby, 

názory na veci.“ (A.H.Gardiner, 1989, str. 24 (vl.preklad)) Benveniste priblížil diskurz k 

výpovedi. ...„ jazyk použitý človekom, ktorý hovorí v intersubjektívnej okolnosti, ktorá 

spôsobuje lingvistickú komunikáciu.“ (E.Benveniste,1966, str.266 (vl. preklad)). Foucault 

hovorí o diskurze ako o celku výpovedí pochádzajúcich z rovnakej diskurznej formácie, 

hovoríme teda o typoch diskurzov, napr. žurnalistický diskurz, administratívny...(M. 

Foucault, 1969) 

Pojem diskurz bol prevzatý do slovenského jazyka z anglického discourse. Začal sa 

využívať ako podstatné meno v náučných textoch. Ako synonymné pomenovanie sa včlenilo 
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do synonymického radu: text, prehovor, jazykový prejav, komunikát. Ale keďže pomenuváva 

akúkoľvek komunikačnú aktivitu, či už hovorenú alebo písomnú, presahuje termíny ako text, 

jazykový prejav, komunikát atď.  

Dá sa povedať, že každá slovná aktivita môže byť určitým žánrom diskurzu. Ale toto 

zovšeobecnené tvrdenie naráža na fakt, že rôznorodosť verbálnych aktivít je veľmi veľká. Je 

evidentné, že nemôžeme zrovnávať konverzáciu dvoch ľudí pri káve a Platónovu konverzáciu 

v jeho filozofickom diele, aj keď v obidvoch prípadoch ide o konverzáciu. Preto je potrebné aj 

v diskurze rozlíšiť jednotlivé žánre.  

 

3. ŽÁNER 

Pojem žáner v slovesnej oblasti je veľmi široký. Je to zovšeobecnená jednotka, ktorá 

vzniká generalizáciou vlastností, ktoré su tematicky, funkčne, jazykovo a kompozične 

príbuzné (Slančová D.,1996). Je to zovšeobecnený súbor pravidiel, ktorými sa riadi tvorba 

jednotlivých textov. Swales definuje žáner nie ako text, ale ako spoločenskú komunikatívnu 

udalosť a lingvistické črty, ktoré ju charakterizujú sú jeho vnútornou štruktúrou. Diskurzné 

žánre vyzdvihujú rôzne typy diskurzu, ktoré sú prepojené so širokými oblasťami spoločenskej 

aktivity. Existuje viacero kritérií na ich zadelenie.  

Množstvo písomných a ústných žánrov produkuje a využíva aj akademická komunita. 

Napríklad univerzitné prospekty, ktoré zaraďujeme k písomným organizačným žánrom. V 

rámci univerzitných prospektov hovoríme aj o samotnej internetovej prezentácii univerzít. 

Táto propagácia má prvky reklamného štýlu, ktorý je v súčasnosti čím ďalej tým viac 

prepracovanejší, frekventovanejší a príťažlivejší. Pojem reklamy sa kvalifikuje ako verejné 

odporúčanie, propagácia cez médiá a v našom prípade cez internet – efektívnymi 

výrazovýmmi prostriedkami. Reklamný štýl v súčasnosti prerastá všetky štylistické 

prostriedky, najmä tým, že využíva všetky možné semiotické komunikačné prvky. Reklamná 

štylistika je maximálne variabilná, rôznorodá, vynachádzavá a aktualizovaná.  

 

3.1 REKLAMA 

Pozícia reklamy je jasná – získať pre firmu, čo najväčší zisk. Postupom času však 

reklamu začali využívať aj subjekty ako nadácie, štátne inštitúcie a v neposlednom rade aj 

univerzity. Táto reklama sa však od komerčnej odlišuje, avšak konkrétne pomenovanie v 

slovenskom jazyku pre ňu ešte nemáme. Český lingvista Petr Kaderka hovorí o tzv sociálnej, 

nekomerčnej reklame. Spoločným znakom komerčnej aj nekomerčnej reklamy je využívanie 

rovnakých komunikačných prostriedkov a stratégií, rozlišujúcim znakom je účel. Hajn 
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definuje nekomerčnú reklamu ako presvedčovací proces, vďaka ktorému je ovplyvnené 

ľudské chovanie, ktoré sa netýka nadobudnutia úžitkových hodnôt. (Hajn, 2002) 

Fairclough vo svojej práci Kritický diskurz a marketizácia verejného diskurzu hovorí, 

že marketizácia diskurzných praktík je jednou z dimenzií marketizácie vysokého školstva vo 

všeobecnom význame. Tvrdí, že univerzity sa musia správať komerčne schopne. Je tu určitý 

nátlak, aby univerzity videli študentov ako svojich „zákazníkov“ 

Použitím konkrétnych príkladov prezentácií francúzskych univerzít na internete 

poukážeme na rôzne použitie jazykových prostriedkov. Cez princípy kritickej diskurznej 

analýzy sa budeme snažiť porovnať deiktiká osobných zámen. 

Diskurzná analýza je pomerne nová disciplína, ktorá sa začala vyvíjať vo Francúzsku 

až v 60-tych rokoch 20. storočia. Je to multidisciplinárny kvantitatívny a kvalitatívny prístup, 

ktorý skúma kontext a obsah písomného aj hovoreného diskurzu. Diskurzná analýza študuje 

jednotlivé žánre diskurzu, ktoré sú napojené na jednotlivé spoločenské oblasti, ktoré s nimi 

súvisia. Podľa Maingueneaua „ Analýza diskurzu je skĺbenie textu a spoločenského priestoru, 

v ktorom vzniká. Text vyzdvihuje textuálnu lingvistiku a spoločenské prostredie disciplíny 

ako napr. sociológiu. ( D.Maingueneau, 2007 str.17 (vl.preklad)) 

Cez kritickú diskurznú analýzu si môžeme všímať rôzne syntaktické štruktúry, ktoré 

samostatne síce neplnia žiaden význam, ale ako funkcie vo vzťahu k sémantickým a 

pragmatickým štruktúram ho majú.  

 

4. ANALÝZA ZÁMEN 

Analýza zámen môže poskytnúť zaujímavé nástroje pre kritickú analýzu. Napr. 

syntaktické kategórie osobných zámen a ukazovacích zámen sa zvyčajne používajú na 

odkazovanie ako značky základnej sémantickej koherencie, teda silnejšie spájajú text. Preto 

deiktické výrazy osobných zámen . „ja“, „my“, „ty“, „vy“ sa môžu použiť na odkázanie na 

osobitné vlastnosti komunikačného kontextu, toho, kto odovzdáva informáciu, poslucháča. 

Prispievajú k tomu, aby bol text koherentnejší, ucelenejší. Na druhej strane však osobné 

zámená môžu byť použité na odkazovanie na to, o čom sa už rozprávalo skôr. V tomto 

prípade sú vyjadrením základnej sémantickej koherencie. Dobre známe je variabilné 

kontextové použitie typicky osobných zámen ako sú  

“my“, „naše“, „nás“, ktoré odkazujú na členov rôznej skupiny.  

Analýza zámen je silný prostriedok na usudzovanie o osobnej, či skupinovej identite. 

Vyhýbanie menám je typická vlastnosť sémantického vzďaľovania korešpondujúca 

sociálnemu odstupu. 
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V prvom príklade môžeme pozorovať zosobnenie čitateľa – do „vy“ a inštitúcie do 

„my“. Môžeme sa pokúsiť o interpretáciu indikátorov tejto prvej a druhej osoby množného 

čísla, len ak vezmeme do úvahy výpovedný pohyb textu. „My“ môže byť interpretované ako 

kolektívny podmet. V tomto prípade „my“ nepredstavuje súhrn indivíduí , ale vystupuje ako 

kolektívny jedinec – je to rozšírené „ja“ nad konkrétnu osobu. „Vy“ charakterizuje určitú 

profesionálnu kategóriu, bez bližšie určených ukazovateľov, ktoré ju bližšie určujú. Myslíme 

na kolektív študentov alebo aj jedného študenta. 

1. príklad: Univerzita v Lyone - Université de Lyon: 

 

Program pre študentov na výmennom pobyte ALTER EGO 

Čo ponúkame? 

 Pomoc pri hľadaní ubytovania 

Ponúkame rady, ktoré vám pomôžu nájsť si ubytovanie, ak máte problém nájsť si 

ubytovanie po vašom príchode. 

 (http://www.univ-lyon2.fr/1133446536979/0/fiche___article/) 

 

V druhom príklade zbadáme opäť použitie druhej osoby množného čísla „vy“, ktoré je 

adresované čitateľovi – študentovi – študentom, ale už konkrétnej skupine, tým, ktorí práve 

zmaturovali alebo sú na inej univerzite a chcú prestúpiť. Toto oslovenie sa však mení na „ja“, 

čo provokuje čitateľa zidentifikovať sa s prvou osobou a zabrať automaticky pozíciu podmetu 

vo vete. 

Pr. Univerzita Nice Sophia Antipolis 

 

Zápis do druhého semestra od 19.1. 2009 do 31.1.2009 

 

ZÁPIS Práve ste zmaturovali alebo chcete prestúpiť z inej univerzity 

NÁSLEDUJE Zapísal som sa a chcem si vytlačiť dokumenty 

(http://portail.unice.fr/jahia/page9832.html) 

 

Nie všetky univerzity však využívajú deiktiká osobných zámen vo svojich vlastných 

propagáciách. Napríklad Parížska univerzita Sorbonne ponúka nasledovne zápis študentom: 

Zapísať sa na Paríž 1 

- Zápis na univerzitu je ročný a individuálny 

- Pozostáva z dvoch povinných formalít. Prvou je administratívny zápis.... 
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- Pre viac informácií: 

Kontaktovať SODIP 

(http://www.univ-paris1.fr/formations/sinscrire/ )  

 

 Na tomto príklade vidíme, že tento text sa indikátorom mien vyhýba, čo je v publicistickom 

štýle dosť netypické. Mohli by sme povedať, že univerzita v tomto prípade zostala verná štýlu 

oznamu spred niekoľkých rokov a nevyužíva prostriedky reklamného štýlu. Oznamovateľ – 

teda univerzita tu nevystupuje ako konkrétna osoba a miesto pre čitateľa je označené veľmi 

nepriamym spôsobom. Toto potlačenie oznamovacieho vzťahu je deklarované použitím 

neurčitku a nominalizáciou.  

 

 Vo 4. príklade pozorujeme použitie „oni“ pre určenie skupiny študentov. 

 

FESIC - Združenie univerzít pre inžinierov 

Medzinárodné otvorenie: priorita 

650 partnerských dohôd so zariadeniami na piatich kontinentoch podporujú študentskú 

mobilitu a možnosť dvojitých diplomov. Všetci študenti strávia od 6 do 12 mesiacov v 

zahraničí na univerzite alebo v podniku. Naučia sa spoznávať nové kultúry a byť uznávanými 

inžiniermi všade vo svete. 

(http://www.fesic.org/ecoles-ingenieurs-apres-bac/presentation.php) 

 

To kolektívne „oni“ je použité v mužskom rode v množnom čísle a určuje skupinu, globálne 

poňaté množstvo, pozostávajúce z čiastočne určených indivíduí.  

 Okrem osobných zámen ma francúzština ešte element „on“, ktoré nepredstavuje žiadnu z 

osôb, prekladá sa do slovenčiny ako „sa“ alebo aj „my“ 

- spája sa vždy s osobou 

- je vždy podmetom vo vete 

- je nemenné ani v čísle ani v rode a z morfologického hľadiska sa správa ako tretia 

osoba jednotného čísla 

Odvoláva na osobu, ale bez rozlíšenia prvej, druhej alebo tretej osoby. 

 

Pr. Hovorí sa o nás 

25. a 26. novembra sa v Bordeaux uskutočnilo informačné stretnutie európskych 

ministrov týkajúce sa vzdelania a profesionálnej formácie... 
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Univerzita Nancy Celoživotné vzdelávanie sa predstavila formou filmu : Formovať sa 

celoživotne na univerzite. 

(http://www.fc.nancy-universite.fr/espace-communication/on-parle-de-nous.html) 

 

 Na to, aby analýza textov bola kompletná je potrebné zaoberať sa ešte využívaním ostatných 

syntaktických štruktúr ako je napríklad zvýraznené umiestnenie slov alebo úsekov vo vete na 

významnú vetnú pozíciu, pozorovanie použitia trpného a činného rodu vo vetách, 

transformovanie slovies na podstatné meno – tzv. nominalizácia, syntaktická dvojznačnosť až 

nejasnosť a pod. 

 

5. ZÁVER 

 Tieto vybrané texty poukazujú na ponuku štúdia jednotlivých univerzít na ich internetových 

stránkach. Stavajú do vzťahu univerzity, ktoré tu vystupujú v úlohe oznamovateľa a študenta 

v úlohe vyzvaného čitateľa. Môžeme pozorovať, že využívajú naozaj všetky deiktiká 

osobných zámen. Hoci je to samozrejme len nepatrná časť textovej analýzy, môžeme tu jasne 

pozorovať viditeľnosť vplyvu publicistického štýlu a teda môžeme súhlasiť s lingvistami, 

ktorí sa prikláňajú k názoru, že univerzity začínajú využívať prvky tzv. nekomerčnej reklamy, 

aby sa zviditeľnili. 
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