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Evaluačný aspekt anglických slovies uvádzajúcich citácie 

 

Lucia DANČIŠINOVÁ 

 

Stúpajúci záujem o štúdium na vysokých školách a možnosti štúdia v zahraničí 

znamenajú aj nárast skúmania akademického diskurzu a rozmach štúdia cudzieho jazyka pre 

akademické účely. Každý laik dnes vie identifikovať písomný prejav akademického diskurzu 

podľa určitých univerzálnych ukazovateľov, ako napríklad objektívnosť, formálnosť, 

neosobný a jasný štýl písania (Hamp-Lyons – Heasley, 2006: 16–17), a pod. V prípade, keď 

pisateľ vedeckého textu nepíše vo svojom rodnom jazyku, musí si byť vedomý mnohých 

ďalších aspektov a to nielen lingvistického charakteru. 

Akademický diskurz je prepojený s akademickou komunitou, ktorej členovia sa 

zapájajú do vzájomnej komunikácie s určitým cieľom. Tento cieľ je účelom samotného 

písania. V súčasnosti sa čoraz viac zdôrazňuje interakčný charakter akademického diskurzu 

a zvyšuje sa záujem o skúmanie existujúcich spôsobov vyjadrenia vlastného hlasu pisateľa 

v texte. Interakčný charakter akademického písania môže byť ukrytý do rôznych 

lingvistických foriem, akou je napríklad evaluácia. 

Ako bolo spomenuté, akademický diskurz je pomerne ľahko identifikovateľný aj 

laikom, ktorému nie sú známe normy akademického písania. Jednou z výrazných čŕt 

písomného akademického diskurzu sú citácie. Prostredníctvom nich pisatelia komunikujú 

s autormi citovaných myšlienok. Citácie môžu obsahovať slovesá uvádzajúce citácie 

(reporting verbs)19 a práve tie sú výrazným prejavom pisateľovho hodnotenia autorovo textu 

(Thompson – Ye, 1991: 367). Týmto spôsobom pisateľ vytvára isté spoločenské vzťahy 

a zároveň dodržiava žiadané normy (Hyland, 2004: 13). Coulthard (1994: 6) zdôrazňuje, že 

citovaním iných autorov sa pisateľ nezbaví zodpovednosti za citované myšlienky, ale táto 

zodpovednosť spočíva v pisateľovej funkcii hodnotiteľa citovaného textu. 

Táto štúdia sa zaoberá evaluačným potenciálom anglických slovies uvádzajúcich 

citácie, čím sa ilustruje interakčný charakter akademického diskurzu. Nebude použitý vlastný 

výskum, ale klasifikácie a analýzy autorov Geoffa Thompsona a Ye Yiyuna (1991) a Kena 

Hylanda (1999). Tieto analýzy ukazujú, že použitie vybraného slovesa uvádzajúceho citácie 

                                                 
19 Preklad autorky. 
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nie je len náhodným výberom, ale cieľavedomou voľbou vyjadrujúcou určitý postoj 

k citovanému textu.  

Slovesá uvádzajúce citácie sú výraznou črtou anglických vedeckých textov (Swales, 

1990: 149; Groom, 2000: 17). Ich samotný názov je však podľa Thompsona a Ye (1999: 379) 

„zavádzajúci“, pretože tento status nie je vlastný danému slovesu, ale „závisí od kontextu 

použitia“20. V skutočnosti teda slovesá nemajú inherentne túto vlastnosť, ale ide o potenciál, 

ktorý môže byť aktivovaný v kontexte jeho užitia. 

Aj keď Bazerman (Swales, 1991: 151) tvrdí, že slovesá uvádzajúce citácie sú čoraz 

častejšie nahrádzané činnými slovesami ako dôsledok upriamenia pozornosti viac na citovanú 

informáciu, Swales (ibid.) oponuje, že kvôli ich vysokej početnosti, slovesá uvádzajúce 

citácie budú vždy často využívané. Tento autor identifikoval približne päťdesiat takýchto 

slovies (ibid.: 149), ale Thompson a Ye (1991: 367) a aj Hyland (1999: 349) uvádzajú 

omnoho vyššie čísla – okolo štyristo slovies uvádzajúcich citácie. Práve záujem o skúmanie 

týchto slovies naznačuje, že slovesá uvádzajúce citácie sú neoddeliteľnou súčasťou 

akademického písania. 

Tento záujem je často spojený práve s evaluáciou, pretože slovesá uvádzajúce citácie 

majú tento potenciál. Evaluácia je charakterizovaná Hunstonovou a Thompsonom (1999: 5) 

ako „...široký krycí termín pre vyjadrenie hovoriaceho alebo pisateľovho vzťahu alebo 

postoja ku, pohľadu na, alebo pocitov ohľadom entít alebo propozícií, o ktorých on alebo ona 

rozprávajú“21. Evaluáciou sa zaoberajú Thompson a Ye (1991: 365–382), ktorí ju považujú za 

signalizáciu cieľa pisateľa pri písaní textu a sprostredkovanie pisateľovho názoru na 

informácie v napísanom texte a prejavuje sa nie na gramatickej ale na diskurznej úrovni textu. 

Podobne, Hyland (2004: 13–30) považuje evaluáciu za lingvistické vyjadrenie interakčného 

charakteru vedeckého písania v spojitosti s určitou situáciou a užívateľmi. Tento aspekt je 

podľa Hylanda (ibid.: 13) nazývaný rôzne u iných lingvistov, napríklad Martin hovorí 

o „ohodnotení“ (apprisal), Biber o „postoji“ (stance) a Crismore o „interpersonálnom 

metadiskurze“ (interpersonal metadiscourse). Sám Hyland (ibid.: 15) odlišuje v rámci 

evaluácie „postoj“ (stance) a „zapojenie“ (engagement). 

Thompson a Ye (1991: 369–371) klasifikujú slovesá uvádzajúce citácie podľa ich 

denotačného a evaluačného potenciálu. Na základe denotačného charakteru rozlišujú tri 

skupiny procesov: „textuálne“ (textual) – v ktorých je slovesné vyjadrenie nevyhnutne 

                                                 
20 Preklad autorky.  
21 Preklad autorky (v originále: “... the broad cover term for the expression of the speaker or writer’s attitude or 
stance towards, viewpoint on, or feelings about the entities or propositions that he or she is talking about.”). 
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prítomné (napr. write = písať), „mentálne“ (mental) – patria sem slovesá označujúce mentálne 

procesy (napr. think = myslieť), a „výskumné“ (research) – mentálne i fyzické procesy, ktoré 

súvisia s procesom skúmania (napr. measure = merať). Existujú i slovesá, ktoré patria do 

viacerých skupín. „Textuálne“, „mentálne“ a „výskumné“ procesy predpokladajú existenciu 

textu citujúceho autora a preto ich Thompson a Ye klasifikujú aj ako „autorské činy“ (author 

acts). Existujú aj „pisateľove činy“ (writer acts), ktoré predstavujú menšiu skupinu 

uvádzajúcich slovies a odkazujú na procesy, za ktoré nesie zodpovednosť pisateľ. Ide 

o „porovnávanie“ (comparing – napr. contrast with = kontrastovať s) a „teoretizovanie“ 

(theorizing – napr. explain = vysvetliť), pričom „teoretizovanie“ môže spadať aj pod 

„autorské činy“ (ibid.). 

 Čo sa týka hodnotiacej funkcie slovies uvádzajúcich citácie, Thompson a Ye (ibid.: 

371–375) uvádzajú tri osobitné faktory: „autorov postoj“ (author´s stance), „pisateľov postoj“ 

(writer´s stance) a „pisateľovu interpretáciu“ (writer´s interpretation). Rozdiel medzi 

autorom a pisateľom v rámci týchto faktorov označuje dve strany zahrnuté v procese 

evaluácie a postoj vs. interpretácia predstavuje dve základné metódy evaluácie, ktoré môže 

pisateľ využiť. „Autorov postoj“ k vlastnej informácii môže byť pozitívny, negatívny alebo 

neutrálny (positive, negative a neutral) a „pisateľov postoj“ zasa „factive“, „counter-factive“ 

alebo „non-factive“, čiže taký, prostredníctvom ktorého pisateľ opisuje autora ako 

prezentujúceho korektnú (factive), nekorektnú (counter-factive) alebo neutrálnu (non-factive) 

informáciu (ibid.: 372). Zatiaľ čo „autorov“ a „pisateľov postoj“ sa týkajú pravdivosti či 

nepravdivosti citovanej propozície, „pisateľova interpretácia“ sa zaoberá viacerými aspektmi 

výrokového statusu.  

 Hyland (1999: 349–350) pri svojej klasifikácii slovies uvádzajúcich citácie vychádza 

aj z klasifikácie Thompsona a Ye (1991: 369–371), avšak prichádza s jej zjednodušenou 

verziou. Hyland (1999) rovnako delí slovesá uvádzajúce citácie podľa typu označovanej 

činnosti a podľa ich hodnotiaceho potenciálu. Podľa denotačného charakteru delí slovesá na 

„výskumné činy“ (research acts – napr. show = ukázať), „kognitívne činy“ (cogntion acts – 

napr. believe = veriť) a „diskurzné činy“ (discourse acts – napr. discuss = diskutovať). 

„Výskumné činy“ ďalej delí na „zistenia“ a „procedúry“ (findings a procedures) Pri 

 porovnaní Hylandovej klasifikácie podľa denotačného charakteru (Hyland, 1999: 349–350) s 

tou Thompsona a Ye (1991: 369–371) sa ukazuje zhoda skupiny „textuálnych“ procesov 

Thompsona a Ye s Hylandovými „diskurznými činmi“, skupiny „mentálnych“ procesov s 

„kognitívnymi činmi“ a „výskumných“ procesov s „výskumnými činmi“. Čo sa týka 
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hodnotiacej funkcie slovies uvádzajúcich citácie, Hyland (1999: 349–350) ich delí na 

„factive“ – fakt prijatý pisateľom, „non-factive“ – pisateľovo hodnotenie autora je 

„pozitívne“, „neutrálne“, „váhavé“ alebo „kritické“ (positive, negative, tentative alebo 

critical) a „counter-factive“ – vyjadrujúci nesúhlas pisateľa (ibid.: 349–350).  

 V porovnaní s klasifikáciou evaluačného potenciálu podľa Thompsona a Ye (1991: 

371) je Hylandova klasifikácia (Hyland, 1999: 350) zjednodušená a tým aj prehľadnejšia. 

Hyland sa vyhol zložitému prideľovaniu zodpovednosti za evaluáciu autorovi či pisateľovi a 

rozdelil slovesá podľa toho aký postoj vyjadrujú, pričom však neprítomnosť jasného znaku 

evaluácie znamená, že hodnotenie je presunuté na autora citovanej informácie. Na rozdiel od 

Thompsona a Ye tiež Hyland nezahrnul do svojej klasifikácie pisateľovu interpretáciu statusu 

propozície. V konečnom dôsledku je teda Hylandova klasifikácia prehľadnejšia a vhodnejšia 

pre použitie vo výskume. Preto budú ďalej prezentované len výsledky Hylandovho výskumu. 

 Hyland (1999) vychádza pri svojej citačnej analýze z výskumných článkov z ôsmich 

rôznych disciplín: filozofia, sociológia, aplikovaná lingvistika, marketing, biológia, 

elektronické inžinierstvo, mechanické inžinierstvo, a fyzika. Skúma rôzne aspekty citovania 

a následne porovnáva citačné praktiky v humanitných a v prírodných vedách. Okrem iného sa 

zistilo, že existujú rozdiely vo frekvencii využívania slovies uvádzajúcich citácie, ich 

konkrétnych príkladov, ako aj v preferenciách slovies podľa typu označovaného procesu. 

 Hyland (1999: 349) dospel k záveru, že spomedzi existujúcich „uvádzacích štruktúr“ 

(reporting structures) sa najviac využívajú práve slovesá uvádzajúce citácie. V oblasti 

filozofie sa využívajú slovesá uvádzajúce citácie najviac – 67% citácií – zatiaľ čo vo fyzike 

najmenej – 27%. Ukázala sa klesajúca tendencia ich využitia smerom od humanitných 

k prírodným vedám. Zistilo sa tiež, že sú veľké rozdiely medzi vybranými disciplínami, čo sa 

týka výberu slovies a ich frekvencie. Napríklad filozofi najčastejšie používali sloveso say 

(povedať), vedci z oblasti aplikovanej lingvistiky najčastejšie uviedli citáciu slovesami 

suggest, argue, show, explain, find alebo point out (naznačiť, argumentovať, ukázať, 

vysvetliť, nájsť alebo zdôrazniť) a fyzici zasa najčastejšie siahli po slovesách develop, report 

a study (vyvinúť, referovať a študovať). Hyland (ibid.) poukazuje na to, že pri porovnaní 

humanitných vied a prírodných vied vyšlo najavo, že tie prvé boli takmer výhradne 

zodpovedné za použitie slovies argue (100% prípadov), suggest (82%) a study (70%) 

v korpuse, zatiaľ čo v oblasti prírodných vied to boli slovesá report (82%), describe (70%) a 

show (55%). 
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 Čo sa týka klasifikácie slovies uvádzajúcich citácie, Hyland (1999: 351) konštatuje, že 

v humanitných vedách dominujú slovesá označujúce diskuznú činnosť (približne 59–64%), 

a ktoré sú neutrálneho autorského hodnotenia (približne 39–48%). Zaujímavosťou je práve 

analýza hodnotiacej stránky slovies uvádzajúcich citácie. Ako bolo povedané, dominujú 

slovesá hodnotiace autora neutrálne. Na druhom mieste sa nachádzajú autorsky pozitívne 

(približne 30–32%) a až na poslednom mieste sú autorsky kritické slovesá (približne 2–9%). 

To naznačuje, že v humanitných vedách sa preferujú hlavne neutrálne alebo skôr pozitívne 

než negatívne hodnotenia použitej literatúry (Hyland, 1999: 351–352). 

 V porovnaní s prírodnými vedami sa ukazujú zaujímavé rozdiely: tu buď dominujú 

slovesá označujúce výskumnú činnosť (fyzika a elektronické inžinierstvo), alebo je rozdiel 

medzi výskumnými činmi a diskurznými činmi veľmi tesne v prospech tých druhých 

(biológia, mechanické inžinierstvo). Čo sa týka hodnotiacej funkcie, zaujímavé je, že len 

v jednej disciplíne zo štyroch skúmaných prírodných vied sa objavili, a aj to v minimálnej 

miere (0,7%), autorsky kritické slovesá. Tu tiež dominujú slovesá neutrálneho hodnotenia, 

avšak v oveľa vyššej miere ako v humanitných vedách (približne 60–76%). Zato však 

autorsky pozitívne slovesá sú využívané v menšej miere ako v humanitných vedách (len 

približne 8–16%) (Hyland, 1999: 351). 

Z toho sa dá usúdiť, že existujú disciplinárne rozdiely v použití i frekvencii slovies 

uvádzajúcich citácie. Viditeľnejšie rozdiely sa dostávajú do popredia najmä pri porovnaní 

prírodných a humanitných vied. Vychádzajúc z Hylandovej (1999: 349–351) analýzy sa dá 

konštatovať, že po významovej stránke preferujú prírodné vedy slovesá vyjadrujúce 

výskumné činy, kým pri humanitných vedách sú to slovesá označujúce diskurznú činnosť. Na 

základe toho sa dá predpokladať, že pisatelia článkov v oblasti prírodných vied sa opierajú 

najmä o výsledky výskumu, kým pisatelia z oblasti humanitných vied vychádzajú 

z diskurznej analýzy.  

Z Hylandovho výskumu (ibid.) je ďalej viditeľné, že prírodné i humanitné vedy 

preferujú slovesá neutrálneho autorského hodnotenia, čo zodpovedá normám žánrov 

akademického diskurzu. Rozdiel medzi prírodnými a humanitnými vedami v tomto prípade 

spočíva v druhom najčastejšie využívanom autorskom hodnotení vyjadrenom vo výbere 

slovies uvádzajúcich citácie. Kým v prírodných vedách sú to slovesá autorsky váhavého 

hodnotenia, v humanitných vedách sa na druhom mieste objavujú autorsky pozitívne slovesá. 

Zaujímavé je tiež minimálne využívanie kriticky hodnotiacich slovies v prírodných vedách, 
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čo naznačuje, že pisatelia v oblasti humanitných vedách sú ochotnejší vyjadriť svoj postoj 

prostredníctvom výberu pozitívne či kriticky hodnotiacich slovies.  

 Záverom sa dá konštatovať, že aj napriek tomu, že akademický diskurz sa považuje za 

neosobný a objektívny, existujú rôzne lingvistické spôsoby vyjadrenia vlastného hlasu 

pisateľa a jeho hodnotenia uvedených informácií či myšlienok. V tejto štúdii bol skúmaný 

evaluačný potenciál slovies uvádzajúcich citácie (reporting verbs), ktorý ilustruje interakčný 

charakter vedeckého písania. Prostredníctvom evaluácie môžu pisatelia vedeckých textov 

vyjadriť svoj postoj a tým sa zapojiť do vedeckej komunikácie. Z Hyladovej (1999) analýzy 

vyplynulo, že slovesá uvádzajúce citácie majú evaluačný potenciál a ich použitie pisateľmi 

akademických textov nie je náhodné. 
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