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Findra (2004, s. 131) konštatuje, že termín „diskurz“ začal byť frekven-
tovanejším len nedávno a jeho význam stále nie je jasne definovaný. Poukazuje 
najmä na jeho použitie vo vzťahu k „pojmu textu“ – niekedy sa stotožňujú 
a inokedy sa „hierarchizujú“. Ako jednu z možností uvádza oddelenie 
písomných (text) a ústnych prejavov (diskurz). Existuje však aj ďalšie použitie 
termínu „diskurz“, ktoré zahŕňa akýkoľvek produkt komunikácie (Findra, 2004, 
s. 131). Problematika definície diskurzu vystupuje do popredia pri prehľade 
jeho chápania rôznymi, predovšetkým anglo-americkými autormi. 
Johnstoneová (2002), predstaviteľka diskurznej analýzy, definuje diskurz ako 
každý reálny príklad komunikácie, pri ktorom sa používa jazyk. Diskurz, v jej 
ponímaní, predstavuje zdroj, ale aj výsledok osobných znalostí a spomienok 
ľudí o jazyku. Johnstoneová (2002, s. 2–9) tak odlišuje jazyk ako abstraktný 
systém a diskurz ako skutočnú ukážku využitia tohto systému s ohľadom na 
predošlú skúsenosť. Diskurz je ovplyvňovaný a formovaný nielen jazykom, ale 
aj svetom, účastníkmi, médiom, účelom a predošlým diskurzom. Platí to aj 
naopak – samotný diskurz tvaruje jazyk, svet, účastníkov, budúci diskurz, 
médium a účel (Johnstone, 2002, s. 2–9). Diskurz v tomto význame nie je 
nejakým izolovaným abstraktným systémom, ale príkladom živej komunikácie 
ovplyvnenej a ovplyvňujúcej kontext, v ktorom sa odohráva, s dôrazom na 
ľudský element. Podobne chápe diskurznú analýzu aj Cook (1989, s. x–11), 
ktorý tiež zdôrazňuje sociálny a psychologický aspekt komunikácie, pri ktorej 
sa používa jazyk v nezidealizovanej podobe. To znamená, že diskurz je reálnou 
súčasťou života spoločnosti a nie len nejakým abstraktným pojmom. 
Sociolingvista Hymes (2003, s. 39) zasa nazerá na diskurz ako určitý sled 
rečových aktov, ale aj ako skupinu týchto aktov, z ktorej si používateľ jazyka 
môže vybrať tie, ktoré sú pre neho v danej situácii relevantné. Jeden alebo 
viaceré rečové akty tvoria „rečové udalosti“ (speech events), ktoré sa riadia 
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pravidlami určujúcimi možné použitie jazyka. Podľa Hymesa (2003, s. 39) 
rečové udalosti môžu zodpovedať žánrom, avšak pre potreby lingvistickej 
analýzy je nutné ich rozlišovať. Swales (1990, s. 38–39) však podotýka, že je skôr 
potrebné odlíšiť žáner od situácie, nie od rečovej udalosti.  

V tomto kontexte Urbanová (Urbanová – Oakland, 2002, s. 59) poznamenáva, 
že diskurz by sa nemal analyzovať len lingvisticky, ale aj socio- 
a psycholingvisticky a samotný diskurz definuje ako „úsek textu delší než věta, 
který je pevně stmelen formálně i významově“ (Urbanová – Oakland, 2002, 
s. 59). Táto autorka pri charakteristike diskurzu vychádza z hallidayovských1 
pozícií a identifikuje tri vlastnosti diskurzu (Urbanová – Oakland, 2002, s. 59):  

1. diskurzné pole (field): vzťah štýl – téma; 
2. úroveň formálnosti diskurzu (tenor); 
3. prostriedok diskurzu (mode): médium (písaný vs. hovorený). 
Tieto tri aspekty spolu predstavujú register, ktorý je potrebné odlišovať od 

žánru, hoci v minulosti dochádzalo k ich zamieňaniu (Swales, 1990, s. 40–41). 
Ako príklad môžeme uviesť Thornburyho (2005, s. 94), ktorý vysvetľuje žáner 
ako inštitucionalizované opakovane používané kombinácie registrov. Aj Martin 
(1985) odlišuje register a žáner, pričom podstata tohto odlíšenia spočíva v tom, 
že „žánre sú realizované cez registre a registre sú následne realizované cez 
jazyk“. Johnstoneová (2002) sa vo svojej diskurznej analýze tiež venuje tejto 
problematike a prichádza s odlíšením registra ako štýlu spojeného 
s „opakujúcou sa komunikačnou situáciou“, príp. rolou, a žánru ako typu textu 
spojeného s opakujúcim sa „komunikačným účelom alebo aktivitou“ (2002, 
s. 158). To znamená, že pri registri sa hovorí napr. o politickom diskurze, zatiaľ 
čo žáner je v tomto kontexte spájaný napr. s televíznou debatou amerických 
prezidentských kandidátov. 

Johnstoneová (2002) tiež rozlišuje použitie a chápanie slova „diskurz“ ako 
nepočítateľné a ako počítateľné anglické podstatné meno2. Predstavitelia 
diskurznej analýzy, ako uvádza autorka, ho chápu ako nepočítateľné 
(abstraktné) podstatné meno, ktoré sa teda nepoužíva v pluráli. Autorka tiež 
spomína skupinu odborníkov ovplyvnených dielami Foucaulta, ktorí používajú 
slovo „diskurz“ aj v množnom čísle so zmenou jeho významu, pričom 
„diskurzy“ chápu ako dohodnuté spôsoby rozprávania prepojené s konven-
čným myslením a spolu predstavujú ideológie slúžiace na zachovanie moci 

                                                 
1  M. A. K. Halliday je predstaviteľ tzv. systemicko-funkčnej lingvistiky. Pozri napr.: 

Matthiessen, Ch. – M. A. K. Halliday, 1997. 
2  Anglická kategória počítateľnosť – nepočítateľnosť (count – uncount) je dôležitá z hľadiska 

možnosti použitia člena, množného čísla a pod. Niektoré podstatné mená môžu byť 
počítateľné aj nepočítateľné, avšak so zmeneným významom. Johnstoneová poukazuje 
práve na takýto príklad. 
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v spoločnosti (Johnstone, 2002, s. 2–9). Podobne chápe diskurzy aj Fairclough 
(2005), ktorý reprezentuje kritickú diskurznú analýzu. Diskurzy definuje ako 
rôzne znázornenia spoločenskej praxe rozdielnymi skupinami na rôznej 
spoločenskej úrovni. To znamená, že rozdielne oblasti spoločenského života sú 
vnímané rôzne, podľa toho, kto sa na ne díva. Diskurzy pritom nemusia 
odrážať skutočnosť, ale môžu byť aj predstavami o tom, aká by táto prax mohla 
či mala byť (Fairclough, 2005, s. 77–80). Diskurz v abstraktnom (nepočítateľ-
nom) význame nazýva Fairclough (2005, s. 77) „semióza“ (semiosis), aby ho 
odlíšil od diskurzu ako počítateľného podstatného mena. Tento význam zahŕňa 
semiotické znázornenia života v spoločnosti. Semióza sa prejavuje v živote 
spoločnosti v troch podobách – ako „žánre“, už spomínané „diskurzy“ a ako 
„štýly“ (Fairclough, 2005, s. 78). Pre porovnanie, aj Bhatia (2002, s. 17–18) 
rozlišuje diskurz v troch podobách – ako text, žáner a spoločenskú prax. Vo 
Faircloughovom chápaní je dôležitou črtou prepojenie diskurzu a spoločnosti. 
Podľa Fairclougha (1995, s. 27, 85–183) sa diskurz v rôznych historických 
obdobiach mení, preto spája diskurznú analýzu s analýzou zmien v sociálnej 
a kultúrnej oblasti. Diskurz sa v modernej spoločnosti chápe ako hlavný faktor 
zachovania alebo zmeny danej spoločnosti a kultúry. Každá spoločenská 
inštitúcia obsahuje rôzne „ideologicko-diskurzné formácie“ (ideological-
discursive formations) spojené s rôznymi skupinami v rámci danej inštitúcie. 
Spomedzi nich je zvyčajne jedna formácia jednoznačne dominantná 
a podriadené skupiny sa prispôsobujú jej normám. Neuvedomujú si pritom ich 
ideologický podtón, pretože dominantná formácia je schopná „naturalizovať“ 
(naturalize) ideológie, t. j. normy prestanú byť ideologické a zdajú sa byť 
v súlade so „zdravým rozumom“. Fairclough (1995, s. 2, 27–53) uvádza, že 
ovládnutie diskurzu umožňuje presadenie dominantnej ideológie a ňou 
preferovaných „diskurzných praktík“. Z toho vyplýva, že to, aká prax písania 
práve dominuje, je výsledkom mocenského boja a uprednostnenia určitej 
alternatívy. Fairclough (1995, s. 132) tiež hovorí o pravidlách diskurzu (order of 
discourse), ktoré sú súhrnom diskurzných praktík a ich vzájomných vzťahov 
patriacich do určitej spoločenskej oblasti. Každá spoločenská inštitúcia, dokonca 
aj každá ideologicko-diskurzná formácia je pre Fairclougha (1995, s. 27) 
„rečovou komunitou“ (speech community) s vlastnými normami diskurzu, 
pričom normy formácie podliehajú normám inštitúcie. Daná inštitúcia určuje 
„rámec činnosti“ jej členov. Znamená to, že členovia vedia ako sa v určitých 
spoločenských situáciách správať, čo môžu a čo nemôžu povedať (Fairclough, 
1995, s. 38). Môžeme konštatovať, že Fairclough chápe diskurz v kontexte 
ideológie a jej presadzovania. Práve to sa môže stať nedostatkom tejto kritickej 
analýzy, keďže nie každý diskurz je ideologicky zaťažený, a nie každý člen 
rečovej komunity sa kompletne podriaďuje jej normám. Johnstoneová, Cook, aj 
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Fairclough zdôrazňujú sociálny aspekt diskurzu, pričom sa sústreďujú na 
použitie jazyka (language in use) v kontexte reálnej situácie. Odlišnosť sa 
ukazuje v rozdielnych významoch diskurzu ako abstraktného alebo ako 
počítateľného podstatného mena. Abstraktne chápaný diskurz je výsledok 
použitia jazyka v komunikácii a diskurzy sú ideologické aplikácie jazyka 
v spoločenskej praxi. 

Diskurzná analýza nie je presne vymedzeným metodologickým prístupom, 
ale môže prebiehať rôznymi spôsobmi, ktoré však majú spoločné filozofické 
východiská (Powers, 2007, s. 18). Upton a Cohen (2009, s. 586) identifikujú tri 
kategórie diskurznej analýzy: prvá predstavuje štúdium použitia jazyka 
a zameriava sa na tradičné lingvistické konštrukcie; druhá kategória je 
reprezentovaná štúdiom mimo-vetných štruktúr; a posledná kategória zahŕňa 
spoločensko-kultúrne prístupy, ktoré študujú najmä diskurzné komunity a ich 
mocenské vzťahy. Podobne, Yule (1996, s. 83–84) taktiež považuje diskurznú 
analýzu za rôznorodú činnosť, ktorá v sebe môže zahŕňať užšie či širšie 
zamerané skúmanie jazyka v určitom kontexte. Pre porovnanie, Downes (1998, 
s. 392–401) považuje diskurznú analýzu za metodológiu primárne študujúcu 
texty, aj keď pripúšťa, že tento termín je „tiež používaný na opis rôznych 
empiricky založených prístupov“. Downes (1998, s. 393) tiež uvádza, že 
„diskurzná analýza je ... prakticky orientovaná doména, ale musí byť založená 
na pragmatickej teórii ... analýza textov pomáha rozvíjať empiricky 
zodpovedajúce pragmatické teórie“. Tento autor sa venuje dvom z viacerých 
možných analytických metód diskurznej analýzy, ktoré sú založené na 
pragmatickej teórii: prvá má základy v zámernej komunikácii (intentional 
communication) a druhá vychádza z rečových aktov (speech acts). Zámerná 
komunikácia nazerá na diskurz ako na proces vzájomného ovplyvňovania 
s cieľom šírenia informačného zámeru. Táto metóda by mala tento 
komunikačný a informačný zámer odhaliť. Z pohľadu teórie rečových aktov sa 
však komunikovanie takéhoto komunikačného zámeru dá chápať ako výkon 
komunikačného aktu (Downes, 1998, s. 393).  

Kritická diskurzná analýza je interdisciplinárnym prístupom, ktorý má 
prívlastok kritický, pretože skúma súvislosti medzi spoločenskými 
nerovnosťami a diskurzom a ak sa odhalí, ako je táto nerovnosť diskurzom 
reprodukovaná, dá sa jej vyhnúť a vyvolať spoločenskú zmenu (Hart, 2006). 
Významným predstaviteľom kritickej diskurznej analýzy, ktorý výrazne 
ovplyvnil svojich nasledovníkov, bol Foucault, ktorého diskurzná analýza je 
zameraná na odhaľovanie mocenských vzťahov v diskurzoch rôznych disciplín, 
ako aj populárnej kultúry (Hart, 2006, s. 32). 

V súvislosti s diskurzom a diskurznou analýzou je nutné spomenúť aj jeho 
užívateľov. V tomto kontexte Johnstoneová (2002, s. 114–116) hovorí o „rečo-
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vých komunitách“, ktoré odlišuje od „diskurzných komunít“ (discourse 
communities) na základe toho, ako daná komunita vznikla. Rečová komunita je 
komunita, ktorú spája relatívne blízka fyzická prítomnosť jej členov, zatiaľčo 
diskurzná komunita je vytvorená spoločnou témou a situáciou, pričom jej 
členovia nemusia byť fyzicky blízko. Každá diskurzná komunita má svoje 
„diskurzné praktiky“, ktoré spájajú jej členov a sú podmienkou vstupu do jej 
radov (Johnstone, 2002, s. 114–116). Diskurznou komunitou sa zaoberá aj 
Swales (1990, s. 24–27), podľa ktorého má šesť základných charakteristík: 

1. „Diskurzná komunita“ (ďalej len DK) „má všeobecne prijatý súbor 
verejných cieľov“. Tieto verejné ciele môžu, ale nemusia byť formálne 
spísané. 

2. DK „má mechanizmy vzájomnej komunikácie medzi jej členmi“. 
Príkladom môžu byť konferencie, korešpondencia, noviny, konverzácia 
a pod.  

3. DK „využíva mechanizmy participácie primárne na podávanie informácií 
a prijímanie spätnej väzby“. Členovia musia mať potrebu byť informo-
vaní. 

4. DK „využíva, čiže ovláda jeden alebo viac žánrov na presadzovanie 
svojich cieľov prostredníctvom komunikácie“. DK má určité očakávania 
týkajúce sa vlastného diskurzu, napr. vhodnosť tém, formy, funkcie a i. 
Tieto očakávania sú realizované žánrami. Požičané žánre musia byť 
asimilované. 

5. „Okrem žánrov“, DK „získava určitú špecializovanú lexiku“. Napr.: 
špecializovaná terminológia, skratky, akronymy. 

6. DK „má hraničný počet členov s vhodnou úrovňou relevantnej obsahovej 
a diskurznej odbornej znalosti“. Členstvo sa mení; jednotlivci vstupujú 
ako novici a opúšťajú ju rôznymi spôsobmi. Prežitie komunity závisí od 
rozumného pomeru medzi novicmi a expertmi (Swales, 1990, s. 24–27). 

Swales teda považuje určitú komunitu za diskurznú, keď má daný cieľ, jej 
členovia medzi sebou komunikujú, aby získali informácie a vyjadrili, príp. 
prijali odozvu, čo sa deje za použitia prijatých žánrov a špecializovanej lexiky. 
Členstvo vo vybranej diskurznej komunite je limitované, s vyváženým počtom 
nových členov a tých, ktorí dokonale ovládajú normy danej komunity.  

Akademická komunita je komunitou, ktorej cieľom je vzdelávanie a výskum 
a zvyčajne sa spája s fungovaním na univerzitách alebo vysokých školách. 
Akademická komunita má svojich členov, ktorými sú podľa čl. I § 3 zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ďalší zamestnanci, ak tak určí 
štatút vysokej školy (zamestnanecká časť) a študenti vysokej školy (študentská 
časť). Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa dajú považovať sa 
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expertov a študenti za novicov. Akademická komunita evidentne má svoje 
ciele, ktoré sa dajú zjednodušene zhrnúť na vedu, výskum a vzdelávanie, príp. 
umeleckú činnosť. Naplnenie týchto cieľov by nebolo možné bez vzájomnej 
komunikácie a odozvy, preto sa usporadúvajú konferencie, zriaďujú webové 
stránky, vydávajú zborníky, prípadne aj univerzitné noviny, prostredníctvom 
ktorých sa môžu členovia zapojiť do procesu komunikácie. Ako už bolo 
poznamenané, táto komunikácia má svoje normy, a to hlavne v písomnej 
oblasti, ktoré sa realizujú prostredníctvom žánrov za použitia terminológie 
danej disciplíny. V tomto kontexte Woodward-Kronová (2004, s. 140–141) 
konštatuje, že akademické disciplíny sa stotožňujú s diskurznými komunitami. 
Následne môžeme povedať, že v rámci akademickej obce ako materskej 
komunity existujú rôzne diskurzné komunity spojené s rozdielnymi 
disciplínami a diskurznými praktikami.  


