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Urbanová (Urbanová – Oakland, 2002, s. 59) pri svojej snahe sprístupniť 
anglickú štylistiku českým študentom udáva, že „lingvisticky orientovaná 
textová analýza se v současném anglo-saském pojetí označuje termínem 
diskurzná analýza (angl. discourse analysis)“. V slovenskej tradícii výučby 
písania je preferovaný prístup prostredníctvom funkčných jazykových štýlov. 
Slovenskí študenti sa od základnej školy učia slohové postupy a funkčné štýly 
a na tomto základe sa vytvára ich schopnosť napísania požadovaného textu. Po 
príchode na univerzitu však zisťujú, že znalosť slohových postupov je len 
jednou z mnohých zručností potrebných na napísanie vysokoškolskej písomnej 
práce. Tu sa ukazuje výhodnosť žánrového prístupu, keďže ten v sebe zahŕňa 
znalosť slohových postupov i funkčných jazykových štýlov.  

Štýl je podľa Mistríka (1975, s. 14) najvyššou štylistickou kategóriou a pre 
spisovnú slovenčinu identifikuje „dorozumievacie“ a „umelecké“ štýly, pričom 
tie prvé delí ešte na „súkromné“ a „verejné“. Náučný štýl využívaný pre 
komunikáciu vedeckých poznatkov spadá pod dorozumievací štýl verejného 
styku. Funkcie týchto štýlov sa historicky ustálili a možno ich považovať za 
presne vymedzené. Čo sa týka vzťahu medzi štýlom a žánrom, štýl je podľa 
Mistríka (1975, s. 14–15) nadradenou kategóriou a určitý žáner zväčša 
zodpovedá jednému štýlu. Zatiaľ čo vybraný žáner zväčša zodpovedá jednému 
štýlu, vzťah medzi žánrom a slohovým postupom nie je taký jednoznačný, 
keďže v jednom žánri sa ich môže realizovať viac ako len jeden (Mistrík, 1975: 
15). Kým slohový postup je modelom usporiadania vnútornej organizácie textu, 
štýl je modelom povrchovej organizácie textu (Findra, 2003, s. 20). To znamená, 
že kým slohový postup dá študentovi návod ako usporiadať text po obsahovo-
tematickej stránke, funkčný jazykový štýl ho usmerní čo sa týka jazykovo-
kompozičnej organizácie textu. Navyše, kým Mistrík (1975) hovorí o väzbe 
medzi štýlom a žánrom, Findra (2003, s. 21) radí žáner najskôr k obsahovým 
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modelom organizácie textu, avšak neskôr konštatuje, že žáner je modelom 
vnútornej aj povrchovej organizácie konkrétneho textu a cez neho sa v texte 
realizuje aj slohový postup, aj funkčný jazykový štýl. To znamená, že kým 
slohový postup a štýl modelujú potenciálny text, žáner je spojivom týchto 
invariantných textových modelov s aktuálnym textom (Findra, 2003, s. 20–21). 
Vo svojom neskoršom výskume Findra (2007, s. 110–111) dodáva, že text je 
bilaterálna jednotka, ktorá je produktom diskurznej činnosti jeho producenta 
a slúži na šírenie informácií medzi tvorcom textu a jeho konzumentmi. Modely 
hĺbkovej a povrchovej organizácie textu sú nadradené žánrovým modelom, 
pričom žáner je hybridným textovým modelom. Textový model je pre tohto 
autora zovšeobecnenou abstrakciou, ktorá vzniká ako následok akéhosi napätia 
medzi nasledujúcimi binárnymi opozíciami: ústny – písomný, súkromný – 
verejný, formálny – neformálny, pripravený – spontánny a dialóg - monológ. Aj 
pri žánroch platí, že ide o ideálne ukážky daného žánru, ktorého prototypické 
vlastnosti sa v konkrétnych textoch prejavujú v rozličnej miere.  

Náučný štýl sa podľa Mistríka (1975, s. 57) využíva najčastejšie pri 
monologických verejných písomných prejavoch, ktoré sú charakterizované 
presným a zreteľným vyjadrovaním a ich dominantnou funkciou je prezentácia 
vedeckých myšlienok. Prvým krokom skúmania žánrov náučného štýlu je 
identifikácia použitých slohových postupov a následne je potrebné určiť, či ide 
o písomný alebo ústny prejav v monologickej alebo dialogickej forme. 
Spomedzi slohových postupov je pre žánre náučného štýlu typický výkladový 
slohový postup, čo súvisí s hlavnou funkciou náučného štýlu (Mistrík, 1975, 
s. 59–60). Slančová (1996, s. 35) považuje za základné vlastnosti výkladového 
slohového postupu „kohéznosť, explikatívnosť, sukcesívnosť, objektívnosť, 
gnómickosť“, keďže tento slohový postup sa snaží odhaliť vnútornú logiku 
zachytávanej skutočnosti. Dá sa teda konštatovať, že tak ako žáner, aj slohový 
postup a funkčný jazykový štýl sú determinované typom zobrazovanej 
objektívnej skutočnosti. Pri náučnom štýle ide o sprostredkovanie vedeckých 
znalostí získaných skúmaním objektívnej reality vedeckým spôsobom, a pri 
slohovom postupe ide o odhalenie vnútorných vzťahov existujúcich v rámci 
skúmanej reality. Študent vysokej školy si musí uvedomiť účel svojho 
písomného prejavu a následne pomocou vybraného žánru svojej diskurznej 
komunity sledovať jeho naplnenie akceptovateľným spôsobom. 

V slovenskej lingvistickej tradícii sa autori venujú náučnému žánru najmä 
v rámci štylistiky pri skúmaní textových modelových štruktúr. Pozornosť sa 
venuje najmä slohovým postupom ako hĺbkovým modelom obsahovo-
tematického usporiadania textu a funkčným jazykovým štýlom ako 
povrchovým modelom jazykovo-kompozičného usporiadania textu (Findra, 
2003, s. 20). V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia sa začína venovať 
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pozornosť popri umeleckých žánroch aj žánrom neumeleckej, teda vecnej 
literatúry. Je to najmä vďaka Mistríkovi, ktorý sa podujal komplexne spracovať 
opomínané neumelecké žánre. Podľa Mistríka (1975) je na vymedzenie pojmu 
žáner potrebné uvedomiť si jeho prepojenie s kompozíciou, ale aj 
s mimojazykovou skutočnosťou. Žáner nie je charakterizovaný len formou 
a obsahom, ale aj jeho predmetom, autorom, možnými prijímateľmi a kon-
textom. Mistrík (1975, s. 6–21) taktiež uvádza poznatok, že žáner zväčša 
zodpovedá jednému štýlu, avšak viacerým slohovým postupom. Práve preto je 
problematika žánru komplikovaná a treba k nej pristupovať komplexne. 
Z historického hľadiska sú umelecké žánre známe skôr než žánre vecnej 
literatúry (Mistrík, 1975, s. 8–13). Starovekí Gréci spájali pojem žánru práve 
s umeleckými žánrami, čo sa nezmenilo až do novoveku, kedy sa začalo so 
skúmaním neumeleckých žánrov. Je to dané faktom, že neumelecké žánre mali 
zväčša krátkodobé trvanie a neexistovala potreba ich skúmania. Prvé žánre 
vecnej literatúry spadali pod administratívny, rečnícky i publicistický štýl. 
Žánre náučného štýlu boli, spolu so žánrami administratívneho štýlu, žánrom 
umeleckého štýlu pochopiteľne najvzdialenejšie, preto sa im nevenovala 
dostatočná pozornosť. Je evidentné, že žáner nie je ľahko uchopiteľným 
pojmom a jedinou zjednocujúcou zložkou rôznych žánrov je ich jazykový 
charakter (Mistrík, 1975, s. 8–13). Ďalšou problematickou črtou žánrov je ich 
vnútorná rozdielnosť. Myslí sa tým nejednotnosť konkrétnych útvarov jedného 
žánru. Preto Mistrík (1975, s. 18) rozlišuje žáner a útvar ako abstraktný 
a konkrétny celok, hoci pri samotnom výklade od tohto delenia z praktických 
dôvodov upúšťa. Silnou, ale aj slabou stránkou Mistríkovej analýzy vecných 
žánrov je použitie matematicko-kvantitatívnych a matematicko-logických 
postupov v snahe uplatniť exaktné metódy. Na jednej strane ide o vedecký 
prístup, na strane druhej však hrozí, že sa prehliadne samotná povaha žánru 
ako prejavu komunikačného účelu a jeho spojenie so spoločenskou situáciou. 
Pri svojej analýze žánrov vecnej literatúry sa Mistrík (1975, s. 7) zameriava 
primárne na formálnu stránku, pretože je merateľná a preukázateľná, pričom si 
všíma ich rozsah, uplatnené slohové postupy, vnútorné členenie textu 
a výrazové prostriedky (Mistrík a kol., 1993, s. 500; Mistrík 1975, s. 22–39). Čo sa 
týka klasifikácie žánrov náučného štýlu, tento autor rozlišuje „výkladové“ 
a „opisné“ žánre (Mistrík, 1975, s. 71). Príkladmi opisného žánru náučného 
štýlu sú recenzia, posudok alebo charakteristika. Výkladové žánre delí na 
kontextové a situačné, pričom tie prvé existujú len v písanej podobe (napr. 
článok) a tie druhé aj v písomnej, aj v hovorenej podobe (napr. prednáška). Za 
najzložitejší žáner náučného štýlu Mistrík (1975, s. 71–72) považuje dizertáciu. 
Podobne ako Mistrík, aj Slančová (1996) si všíma tendenciu spájania istých 
žánrov s určitými štýlmi, aj keď poznamenáva, že sa nejedná o striktne 
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vyčlenené spojenia. Na rozdiel od Mistríka sa táto autorka pozerá na pojem 
žánru komplexne a popri formálnom kritériu venuje rovnakú pozornosť aj 
tematickým, funkčným, kompozičným a jazykovým kritériám, ktoré sú 
vzájomne prepojené a v reálnom použití sa prejavujú komplexne. Autorka pri 
vyčlenení pojmu žáner kladie dôraz na tému, cieľ, členenie, rozsah a výber 
jazykových prostriedkov pri produkcii textu na základe vybranej žánrovej 
normy. Slančová (1996, s. 113–117) tiež poznamenáva, že keď sa hovorí o žánri, 
treba mať na zreteli jeho zovšeobecnený charakter, ktorý by mal byť chápaný 
ako abstrakcia príbuzných textov. Samotná autorka definuje žáner „ako istú 
normu, ako istý zovšeobecnený súbor pravidiel, ktorými sa riadi tvorba 
konkrétnych textov, útvarov, komunikátov, ktorý je súčasťou komunikačnej 
kompetencie príslušníkov jazykového spoločenstva, pričom každé jazykové 
spoločenstvo si utvára vlastný súbor žánrových noriem“ (Slančová, 1996, 
s. 115). Pri tejto definícii vystupujú do popredia najmä dva aspekty žánru, a to 
jeho spojenie s jazykovým spoločenstvom, a tiež jeho normatívny charakter. Tu 
sa potvrdzuje, že pri akomkoľvek písaní sa musí prihliadať na vybrané žánrové 
normy, aby bol daný text prijateľný. Pozitívom tejto definície je myšlienka 
jazykového spoločenstva, ktoré pripomína Johnstonovej rečovú komunitu 
(Johnstone, 2002, s. 116).  

Jedným z ďalších slovenských jazykovedcov, ktorí sa venujú žánrom, je 
Findra (2004, s. 127), ktorý prirovnáva žáner k „filtru“, cez ktorý sa „slohový 
postup, slohový útvar a funkčný jazykový štýl ako invariantné modely 
podieľajú na hĺbkovej a povrchovej organizácii, utváraní aktuálneho textu“. 
Findra (2004, s. 125–128) začína modelovými štruktúrami textu, ktorými sú 
slohový postup (a jemu podradený slohový útvar) a funkčné jazykové štýly, 
a prechádza k žánru, ktorý pôsobí ako filter, cez ktorý sa tieto modelové 
štruktúry realizujú v texte. Autor konštatuje, že žáner je menej abstraktný 
a všeobecný ako slohový postup alebo funkčný jazykový štýl, preto je 
dynamickejší a ľahšie podlieha zmene. Findra (2003: 25) pri svojej snahe 
vymedziť predmet štylistiky zostavil tabuľku, v ktorej priradil svoje miesto aj 
žánru: 
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Tabuľka č. 1: Predmet štylistiky  

POTENCIÁLNY 
(emický) TEXT 

MODELOVÉ 
ŠTRUKTÚRY 
TEXTU  
(Textové modely) 

STAVEBNÁ 
JEDNOTKA TEXTU 

NORMY  
AKTUÁLNY 
(konkrétny) TEXT  

  

POVRCHOVÁ 
ŠTRUKTÚRA 
TEXTU 

ŠTÝL ŠTYLÉMA ŠTRUKTÚRNE  

JAZYKOVÝ 
PREJAV 
PREHOVOR  
KOMUNIKÁT  
DISKURZ  

 

HĹBKOVÁ 
ŠTRUKTÚRA 
TEXTU 

SLOHOVÝ 
POSTUP 
SLOHOVÝ 
ÚTVAR 

MOTÍV MOTIVICKY 
CELOK 

ŠTÝLOVÉ 
A KOMUNI-
KAČNÉ 

     

ŽÁNER  
PARADIGMATIKA 
ŠTYLISTIKY 

JAZYKOVÁ 
KOMPETENCIA 

  

KOMUNIKAČNÁ 
KOMPETENCIA 

  

VÝSTAVBA TEXTU  
KOHERENCIA A KONEXIA 

    

 LANGUE     PAROLE   

Zdroj: Findra (2003, s. 25). 
 

Findra (2004, s. 211) delí náučné žánre na „vedecko-náučné“ a „populárno-
náučné. Stašková (2005, s. 21) sa venuje žánrom v univerzitnom prostredí 
a študentské písomné žánre delí na „školské situačné výkladové žánre“, ako 
napr. seminárne práce alebo prezentácie, a na „kontextové výkladové 
kvalifikačné žánre“, ktorými sú napr. diplomová alebo dizertačná práca.  


