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V anglo-americkom prostredí svoju pozornosť venuje skúmaniu a defino-
vaniu žánru viacero lingvistov, spomedzi ktorých vyniká John M. Swales. 
Spomínaný autor skúmal problematiku žánru v rámci štyroch disciplín – 
folklórne štúdiá, literárne štúdiá, lingvistika a rétorika – na základe čoho našiel 
šesť spoločných bodov (Swales, 1990, s. 34–45): 

 odmietanie klasifikácie; 

 význam žánru ako prostriedku spájania prítomnosti a minulosti; 

 situovanie žánru v diskurznej komunite a dôležitosť praktík jej členov; 

 dôraz na sociálnu činnosť a komunikačný cieľ; 

 záujem o účel a štruktúru žánru; 

 dvojitá povaha žánru – schopnosť určiť cieľ a zároveň podporiť jeho 
dosiahnutie. 

Na rozdiel od slovenského jazykovedného prostredia, kde spomenutí autori 
uvádzajú vlastné či prevzaté klasifikácie žánrov, Swales (1990) uvádza, že 
v ním skúmaných disciplínach lingvisti odmietajú akýkoľvek preskriptivizmus. 
Znamená to, že žánre sú záležitosťou interpretácie, sú dynamické a naviazané 
na komunikačný zámer a spoločenskú činnosť. Nejde však o dynamickosť 
v zmysle absolútnej premeny, ale skôr o prelínanie nového a starého (Swales, 
1990, s. 34–46). Swales (1990, s. 58) ponúka vyčerpávajúcu definíciu žánru, ktorá 
v sebe zahŕňa viacero aspektov. Podľa neho je žáner triedou komunikačných 
udalostí, ktorých účastníci majú spoločný komunikačný cieľ či ciele, ktoré 
určujú účel daného žánru. Tento účel musí byť uznaný expertnými členmi 
danej diskurznej komunity, čím sa daný žáner zdôvodní a tým sa následne 
presne určí jeho schématická štruktúra z hľadiska obsahu a štýlu. Pre potrebu 
definície žánru Swales (1990) analyzoval päť aspektov žánru. Prvou 
charakteristikou žánru je, že je súborom komunikačných udalostí, ktoré nie sú 
náhodnými prehovormi (talk), ale majú určitú frekvenciu výskytu. Komuni-

 



 
18 

kačná udalosť je komplexom aspektov, akými sú napr. participanti, účel, 
prostredie či diskurz. Navyše, tento súbor komunikačných udalostí sa stáva 
žánrom na základe spoločného komunikačného cieľa a nie na základe rovnakej 
formy. S tým je spojený ďalší aspekt, a tým je rôzny stupeň podobnosti ukážok 
daného žánru s jej prototypom, t. j. s jej najtypickejšou ukážkou. Komunikačný 
účel je určujúcim faktorom identifikácie žánru a ostatné charakteristiky, ako 
napr. forma alebo štýl, určia, do akej miery spĺňa daný text normy vybraného 
žánru. Tie sú udávané princípom fungovania žánru, ktorý stanovuje konvenčné 
obmedzenia, a to je štvrtý aspekt definície žánru. Poslednou vlastnosťou žánru 
je fakt, že jeho pomenovanie spadá do poľa pôsobnosti členov danej diskurznej 
komunity s najvyššou odbornosťou (Swales, 1990, s. 45–58). Tu je vidno 
zložitosť definovania žánru, ktoré robí problémy lingvistom, keďže je potrebné 
zvážiť mnohé aspekty a najmä dynamickú povahu žánru. S relatívne 
jednoduchším poňatím žánru prichádza Johnstoneová (2002), ktorá ho 
charakterizuje ako výsledok istých komunikačných alebo ideologických tlakov 
vo vybranej situácii na formu diskurzu. Následne sa preferované diskurzné 
praktiky pretavia do fixnej formy, ktorá je spojená s presne daným cieľom alebo 
situáciou. Preto by žánrová analýza mala skúmať prepojenosť opakujúcich sa 
diskurzných cieľov s rovnakými formami, čiže žánrami (Johnstone, 2002, s. 156–
157, 165). Johnstoneová (2002) teda rovnako ako Swales (1990) považuje cieľ 
diskurzu za určujúcu vlastnosť žánru. S týmto pohľadom súhlasí aj Bhatia 
(2002), ktorý konštatuje, že aj napriek konvenčnosti žánrových foriem, v praxi 
existuje ich variabilita v rôznych podobách, ako napr. pri disciplinárnej 
rozdielnosti toho istého žánru, jeho rozdielnej interpretácii jednotlivcami alebo 
hybridnosti foriem. Preto by žánrová analýza mala skúmať skutočné texty 
v reálnom kontexte z rôznych perspektív (Bhatia, 2002, s. 4–18). Aj Dudley-
Evans (1994, s. 219–228) považuje komunikačný účel za určujúci princíp žánru, 
ktorý definuje ako „... spôsob dosiahnutia komunikačného cieľa, ktorý sa 
vyvinul ako odpoveď na určité rétorické potreby ... zmení sa a vyvinie ako 
odpoveď na zmeny v týchto potrebách“. To znamená, že žáner reaguje na 
potreby svojich užívateľov. Žánrová analýza následne pre Dudley-Evansa 
(1994, s. 219) predstavuje analýzu spôsobu realizácie komunikačného cieľa a nie 
systematizáciu klasifikácie žánrov. Berkenkotterová a Huckin (1995, s. ix–xiv) sa 
pozerajú na žáner zo socio-kognitívneho hľadiska3 a znalosť žánru spájajú 
s individuálnou skúsenosťou jedinca s opakujúcou sa situáciou a vhodnou 
reakciou na ňu. Zároveň je však nutné nazerať na žánrovú znalosť aj zo 
systémového hľadiska, pretože pisatelia fungujú v istom komunikačnom 
systéme a ten ich núti formovať svoju výpoveď v intenciách zaužívaného 

                                                 
3  Tento prístup bol rozvinutý Teun A. van Dijkom. Pozri: Van Dijk, T. A. 2014. In Hart, Ch. – 

P. Cap (ed.)., s. 121–146. 
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systému. Berkenkotterová a Huckin (1995, s. 4) identifikujú päť základných 
žánrových princípov: 

 dynamickosť (dynamism); 

 situovanosť (situatedness); 

 forma a obsah (form and content); 

 dualita štruktúry (duality of structure); 

 komunitné vlastníctvo (community ownership). 
Prvý princíp súvisí s prispôsobivosťou žánrov sociokognitívnym potrebám 

svojich užívateľov a druhý princíp zasa s faktom, že výber žánru je spojený 
s komunikačnou situáciou, v ktorej sa odohráva. Formálny a obsahový princíp 
hovorí sám za seba a dualita štruktúry vyjadruje dvojitú schopnosť žánrových 
pravidiel – ich aplikáciou sa spoločenské štruktúry nielen vytvárajú, ale aj 
reprodukujú. Posledný princíp hovorí o príslušnosti určitých žánrov k danej 
diskurznej komunite (Berkenkotter – Huckin, 1995, s. 4). Tieto princípy 
neodporujú Swalesovým šiestim spoločným žánrovým charakteristikám 
(Swales, 1990, s. 34–45). Dynamickosť zodpovedá Swalesovej (1990) integrácii 
minulosti a prítomnosti, situovanosť prepojeniu žánru s diskurznou komunitou 
a jej praktikami – to zodpovedá aj Berkenkotterovej a Huckinovmu (1995) 
komunitnému vlastníctvu – a forma, obsah a dualita štruktúry zase 
Swalesovmu dôrazu na komunikačný účel a štruktúru žánru a jeho dvojitej 
povahe. 

Berkenkotterová a Huckin (1995, s. 1) sa sústreďujú na schopnosť žánru 
reprodukovať vedomosti v oblasti vedy a výskumu. Akademické písanie 
považujú za písomnú komunikáciu s cieľom preukázať vedomosti, a práve táto 
produkcia poznania má formu žánrového písania. Žánrová znalosť má 
spoločensko-kultúrne ako aj systémové hľadisko. Žánroví užívatelia pôsobia 
v určitej spoločenskej oblasti a fungujú v rámci určitého semiotického systému. 
Títo autori nazerajú na žánre ako na „médiá, cez ktoré učenci a vedci 
komunikujú so svojimi kolegami“ (Berkenkotter – Huckin, 1995, s. 1). Je teda 
evidentné, že títo autori spájajú žánre so zodpovedajúcou diskurznou 
komunitou a jej vnútornou komunikáciou. V snahe definovať žáner, 
Berkenkotterová a Huckin (1995, s. 3) dávajú dôraz na dynamickú povahu 
žánru, ktorého štruktúra sa prispôsobuje kontextu použitia a znalosť žánrov 
súvisí so znalosťou príslušného disciplinárneho poznania. Ďalšou zaujímavou 
charakteristikou žánru podľa Berkenkotterovej a Huckina (1995, s. 2–3) je fakt, 
že daný žáner dokáže aplikovať len člen, ktorý patrí do diskurznej komunity 
využívajúcej tento žáner. Len oni sú schopní strategicky aplikovať svoju znalosť 
žánru, aby dosiahli uskutočnenie svojich zámerov. Oboznamovanie sa so 
žánrami je podobným procesom ako učenie sa cudzích jazykov – nestačí iba 
zvládnutie gramatických, resp. žánrových pravidiel, ale je potrebné, aby sa 
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novic oboznámil aj s kultúrnym kontextom daného jazyka či žánru a získal aj 
potrebnú prax, ktorej dĺžka sa počíta v rokoch, nie mesiacoch. Nový člen danej 
diskurznej komunity sa musí asimilovať a získať určitú prax, aby bol schopný 
využiť žánrovú znalosť vo svoj prospech (Berkenkotter – Huckin, 1995, s. 13). 
Ako podotýka Hyland (2004, s. 5), žáner sa stal „jedným z najdôležitejších 
a najvplyvnejších konceptov vo výučbe jazyka“. Študent univerzity by sa mal 
počas štúdia naučiť žánrové normy svojej diskurznej komunity, aby mohol 
úspešne ukončiť štúdium. Súčasťou tohto štúdia by podľa súčasných autorov4 
venujúcich sa študentskému akademickému písaniu mala byť aj analýza 
ukážok konkrétnych žánrov a ich imitácia, aby sa študenti naučili a osvojili si 
dané žánrové normy cez pochopenie ich použitia v praxi a nie cez mechanickú 
aplikáciu pravidiel spísaných v manuáloch. V súvislosti s tým Johnstoneová 
(2002, s. 139) oceňuje Bachtinovu myšlienku „prispôsobovania“ (appropriation), 
ktorú interpretuje ako preberanie, používanie a prispôsobenie si jazyka 
v procese osvojovania si jeho použitia v styku s inými ľuďmi. Takýmto 
spôsobom sa cudzie diskurzné praktiky stávajú našimi vlastnými. Už 
spomínaný Bachtin (1988, s. 266) konštatuje, že akákoľvek ľudská činnosť je 
spojená s používaním jazyka, pričom tak, ako sa odlišujú rôzne oblasti ľudskej 
činnosti, rovnako sú rozdielne aj „typy výpovedí“ spojené s týmito oblasťami. 
Tieto špecifické typy výpovedí nazýva „rečovými žánrami“. Medzi ne autor 
zaraďuje bežnú konverzáciu, ale aj literárne či vedecké žánre. Tieto následne 
delí na „prvotné (jednoduché)“ a „druhotné (zložité) rečové žánre“. Prvotné 
žánre vznikajú v procese bežnej komunikácie a druhotné zasa počas kultúrnej 
komunikácie spoločnosti. Bachtin (1988, s. 268–273) podotýka, že každé dejinné 
obdobie vývoja spoločnosti, resp. jazyka, je spojené s určitými rečovými 
žánrami. S touto dynamickosťou žánru súhlasia aj iní autori (porov. Swales, 
1990; Bhatia, 2002). Čo sa týka vedeckého žánru, Bachtin (1988, s. 284–285) 
prirovnáva diela vedeckého žánru k účasti na dialógu5, keďže každé dielo 
reaguje na iné diela a je akousi odpoveďou naň. Vedecké diela predsa 
neexistujú v izolácii, nerodia sa z ničoho, ale svoje východiská nachádzajú 
v predošlom výskume. Každý vedecký text v sebe obsahuje reakcie na 
myšlienky iných vedcov, na to, čo sa o danom predmete výskumu už povedalo. 
Pisateľ textu tiež musí brať do úvahy fakt, že niekto jeho dielo bude čítať 
a reagovať naň, čo ovplyvňuje samotné písanie. Každý žáner má svojho 
typického „adresáta“, ktorý je súčasťou definície daného žánru (Bachtin, 1988, 

                                                 
4  Pozri: Bloome – Egan-Robertson, 1993; Scollon a kol., 1998; Halasek, 1999; Kelly – Bazerman, 

2003; Woodward-Kron, 2004; Pantaleo, 2006; a i. 
5  Je potrebné podotknúť, že táto dialogickosť je pre Bachtina vlastnosťou všetkých rečových 

žánrov. Pozri: Bachtin, M. M. 1988: 274–313. 



 
21 

s. 304–307). Tieto myšlienky dialogickosti a adresnosti našli svoje vyjadrenie 
i pretvorenie v teórii intertextuality.  


