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INTERTEXTUALITA  
A AKADEMICKÝ DISKURZ 

 
 
 

 
 

Allen (2000) vo svojej knihe venovanej intertextualite píše, že pre Bachtina je 
„dialogizmus“ (dialogism) najdôležitejším aspektom jazyka, ktorý sa tým 
oslobodzuje od akejkoľvek autority, keďže namiesto jediného vybraného 
diskurzu uznáva rovnosť všetkých diskurzov, ktoré si navzájom odpovedajú 
(Allen, 2000, s. 21–30). Bachtinove diela ovplyvnili Kristevu, ktorá 
v šesťdesiatych rokoch ako prvá použila termín intertextualita, ktorým 
v pozmenenej forme nahradila Bachtinov dialogizmus, a ktorý vyjadruje 
akýkoľvek vzájomný vzťah medzi textami (Lesic-Thomas, 2005, s. 1). 
Najjednoduchším prejavom intertextuality je citát, avšak existuje mnoho 
ďalších interpretácií (Porter, 1986, s. 34). V kontexte akademického písania 
označuje intertextualita fakt, že pisateľ je členom diskurznej komunity, ktorej 
konvencie musí brať do úvahy pri písaní textu – jeho text by mal zodpovedať 
„intertextu“ (Porter, 1986, s. 38–41). Aj Hyland (1999, s. 352) súhlasí, že 
intertextualita je výraznou črtou akademického písania, pretože predstavuje 
vzťah medzi pisateľom textu a jeho akademickou komunitou. V tomto kontexte 
Bhatia (2010, s. 32–50) upozorňuje na nutnosť odlíšenia intertextuality 
a interdiskurzivity, pričom prvý termín označuje prispôsobovanie textových 
vlastností – na rozdiel od interdiskurzivity ako prispôsobovanie mimo-
textových faktorov akými sú diskurzné praktiky, žánrové normy či konvencie 
a pod. Toto delenie vyplynulo zo zvyšujúcej sa dôležitosti kontextu v rámci 
žánrovej analýzy. Výsledkom interdiskurzivity je inovatívne poňatie žánru, 
ktoré má za následok rôzne hybridné žánrové formy (Bhatia, 2010, s. 32–50). Pre 
porovnanie, Scollon a kol. (1998, s. 230), parafrázujúc Fairclougha, rozlišujú 
„manifestovanú“ intertextualitu a „konštitutívnu“ intertextualitu alebo 
„interdiskurzivitu“. Tá prvá zahŕňa preberanie cudzích slov do vlastného textu 
a tá druhá prispôsobovanie si žánru, štýlu či ideológie. Súhlasíme s názorom, že 
intertextualita sa dá chápať rôzne. Na jednej strane ide o vlastnosť ukážok 
jedného žánru a ich noriem, ktorá zabezpečí istú jednotu s intertextom ako 
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ideálnou ukážkou užitého žánru a na druhej strane ide zasa o proces preberania 
cudzieho textu a jeho zakomponovanie do toho vlastného. Tým sa pisateľ 
zapája do intertextu akademického diskurzu. Teória intertextuality je však 
zaujímavá a dôležitá najmä z toho hľadiska, že dodáva vedeckému žánru 
interakčný charakter, čím sa vedecký žáner „poľudšťuje“. Vzájomná 
komunikácia a výmena informácií je dôležitou súčasťou života akademickej 
komunity. Bez vzájomnej komunikácie by vedecké poznatky ostali izolované 
a ich účel by bol nenaplnený. Pritom nemusí ísť len o bezprostrednú 
komunikáciu medzi jej členmi, ale aj o komunikáciu v písanej podobe s oveľa 
širším okruhom ľudí. Akýkoľvek vedecký text obsahuje viacero hlasov – hlas 
pisateľa textu, hlas čitateľa, ale aj hlasy iných autorov, ktorých pisateľ daného 
diela cituje alebo parafrázuje (Čmejrková a kol., 1999, s. 43–44). Napriek tomu, 
ako uvádza Luukka (2002, s. 221), vedeckému písaniu sa často pripisujú 
vlastnosti ako neosobnosť a rezervovanosť. Pisateľ textu je však činorodou 
bytosťou žijúcou v určitom prostredí, ktoré ho ovplyvňuje. Pisateľ – člen 
akademickej komunity – si musí byť vedomý jej praktík, žánrov, účelu i lexiky 
a tomu podriadiť svoje písanie. Je potrebné si teda uvedomiť, že vedecké 
písanie musí byť interakčné a brať ohľad na hlasy iných vedcov, čitateľov či 
celej diskurznej komunity. Tým text získava sociálny charakter. Luukka (2002, 
s. 235–236) konštatuje, že diskurzné praktiky akademickej komunity zahŕňajú 
„etické a interakčné praktiky“ vyjadrené „lingvistickými prostriedkami“, ktoré 
vedec musí ovládať na to, aby mohol napísať text intertextuálneho charakteru. 
Tieto praktiky sú navzájom prepojené, napr. etické pravidlo presného 
označenia citovaného zdroja je spojené s interakčnou praktikou neuvedenia 
zdroja, ak je považovaný za všeobecne známy fakt odsúhlasený všetkými 
členmi danej komunity (Luukka, 2002, s. 235–236). Na tomto príklade je možné 
vidieť vzájomnú prepojenosť pisateľa, iných autorov a čitateľa. Čmejrková 
a kol. (1999) ako príklady interakčného charakteru vedeckého písania uvádzajú 
zdvorilostné stratégie a rešpektovanie akademickej obce, pričom tento rešpekt 
zahŕňa také prejavy, akými sú citácie a odkazy, predloženie vlastných 
myšlienok a ich zasadenie do existujúceho kontextu. Týmito spôsobmi pisateľ 
zohľadňuje vo svojom texte seba, čitateľa, ale aj uvedených autorov. Ak sa 
pisateľ chce stotožniť s čitateľom, môže na to využiť inkluzívny plurál v prvej 
osobe, ak chce dať dôraz na predmet výskumu, použije pasívnu konštrukciu, 
a ak chce predložiť svoje osobné názory, uvedie sa prvou osobou singuláru. 
Čmejrková a kol. (1999) ešte uvádzajú autorský plurál v prvej osobe, ktorým sa 
pisateľ stotožňuje so svojou rolou vedca. Skúmaniu hlasu autora v texte sa 
venuje aj Martínezová (2001, s. 227–247), ktorá sa vo svojej analýze žánru 
vedeckého článku (research article) sústreďuje na problém presvedčivého 
vyjadrovania pisateľovho názoru so zreteľom na požadovanú objektivitu 
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a neutralitu tohto žánru. Skúmaním neosobných konštrukcií v podobe 
tranzitívnych štruktúr táto autorka dokazuje, že pisateľ experimentálneho 
vedeckého článku sa nemusí odosobniť od predkladaného výskumu iba za 
použitia pasívnych konštrukcií, ale aj za pomoci iných neosobných konštrukcií, 
ako sú napríklad agent + činné sloveso, nominalizácie, neživé podmety + činné 
slovesá a pod. Tým sa zachováva neosobný štýl písania, a zároveň je možné 
osloviť čitateľa a presvedčiť ho o správnosti predkladaného argumentu 
(Martínez, 2001, s. 227–247). 

Aj čitateľa môže pisateľ vedeckého textu zahrnúť do diela rôznymi 
spôsobmi. Hyland (2005, s. 365) uvádza nasledujúce možnosti oslovenia 
čitateľa: „otázky“, „priame odkazy na čitateľa“ (napr. zámenami), „príkazy“ 
vyjadrené hlavne modálnymi slovesami, „odkazy na spoločné vedomosti“ 
alebo „vedľajšie poznámky adresované čitateľovi“ vystupujúce mimo text. 
Hlasy iných autorov v texte sú zasa vyjadrené uvedením mena alebo odkazom, 
pričom vzťah pisateľa k cudzej výpovedi môže byť vyjadrený kladným alebo 
zamietavým postojom k výpovedi (Čmejrková a kol., 1999, s. 44–58). V tejto 
súvislosti chceme venovať pozornosť aj výberu spôsobu uvedenia citovaného 
zdroja, ktorý nám môže veľa napovedať o vzťahu pisateľa k cudzej výpovedi. 
Fenomén evaluácie (evaluation), čiže hodnotenia, vystihuje fakt, že pisateľ pri 
písaní svojho diela vytvára vzťah so svojím dielom, ale aj s čitateľom svojho 
diela. To znamená, že pisateľ zaujíma určitý postoj k tomu, čo sám píše 
a preberá od iných autorov, a následne tieto texty určitým strategickým 
spôsobom podáva svojmu publiku. Týmto spôsobom nadväzuje daný pisateľ 
určité spoločenské vzťahy a dodržiava stanovené normy slušnosti a solidarity 
(Hyland, 2004, s. 13). Evaluačným aspektom akademického písania sa okrem 
iných zaoberá aj Hyland (2004, s. 13–30), ktorý považuje evaluáciu za 
lingvistické vyjadrenie interakčného charakteru vedeckého písania v spojitosti 
s určitou situáciou a užívateľmi. Tento aspekt je podľa Hylanda (2004, s. 13) 
nazývaný rôzne u iných lingvistov, napríklad Martin hovorí o „ohodnotení“ 
(appraisal), Biber o „postoji“ (stance) a Crismore o „interpersonálnom 
metadiskurze“ (interpersonal metadiscourse). Sám Hyland (2004, s. 15) odlišuje 
v rámci evaluácie „postoj“ (stance) a „zapojenie“ (engagement). Postoj vyjadruje 
subjektívnu stránku interakčného správania pisateľa textu – pisateľ vyjadruje 
svoj postoj k napísanému. Zapojenie vyjadruje pisateľovu komunikáciu 
s publikom, čiže jeho zapájanie do diskurzu. Menšia miera pozornosti sa podľa 
Hylanda (2004, s. 18) venuje zapojeniu (engagement), čiže interakcii pisateľa 
s čitateľom v rámci textu. Pisateľ na základe predchádzajúcich skúseností 
predpokladá, ako by mohli čitatelia reagovať na napísaný text. Počas tejto fázy 
prichádza k hodnoteniu samotných čitateľov podľa ich rozdielnej kultúrnej 
a inštitucionálnej príslušnosti (Hyland, 2004, s. 18). Zapojeniu čitateľov vo 
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vedeckom texte sa venuje aj Fortanet-Gómezová (2004, s. 99–119), ktorá tiež 
identifikuje viaceré spôsoby nadviazania vzťahu s čitateľom, napríklad osobné 
zámená, otázky, citáty či odkazovanie. Pre porovnanie, Hunstonová 
a Thompson (1999, s. 2) tiež hovoria o mnohých spôsoboch označenia 
hodnotiacej funkcie jazyka, napr. konotácia (connotation), ohodnotenie 
(appraisal) alebo postoj (stance). Pre Hunstonovú a Thompsona (1999, s. 5) je 
hodnotenie alebo evaluácia „široký krycí termín pre vyjadrenie hovorcovho 
alebo pisateľovho postoja k, pohľadu na, alebo pocitu o entitách alebo 
propozíciách, o ktorých on alebo ona rozpráva“. Hunstonová (1999, s. 177) 
podotýka, že hodnotenie či evaluácia má viacero parametrov6, často je 
implicitná a viacvrstvová a jej výsledný efekt je podmienený intertextualitou. 
Podľa tejto autorky vykonáva evaluácia rozhodujúcu úlohu pri textuálnej 
produkcii a reprodukcii určitej ideológie a tým aj v celkovej organizácii 
diskurzu. Napríklad v žánri experimentálneho vedeckého článku je evaluácia 
pomerne jednoduchá, pretože sa hodnotia len vybrané aspekty a to vybraným 
spôsobom. Tu je hodnotiaci aspekt s úlohou presvedčiť čitateľa skrytý za 
objektivitu, čo zodpovedá daným žánrovým konvenciám (Huston, 1999, s. 177). 
Hunstonová (1999, s. 183) tiež upozorňuje na rozdiely v rámci samotnej 
evaluácie. Odlišuje dva aspekty evaluácie, ktoré nazýva „interakčnou“ 
a „autonómnou rovinou diskurzu“ (interactive a autonomous planes), pričom 
na prvej úrovni je čitateľ oboznámený so štruktúrou textu (pisateľ konštruuje 
text) a na druhej s obsahom textu (pisateľ informuje). Tieto dve úrovne sa 
prekrývajú (Hunston, 1999, s. 183). Ďalším aspektom evaluácie, ktorému sa 
Hunstonová (1999, s. 185–186) venuje, je status – ten vypovedá o samotnom 
vzťahu výroku a mimo-textovej skutočnosti a limituje čitateľovo chápanie 
a následnú odpoveď na daný výrok. Takýto status je vlastný každej vete či 
výroku v texte. V akademickom diskurze má každý výrok presný status, aby ho 
čitateľ akceptoval bez výhrad (Hunston, 1999, s. 185–186). Martin (1999, s. 142–
154) sa venuje hodnotiacej funkcii rôznych sémantických zdrojov na vyjadrenie 
rôznych emócií, ktoré on sám nazýva „ohodnotenie“ (appraisal). Ide o možný 
typicky význam v danom kontexte a hlavným dôvodom vyslovenia hodnotenia 
je nadviazanie kontaktu s prijímateľom. Jeho hlavnou kategóriou je 
„emocionálny výraz“ (affect), ktorý má špecializované podsystémy nazvané 
„úsudok“ (judgement) – ktorý hovorí o morálnom aspekte správania – 
a „ocenenie“ (appreciation) – ktoré vyjadruje estetickú hodnotu. Martin píše aj 
o „zapojení“ (engagement), ktoré vyjadruje to, ako zaväzujúce je ohodnotenie 
vyjadrené pisateľom či hovorcom a je zväčša vyjadrený cez modalitu. Martin 
(1999, s. 142–154) tiež rozlišuje „vpísané“ (inscribed) a „evokované“ (evoked) 

                                                 
6  Hunston a Thompson (1999, s. 22–25) uvádzajú štyri parametre evaluácie: pozitívny – 

negatívny parameter, istota, očakávanie a relevancia.  
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ohodnotenie. Kým prvé je vyjadrené priamo v texte7, evokované ohodnotenie je 
vyjadrené cez odkaz na typicky oceňované javy, stavy či udalosti8. Je teda 
evidentné, že ide o zložitý jav, ku ktorému viacerí autori pristupujú z rôznych 
pozícií, čo je vidno aj z rôznych názvov tých istých javov. 

Groom (2000, s. 14) tiež konštatuje, že vedecké texty písané v anglickom 
jazyku vykazujú „vysoký stupeň manifestovanej intertextuality“. To znamená, 
že v týchto textoch existujú ľahko identifikovateľné lingvistické spôsoby 
odlíšenia vlastného a cudzieho hlasu. Groom ich nazýva „atribúciou“ 
(attribution) a „prevzatím zodpovednosti“ (averral) za to, čo bolo napísané. 
Podľa neho aj v bežnej komunikácii možno nájsť ukážky intertextuality, avšak 
nie sú až tak ľahko identifikovateľné ako v anglickom vedeckom texte (Groom, 
2000, s. 14). Diskurzné normy sa netýkajú len formálnej stránky akademického 
písania. Existujú i konvencie týkajúce sa možností pisateľov akademických 
textov ako prejaviť svoju vlastnú identitu v rámci akademického diskurzu. 
Hyland (2010, s. 159–188) ponúka inovatívny pohľad na skúmanie autorskej 
identity pomocou korpusovej analýzy – porovnávaním najčastejšie sa vysky-
tujúcich kľúčových slov a slovných spojení v prácach vybraných lingvistov 
s väčším korpusom diel z aplikovanej lingvistiky. Týmto spôsobom vyniknú 
kľúčové témy a motívy daných lingvistov a tým aj ich prínos vo svojej 
disciplíne (Hyland, 2010, s. 166). Pisateľ prijíma normy svojej komunity a tie 
podrobuje vlastnému skúmaniu a snaží sa v rámci týchto noriem nájsť svoj hlas, 
spôsob vyjadrenia svojej identity v texte. Pre Barthesa (1994, s. 10–11) je písanie 
inherentnou funkciou jazyka a vybraný štýl písania je tiež historicky 
podmienený a daný tradíciou. Písanie je spojené so spoločenskou situáciou, 
v ktorej sa realizuje (Connor, 2004, s. 293). V tomto kontexte sa dá akademické 
písanie chápať ako spoločenská aktivita, ktorá má určitých účastníkov. Tí majú 
svoje očakávania spojené s písaním a tie sa premietajú do žánrových noriem. 
Tieto žánrové normy sú tiež spojené s danou situáciou, preto hovoríme 
o viacerých akademických žánroch a nie len o jednom, na rozdiel od náučného 
štýlu, ktorý sa dá charakterizovať ako jeden štýl. Prednáška je napríklad 
charakterizovaná inými účastníkmi a účelom ako príspevok do vedeckého 
zborníka. Práve preto je žánrová analýza dôležitým nástrojom asistujúcim pri 
pochopení diskurzných praktík akademickej komunity. 

                                                 
7  Napr.: čestný chlap,... (vpísané ohodnotenie je podčiarknuté). 
8  Napr.: žena, ktorá vie variť,...  
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4.1  Cudzí text v kontexte vlastnej práce 
 
 
Cudzia výpoveď hovorí sama o sebe, ale keď vstúpi do iného textu, stáva sa 

aj výpoveďou v inej výpovedi, akýmsi dialógom medzi pisateľom a autorom 
výpovede (Bachtin – Vološinov, 1986, s. 319–330). Keď je cudzí text použitý vo 
vlastnom diele, môže ovplyvniť syntax vety tým, že sa stane jej súčasťou, 
pričom samotný cudzí text aj vlastný text si zachovávajú svoju celistvosť. 
Pisateľ sa však vždy snaží prispôsobiť si tento cudzí prvok pre svoje potreby, 
čím vstupuje do dialógu s autorom použitého zdroja. Na základe týchto 
myšlienok rozlišujú Bachtin a Vološinov (1986) „lineárny štýl“ vedenia tohto 
dialógu a „maliarsky štýl“ interakcie medzi vlastnou a cudzou výpoveďou. Pri 
prvom štýle je cudzia výpoveď zreteľne pociťovaná ako cudzia, a naopak, pri 
maliarskom štýle sa pisateľ snaží čo najviac vstrebať cudziu výpoveď do svojej 
vlastnej. Výber jedného alebo druhého štýlu závisí najmä od toho, čo chce autor 
povedať svojmu čitateľovi. To znamená, že to, akým spôsobom pisateľ 
zakomponuje cudziu výpoveď do svojej vlastnej, je záležitosťou viacerých 
faktorov. Podľa Scollona a kol. (1998) je problémom všetkých intertextuálnych 
textov lingvistické odlíšenie viacerých hlasov, ktoré sú v nich zakomponované 
a podobne ako Bachtin a Vološinov (1986) si všímajú hranice medzi cudzou 
a vlastnou rečou. Scollon a kol. (1998) súhlasia s Faircloughovým rozlíšením na 
označené (marked) a neoznačené hranice (no boundaries marked) medzi hlasmi, 
pričom hranice možno označiť tromi spôsobmi (Scollon a kol., 1998, s. 235–237): 

 He said, ‘That’s ridiculous!’ 

 He said that it was ridiculous. 

 I don’t care if you do think it is ‘ridiculous’, it’s what I’m going to do. 
V prvom prípade ide o priamu reč s uvádzacou vetou a úvodzovkami, 

v druhom o nepriamu reč s uvádzacou vetou ale bez úvodzoviek a s posunom 
gramatického času a v treťom prípade sa cituje len jedno slovo, ktoré sa tým 
zdôrazní. Scollon a kol. (1998) vychádzajú z Faircloughových myšlienok aj pri 
odlíšení spôsobov neoznačenia hraníc medzi hlasmi v texte, keď uvádzajú štyri 
spôsoby – „predpoklad“, „negácia“, „metadiskurz“ a „irónia“ (Scollon a kol., 
1998, s. 236–237): 

 In spite of your ridicule, I’m going to do it. 

 My idea is not ridiculous. 

 That idea is sort of ridiculous. 

 I’m going to go ahead with this ridiculous idea of mine. 
Prvý príklad je ukážkou predpokladu, že slovíčko „ridicule“ (zosmiešnenie) 

reaguje na iný hlas a jeho tvrdenie, že niečo je smiešne. Pri negácii sa tiež 
predpokladá, že sa neguje niečo, čo povedal niekto iný. V treťom príklade ide 
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o ukážku metadiskurzu, kde fráza „sort of“ (určitým spôsobom) vyjadruje 
súčasne súhlasný, ale aj zamietavý postoj k názoru niekoho iného. V poslednom 
príklade ide o ironické prevzatie cudzieho tvrdenia (Scollon a kol., 1998, s. 236–
237). Existujú však aj iné pohľady na zakomponovanie cudzej reči do kontextu 
vlastného diela. Kým Bachtin a Vološinov (1986) a Scollon a kol. (1998) sa 
sústreďujú na hranice medzi cudzími hlasmi, je možné zamerať sa aj na 
formálnu stránku pretransformovania cudzej reči do vlastnej výpovede. 
Trzeciak a Mackay (2000) rozlišujú dva hlavné spôsoby zakomponovania 
cudzieho zdroja do kontextu vlastnej práce, a to pomocou parafrázy (paraphrase) 
a priamym citátom (quotation) z diela. Autori spomínajú aj poznámky pod 
čiarou (footnotes), ktoré však majú len funkciu vedľajšieho komentára. Pri 
priamom citáte sa použije časť cudzieho diela v doslovnom znení z originálu. 
Priame citáty sa preferujú v situáciách, kedy citát presne vyjadruje myšlienku 
vhodnú na použitie, ak je citovaný autor uznávanou autoritou a jeho citát 
podporuje tvrdenia pisateľa, alebo ak sa pisateľ nechce púšťať do zložitej 
parafrázy. Na druhej strane, parafráza je vhodná, ak chce pisateľ prepojiť 
viaceré myšlienky z použitého zdroja. Aj citát, aj parafráza musia byť označené 
a odkazovať na originálny zdroj (Trzeciak – Mackay, 2000, s. 56–59). Priamy 
citát musí byť zreteľne odlišný od vlastného textu (aj od parafráz), čo sa zväčša 
deje za pomoci úvodzoviek (ako priama reč), prípadne kurzívou alebo 
odsadením citátu od zvyšného textu. Taktiež sa môže vyžadovať zmena 
veľkosti písma a riadkovania. Borg (2000, s. 30–31) rozlišuje „rozšírený“ 
a „krátky“ citát a „fragment“, ktorý je tiež priamym citátom. Rozšírený citát sa 
odlišuje od krátkeho počtom slov, pričom deliacim číslom je 40 slov. Rozdiel 
medzi krátkym citátom a fragmentom je v tom, že krátky citát má charakter 
vety a fragment nie. Podľa Mistríka a kol. (1993, s. 315) je parafráza „vyjadrenie 
toho istého obsahu, ako má východiskový výraz, konštrukcia alebo výpoveď, 
inými výrazovými prostriedkami“. Jednoducho povedané, parafrázou sa povie 
to isté, ale inými slovami. Je to dôležité najmä pri akademickom písaní, kde sa 
vyžaduje zakomponovanie zistení iných autorov do vlastného textu. Parafráza 
predpokladá pochopenie východiskovej výpovede a rozvinutú slovnú zásobu 
a preto je na vyššom stupni práce s cudzím textom než priamy citát, pri ktorom 
ide len o doslovné opísanie pôvodného textu. Jordan (1999, s. 93) poznamenáva, 
že pri pretváraní cudzej výpovede je potrebné, aby ten, kto parafrázuje, ovládal 
vedecký štýl písania. Podľa neho sa parafrázuje rôznymi spôsobmi, napr. 
zmenou slov, slovesného rodu alebo slovného druhu. Jordan (1999) tiež 
rozlišuje parafrázu a sumarizáciu (summary), pri ktorej sa zosumarizujú viaceré 
myšlienky z východiskového textu. Hyland (1999, s. 348) tiež identifikuje 
sumarizáciu, ktorá sa líši od zovšeobecnenia (generalization) ako ďalšieho 
spôsobu prerozprávania pôvodného textu tým, že pri zovšeobecnení ide 
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o zhrnutie myšlienok viacerých autorov a pri sumarizácii myšlienok jedného 
autora. Borg (2000, s. 30–31) považuje parafrázu a sumarizáciu za rozdielne, 
avšak on sám ich nerozlišuje, pretože sú spojené tým, že v obidvoch prípadoch 
ide o prerozprávanie cudzieho textu vlastnými slovami. Ako sme už spomínali, 
aj parafrázu je potrebné označiť citáciou, hoci ide o pretransformovanie 
pôvodného textu vlastnými slovami. Problematika práce s cudzím textom 
a jeho pretvorenia zahŕňa aj etické hľadisko spojené s autorskými právami na 
vlastné diela, porušením ktorých sa študent dopúšťa plagiátorstva. To je 
posudzované akademickou komunitou negatívne a je signálom nepochopenia 
zásad diskurznej komunity akademikov. 


