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ANGLIČTINA AKO LINGUA FRANCA  
VEDECKEJ KOMUNITY 

 
 
 

 
 

Ako píše Ferenz (2005, s. 339–340), len pochopením diskurzných praktík 
cudzojazyčnej komunity sa dá naučiť produkovať písomný akademický 
diskurz v cudzom jazyku. Existujú viaceré možné spôsoby aplikácie 
diskurzných praktík akademickej komunity spojené s rozličnými disciplínami a 
žánrami. Práve preto je dôležité uvedomiť si význam diskurznej komunity, 
ktorej je jedinec členom. Dnes by už len málokto nesúhlasil s tým, že anglický 
jazyk je lingua franca vedy. Súčasní vedci, ktorí ašpirujú na medzinárodnú 
kariéru, si musia byť vedomí faktu, že angličtina je nevyhnutným jazykom 
komunikácie v oblasti vedy. Dá sa povedať, že anglický jazyk nahradil kedysi 
tak dôležitú latinčinu (Šesták, 2000). Je však potrebné  poznamenať, že v rámci 
akademického diskurzu nejde o všeobecnú angličtinu, ale o odbornú angličtinu. 
Nárast dôležitosti anglického jazyka je spojený s potrebou komunikovať 
v tomto jazyku, čo sa týka aj vedeckej oblasti. Pre členov akademickej 
komunity, ktorých materinským jazykom nie je angličtina, to môže znamenať 
značný problém. Nestačí sa len naučiť slovíčka a gramatiku, je potrebné ovládať 
pravidlá anglofónnych vedeckých žánrov. Aj preto v šesťdesiatych rokoch 
minulého storočia (Anthony, 1997, s. 9–10) vznikla Angličtina pre špeciálne 
účely (English for Specific Purposes)9. ESP je často interpretovaná ako angličtina 
pre všetky možne špecifické ciele, ale aj ako angličtina pre akademické 
prostredie a jeho profesionálne ciele. Anthony (1997, s. 9–10) súhlasí, že ESP 
spadá práve do akademickej oblasti, avšak len ako spôsob výučby anglického 
jazyka. To, na aký účel a v akej disciplíne študent ESP aplikuje, je jeho 
záležitosťou. Napríklad, ak sa učí angličtinu študent politológie, jeho učiteľ by 
mal brať pri zostavovaní syláb ohľad na potreby študenta politológie, ktoré sú 
odlišné od potrieb študenta biológie. Obaja sa síce učia anglický jazyk, ale ich 
praktické využitie tohto jazyka je rozdielne, pretože pôsobia v rozličných 

                                                 
9  Ďalej len ESP. 
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disciplínach. To znamená, že ESP sa zameriava, na rozdiel od všeobecnej 
angličtiny, na anglický jazyk v reálnej komunikačnej situácii. Gatehouse (2001) 
zahŕňa do ESP angličtinu ako interný jazyk (napr. pri letovom dispečingu) 
a najmä angličtinu pre akademické10 (English for Academic Purposes) a pracovné 
účely, medzi ktorými vidí rozdiel v ich zameraní na akademickú zručnosť, resp. 
na osobnú komunikačnú zručnosť v práci. EAP úzko súvisí so žánrovou 
analýzou a akademickým diskurzom, pretože predstavuje fakt, že rôzne 
vedecké disciplíny využívajú na naplnenie svojich cieľov vlastnú terminológiu 
a žánre. Bhatia (1997, s. 134–149) vidí význam žánrovej analýzy pre ESP, teda aj 
pre EAP, v tom, že skúma používanie jazyka v reálnej komunikácii daného 
diskurzného prostredia, napr. akademickej komunity. Znalosť angličtiny spolu 
so znalosťou relevantného žánru uľahčuje používateľom ESP ich úspešnú 
komunikáciu v relevantnej diskurznej komunite.  

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa k fenoménu ESP pridal aj 
prístup k písaniu známy ako Writing across the Curriculum11 (Klein, 1996). 
Základná myšlienka WAC je podobná ESP v tom, že považuje písanie za 
spojené s komunikačnou situáciou a prispôsobuje sa jej. Podľa Kiefera (2007) je 
písanie dôležité v tom, že uľahčuje učenie, pretože študent musí pri písaní 
rozmýšľať (writing to learn), pričom prostredníctvom WAC sa študenti tiež 
oboznamujú so špecifickými žánrami vo svojich disciplínach (writing in the 
disciplines). Podľa WAC je dôležité, aby sa študenti učili písaním, čím získajú 
potrebnú prax pre svoj odbor. Dá sa teda skonštatovať, že ESP aj WAC sú úzko 
spojené so žánrovou analýzou a myšlienkou dôležitosti diskurznej komunity. 

                                                 
10 Ďalej len EAP. 
11 Ďalej len WAC. 


