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CITÁCIA V AKADEMICKOM DISKURZE 
 

 
 

 
 

Vedomosti získané stáročiami predstavujú spoločný základ pre vedcov, ktorí 
na tomto základe tvoria svoje diela a tak prepájajú už existujúce myšlienky 
s tými novými. To platí aj pre písomný akademický diskurz. V tomto kontexte 
predstavujú odkazy a citáty prepojenia medzi písomnými prejavmi 
akademického diskurzu (Eom, 2009, s. 7). Akademická komunita vyznáva 
kultúru citovania, a preto je citačná analýza dôležitou súčasťou žánrovej 
analýzy akademického diskurzu. Okamuraová (2008, s. 62) považuje citačnú 
analýzu za podobnú diskurznej analýze a datuje jej počiatky do nedávnej 
minulosti – jej počiatky spája s citačnými indexmi Garfielda (1955). Vo svojich 
počiatkoch sa citačná analýza sústreďovala na citačné počítanie (citation 
counting), neskôr sa pridalo skúmanie funkcií citácií v texte a nakoniec aj motívy 
citujúcich (Okamura, 2008, s. 62). Aj De Bellisová (2009, s. 58) považuje 
Garfielda za priekopníka citačnej analýzy a vyzdvihuje jeho myšlienku citácií 
ako „stavebných blokov jazyka, ktorý odráža ... hĺbkovú štruktúru vedeckej 
komunikácie, kde minulá literatúra ... je v neustálom stave reinterpretácie 
podľa transformačných pravidiel diktovaných disciplinárnymi praktikami“. 
Citovanie teda predstavuje akýsi bachtinovský dialóg, ktorý prebieha medzi 
vedcami v priebehu kratšieho či dlhšieho časového obdobia. Ako uvádza 
Becher (1989, s. 87), citácia má „sociálnu a inštitucionálnu, rovnako ako aj 
epistemologickú funkciu“. Tento pohľad však zďaleka nevyčerpáva všetky 
možné funkcie citácie. Už v roku 1977 sa Gilbert (1977, s. 114–118) zamýšľal nad 
účelom citačnej analýzy v snahe zistiť, čo vlastne citácie predstavujú. Porovnal 
dva prístupy: odkazovanie na použitú literatúru ako „vlastníctvo“ a ako 
„presviedčanie“. Funkcia vlastníctva predstavuje myšlienku, že použitý zdroj 
treba označiť, aby sa neporušili vlastnícke práva autora. Tento prístup však 
Gilbert odmietol kvôli neschopnosti vysvetliť rozdielnosti v postojoch pisateľov 
voči použitým ideám cudzích autorov. Oveľa prijateľnejšia je pre neho 
myšlienka funkcie odkazu ako metódy presviedčania ostatných členov 
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komunity o svojom postoji voči citovanému dielu. Tým sa pisateľ zaradí do 
určitej skupiny zastávajúcej rovnaký názor (Gilbert, 1977, s. 114–118).  

Swales (1990) vo svojej analýze bibliografických odkazov vo vedeckých 
článkoch upozorňuje na historické trendy v odkazovaní. Zatiaľ čo od konca 
devätnásteho storočia boli odkazy bežne zaužívané, avšak bývali prevažne 
všeobecného charakteru, do roku 1910 ich počet klesol, ale tie, ktoré sa vyskytli, 
boli aktuálneho a relevantného charakteru. Odvtedy ich počet narastal a ostali 
aktuálne a relevantné, čo znamenalo, že do povedomia sa dostávali nové diela. 
To bolo sprevádzané aj rozptylom odkazov do všetkých častí článku a neboli 
sústredené len v úvode, ako to bolo zaužívané v minulosti (Swales, 1990, s. 114). 
Môžeme teda skonštatovať, že funkcie odkazov na použitú literatúru tiež 
podliehajú historickému vývoju. V tomto kontexte však Egghe a Rousseau 
(1990, s. 211–215) podotýkajú, že na to, aby citačná analýza mala zmysel, treba 
skúmať existujúce normy a praktiky. Hodgson a Webster (1998, s. 513–514) 
uvádzajú, že dôvody pre použitie iných zdrojov a ich citácií vo vedeckých 
prácach sú viaceré – prvým je poukázanie na aktuálnu literatúru, z ktorej 
pisateľ vychádza, druhým uvedenie detailov zdrojov pre čitateľov, aby si ich 
mohli vyhľadať a nakoniec tiež na predloženie podporných alebo zamietavých 
argumentov z cudzích zdrojov pre vlastný výskum. Koehler (2002, s. 41–42) 
pridáva ďalší dôvod – citácie sa uvádzajú pre novicov, aby získali informácie 
vo svojom odbore. Navyše Ripka (2002, s. 90–91) uvádza, že „kvalita citácií nie 
je rovnaká, pretože často mávajú rozdielnu výpovednú schopnosť“. Tým má na 
mysli také rozdiely, ktoré súvisia s motiváciou citácie a jej želaným efektom. 
Pisateľ môže citovať, aby podporil svoju hypotézu, avšak táto citácia má podľa 
Ripku (2002, s. 90–91) inú kvalitu ako napríklad doplňujúca citácia. Tak či onak, 
je zrejmé, že vedci čerpajú z iných zdrojov, aby sa zapojili do komunikácie a tiež 
preto, lebo je to žiadané akademickou komunitou.  

Egghe a Rousseau (1990), ktorí sa zaoberajú citačnou analýzou, ponúkajú 
prehľad rôznych klasifikácií motivácie citujúcich autorov. Napríklad Weinstock 
(1971) zostavil zoznam pätnástich funkcií odkazov na použitú literatúru, ktoré 
vypovedajú o zámere citujúceho autora: 

 vzdanie úcty priekopníkom; 

 priznanie kreditu za súvisiacu prácu; 

 identifikácia metodológie, nástroja, atď.; 

 zabezpečenie východiska z načítanej literatúry; 

 oprava vlastnej práce; 

 oprava práce niekoho iného; 

 kritika práce niekoho iného; 

 podloženie tvrdení; 

 upozornenie výskumníkov na vychádzajúcu prácu; 
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 nasmerovanie na neznámu, málo citovanú prácu; 

 preukázanie hodnovernosti dát, atď.; 

 identifikácia originálnych publikácií, v ktorých bola myšlienka alebo 
koncept diskutovaná; 

 identifikácia originálnej publikácie opisujúcej odôvodený koncept alebo 
termín, napr. Hodgkinova choroba, atď.; 

 zamietnutie práce alebo myšlienok druhých; 

 zamietnutie prioritných tvrdení druhých. 
Menej početnú klasifikáciu motivácií rozdelenú do ôsmich kategórií 

spárovaných funkcií ponúkajú Moravcsik a Murugesan (1975, s. 212–213), 
pričom motivácia citujúceho autora môže spadať pod viacero kategórií: 

 koncepčná (myšlienka, ...) alebo operačná (metóda, ...); 

 organická (nutná) alebo povrchná (nadbytočná); 

 evolučná (založená na predošlých myšlienkach) alebo juxtapozičná 
(alternatívna myšlienka); 

 potvrdzujúca alebo negujúca. 
Nejde pritom o rozdielnu klasifikáciu od tej Weinstockovej, iba o možno 

prehľadnejšiu a zhustenú verziu. Napríklad negujúca funkcia u Moravcsika 
a Murugesana zodpovedá trom bodom z Weinstockovej klasifikácie: kritika 
práce niekoho iného, zamietnutie práce alebo myšlienok niekoho iného 
a zamietnutie prioritných tvrdení druhých. Na príklade týchto klasifikácií je 
vidno, že otázka citačnej motivácie je zložitá a jej skúmanie predstavuje 
zaujímavú oblasť žánrovej analýzy akademického diskurzu. 

Brooks (Egghe – Rousseau, 1990, s. 223–229) si tiež uvedomuje, že motivácia 
citujúceho autora môže byť rôznorodá, preto vo svojom výskume požiadal 26 
autorov, aby sami zhodnotili svoju motiváciu v rámci rôznych stupníc 
motivácie. Najnižší stupeň znamenal, že daná motivácia nie je pre citujúceho 
autora relevantná a najvyšší stupeň znamenal, že ide o prioritnú motiváciu. Je 
uvedených sedem stupníc: 

 stupnica aktuálnosti; 

 negatívny kredit; 

 operačné informácie (o metodológii, nástrojoch, ...); 

 presviedčanie; 

 pozitívny kredit; 

 upozornenie čitateľa; 

 sociálny konsenzus (lebo by sa to dielo malo citovať – konsenzus v danej 
disciplíne). 

Výsledky daného výskumu zhrnul Brooks (Egghe – Rousseau, 1990, s. 215–
216) nasledovne: najvyššiu relevanciu mala motivácia presviedčania a najnižšiu 
negatívny kredit a sociálny konsenzus. Prostrednú skupinu tvorili ostatné 
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stupnice. Je však potrebné zdôrazniť, že pri tomto výskume sa ukázali rozdiely 
medzi disciplínami. To znamená, že aj v citovaní existujú individuálne rozdiely. 
Pisatelia sú motivovaní k citovaniu iných autorov a ich myšlienok z rôznych, 
niekedy aj viacnásobných dôvodov. Len samotný pisateľ textu vie, čo ho 
motivuje k citovaniu, čo je však podstatné – všetci si uvedomujú, že citácie sú 
žánrovou normou, ktorá nemôže byť obídená. Citačná analýza tak môže 
odhaliť, aká je rola citácií v rámci akademického žánru študentských 
záverečných prác. 

Berkenkotterová a Huckin (1995, s. 45–60) tiež považujú citačnú analýzu za 
prínosnú pri analýze disciplinárnej komunikácie a vtipne parafrázujú známy 
výrok, keď tvrdia: „Si tým, čo cituješ“. To znamená, že stotožňujú výber 
citovanej myšlienky s názorom pisateľa. Tým prinášajú do citačnej analýzy 
zaujímavý pohľad – spájajú citácie s intertextualitou a konštatujú, že „citácia 
vytvára intertextuálne spojenia, ktoré diachrónne spájajú vedeckú laboratórnu 
kreativitu s významnou aktivitou v danom odbore, ...“. Berkenkotterová 
a Huckin (1995, s. 47) považujú intertextualitu za dôkaz toho, že pisateľ niečo 
prečítal a zapamätal si to. To znamená, že odkazovanie na cudzie diela vytvára 
kontext pre vlastné dielo, čím sa spája vlastný výskum citujúceho autora 
s citovaným autorom. Dochádza tak ku komunikácii, ktorá predstavuje 
vedeckú diskusiu, a tá je základom vedeckého poznania. Citovanie je teda 
nevyhnutnosťou rozvoja vedeckého poznania. Ako ďalej uvádzajú Berken-
kotterová a Huckin (1995, s. 45–60), citácie neslúžia len na kontextualizáciu 
vlastného výskumu v disciplinárnom poznaní, ale aj na upozornenie na 
„novosť“ predkladaného výskumu, ktorou autor prispieva k rozvoju 
disciplinárneho poznania. Tým, že vedec cituje, určitým spôsobom porovnáva 
svoj výskum s citovanými autormi, čím sa do popredia dostáva jeho hodnota 
ako niečo nové, či dokonca šokujúce. Tak sa napĺňa samotný účel vedeckej 
komunikácie, ktorá má za cieľ aj predkladanie nových poznatkov.  

Zaujímavý pohľad na citovanie v akademickom prostredí ponúka Borg 
(2000), ktorý skúmal študentské citácie na úrovni magisterského štúdia. 
Analyzoval citačné praktiky v 16 esejach študentov, ktorých materinským 
jazykom nemusela byť angličtina. Identifikoval päť citačných funkcií: 
poskytnutie východiska k téme (background), potvrdenie alebo vyvrátenie 
nejakého tvrdenia (claim asserted or denied), uvedenie príkladu (example), 
definície (definition) a vyjadrenie hlavnej myšlienky eseje (horatory) (Borg, 2000, 
s. 32–33). Dá sa konštatovať, že pre vedcov aj študentov existujú viaceré dôvody 
na zakomponovanie cudzej myšlienky do vlastného diela a nie len kvôli 
vlastníckym právam autora použitého zdroja. 

Podľa Ondrišovej (2011, s. 10–11, 72) je citačná analýza jednou z oblastí 
bibliometrie ako vednej disciplíny skúmajúcej kvantitatívnu stránku citácií 
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a bibliografických odkazov. Ondrišová (2011, s. 73) tiež uvádza, že hlavným 
zdrojom citačnej analýzy sú citačné databázy. Od začiatku šesťdesiatych rokov 
je ohlas určitého diela v akademickej komunite meraný prostredníctvom 
citačného indexu, ktorý udáva, kde a koľkokrát bolo dané vedecké dielo 
citované (Meško a kol., 2005, s. 251–254). Citačný index a frekvencia citácií sú 
pre vedcov akýmsi ukazovateľom úspešnosti či kvality ich diela. Ak je určité 
dielo často citované, znamená to, že je uznané ostatnými členmi akademickej 
komunity za užitočné, čim citovaný vedec získava uznanie a vplyv. Aspoň tak 
by sa to mohlo na prvý pohľad zdať. Je však potrebné podotknúť, že tento 
pohľad nemusí byť správny. S miernou dávkou irónie sa dá tvrdiť, že 
v slovenskom akademickom prostredí slúžia citácie predovšetkým na kariérny 
rast citovaného autora. Možným nedostatkom citačného indexu je aj nespočetné 
množstvo vedeckých textov vo svete, ktoré odkazujú na iné diela, avšak nie sú 
brané do úvahy pri meraní ohlasu. V súčasnosti najrozšírenejšie Science Citation 
Index a Web of Science sledujú bibliografické odkazy v obmedzenom počte 
vedeckých časopisov, ktoré patria do skupiny karentovaných časopisov (Meško 
a kol., 2005, s. 251–254). Ďalším sporným bodom by tiež mohlo byť počítanie 
citácií. Ripka (2002, s. 90–92) tvrdí, že niektorí autori si započítavajú niektoré 
citácie viackrát, aj keď by si mali danú citáciu zarátať len raz, napr. pri citovaní 
rovnakej idey viac ráz v jednom a tom istom diele. Taktiež je možné, že časté 
citovanie istej myšlienky nemusí znamenať, že citujúci pisateľ považuje 
citovanú ideu za prínosnú, ale práve naopak. Preto sa dá tvrdiť, že citačný 
index nie vždy musí byť objektívnym meradlom úspechu vedeckého diela. Aj 
napriek tomu súhlasíme, že citačný index predstavuje užitočný zdroj informácií 
o hodnote istých vedeckých diel a citačná analýza ponúka užitočný pohľad na 
vedeckú komunikáciu. 

Eom (2009, s. 7) delí citačnú analýzu na dva základné typy:  
1. rátanie citácií; 
2. ko-citačná analýza. 
Kým prvý typ sa sústreďuje na citovaného autora z hľadiska jeho 

produktivity, druhý typ citačnej analýzy je komplikovanejší. Ko-citačná analýza 
skúma vzájomné vzťahy medzi istými dokumentmi v zmysle ich prepojenia cez 
citované dielo. To znamená, že dve diela sú v určitom vzájomnom vzťahu tým, 
že obe citujú to isté dielo. Tým sa mapuje „intelektuálna štruktúra“ určitej 
vedecko-výskumnej oblasti (Eom, 2009, s. 7). 

Egghe a Rousseau (1990, s. 216–220) sa zamýšľajú aj nad zápormi citačnej 
analýzy a jej využitia v citačných indexoch. Podľa týchto autorov sú 
východiskom citačnej analýzy nasledujúce predpoklady: 

 citovanie dokumentu implikuje použitie tohto dokumentu citujúcim 
autorom; 
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 citácia odráža hodnotu (kvalitu, význam, dopad) daného dokumentu; 

 citujú sa najlepšie možné práce; 

 citovaný dokument obsahovo súvisí s citujúcou prácou. 
To znamená, že na to, aby boli údaje citačnej analýzy relevantné, musia byť 

splnené vyššie uvedené predpoklady. Tu sa však dá namietať, že niekedy 
citujúci autor cituje iných autorov výmenou za svoje vlastné citovanie 
citovaným autorom, čiže akési citovanie na oplátku, alebo autor cituje nie 
najkvalitnejšie diela, ale tie, ku ktorým mal prístup. Egghe a Rousseau (1990, 
s. 217–220) si sami uvedomujú možné námietky proti citačnému rátaniu a jeho 
využitiu v citačných indexoch, ktoré zhrnuli do nasledujúcich bodov: 

 seba-citovanie; 

 mnohonásobné autorstvo; 

 homografy (autori s rovnakými iniciálkami); 

 synonymá (napr. meno ženy za slobodna a ako vydatej); 

 typy zdrojov; 

 implicitné citácie; 

 fluktuácie v čase; 

 variácie vo výskumnej oblasti; 

 nekompletnosť ISI indexových databáz (Institute for Scientific 
Information, Philadelphia, US – distribútor hlavných citačných indexov); 

 dominancia angličtiny ako jazyka vedy; 

 uprednostňovanie amerických publikácií; 

 uprednostňovanie jedného pohlavia; 

 chyby. 
Aj z uvedeného je evidentné, že citovanie iných autorov má rôzne motivácie 

i následky, čo môže byť mätúce. Citačné indexy však oprávnene predstavujú 
dôležitú súčasť akademického diskurzu. Niekedy sa dokonca môže zdať, že 
potreba byť citovaný a citovať patrí k základným vlastnostiam kvalitného 
vedca. 

 
 
8.1 Formálna definícia citácie 
 
 
Citovanie nie je súkromnou záležitosťou vedcov. Vedecké práce sú 

vydávané, aby sa na ne reagovalo. Interakčný charakter vedeckých prác 
znamená, že vedci sa snažia komunikovať svoje poznatky ostatným členom 
vedeckej komunity, aby tým prispeli do diskusie o vybranom probléme. 
V procese tejto komunikácie reagujú na to, čo o danom probléme už bolo 
napísané. Najhmatateľnejším prejavom reakcie vedcov na predošlý výskum je 
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citácia, ktorá vyjadruje určitý vzťah medzi citujúcim a citovaným dielom. 
Citácia sa dá definovať a myšlienkovo uchopiť formálne i obsahovo. Pri snahe 
o dokonalú definíciu citácie zisťujeme, že táto formálne jednoducho 
uchopiteľná entita v sebe zahŕňa rôzne úrovne a hľadiská chápania. Na jednej 
strane ide o formálne prísne stanovený a v písomnej podobe jednoznačnými 
pravidlami riadený spôsob označenia citovaného zdroja, na strane druhej, do 
tohto procesu vstupujú aj ďalšie činitele, ktoré citácii dodávajú extra významy. 
Kým z formálneho hľadiska ide o jednoznačné označenie citovaného zdroja 
zaužívaným spôsobom pre danú disciplínu a diskurznú komunitu, z hľadiska 
obsahového ide predovšetkým o naplnenie žánrovej, citačnej, disciplinárnej 
i etickej normy spojenej s akademickým písaním. Kedže rozdielne žánre 
vykazujú rozličný stupeň manifestovanej intertextuality a potreba citovania 
iných autorov nie je rovnako silná, tak aj citácie v rozdielných žánroch vykazujú 
rôznu kvalitu. Žánrové rozdiely do istej miery súvisia aj s interdisciplinárnymi 
rozdielmi. Tu môže citácia nadobudnúť rozdielnu výpovednú hodnotu 
napríklad preferovaním integrálnych či neintegrálnych citácií v danej discipline, 
alebo aj výberom konkrétnych uvádzajúcich slovies (reporting verbs), ktoré majú 
rozličnú evaluačnú či denotačnú funkciu. Preferované citačné normy 
a požiadavka označenia použitého zdroja ako priznania vlastníctva danému 
autorovi či naplnenia etickej normy súvisia s pravidlami života akademickej 
komunity. Citácia teda nie je len formálnym označením citovaného zdroja, ale aj 
prejavom preferovaných citačných praktík v danej disciplíne a vybranom žánri, 
ako aj naplnením etického pravidla, ktorého porušenie je považované za jedno 
z najhorších možných prehreškov súčasného akademika.  

Citácia, definovaná Katuščákom (2005, s. 217) ako „označenie prameňa 
v súvislom texte... podľa metódy meno – dátum alebo... odkazové číslo“, spája 
miesto v texte, kde sa vybrané dielo nejakým spôsobom zakomponuje do 
vlastného textu, s odkazom na dané dielo nazývaným bibliografický odkaz 
(reference). Aj citácia, aj bibliografický odkaz majú presnú formu, ktorá musí byť 
dodržaná v celom diele. Technika citovania potom predstavuje dodržiavanie 
normy citovania (Katuščák, 2005, s. 217). Citácie a odkazy môžeme chápať ako 
dve protikladné označenia. Kým odkaz odkazuje na použitú literatúru a patrí 
do diela, ktoré čerpá z citovanej literatúry, citácia patrí použitému dielu, ako 
jeho spojenie s dielom, v ktorom bolo použité dielo citované. Odkaz je tak 
„uznanie, ktoré jeden dokument dáva druhému, zatiaľ čo citácia je uznanie, 
ktoré jeden dokument dostáva od druhého“ (Egghe – Rousseau, 1990, s. 204). 
Citačná analýza je potom chápaná ako analýza počtu citácií použitého diela, 
čiže sa viaže k citovanému dielu. Ide však viac-menej o technický rozdiel.  

V Slovenskej republike upravuje techniku citácií a odkazov norma STN ISO 
690 a STN ISO 690–2 (Harčarufka – Harčarufková, 2002), avšak je pravda, že 
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v štýle citovania stále existujú menšie či väčšie rozdiely. To sa týka aj 
anglofónnych krajín, kde medzi najpoužívanejšie štýly odkazovania na zdroje 
patria MLA13 (Gibaldi, 1995, s. 104–205), APA14 (American Psychological 
Association, 2016) a Chicago (The University of Chicago, 2010) štýly citovania. 
Je však bežné, že každá univerzita si zvolí svoj štýl, pričom všetky tieto štýly 
majú spoločné povinné údaje – „autor, názov, fakty o dokumente“ (Meško 
a kol., 2005, s. 218) – a líšia sa najmä interpunkciou, skratkami alebo 
umiestnením roku vydania. Preto napr. Mansfield (1984, s. 220–222) volá po 
jednotnom citačnom štýle. My si však myslíme, že nie je dôležité aký štýl 
uvádzania odkazov na citovanú literatúru si daný autor zvolí, ale je potrebne, 
aby sa vždy uviedli dôležité údaje ako meno, rok, názov diela, vydavateľ 
a v istých prípadoch aj strany. V každom prípade, dnes už je problematika 
korektného citovania uľahčená online generátormi bibliografických odkazov, 
akým je napr. The Citation Machine (Imagine Easy Solutions, 2015). 

Day a Gastelová (2006, s. 77–78) uvádzajú tri základné štýly: „meno a rok“ 
(name and year), nazývaný aj „Harvardský systém“, „alfabeticko-číselný systém“ 
(alphabet-number) a „systém citačného poradia“ (citation order). Prvý štýl 
zodpovedá metóde prvého údaja a dátumu normy STN ISO 690. Podľa Daya 
a Gastelovej je pre pisateľov vhodný svojou jednoduchosťou. Alfabeticko-
číselný systém je založený na číselných citáciách podľa abecedne 
usporiadaných odkazov (Day – Gastel, 2006, s. 80–81). Kým podľa tohto 
citačného štýlu zodpovedajú čísla abecednému usporiadaniu odkazov, 
v systéme citačného poradia odkazy nemusia byť usporiadané abecedne, ale 
podľa poradia citácie (Day – Gastel, 2006, s. 80–81). Pre porovnanie, Barrass 
(2005, s. 132–133) uvádza len dva citačné štýly: „numerický systém“ a „systém 
mena a dátumu“. Tento autor teda rozlišuje spôsob realizácie citácie cez číslo 
a v zátvorke a nezaujíma ho usporiadanie zoznamu bibliografických odkazov. 
Čo sa týka zoznamu zdrojov, uvádza odporúčanie, že pre humanitné 
a umenovedné disciplíny sa do zoznamu zahŕňajú aj necitované diela, zatiaľ čo 
pre technické vedy by sa mali uvádzať len skutočne použité diela (Barras, 2005, 
s. 134). Navyše, Connors (1999, s. 238–243) si všíma rétorickú funkciu metódy 
prvého údaja a dátumu v porovnaní s číselným odkazom na poznámky pod 
čiarou. Podľa neho výber metódy závisí od želaného publika, pričom číselné 
odkazy znamenajú lepšiu čitateľnosť textu, lebo ho neprerušujú tak, ako 
parentetické citácie. Ich výhodou je aj väčšia zodpovednosť pisateľa za text, 
pretože čitateľ hneď nevidí meno autora použitého zdroja a môže si vybrať, či 
si ho vyhľadá alebo nie. Na druhej strane však pripúšťa, že odkazy pod čiarou 
sú náročnejšie na priestor. Parentetické citácie sú teda ekonomickejšie a, 

                                                 
13 Modern Language Association of America. 
14 American Psychological Association. 
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obrazne povedané, viac akademické, keďže meno autora použitého zdroja je 
uvedené priamo v texte, čím sa dáva najavo, že predkladaný text vychádza 
z predošlých vedeckých výskumov. Výber citačného štýlu je teda pisateľovou 
rétorickou voľbou, aj keď Connors (1999, s. 238–243) upozorňuje aj na historické 
trendy v citačných štýloch v tradícii západnej kultúry, ktoré smerujú 
k formálnemu zjednocovaniu citačného štýlu. Connors (1999, s. 238–243) ďalej 
konštatuje, že v súčasnosti sú vo väčšine manuálov pre vedecké písanie 
preferované parentetické citácie, čiže metóda prvého údaja a dátumu.  

 
 
8.2 Integrálne verzus neintegrálne citácie 
 
 
Citácie analyzuje aj Swales (1990, s. 148), pričom citácia vo vedeckom článku 

podľa neho zahŕňa informácie o tom, „čo bolo zistené ... kto to zistil ...”, čiže sa 
tým vykoná „... špecifikácia ...predošlých zistení, ...”, „atribúcia”, čiže pripísanie 
zistení ich autorovi a tiež pisateľov „... postoj k týmto zisteniam”. Swales 
odlišuje „integrálnu“ (integral) a „neintegrálnu“ (non-integral) citáciu, pričom 
integrálna citácia označuje citáciu, kde je meno autora súčasťou vety 
a neintegrálna citácia je citáciou v zátvorke alebo cez odkazové číslo (Swales, 
1990, s. 148–150). Swales zostavil tabuľku s príkladmi: 
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Tabuľka č. 2: Integrálne a neintegrálne citácie 

Integrálne citácie Neintegrálne citácie 

Ia 
Brie (1988) showed that the 
moon is made of cheese. (meno 
autora vystupuje ako podmet) 

Na 

Previous research has shown 
that the moon is made of 
cheese (Brie, 1988). 
(parentetická citácia) 

Ib 

The moon´s cheesy composition 
was established by Brie (1988). 
(...ako pasívny agent) 

Nb 

It has been shown that the 
moon is made of cheese (Brie, 

1988). (parentetická citácia) 

Ic 

Brie´s theory (1988) claims that 
the moon is made of cheese. 
(...ako časť privlastňovacej 
nominálnej frázy) 

Nc 
It has been established that 
the moon is made of 
cheese.1–3 (číselná cit.) 

Id 

Brie´s (1988) theory of lunar 
composition has general support. 
(ako časť privlastňovacej 
nominálnej frázy) 

Nd 
The moon is probably made 
of cheese. (Brie, 1988). 
(parentetická cit.) 

Ie 

According to Brie (1988), the 
moon is made of cheese. (Tadros 
(1985) to nazýva „an adjunct of 
reporting“ 15 = doplnok 
uvedenia) 

Ne 

The moon may be made of 
cheese. 1–3 (číselná cit.) 

    

Nf 

The moon may be made of 
cheese (but cf. Rock, 1989). 
(Jacoby (1986)to nazýva 
„contrastive“ 16 = 
kontrastívna) 

Ia-e: integrálna citácia; Na-f: neintegrálna citácia 

Zdroj: Upravená tabuľka podľa Swalesa (1990, s. 149–150). 

 
 

Môžeme vidieť, že v príkladoch Ia–e je meno autora zakomponované priamo 
vo vete ako jej vetný element, čím sa daný autor dostáva do popredia. 
V príkladoch Na–f je meno autora v zátvorke, alebo na inom mieste v texte, ku 
ktorému odkazuje poradové číslo. Tým sa zdôrazňuje samotná výpoveď. 
Swales (1990) teda nedelí citácie podľa metód citačnej techniky, ale podľa 
spôsobu, akým je autor použitého zdroja (ne)zakomponovaný vo vete. V tomto 
kontexte Thompson (2005, s. 312) uvádza, že neintegrálna citácia spĺňa funkciu 
označenia a identifikácie pôvodného zdroja použitého v danom texte, odkazu 
na podobné diela alebo označenia pôvodcu použitej myšlienky či metódy. 
Thompson (2005, s. 312) tiež upozorňuje, že pri integrálnych a neintegrálnych 
citáciách sa nejedná len o formálny rozdiel, ale do popredia stavia ich rozdielne 
funkcie. Kým pri integrálnej citácii sa použitím mena autora vo vete kladie 
dôraz na neho samotného ako pôvodcu myšlienky použitej v texte, pri 

                                                 
15  Tadros, A. 1985. Podľa: Swales, J. Genre Analysis. 1990, s. 149. 
16  Jacoby, S. 1986. Podľa: Swales, J. Genre Analysis. 1990, s. 149. 
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neintegrálnej citácii sa vložením mena autora do zátvoriek, alebo použitím 
odkazového čísla, odkláňa pozornosť od autora smerom na jeho myšlienku 
(Thompson, 2005, s. 313). Okamuraová (2008, s. 76) tiež poznamenáva, že hoci si 
sú mladí vedci vedomí úlohy citácie v texte, nemusia si byť zákonite vedomí aj 
rôzneho účelu či funkcie odlišných citačných foriem.  

Podľa Thompsona a Tribblea (2001, s. 95–97) môžu byť neintegrálne citácie 
klasifikované podľa toho, či slúžia na identifikáciu zdroja, autora, ďalšieho 
textu alebo pôvodcu myšlienky. Integrálne citácie delia na tie, kde meno autora 
„kontroluje sloveso“, čiže meno autora alebo autorov slúži ako podmet, ďalej 
na „menovacie citácie“, pri ktorých sú mená autorov vymenované ako 
podstatné mená v inej gramatickej funkcii a na „necitácie“, keď k menám 
autorov nie je priradený dátum vydania v zátvorke, a to zväčša preto, lebo už 
bol predtým uvedený (Thompson – Tribble, 2001, s. 95–97). Pre porovnanie, 
Hyland (1999, s. 347) delí integrálne citácie na „podmetové“ (subject), „ne-
podmetové“ (non-subject) a „prvok na úrovni frázy alebo adjunktné agentové 
štruktúry“ (phrase-level constituent or adjunct agent structures), ako napr. 
„according to“. Hylandovu klasifikáciu si osvojila Okamuraová (2008, s. 61–81), 
ktorá skúmala citácie v anglicky napísaných odborných prírodovedných 
článkoch z dvoch rozdielnych jazykových prostredí – pisateľov, ktorých 
materinským jazykom je angličtina a tých, ktorých prvým jazykom je japončina 
– a zistila, že v oboch dominovali neintegrálne citácie. Keď sa však v týchto 
článkoch použili integrálne citácie, vystúpil do popredia rozdiel medzi 
pisateľmi s anglickým materinským jazykom a pisateľmi, ktorých materinským 
jazykom nebola angličtina. Kým tí prví používali integrálne citácie vo všetkých 
troch podobách17 podľa Hylandovej klasifikácie, pisatelia s japončinou ako 
materinským jazykom výrazne preferovali podmetovú pozíciu integrálnej 
citácie. Pri počítaní citácií zaviedla Okamuraová (2008, s. 67) systém, kde jedna 
citácia diela/autora predstavuje jeden „typ“ (type), ale jej viaceré prípady 
predstavujú viaceré „tokeny“ (tokens). Podobne ako Okamuraová (2008), aj 
Hyland (1999) pri svojej analýze formy citácií vo vedeckých článkoch z rôznych 
disciplín zistil, že pisatelia v siedmich z ôsmich18 disciplín (okrem filozofie) 
uprednostňujú neintegrálne citácie. Musíme však podotknúť, že pri prírodných 
a technických vedách (napr. biológia alebo fyzika) išlo o 70 až 90 percentnú 
dominanciu, zatiaľ čo pri spoločenských a humanitných vedách (napr. 
sociológia alebo aplikovaná lingvistika) to bolo len 65 percent k 35 percentám 

                                                 
17  Okamuraová  (2008) delí integrálne citácie na podmetové, nepodmetové a nominálne frázy, 

ktoré zodpovedajú Hylandovým prvkom na úrovni frázy/adjunktným agentovým 
štruktúram. 

18  Skúmané disciplíny: filozofia, sociológia, aplikovaná lingvistika, marketing, biológia, 
elektrotechnika, strojné inžinierstvo, a fyzika. 
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v neprospech integrálnych citácií. Pri filozofii bol tento pomer dokonca 
obrátený s približne 65 percentnou preferenciou integrálnych citácií (Hyland, 
1999, s. 346).  

Ďalším aspektom, ktorému je potrebné venovať pozornosť, je spôsob 
uvedenia citácií. Citácia v anglickom jazyku môže byť uvedená rôznymi 
spôsobmi, medzi ktoré patria napr.:  

 X (...) claims that ... 

 In an article/a study by X, ... 

 As X points out, ... 

 X has expressed a similar view ... 

 A study by X indicates that ... 

 X has drawn attention to the fact that ... 

 X found/discovered that ... 

 Research by X suggests that ... 

 X argues that ... (Trzeciak a Mackay, 2000, s. 56–57). 
V týchto príkladoch ide prevažne o integrálne citácie (X ako meno autora) s 

uvádzajúcim slovesom a prevzatým textom nasledujúcim za týmto slovesom. 
Existujú však aj iné spôsoby uvedenia citácie. 

Vyššie uvedená19 tabuľka podľa Swalesa (1990, s. 149) je tiež rozdelená 
vodorovnou čiarou, ktorá oddeľuje príklady Ia–c, resp. Na–c, a príklady Id–e, 
resp. Nd–f. Tieto dve skupiny sa odlišujú tým, že vety Ia–c/Na–c obsahujú tzv. 
uvádzajúce sloveso (reporting verb): show (ukázať), establish (založiť, zavádzať), 
claim (tvrdiť); kým vety druhej skupiny – Id–e/Nd–f – takéto sloveso 
neobsahujú. Tieto slovesá sú azda najvýraznejším lexikálno–gramatickým 
znakom citácie20. Swales (1990) poznamenáva, že v anglickom jazyku existuje 
približne päťdesiat uvádzajúcich slovies. Pre porovnanie, Thompson a Ye 
(1991) a Hyland (1999) uvádzajú oveľa vyšší počet – okolo 400 uvádzajúcich 
slovies. V tomto kontexte Groom (2000, s. 17) konštatuje, že vedecké texty 
písané v anglickom jazyku obsahujú značné množstvo uvádzajúcich slovies 21. 
Naproti tomu Bazerman (1984), ktorý analyzoval vedecké články od roku 1893 
do roku 1980, prišiel k záveru, že slovesá uvádzajúce citácie sú postupne 
nahrádzané činnými slovesami v dôsledku toho, že sa do popredia dáva 

                                                 
19  Pozri s. 47 tejto práce. 
20  Murphyová (2005, s. 133) zostavila tabuľku „lexikálno-gramatických ukazovateľov atribúcie 

v Anglickom korpuse (EC), spomedzi ktorých mali najvyššiu frekvenciu výskytu práve 
slovesá uvádzajúce citácie. 

21  Jordan (1999, s. 87+96) ponúka zoznam niekoľkých anglických uvádzajúcich slovies: to add, 
affirm, agree, argue, assert, assume, challenge, claim, clarify, comment, consider, contend, contradict, 
demonstrate, deny, describe, determine, disagree, discern, discuss, dispute, emphasise, enumerate, 
explain, imply, infer, maintain, point out, postulate, query, question, recommend, refute, reject, 
remark, report, repudiate, say, suggest, stipulate, view, observe, state, believe, conclude, find. 
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výskum, nie jeho autor. Tak či onak, všetci autori súhlasia, že uvádzajúce 
slovesá sú stále výraznou črtou anglicky písaného vedeckého textu. Navyše, 
keďže ide o slovesá, zákonite je potrebné zamyslieť sa aj nad použitím 
gramatického času. Swales (1990, s. 151–154) konštatuje, že aj použitý čas veľa 
vypovedá o vzťahu pisateľa k použitému zdroju. On sám ponúka tabuľku 
„korelačnej zhody“, ktorá však podľa neho samotného je len určitou tendenciou 
(Swales, 1990, s. 153): 

 
 

Tabuľka č. 3: Upravená tabuľka korelačnej zhody podľa Swalesa 

Citácie 
s uvádzajúcim 
slovesom  
/reporting/ 

Integrálne Neintegrálne 

Minulý čas /Past tense/ 
Brie (1988) showed that... 

Predprítomný čas /Present Perfect/ 
  
It has been shown that... (Brie, 1988) 

bez uvádzajúceho 
slovesa 
/non-reporting/ 

 
Prítomný č. alebo modálne sloveso /Present tense 
or modal verb/ 
The moon may be made of cheese (Brie, 1988). 

 

 

 

Zdroj: Swales (1990, s. 153). 

 
 

Swales (1990) v tejto tabuľke prezentuje vzájomný vzťah medzi integrálnymi 
citáciami a minulým časom uvádzajúceho slovesa, medzi neintegrálnou citáciou 
a uvádzajúcim slovesom v predprítomnom čase, a tiež medzi neintegrálnou 
citáciou bez takéhoto slovesa a prítomným časom alebo modálnym slovesom. 
To naznačuje, že ak pisateľ zakomponuje meno autora použitého zdroja do 
vety, čím ho dá do centra pozornosti, výsledky jeho práce uvedie slovesom 
v minulom čase ako niečo ukončené. Ak však pisateľ použije neintegrálnu 
citáciu a dá dôraz na samotné zistenia, sloveso bude v predprítomnom čase, 
ktorý sa používa v prípadoch, kedy sa niečo stalo v minulosti, ale má dôsledky 
pre prítomnosť, resp. v minulosti začatý dej/proces/stav pokračuje v prí-
tomnosti. Prítomný čas (alebo modálne sloveso) sa používa pre neintegrálne 
citácie bez uvádzajúceho slovesa. Dá sa teda skonštatovať, že ak sa menuje 
autor cudzieho zdroja, jeho výskum bude prezentovaný ako ukončený dej 
v minulosti, teda minulým časom. Ak sa meno autora neuvádza ako vetný člen, 
výskum z použitého zdroja bude v prítomnom čase ako zovšeobecnené 
tvrdenie. Ak sa však v neintegrálnej citácii použije na uvedenie cudzieho 
výskumu uvádzajúce sloveso, bude toto sloveso v predprítomnom čase ako 
niečo, čo síce zistil iný autor v minulosti, ale pisateľ to zasadí do kontextu 
prítomnosti. Tieto zistenia sú zaujímavé, avšak ako však uvádza samotný 
Swales (1990, s. 159), ide len o určité tendencie. Aj Jordan (1999, s. 96) 



 
51 

konštatuje, že čas použitý pre uvádzajúce slovesá závisí od toho, čo sa 
individuálny pisateľ snaží prezentovať a v akej forme to prezentuje.  

 
 
 
8.3 Citácie a uvádzajúce slovesá (reporting verbs) 
 
 
Sinclair (1986, s. 43–47) tvrdí, že vo vedeckom článku sú všetky propozície 

považované za vlastné, pokiaľ pisateľ jasne nenaznačí, že ide o prevzatú 
myšlienku. V súvislosti s akademickým diskurzom tento autor poznamenáva, 
že akýkoľvek text pozostáva z tvrdení buď autora textu, alebo ich tento autor 
prisúdi iným autorom. Tieto dva aspekty pomenoval termínmi averral 
a attribution. Podobne zaujímavým spôsobom analyzuje citácie Groom (2000, 
s. 14–25), ktorý skúma textuálne hlasy pisateľa a autora použitého zdroja 
z troch hľadísk: „identifikácie“, „hodnotenia“ a „pozície“. Podľa tohto autora 
slúži citácia a neprítomnosť citácie na identifikáciu hlasu autora použitého 
zdroja a hlasu pisateľa, pretože ak pisateľ označí citáciu, zodpovednosť za 
označený výrok má autor výroku. To, akým spôsobom pisateľ pretlmočí výrok 
cudzieho autora, zasa zahŕňa proces hodnotenia, pri ktorom sa často využívajú 
uvádzajúce slovesá. Tretie hľadisko – pozície – zahŕňa hierarchizáciu hlasu 
pisateľa a autora použitého zdroja, keď napr. pri integrálnej citácii je hlas 
autora zdroja nadradený hlasu pisateľa. Všetky tri aspekty Groom (2000) 
transformoval do nasledujúcej tabuľky: 
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Tabuľka č. 4: Identifikácia, hodnotenie a pozícia hlasu v texte 

Zodpovednosť 
za výrok 

Textuálny hlas Príklad 
 Pisateľ Autor 

Pisateľ Monologický Neprítomný 
The moon may be 
made of cheese. 

    

Spoločná 

Pisateľ 
 > 
Autor 

Dominantný Podriadený 
The moon may be 
made of cheese 

  (Brie 1999). 

   

Pisateľ  
= 

Korešpondencia 

As Brie (1999) points 
out, the moon 

Autor 
may be made of 
cheese. 

  

Pisateľ  
 < 

Podriadený Dominantný 
Brie (1999) points out 
that the moon 

Autor   
may be made of 
cheese. 

    

Autor 

Nasledujúci / Monologický 
Brie (1999) argues that 
the moon ... 

Pozastavený   

  
According to Brie 
(1999), the moon ... 

Zdroj: Upravená tabuľka podľa Grooma (2000, s. 22). 

 
 

Z príkladov môžeme usúdiť, že pri neintegrálnych citáciách je dominantný 
hlas pisateľa textu, ktorý je buď výhradne zodpovedný za citovaný výrok, 
alebo si delí zodpovednosť za výrok s jeho autorom, ktorý je však podriadený 
pisateľovmu textuálnemu hlasu. Pri integrálnych citáciách je zodpovednosť za 
výrok buď autorova, alebo si ju delí s pisateľom, pričom hlas pisateľa je 
podriadený alebo korešponduje s hlasom autora.  

V tomto kontexte Hunstonová (1999, s. 178–181) uvádza, že prevzatie 
zodpovednosti za výrok (averral) môže byť zjemnené napríklad modálnymi 
slovesami či vágnym vyjadrovaním a naopak, atribúcia (attribution) – pripísanie 
zodpovednosti inému autorovi – môže byť modifikovaná napríklad výberom 
uvádzajúceho slovesa. Tiež uvádza fakt, s ktorým môžeme súhlasiť, že každá 
atribúcia je aj prevzatím zodpovednosti, keďže prevzatý text vyberá a upravuje 
pisateľ preberajúceho textu. Výber uvádzajúceho slovesa v sebe nesie určitú 
výpoveď o vzťahu pisateľa k použitému zdroju, podobne ako pri výbere 
citačnej formy. Podľa Hunstonovej (1999, s. 185) má voľba uvádzajúceho 
slovesa za následok napríklad otvorenú možnosť nesúhlasu alebo vyhnutie sa 
nesúhlasu s výrokom, ktorý je pripísaný cudziemu autorovi. Coulthard (1994, 



 
53 

s. 6) tiež podotýka, že aj keď pisateľ cituje iných autorov, nezbavuje sa úplne 
svojej zodpovednosti za to, čo je v texte napísané. Jeho zodpovednosť spočíva 
v úlohe „hodnotiteľa“ (evaluator) toho, čo citoval. Každý pisateľ má vlastný 
názor a používa aj iné spôsoby na vyjadrenie svojho postoja, ktorý môže byť 
rovnaký, opačný alebo neutrálny (Coulthard, 1994, s. 6). Tadrosová (1994, s. 69) 
dodáva, že keďže každý text v sebe zahŕňa komunikáciu dvoch strán – pisateľa 
a čitateľa – tak pisateľ súhlasí s napísaným, ak nejakým spôsobom nenaznačí 
niečo iné. Ďalej tiež upozorňuje na dôležitosť signalizácie pisateľa, či je, alebo 
nie je zodpovedný za napísaný text, pretože to môže mať za následok obvinenie 
z plagiátorstva (Tadros, 1994, s. 81). 

Hyland (1999) analyzoval citačné praktiky vo vedeckých článkoch22 
v anglickom jazyku z ôsmich disciplín: filozofia, sociológia, aplikovaná 
lingvistika, marketing, biológia, elektrotechnika, strojné inžinierstvo a fyzika 
a následne porovnal citačné praktiky v humanitných a v prírodných vedách. Na 
základe svojho výskumu dospel k záveru, že spomedzi existujúcich spôsobov 
uvedenia citovaných pasáží v texte sa najviac využívajú uvádzajúce slovesá 
(reporting verbs). Najvyššie percento zastúpenia bolo v oblasti filozofie (67%), 
najmenšie zasa v článkoch z oblasti fyziky (27%), kde píšuci vedci preferovali 
iné uvádzajúce štruktúry. Ukázala sa klesajúca tendencia ich využitia smerom 
od humanitných k prírodným vedám. Hyland (1999, s. 349–350) tiež zistil, že 
existujú výrazné rozdiely medzi vybranými disciplínami, čo sa týka výberu 
uvádzajúcich slovies a ich frekvencie. Napríklad filozofi najčastejšie používali 
sloveso say a fyzici zasa najčastejšie siahli po slovesách develop, report a study. Čo 
sa týka technických vied, v článkoch z oblasti elektrotechniky prevládali slovesá 
propose, use, describe, show a publish a v oblasti strojného inžinierstva to boli 
describe, show, report a discuss. Zaujímavosťou je, že uvádzajúce sloveso argue sa 
objavilo výhradne v korpuse článkov z oblasti filozofie. V oblasti prírodných 
vied malo najvyššie zastúpenie sloveso report (82%). Môžeme teda 
skonštatovať, že výber konkrétnych uvádzajúcich štruktúr a aj uvádzajúcich 
slovies podlieha disciplinárnym praktikám.  

Hyland (1999, s. 347) venoval okrem uvádzajúcich štruktúr vo svojom 
výskume citačných praktík pozornosť aj pomeru integrálnych a neintegrálnych 
citácií v spomenutých ôsmich disciplínach:  

                                                 
22  Hyland (1999, s. 344) zostavil elektronický korpus osemdesiatich vedeckých článkov 

z najviac rešpektovaných časopisov vo ôsmich vedných disciplínach. 
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Tabuľka č. 5: Pomer neintegrálnych a integrálnych citácií v % 

Disciplína/vedecké články  Neintegrálne citácie Integrálne citácie 

Biológia 90,2 9,8 

Elektrotechnika 84,3 15,7 

Fyzika 83,1 16,9 

Strojné inžinierstvo 71,3 28,7 

Marketing 70,3 29,7 

Aplikovaná lingvistika 65,6 34,4 

Sociológia 64,6 35,4 

Filozofia 35,4 64,6 

Zdroj: Hyland (1999, s. 347). 

 
 

Z tabuľky môžeme vidieť, že neintegrálne citácie dominujú vo vedeckých 
článkoch v siedmich z ôsmich vedných disciplín. V týchto článkoch pisatelia 
upriamili pozornosť na myšlienkový obsah nimi citovaného textu. Integrálne 
citácie dominovali v článkoch z oblasti filozofie, čo znamená, že sa pozornosť 
sústreďovala na autora citovanej myšlienky. Pre porovnanie, pri analýze 
článkov z oblasti technických vied – z elektrotechniky a strojného inžinierstva – 
Hyland (1999) zistil, že daní autori výrazne preferovali neintegrálne citácie, čím 
sa do popredia dostal myšlienkový obsah citovaného textu. Zaujímavé je aj 
porovnanie Hylandovho výskumu s výsledkami Thompsonovho (2001) 
výskumu citačných praktík v dizertačných prácach z dvoch vedných disciplín23: 

 
 

Tabuľka č. 6: Pomer neintegrálnych a integrálnych citácií v % 

Disciplína/RABET Neintegrálne citácie Integrálne citácie 

Poľnohospodárska 67 33 

botanika   

Poľnohospodárska 38 62 

ekonómia   

Zdroj: Thompson (2001, s. 112). 

 
 

V dizertačných prácach z dvoch skúmaných oblastí (Thompson, 2001) bol 
pomer v prospech, aj v neprospech neintegrálnych citácií, čiže aj v tomto 
akademickom žánri existujú interdisciplinárne rozdiely. Ak predpokladáme, že 
poľnohospodárska botanika spadá pod vednú disciplínu biológia z Hylandov-
ho (1999) výskumu, tak porovnanie pomeru neintegrálnych citácií by malo byť 

                                                 
23  Thompsonov (2001) korpus bol nazvaný RABET a obsahoval osem dizertačných prác 

z oblasti poľnohospodárskej botaniky (248 917 slov) a osem dizertačných prác z oblasti 
poľnohospodárskej ekonómie (507 784 slov). 
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zodpovedajúce, čo však nie je pravda, keďže pomer neintegrálnych citácií 
v článkoch z biológie je oveľa vyšší. Predpokladáme, že je to spôsobené 
žánrovými rozdielmi. Čo sa týka konkrétnych uvádzajúcich slovies, 
v poľnohospodárskej botanike sa najčastejšie vyskytovali slovesá report a find 
a v poľnohospodárskej ekonómii use/employ a tiež find (Thompson, 2001, s. 119). 
Následne môžeme konštatovať, že porovnanie Hylandovho a Thompsonovho 
výskumu potvrdilo existenciu interdisciplinárnych a žánrových rozdielov. Toto 
tvrdenie môžeme podporiť aj našim vlastným výskumom citačných praktík 
v diplomových prácach z anglistiky a ekonomických disciplín písaných 
v anglickom jazyku. Čo sa týka výskumu uvádzajúcich slovies v korpuse 
anglicky písaných diplomových prác, ponúkame analýzu záverečných prác 
študentov anglistiky Prešovskej univerzity v Prešove24 a diplomových prác 
z ekonomických disciplín z rôznych slovenských univerzít25. V korpuse 
diplomových prác z anglistiky (DPK) prevažovali uvádzajúce slovesá state, 
mention, say, claim a explain. Išlo o uvádzajúce slovesá, ktoré sa podľa 
Hylandovho (1999) výskumu vyskytovali predovšetkým vo vedeckých 
článkoch z humanitných vied. Keďže anglistika spadá pod humanitné vedy, tak 
to zodpovedá disciplinárnym požiadavkám. Čo sa týka uvádzajúcich štruktúr, 
študenti preferovali uvádzajúce slovesa a to približne na úrovni 50% 
z celkového počtu uvádzajúcich štruktúr, čo tiež zodpovedá výsledkom 
Hylandovho (1999) výskumu vedeckých článkov z oblasti humanitných vied. 
Môžeme teda skonštatovať, že študenti anglistiky Prešovskej univerzity 
v Prešove si pri písaní diplomových prác boli vedomí disciplinárnych praktík 
uznávaných ich diskurznou komunitou. Nasleduje tabuľka s výsledkami 
analýzy pomeru neintegrálnych a integrálnych citácií v diplomových prácach 
z vybraných disciplín: 

                                                 
24 Študentský korpus diplomových prác z oblasti lingvistiky a britských a amerických štúdií 

označujeme DPK. Tento korpus obsahuje texty diplomových prác študentov anglistiky 
Prešovskej univerzity v Prešove odovzdaných a obhájených v rokoch 2009 až 2011. Obsahuje 
200 621 slov (Dančišinová, 2015). 

25 Študentský korpus diplomových prác z ekonomických disciplín označujeme DPKE 
a obsahuje 9 diplomových prác (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: Fakulta 
ekonomiky a manažmentu – 2 diplomové práce; Ekonomická univerzita v Bratislave – 
4 diplomové práce; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Ekonomická fakulta – 
1 diplomová práca; Univerzita Komenského v Bratislave: Fakulta manažmentu – 2 práce) 
napísaných v rokoch 2012 až 2014 a má 60 794 slov (Dančišinová, 2015). 
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Tabuľka č. 7: Pomer neintegrálnych a integrálnych citácií (%) v DPK (anglistika)  
a v DPKE (ekonomické disciplíny) 

 

Neintegrálne 
citácie 

Integrálne 
citácie  

Neintegrálne 
citácie 

Integrálne 
citácie 

DPK: 56 44 DPKE 60,76 39,24 

Zdroj: Vlastný výskum. 
 
 

Pri porovnaní Hylandovho (1999) a Thompsonovho (2001) výskumu 
s výsledkami analýzy diplomových prác študentov anglistiky Prešovskej 
univerzity v Prešove sme zistili, že aj v DPK dominovali neintegrálne citácie, 
avšak tento pomer bol menej výrazný ako vo vedeckých článkoch zo 
zodpovedajúcich vedných disciplín. Čo sa týka pomeru neintegrálnych 
a integrálnych citácií v diplomových prácach z ekonomických disciplín, tu tiež 
dominovali neintegrálne citácie, pričom ich pomer bol vyšší ako v DPK 
ale opačný ako v dizertačných prácach z poľnohospodárskej ekonómie. Pri 
porovnaní DPKE s vedeckými článkami z oblasti marketingu (Hyland, 1999) 
sme zistili, že pomer neintegrálnych citácií v DPKE je nižší, rovnako ako pri 
porovnaní DPK s vedeckými článkami zo zodpovedajúcich humanitných vied 
(Hyland, 1999). Následne tak môžeme opäť konštatovať, že aj analýza citačných 
praktík v diplomových prácach ukázala, že v rámci akademického diskurzu 
existujú interdisciplinárne a žánrové rozdiely.  

Anglické uvádzajúce slovesá skúmali aj Thompson a Ye (1991, s. 369–371), 
ktorí sa pokúsili o ich klasifikáciu, a to na základe ich denotačného 
a evaluačného potenciálu. V rámci delenia uvádzajúcich slovies na základe ich 
denotačného charakteru rozlišujú tri skupiny procesov: „textuálne“ (textual), 
v ktorých je nevyhnutne prítomné slovesné vyjadrenie (napr. write = písať), 
„mentálne“ (mental), medzi ktoré patria slovesá označujúce mentálne procesy 
(napr. think = myslieť) a „výskumné“ (research), ktoré zahŕňajú mentálne 
i fyzické procesy, ktoré súvisia s procesom skúmania (napr. measure = merať). 
Daní autori upozorňujú, že existujú i slovesá, ktoré patria do viacerých skupín. 
Keďže všetky tri skupiny slovies predpokladajú existenciu textu citovaného 
autora, tak ich Thompson a Ye (1991) klasifikujú aj ako „autorské akty“ (author 
acts), pričom existujú aj „pisateľove akty“ (writer acts), ktoré zahŕňajú procesy, 
za ktoré nesie zodpovednosť pisateľ. Ide o „porovnávanie“ (comparing – napr. 
contrast with = kontrastovať s) a „teoretizovanie“ (theorizing – napr. explain = 
vysvetliť), pričom „teoretizovanie“ môže spadať aj pod „autorské akty“ 
(Thompson – Ye, 1991, s. 369–371). „Pisateľove akty“ predstavujú menšiu 
skupinu uvádzajúcich slovies. Na základe evaluačnej funkcie uvádzajúcich 
slovies Thompson a Ye (1991, s. 371–375) odlišujú tri osobitné faktory: „postoj 
autora“ (author´s stance), „postoj pisateľa“ (writer´s stance) a „interpretáciu 
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pisateľa“ (writer´s interpretation). Rozdiel medzi autorom a pisateľom v rámci 
týchto faktorov označuje dve strany zahrnuté v procese evaluácie a postoj 
verzus interpretácia predstavuje dve základné metódy evaluácie, ktoré môže 
pisateľ využiť. „Postoj autora“ k vlastnej informácii môže byť pozitívny, 
negatívny alebo neutrálny (positive, negative a neutral) a „postoj pisateľa“ taký, 
prostredníctvom ktorého pisateľ opisuje autora citovaného textu ako 
prezentujúceho pravdivú (factive), nepravdivú (counter-factive) alebo autorom 
nejakým spôsobom ohodnotenú (non-factive) informáciu. Zatiaľ čo „postoj 
autora“ a „pisateľa“ sa týkajú pravdivosti či nepravdivosti citovanej propozície, 
„interpretácia pisateľa“ sa zaoberá viacerými aspektmi výrokového statusu 
(Thompson – Ye, 1991, s. 372). Zjednodušený náčrt daných vzťahov evaluačnej 
funkcie uvádzajúcich slovies podľa Thompsona a Yea (1991, s. 371-373) vyzerá 
nasledovne:  

1. Autorov postoj: 

 Pozitívny. 

 Negatívny. 

 Neutrálny. 
2. Pisateľov postoj: 

 Prijatie . 

 Odmietnutie. 

 Ohodnotené autorom. 
3. Pisateľova interpretácia: 

 Interpretácia autorovho diskuzu v kontexte pisateľovho textu. 

 Interpretácia autorovho postoja k informácii. 

 Interpretácia statusu informácie. 

 Neprítomnosť interpretácie – objektívny fakt. 
Pre porovnanie, Hyland (1999, s. 349–350) tiež ponúka klasifikáciu 

uvádzajúcich slovies, pričom čiastočne vychádza aj z klasifikácie Thompsona 
a Yea (1991, s. 369–371). Hyland (1999) rovnako delí uvádzajúce slovesá podľa 
typu označovanej činnosti a podľa ich hodnotiaceho potenciálu. Podľa 
denotačného charakteru delí slovesá na „výskumné akty“ (research acts – napr. 
show = ukázať), „kognitívne akty“ (cognition acts – napr. believe = veriť) 
a „diskurzné akty“ (discourse acts – napr. discuss = diskutovať). „Výskumné 
akty“ ďalej delí na „zistenia“ a „procedúry“ (findings a procedures) Pri 
porovnaní Hylandovej (1999) klasifikácie podľa denotačného charakteru s tou 
Thompsona a Yeho (1991) sa ukazuje zhoda skupiny „textuálnych“ procesov 
Thompsona a Yea s Hylandovými „diskurznými aktmi“, skupiny „mentálnych“ 
procesov s „kognitívnymi aktmi“ a „výskumných“ procesov s „výskumnými 
aktmi“. Čo sa týka evaluačnej funkcie uvádzajúcich slovies, Hyland (1999, 
s. 349–350) ich delí na „factive“, čiže fakt prijatý pisateľom, „non-factive“, keď 
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pisateľ prenecháva hodnotenie na citovaného autora – to može byť „pozitívne“, 
„neutrálne“, „váhavé“ alebo „kritické“ (positive, neutral, tentative alebo critical) – 
a na „counter-factive“, ktoré vyjadrujú nesúhlas pisateľa s citovaným textom 
(Hyland, 1999, s. 349–350). Navyše Hyland (1999) ešte explicitne uvádza, že 
neprítomnosť jasného znaku evaluácie znamená, že hodnotenie je presunuté na 
autora citovanej informácie. Výsledky Hylandovho výskumu denotačnej 
a evaluačnej funkcie uvádzajúcich slovies v troch skúmaných humanitných 
disciplínach sme zhrnuli do nasledujúcej tabuľky: 

 
 

Tabuľka č. 8: Klasifikácia uvádzajúcich slovies v korpuse (%) 

Denotačná funkcia Aplikovaná lingvistika Sociológia Filozofia 

Výskumné   30.5 29.1 23.5 

Kognitívne 10.5 6.9 14.7 

Diskurzné 59.0 64.0 61.8 

    
   Evaluačná funkcia Aplikovaná lingvistika Sociológia Filozofia 

Prijaté (factive)   20.0 16.3 15.4 

Odmietnuté (counter-factive) 1.9 3.0 2.8 

Autorsky hodnotené (non-
factive) 78.1 80.7 81.8 

Zdroj: Upravená tabuľka podľa Hylanda (1999, s. 351). 

 
 

Z Hylandovej (1999, s. 351) analýzy uvádzajúcich slovies môžeme vidieť, že 
v humanitných vedách dominovali slovesá označujúce diskurznú činnosť. 
Analýza hodnotiacej stránky uvádzajúcich slovies je tiež zaujímavá, keďže až 
na poslednom mieste sú slovesá odmietajúce citované tvrdenie. To naznačuje, 
že v humanitných vedách sa preferuje hlavne neutrálne, resp. skôr pozitívne 
než negatívne hodnotenie použitej literatúry (Hyland, 1999, s. 351–352). Čo sa 
týka prírodných vied, tam sú výsledky Hylandovho (1999, s. 351) výskumu 
nasledovné: 
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Tabuľka č. 9: Klasifikácia uvádzajúcich slovies v korpuse (%) 

Denotačná funkcia Biológia Fyzika Elektro-technika Strojné inžiniérstvo 

Výskumné 43,1 56 55,2 47 

Kognitívne 7,2 6,1 2,9 1,7 

Diskurzné 49,7 37,9 41,9 51,3 

  
    Evaluačná funkcia Biológia Fyzika Elektro-technika Strojné inžiniérstvo 

Prijaté (factive) 26,7 15,1 16,1 27,3 

Odmietnuté  
(counter-factive) 0 0 0 0 

Autorsky hodnotené  
(non-factive) 73,3 84,9 83,9 72,7 

Zdroj: Upravená tabuľka podľa Hylanda (1999, s. 351). 

 
 

V porovnaní s humanitnými vedami vidíme, že v prírodných vedách podľa 
Hylandovho (1999) výskumu dominovali buď slovesá označujúce výskumnú 
činnosť (fyzika a elektrotechnika), alebo veľmi tesne dominovali slovesá 
označujúce diskurznú činnosť (biológia, strojné inžinierstvo). Čo sa týka 
hodnotiacej funkcie, pisatelia v prírodovedných disciplínach tiež preferovali 
ponechanie hodnotenia na autora citovanej myšlienky (non-factive). Na základe 
Hylandovho výskumu (1999, s. 351) tak môžeme skonštatovať, že existujú 
disciplinárne rozdiely v použití i frekvencii uvádzajúcich slovies.  


