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ÚVOD 
 

 
 

 
 

Vzdelanie je dnes považované za cennú investíciu do budúcnosti. Univerzity 
sa snažia prilákať čo najviac študentov, čo okrem iného znamená, že sa snažia 
získať nejakú výhodu v konkurenčnom boji. V súčasnosti sa čoraz viac kladie 
dôraz na vedu a výskum ako súčasť imidžu kvalitnej univerzity. Život na 
univerzitách sa riadi pravidlami, ktorých pochopenie je pre člena akademickej 
komunity nutnosťou, ak chce, či už úspešne absolvovať štúdium, alebo ďalej 
pokračovať v akademickej kariére. Či už je to študent, pedagóg alebo vedec, 
všetky tieto roly majú svoje presne stanovené miesto a úlohy vo vzdelávacom 
systéme, ktorý by mal vyprodukovať odborníkov formujúcich súčasné 
poznanie. Akademická komunita žije vlastným životom a jej členovia sa venujú 
rôznorodým aktivitám ako sú prezentácie, diskusie, prednášky, konferencie, 
publikovanie a mnoho ďalších, ktoré sa riadia presnými normami a napĺňajú 
špecifický cieľ.  

Vedecké poznanie je spoločným poznaním a nemalo by ostať izolované. 
Veda a výskum je dôležitou súčasťou života členov akademickej komunity 
a zohráva rozhodujúcu úlohu pri kariérnom postupe. Akademický diskurz nám 
sprostredkúva toto poznanie, či už v písomnej alebo hovorenej forme. Žiaden 
vedec nerobí výskum, aby jeho výsledky ostali nepublikované, aby sa o nich 
nedozvedela široká akademická verejnosť. Preto je akademický diskurz 
zaujímavým zrkadlom akademickej komunikácie. Vystúpenie na konferenciách 
a publikovanie na rôznych fórach je v súčasnosti dôležitou súčasťou života 
akademickej komunity. 

Akademický diskurz nie je izolovanou komunikáciou samou pre seba. 
Akademickú komunikáciu môžeme vnímať ako večný dialóg v čase a priestore, 
ako spoločenskú udalosť s presnými pravidlami hry. Akademický diskurz je 
preto predmetom lingvistického záujmu a analýz. V predkladanej monografii sa 
sústreďujeme na špecifický prejav písomného akademického diskurzu a tým sú 
citácie. Tie pre nás predstavujú intertextuálne prepojenia medzi vedeckými 
textami napísanými v rôznych časových obdobiach, na rôznych miestach 
a v rozdielnych podmienkach. Citácie v našej monografii môžeme pripodobniť 
ľudským vzťahom. Tie nie sú vždy pozitívne či negatívne, nedajú sa vždy 
jednoducho interpretovať. Z formálneho hľadiska sú citácie odkazmi na 
použité diela, z toho obsahového predstavujú odpoveď či reakciu na predošlé 
poznanie.  
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V monografii vychádzame z viacerých diel a to predovšetkým anglo-
amerických lingvistov. Prvotne sme sa inšpirovali dielom Johna M. Swalesa 
(1990), Barbary Johnstoneovej 2002), Kena Hylanda (1999) a Paula Thompsona 
(2001). Zásadnými myšlienkami, resp. prístupmi k analýze akademického 
diskurzu, boli definícia žánru a delenie citácií na integrálne a neintegrálne 
podľa Swalesa (1990), definícia diskurznej a rečovej komunity podľa 
Johnstoneovej (2002), Hylandova (1999) a Thompsonova (2001) analýza 
uvádzajúcich slovies v akademickom diskurze a evaluačná a denotačná funkcia 
uvádzajúcich slovies ako ich klasifikujú Thompson a Ye (1991) a Hyland (1999). 
Všetky tieto myšlienky nás inšpirovali, aby sme sa na citácie pozreli z rôznych 
uhlov pohľadu. Interdisciplinárny prístup sa ukázal ako prínosný a otvoril nám 
takmer neobmedzené možnosti analýzy.  

Predkladaná monografia je tématicky rozdelená na osem častí. V prvej 
kapitole sa venujeme základným termínom ako diskurz, diskurzná komunita 
a diskurzná analýza. Pozornosť venujeme prístupom rôznych autorov so 
zámerom sumarizácie existujúceho poznania v tejto oblasti. Druhá časť je 
venovaná slovenskej tradícii textovej analýzy a tretia anglo-americkému 
prístupu k žánrovej analýze. Štvrtá kapitola je venovaná intertextualite a jej 
prejavom v akademickom diskurze a piata časť obsahuje dôležité informácie 
o žánrovej analýze. Šiesta časť hovorí o dôležitosti anglického jazyka 
v akademickom diskurze. Siedma a ôsma kapitola sa venujú korpusovej, resp. 
citačnej analýze a predstavujú nosnú časť monografie.  

Hlavným cieľom práce je analýza akademického písomného diskurzu 
prostredníctvom citácie ako jeho špecifického prejavu predstavujúceho 
intertextuálne prepojenie v časopriestore. Citácie považujeme za zaujímavý 
zdroj informácií o postoji pisateľa textu k existujúcemu poznaniu a jeho snahe 
zasadiť svoj výskum do jeho kontextu. Dúfame, že tak tiež prispejeme do 
nekončiacej vedeckej diskusie. 


