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ZÁVER 
 

 
 

 
 

Akademický diskurz je predmetom mnohých lingvistických výskumov 
a predstavuje zaujímavý zdroj informácií o živote akademickej komunity. 
V predloženej monografii sa venujeme citáciám ako špecifickému znaku 
akademického textu. Citácie predstavujú povinnú normu, nutnosť i možnosť 
pre každého pisateľa vedeckej práce. Citácie sú intertextuálnym prepojením 
v rámci akademickej diskusie a identifikátorom zdroja poznania. Práve preto 
sme im venovali pozornosť v snahe obsiahnuť jej rôznorodé aspekty. 

Vychádzali sme z pozícií diskurzných analytikov z anglo-amerického 
prostredia, ale v práci sme venovali pozornosť aj slovenskej tradícii textovej 
analýzy. Diskurz v našej práci vnímame ako užitie jazyka v určitom kontexte 
a diskurznú analýzu ako nie presne vymedzený prístup, ktorý analyzuje text 
v súvislosti s kontextom, účelom a užívateľmi. Akademický diskurz slúži na 
sprostredkovanie výsledkov výskumu, poznania a pohľadov a jeho primár-
nymi užívateľmi sú členovia akademickej komunity. Tí musia rešpektovať isté 
pravidlá, medzi ktoré patrí aj povinnosť označenia citovaného zdroja.  

V rámci akademického diskurzu venujeme pozornosť písomnému aka-
demickému diskurzu v interdisciplinárnych súvislostiach. Žánrová analýza je 
v súčasnosti taktiež populárnym prístupom, predovšetkým pre potreby výučby 
akademického písania. V tomto kontexte má významnú výpovednú hodnotu 
napr. skúmať citovanie vo vedeckých článkoch a študentských záverečných 
prácach. Interdisciplinárne a interkultúrne súvislosti sú dnes zaujímavým 
zdrojom informácií o akademickej komunite. Anglický jazyk je dnes bez-
pochyby jazykom vedy a je preto potrebné venovať pozornosť interkultúrnym 
rozdielom v písomnom prejave. Pisatelia, ktorých rodným jazykom nie je 
angličtina, majú pri písaní vedeckého textu ťažšiu situáciu, keďže si nemusia 
byť vedomí rôznych rozdielov či už priamo súvisiacich s anglickým jazykom 
alebo žánrovými či interdisciplinárnymi rozdielmi.  

Okrem diskurznej analýzy sme venovali pozornosť aj žánrovej, korpusovej 
a citačnej analýze ako navzájom prepojenými prístupmi k analýze textu. Tento 
prístup považujeme za prínosný, keďže v sebe zohľadňuje viacero aspektov 
potrebných pre uchopenie citácie ako špecifickej črty písomných prejavov 

 



 
61 

akademického diskurzu. Citácia nám môže prezradiť veľa o pisateľovom 
postoji k citovanému textu a teda aj existujúcemu poznaniu ako takému. 
Integrálna citácia upriamuje pozornosť na autora citovaného textu, kým 
neintegrálnou citáciou sa zdôrazní citovaná myšlienka. Keď pisateľ použije na 
uvedenie citovaného textu uvádzajúce sloveso, z jeho výberu je tiež možné 
zistiť viacero informácií, ako napr. postoj k citovanému textu alebo jeho 
chápanie. Evaluačná a denotačná funkcia uvádzajúcich slovies v anglickom 
jazyku umožňuje pisateľovi textu prezentovať citovanú informáciu ako 
pravdivú, nepravdivú alebo jej hodnotenie necháva na čitateľa, resp. nemá 
potrebu ju ohodnotiť. Uvádzajúce sloveso tiež môže vyjadrovať diskurznú, 
kognitívnu či výskumnú činnosť. Zaujímavým faktom  je aj to, že citáciou alebo 
jej neprítomnosťou pisateľ presúva zodpovednosť za napísaný text. 

Na záver môžeme konštatovať, že citácie naozaj predstavujú zaujímavý zdroj 
informácií o akademickom diskurze a komunikácii akademikov medzi sebou. 
My sme svoju pozornosť sústredili len na niektoré aspekty, predovšetkým tie, 
ktoré súvisia s intertextualitou.  

 


