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CITA ČNÁ ANALÝZA AKADEMICKÉHO DISKURZU 

Lucia DANČIŠINOVÁ 

Akademický diskurz a jeho žánre predstavujú zaujímavú oblasť vedeckého života a sú 

nevyčerpateľným zdrojom lingvistických analýz. Zvyšujúci sa záujem o žánrovú analýzu 

akademického diskurzu môže byť vysvetlený narastajúcim počtom vysokých škôl (resp. 

univerzít), ich študentov, ale i rozmachom internetu a masovej komunikácie vôbec. Pre 

vedcov predstavujú písomné prejavy akademického diskurzu nástroj ich kariérneho rastu 

i väčšej prestíže a pre študentov zasa podmienku získania vysokoškolskej kvalifikácie.  

Žánre akademického diskurzu majú intertextuálny charakter, ktorého výrazným prejavom 

sú citácie a odkazy na použitú literatúru. Existujú pravidlá, ktoré rozhodujú ako, kedy a prečo 

je daný zdroj použitý a citovaný. Citácia spája citované miesto v texte so záznamom 

o citovanom dokumente a zahŕňa etiku a techniku citovania. Citačná analýza výrazne 

napomáha žánrovej analýze odborných i študentských prác, pretože odhaľuje žánrové 

rozdiely, ako aj motiváciu citovania cudzích autorov pisateľom vlastného textu. Tá je 

rozdielna pre etablovaných vedcov a pre študentov. 

Akademické písanie nie sú súkromnou záležitosťou vedcov. Žiaden vedec nepíše svoju 

prácu, aby ju uložil do zásuvky. 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 citácia /citation/, ktorá 

vyjadruje určitý vzťah medzi citujúcim a citovaným dielom. Práve rôzne vzťahy medzi 

citujúcou a citovanou literatúrou sú predmetom skúmania citačnej analýzy. 

Citácia, definovaná Katuščákom (Meško a kol., 2005, 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 diela, 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. 

V Slovenskej republike upravuje (nielen) techniku citácií a odkazov norma STN ISO 690 

a STN ISO 690-2 (Harčarufka – Harčarufková, 2002), avšak je pravda, že v štýle citovania 

stále existujú menšie či väčšie rozdiely. To sa týka aj anglofónnych krajín, kde medzi 
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najzaužívanejšie štýly odkazovania na zdroje patria MLA /Modern Language Association of 

America/ (Gibaldi, 1995, 104-205), APA /American Psychological Association/ (APA Style, 

2007) a iné. 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, 

218)/ a líšia sa najmä interpunkciou, skratkami alebo umiestnením roku vydania. Preto napr. 

Mansfield (1984, 220-222) volá po jednotnom citačnom štýle.  

Podľa normy STN ISO 690 (Harčarufka – Harčarufková, 2002) sú povinnými údajmi 

priezvisko a meno autora, názov diela, poradie vydania, rok vydania a ISBN (napr. 

SWALES, John: Genre Analysis. 1. vyd. 1990. ISBN 0-521-33813-1.). Ostatné údaje sú 

nepovinné, ale uľahčujú identifikáciu použitého zdroja. Viacerí autori sa oddeľujú 

pomlčkami, alebo, ak ich je viac, použije sa skratka 'et al.' V prípade odkazu na časť z diela, 

napr. príspevok zo zborníka, sa uvedie meno autora, názov príspevku a použije sa skratka 'In', 

za ktorou nasledujú údaje o celom diele. Asi najväčší problém predstavuje bibliografický 

odkaz na internetový zdroj. Pri týchto zdrojoch sa musí okrem povinných údajov ako pri 

tlačených dielach uviesť v hranatých zátvorkách aj „druh média“, „typ média“, „prístup 

k zdroju,“ aj kedy bolo dielo citované (ibid.). 

Anglofónni autori uvádzajú podobné citačné metódy. Day a Gastel (2006) 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/ 

(ibid., 77-78). Prvý štýl zodpovedá metóde prvého údaja a dátumu normy STN ISO 690. 

Podľa Day a Gastel je pre pisateľov vhodný svojou jednoduchosťou. Nimi uvedeným 

príkladom odkazu pri použití tohto štýlu citácie je (ibid., 80-81): 

Gastel, B. 2005. Health writer´s handbook. 2nd ed. Ames (IA): Blackwell Publishing.  

Gilden, D.H. 2004. Bell´s palsy. N. Engl. J. Med. 351: 1323-1331. 

Rozdiel od STN ISO 690 je teda v umiestnení dátumu vydania a neprítomnosti počtu strán 

a ISBN čísla. 

Alfabeticko-číselný systém je založený na číselných citáciách podľa abecedne 

usporiadaných odkazov (Day – Gastel, 2006, 80-81): 

1. Gastel, B. 2005. Health Writer´s handbook. 2nd ed. Ames (IA): Blackwell Publishing. 

2. Gilden, D.H. 2004. Bell´s palsy. N. Engl. J. Med. 351: 1323-1331.  

 

Kým podľa tohto citačného štýlu zodpovedajú čísla abecednému usporiadaniu odkazov, v 

systéme citačného poradia odkazy nemusia byť usporiadané abecedne, ale podľa poradia 
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citácie. Tento systém sa tiež odlišuje interpunkciou a umiestnením dátumu vydania (Day – 

Gastel, 2006, 80-81): 

1. Gilden DH. Bell´s palsy. N Engl Med 2004; 351: 1323-31. 

2. Gastel B. Health Writer´s handbook. 2nd ed. Ames (IA): Blackwell Publishing, 2005. 

Naproti tomu, Barrass (n.d.) uvádza len dva citačné štýly: „numerický systém“ a „systém 

mena a dátumu“ (ibid., 132-133). 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 (ibid., 134).  

Čo sa týka motivácie vedcov k citovaniu, už v roku 1977 sa Gilbert (1977) zamýšľal nad 

účelom citačnej analýzy v snahe zistiť, čo vlastne citácie predstavujú. Porovnal dva prístupy: 

odkazovanie na použitú literatúru ako „vlastníctvo“ a ako „presviedčanie“ (ibid., 114-118). 

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 zdrojom cudzích autorov. Oveľa 

prijateľnejšia je pre neho myšlienka funkcie odkazu ako metódy presviedčania ostatných 

členov komunity o svojom postoji voči citovanému dielu. Tým sa pisateľ zaradí do určitej 

skupiny zdieľajúcej rovnaký názor. (ibid.).  

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 nové diela sa dostávali do 

povedomia. To bolo sprevádzané aj rozptylom odkazov do všetkých častí článku a neboli 

sústredené len v úvode, ako to bolo zaužívané v minulosti. (ibid., 114). Je teda možné 

konštatovať, že funkcie odkazov na použitú literatúru podliehajú historickému vývoju. 

Smith (1981, 83-106) podotýka, že „'citačné správanie' autorov“ je stále nejasné a na to, 

aby citačná analýza mala zmysel, treba skúmať „existujúce normy a praktiky.“ Hodgson 

a Webster (1998) uvádzajú, že dôvody pre použitie iných zdrojov a ich citácie 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 (ibid., 513-514). Koehler (2002) pridáva ďalší dôvod – citácie sa uvádzajú pre 
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novicov, aby získali informácie vo svojom odbore (ibid., 41-42). 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. 

Berkenkotter a Huckin (1995, 45-60) považujú citačnú analýzu za prínosnú pri analýze 

disciplinárnej komunikácie a vtipne parafrázujú známy výrok a tvrdia: „Si tým, čo cituješ.“1 

Daní autori 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, a tak slúži na vytvorenie 

rozprávacieho kontextu podávanej štúdie.“2 (ibid., 47). Títo autori súhlasia s nimi citovaným 

Scalanom (ibid., 45), ktorý považuje intertextualitu za „dôkaz v knihe, že jej autor prečítal 

nejakú inú knihu a pamätá si ju.“ To znamená, že Berkenkotter a Huckin považujú 

odkazovanie na cudzie diela za vytváranie kontextu 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. (Ibid., 45-60). Citovanie 

je teda nevyhnutnosťou rozvoja vedeckého poznania.  

Citácie však neslúžia len na kontextualizáciu vlastného výskumu v disciplinárnom 

poznaní, ale aj na upozornenie na „novosť“ predkladaného výskumu, ktorou autor prispieva 

k rozvoju disciplinárneho vedenia (ibid.). Tým, že vedec cituje, určitým spôsobom porovnáva 

svoj výskum s citovanými autormi, čím sa do popredia dostáva jeho hodnota ako niečo nové, 

inovatívne, dokonca šokujúce. Tým sa napĺňa samotný účel vedeckej komunikácie, ktorá má 

za cieľ predkladanie nových poznatkov. 

Študentské citácie na úrovni magisterského štúdia skúma Borg (2000), ktorý analyzoval 

citačné praktiky v 16 esejach študentov, ktorých materinským jazykom nemusela byť 

angličtina. Identifikoval 5 citačných funkcií: poskytnutie širšieho pozadia k téme 

/background/, potvrdenie alebo vyvrátenie nejakého tvrdenia /claim asserted or denied/, 

uvedenie príkladu /example/, definície /definition/ a vyjadrenie hlavnej myšlienky eseje 

/horatory/ (ibid., 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. 

                                                 
1 Preklad autorky. V origináli: ‘You are what you cite.’ BERKENKOTTER, C. – HUCKIN T. N. Genre Knowledge in 
Disciplinary Communication. 1995: 45. 
2 Preklad autorky. V orig.: ‘Citation establishes the intertextual linkages that diachronically connect scientists´ 
laboratory activity to significant activity in the field, and thus serves to establish a narrative context for the study 
to be reported.’ (ibid.: 47). 
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Citácie analyzuje aj Swales (1990), pričom citácia vo vedeckom článku podľa neho 

zahŕňa informácie o tom, „čo bolo zistené ... kto to zistil ...,” čiže sa tým vykoná „špecifikácia 

... predošlých zistení,” a „atribúcia,” čiže pripísanie zistení ich autorovi, a tiež pisateľov 

„postoj k týmto zisteniam” (ibid., 148). Swales odlišuje „integrálnu“ /integral citation/ 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 číslo (ibid., 148-

150). 

Thompson (2005, 312) konštatuje, že neintegrálna citácia spĺňa funkciu označenia a 

identifikácie pôvodného zdroja použitého v danom texte, odkazu na podobné diela alebo na 

označenie pôvodcu použitej myšlienky či metódy. Thompson 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 neintegrálnej 

citácii sa vložením mena autora do zátvoriek, alebo použitím odkazového čísla, odkláňa 

pozornosť od autora smerom na jeho myšlienku (ibid., 313). S tým súhlasí aj Swales. 

Podľa Thompsona a Tribbla (2001, 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 citácia - meno autora „kontroluje sloveso,“ čiže meno 

autora alebo autorov slúži ako podmet, na „menovacie citácie“, pri ktorých sú mená autorov 

vymenované ako podstatné mená v inej gramatickej funkcii a na „necitácie“, kedy k menám 

autorov nie je priradený dátum vydania v zátvorke, a to zväčša preto, lebo už bol predtým 

uvedený (ibid.). Je možné súhlasiť, že výber integrálnej alebo neintegrálnej formy citácie 

súvisí aj s funkciou, ktorú takáto forma citácie vykonáva, a ktorú autor textu preferuje pre 

účel vlastného textu. 

Hyland (1999) pri svojej analýze formy citácií vo výskumných článkoch z rôznych 

disciplín zistil, že pisatelia v siedmich z ôsmich disciplín (okrem filozofie) uprednostňujú 

neintegrálne citácie. Treba 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% ku 35% 

v neprospech integrálnych citácií. Pri filozofii bol tento pomer dokonca obrátený s približne 

65 percentnou preferenciou integrálnych citácií. (ibid., 346). Keďže anglistika spadá do 

oblasti spoločenských a humanitných vied, bude zaujímavé skúmať pomer integrálnych 

a neintegrálnych citácií v záverečných prácach študentov tohto odboru.  
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Na Hylandovu analýzu nadviazali Thompson a Tribble (2001), ktorí pri ich analýze citácií 

porovnali hustotu citácií vo vedeckých článkoch podľa Hylanda (1999) a doktorandských 

prácach, čím vystúpili do popredia rozdielnosti medzi týmito dvoma žánrami, keďže hustota 

citácií vo vedeckých článkoch a doktorandských prácach rovnakej disciplíny bola výrazne 

rozdielna (Thompson – Tribble, 2001, 93). Na základe rovnakej disciplinárnej príslušnosti 

Thompson a Tribble predpokladali, že počet citácií vo vedeckých článkoch z biológie by mal 

približne zodpovedať počtu citácií v doktorandských prácach z poľnohospodárskej botaniky, 

avšak preukázalo sa, že hustota citácií je výrazne odlišná, čím sa zdôraznili žánrové rozdiely. 

Vedecké články a dizertačné práce sa neodlišujú len svojim rozsahom, ale aj svojim účelom 

a v konečnom dôsledku aj žánrovými normami.  

Je evidentné, že citačná analýza má dôležitý prínos pre žánrovú analýzu akademického 

diskurzu. Ten je vo svojej podstate intertextuálny. Citácie a odkazy na použitú literatúru sú 

výraznou črtou žánrov akademického diskurzu. Citačná analýza odhaľuje rozdiely medzi 

citáciami, ich funkciami a motiváciou, ako aj rozdiely medzi akademickými žánrami. Forma 

citácie určuje jej funkciu a tá zasa môže veľa povedať o pisateľovej motivácii. Je iste, že tá je 

odlišná pre študenta a pre profesionálneho vedca: kým študent chce preukázať svoje 

pochopenie pravidiel akademického diskurzu a tým aj svoje vedomosti, vedec sa snaží najmä 

komunikovať s ďalšími členmi akademickej komunity. Na záver sa dá konštatovať, že citačná 

analýza môže mať široké využitie pre lingvistické skúmanie akademického diskurzu. 
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