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MÁRIA SPIŠIAKOVÁ
Predkladaná učebnica Akademický jazyk v slovenskom univerzitnom prostredí je
publikácia, aká na Fakulte aplikovaných jazykov chýba a určite bude prínosom a neoceniteľnou
pomocou pri písaní záverečných alebo iných odborných či vedeckých prác nielen pre študentov
FAJ, ale aj pre študentov ostatných fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako autor sám
uvádza v úvode učebnice, študenti nemajú vedomosti ani prax zo strednej školy v písaní
odborných prác, pričom sa na vysokej škole od nich už od prvého ročníka vyžaduje písanie
seminárnych a iných odborných prác, nehovoriac o čítaní odborných a vedeckých publikácií.
Pedagógovia sa u študentov neustále stretávajú s nedostatočnými znalosťami, ako písať prácu
po celý čas ich štúdia.
Vysokoškolská učebnica Akademické písanie v slovenskom univerzitnom prostredí je
rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola ponúka základné teoretické východiská, uvádza
prehľad žánrov náučného štýlu a ich základné morfologické, syntaktické a lexikálne
prostriedky, vďaka ktorým sa text stáva odborným (náučným). Druhá kapitola je venovaná
odbornému čítaniu a čitateľským stratégiám. Zvlášť cenná je tretia kapitola, ktorá sa zaoberá
tvorbou akademických písomných formátov so zameraním na obsahové a formálne náležitosti,
ktoré sú doložené množstvom konkrétnych príkladov: ako citovať, parafrázovať, sumarizovať,
porovnávať, interpretovať, zovšeobecňovať, ako zostaviť a zapísať použitú literatúru z rôznych
zdrojov, aké formálne prostriedky používať a akým spôsobom, ako vyzerá a čo má obsahovať
abstrakt, resumé, seminárna práca atď. Autor nezabudol ani na také detaily, akými sú formálne
náležitosti typu okraje strán, číslovanie, riadkovanie, typ písma atď. Záverečná kapitola ponúka
cenné rady, ako si pripraviť prezentáciu na obhajobu vlastného akademického písomného
prejavu a poskytuje niekoľko odporúčaní, čomu sa vyhnúť pri obhajobe vlastnej práce.
Predkladaná učebnica je ucelenou a komplexnou publikáciou, ako písať odborné práce
po obsahovej a formálnej stránke, a bude prínosom nielen pre študentov Ekonomickej
univerzity, ale aj pre samotných pedagógov, keďže sa neustále stretávame s tým, že študenti si
pri písaní záverečnej práce nie sú istí väčšinou formálnymi náležitosťami a často ich treba
odkazovať na viaceré zdroje, iné práce a iné publikácie.
Na základe uvedeného odporúčame, aby bol predložený text učebnice Akademický jazyk
v slovenskom univerzitnom prostredí schválený a vydaný bez zmien ako učebnica pre študentov
vysokých škôl, predovšetkým však študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
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